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FORORD

GATA MI VA' GRØNN
Subjektive momenter til et kulturbilde fra Kristiansund i 1930-årene
AV PROST ERLING V. LEIGRE

Det var en gang for lenge siden ...... Lek med seilbåt i Omsundet i 1930-årene.
Årets årbok er i stor grad viet minnemateriale. Hovedartikkelen er skrevet
av prost Erling V. Leigre som formidler en detaljert skildring av barndomsminner fra sin oppvekst i Kristiansund i 1930-årene.
En viktig del av Nordmøre Museums arbeid er å drive med innsamling av minnemateriale på en systematisk måte. Det er i dag flere og flere som på eget initiativ produserer minneoppgaver, ofte på oppfordring av sine barn. Dette
arbeidet ser museet svært positivt på og oppmuntrer til. Ikke alle disse arbeidene kommer på trykk, og ikke alle egner seg for det. Men i mange tilfeller er
slikt minnemateriale et viktig supplement til vår offentlige og politiske historie. Minnemateriale avdekker nye sider av virkeligheten, ikke minst den selvopplevde og personlige historien.
Sverre J. Svendsen, ansv. red.
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Den første tiden
Kollega Kai Munk begynner sine erindringer, «Foråret så sakte kommer» med at han sitter «ikke i mors mave, men i fars tanke». Så langt
tilbake husker ikke jeg. Men minner fra de to-tre første leveår ligger trass «tåken» - som klare brøker av «realia».
Mor var født på Frøya, øya ute i havgapet, og dro ofte tilbake dit - med
meg på lasset. Som minner fra en uskyldsblå barndom står disse turene
med småseien som «kokte» i sjøen, mens lokalbåten fra Kristiansund
seilte over en speilblank sjø og etterlot seg noen duvende «formasjoner» på den stille havflaten og en kullsvart røksky på himmelen bak
oss. Ingen tenkte på forurensning unntatt når en kraftig vindbyge på
dager med ustadig vind førte røyksøylen ned på dekk og la et fett lag av
fil m over klær og udekkede kroppsdeler, trengte inn i nese og svelg og
fikk oss til å «uff «e og «huff»e.
En av turene sto jeg på dekket på «Statsråd Riddervold» og sang
tidens slager (nå heter det visst «Pop-låt»): «Palmer vaier stilt, vinden
hvisker mildt...» til stor applaus uten at en aspirerte til noen gullplate
for det. Nå ja, det kunne være styggvær også, da en lå med alle sjøsykens kvaler i fanget til mor inne på den lille «salongen».
Tørkesommeren (1930) dukker ofte opp i minnet med gresstustene
som sto avsvidd også ute på Frøya. Jeg var da 4 1/2 år. Men minner
dukker fram fra lenger tilbake i tiden. Uklare bilder om ei båtstø og et
lite hus oppi bakken, krekling, «kråkebær» som jeg kalte det, fører
meg tilbake til Grønnskag ifølge opplysninger fra mor da vi i 70-årene
var på tur ut for å lokalisere stedet. Det må ha vært sommeren før da jeg
altså var 3 år.
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Kart over deler av de omtalte områdene på Kirkelandet i Kristiansund.
Øverst til venstre er Kirkelandet kirke, Øverst til høgre Fisketorvet. I
nedre og midtre del av kartet ligger bl.a. den omtalte Øvregaten. Kommunalt kartverk fra mellomkrigstiden. Nordmøre Museums arkiv.
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Men mitt første minne har jeg fra det urbane livet i Kristiansund og i Stenveien - denne lille gatestubben som lå klemt mellom Øvergaten og Storgaten, så ubetydelig at den ble radert ut av kartene til teknisk etat da byen ble bygget opp etter bybrannen.
Jeg kan tydelig se den for meg der den starter parallelt med Øvergaten, bak Hotell Phønix, passerer en vegstubb ned mot huset til elektriker Hjelkrem, gjør 90° ved huset der «Egil» bodde - han som senere
satt bak meg i klasserommet i folkeskolen og enda senere ble frontkjemper på Østfronten. Der fant han også sin grav. Noen få meter
nedenfor kom en stikkgate - eller smug - som gikk mellom Stenveien
og Øvergaten (Vestre Almennings gate støtte også sammen her), og
like nedenfor i Stenveien - på venstre side - lå det et lite hus som ble
mine foreldres - og mitt - første hjem. Jeg ser for meg den vesle bratte
og smale grusgata som med en skarp S-sving stuper ut i Storgaten, rett
imot Lossius bakeri.
Det lille huset står tydelig malt for meg: Murplattingen - med sprekk
i - foran inngangen, og den vesle kjelleren, som sikkert bare kunne brukes til å oppbevare poteter og en sildetønne eller to, slik den lå ut mot
den bratte vegstubben. Der hvor grunnmuren var så høy at det var
plass, sto ei skrøpelig lita dør inn til kjelleren.
Mange av inntrykkene her har jeg nok med fra senere gutteår - ettersom dette hørte med til min «biotop» helt til jeg var 14 år, og den andre
verdenskrig satte en grufullt effektiv sluttstrek for livet i min barndoms
paradis. Ett inntrykk fra mine første to-tre år trer klart fram, skapt av et
fiskebein som satte seg fast i halsen. Det var her jeg fikk det første
kjennskap til at fisk har bein, alle barns store pest og plage. Jeg vet ikke
hvordan jeg ble kvitt det. Muligens hadde mor lokalisert det og plukket
det nennsomt ut. Men «skrekken» sitter ennå i meg - 70 år etter, skjønt
jeg i dag ikke kan tenke meg noe bedre enn fisk og lar mange små sildebein rense strupen på deres naturlige veg nedover.
Få år senere da vi via Blikstads gate var havnet i Ramsøygaten, fikk
jeg på ny kjennskap til den bratte svingen nederst i Stenveien. Som
seks-åring - tror jeg - hadde jeg fått en ny fin kjelke, en sånn med spiler på langs, ikke lik de vanlige hjemmesnekrete «bommene» som vi
ellers brukte. Den må ha gjort et stort innhugg i mors og fars husholdningsbudsjett. Nok om det, jeg greidde ikke den foran nevnte S-svingen og kjørte rett inn i veggen med påfølgende brokkskade. Som så
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vanlig blant oss gutter når vi skulle «rejn' på kjælke», lå jeg på magen
over kjelken og styrte med beina som slepte etter. Men jeg mestret altså
ikke «farkosten» og fikk skade rundt «de edlere deler». Senere - på
sommeren - ble jeg sendt til sykehuset for å bli operert. Med hjemmet
bare et par hundre meter unna, var foreldre på besøk både titt og ofte.
Men en ny katastrofe skulle melde seg. Den 6-åringe pasienten ble
så forelsket i en ung sykepleierske at da mor kom for å hente meg hjem,
ble det stor ståhei: Jeg hylte og gråt bittert over å måtte forlate sykepleiersken «min», enda jeg visste at hun passerte meg i krysset Ramsøygaten - Knudtzons gate hver eneste dag. Det svei i bringa når hun
gikk forbi. Hun var ganske enkelt nyyydelig! Men dette mitt første forsøk på «kone-rov» falt fullstendig i fisk. Jeg bærer imidlertid på et stadig gnagende spørsmål: «Hva måtte du tenke, min unge, elskelige
mor?»
Vi hadde altså flyttet til en kjellerleilighet i B likstads gate. Fasaden
på kjelleretasjen husker jeg godt, enda jeg ikke har vært der siden - helt
utrolig i min egen by ! Noe fullstendig fremmed for treåringen - og
skremmende så lenge det sto på - skjedde her den 26.11.29 , en dato
som ble feiret årlig senere. Derfor har jeg heller ikke noe problem med
å huske den. Fra et siderom hørte jeg noen uvante og alarmerende,
skremmende stønn - der jeg gjenkjente mors stemme - og så kom noen
fryktelige vræl fra en stemme jeg ikke kjente. Min nyfødte søster
gjorde sin entre kjent. Det var litt «nifst» mens det sto på. - husker jeg.
Jeg forbinder også Trappegaten med tiden vi bodde her. For en guttepjokk var den store steintrappen et mysterium - så mange trinn og så
bred! Jeg tror ikke vi bodde der lenge, men lenge nok til at jeg også fikk
et minne for livet i fru Sylthe. Hun var så snill og brødet smakte så godt
hos henne. Jeg glemmer henne aldri. Men så kom krigen, fem år med
bopel på Rensvik og studietid i Oslo. Mor og far fikk bygd huset i Kristiansund i 1954. Jeg besøkte dem ofte der, men etter så mange år i
«utlendighet» - på Frei og i Oslo - regnet jeg med at ingen kjente meg
igjen. Sjenert var jeg og redd for spørsmålet : «Kæm e' du ?». Den tida
sa voksne folk forresten fremdeles «De» til hverandre. Jeg ble oppfattet som overlegen, fordi jeg ikke hilste. Fru Sylthe spurte mor rett ut:
«Er Erling blitt overlegen ?» Du skulle bare visst fru Sylte hvor gjerne
jeg ville hilse på deg! Jeg har ikke glemt kjøkkenbordet ditt.
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Foreldre
Et hjem er den viktigste cellen i en kultur. Hjemmet blander fargene i
kulturbildet. Hjemmet tegner linjene i skissen, og hjemmet gir kulturbildet «det gyldne snitt» eller ballanse - og innhold.

•••

La meg derfor fortelle om mine foreldre:
Mors og fars ekteskap må ha vært ideelt endog så dypt forskjellige
som de var.
Mor var enkel og feminin i all sin ferd. Far var en mannssjåvinist og
spradebasse. Jeg skriver ikke dette for å tale nedsettende om ham, bare
for å konstatere faktum. Han elsket klær. Hans bowlerhatt har jeg liggende blant mine gjemmer. Stråhattene hans har jeg derimot bare sett
på bilder.
Mor var nøysom og økonomisk og undersøkte gjerne priser før hun
bestemte seg. Far spurte aldri om pris og kom hjem med mangt og
meget som mor syntes var både unødvendig og i dyreste laget. Han
ville nemlig svært gjerne glede mor som han beundret grenseløst.
Mor var ihuga avholdskvinne og førte meg inn i miljøet i IOGT. Noe
av det siste jeg gjorde for henne var å bringe hennes høye regalier til
stormesteren i IOGT, som da var i Trondheim, før hun flyttet til et
aldershjem. Hun ville nemlig ikke bo sammen med meg etter fars &id
fordi hun ikke hadde noen hun kunne dyrke «bysladder» med, der hvor
jeg bodde den gangen. Far hadde gjerne en flaske Cognac stående uten at det skapte noen konflikter som jeg kunne registrere. En eneste
gang oppførte far seg litt overstadig beruset i mitt minne - ikke full slik
som vi så «fyllingan» ute i bygatene, men litt blank i øynene og litt mer
gemyttlig enn vanlig.
De må ha vært usams på mange felt, men jeg hørte aldri at de vekslet
harde ord. Glede seg over de små ting kunne de også. En vinterkveld
kom de inn på soveværelset og spurte om jeg våget å være alene i huset.
De ville nemlig til Langvegen for å renne på spark. Ingen gutt med
respekt for seg selv, ville innrømme at en lå og hørte etter de mange
rare lydene når en lå alene. Mon tro om det var fullmåne den kvelden?
Et fullstendig rollebytte skjedde under deres pensjonisttilværelse.
Det må jeg ta med her, selv om det ikke hører til i rammen for mitt lille
skrift. Det forteller noe om brytningen mellom kulturer. Mor fikk Parkinsons sykdom og ble ikke i stand til å forestå husholdningen skjønt
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tankegangen var god som før. Dersom ikke far kunne trå til, ble institusjonsopphold eneste løsning. Det fryktet de begge . Hvordan skulle det
gå med en ektefelle for hvem ordet «likestilling» var et fremmedord, og
som gjennom et langt ekteskap på den hjemlige arena hadde drevet
regelrett «rasehygiene» - riktignok på en meget real måte: «Kvinnfolkarbeid» var mors domene. Men han tillot heller aldri mor å hjelpe seg
med noe han anså for sitt ansvar. Mitt første møte med dem etter rollebyttet, var som å komme til en ukjent verden.
Far var blitt kjøkkensjef. Siden mine speiderdager, under mangeårig
studieopphold og senere i livet, hadde jeg lært meg enkel matlaging og
husarbeid. Det falt meg derfor naturlig å tilby min tjeneste, men ble
bryskt avvist av far. Til fastsatt tid ytret far: «Inga, ska' vi lag' middag?» «Ja», svarte mor. «Du får fijn ei gryte å kok' pottet i !» Far ut på
kjøkkenet og inn igjen med nevnte kokekar. «Kajn æ bruk na?» Siden
de hadde fått besøk og måtte øke potetvolumet, skjønte han at han ikke
kunne bruke den gryten de brukte i deres «to-somhet» og kom inn med
en større. Nå er jeg glad i poteter. Men med den gryten han sto i døråpningen kunne det kokes poteter for mange dager. Det var typisk far.
Han var raus - også med poteter. Mor lo litt. «Du får fijn' den nest minste gryta.» Ny sorti og retur. «Kor mange potteta ska' æ vask ?» Mor
skrelte alltid potetene. Husholdningen hadde fått et enklere opplegg.
«Det er nok med tre mellomstore poteter for meg», skjøt jeg inn.
Rask hoderekning hos mor ga ham antallet. Kort tid etter sto han igjen
i døråpningen. «Kor mykji vatn ska' æ ha i gryta ?» «Du får fyll' i så
mykji at de' dække pottetan, å glæm ikkje saltet.» Etter en stund var han
der igjen. «Kor mykje salt ska' æ ha i idag?» Han hadde lært seg at økt
volum av ett, førte med seg økt volum av annet som hørte med. Jeg
synes å huske at det var fisk til middag denne dagen. De visste at gutten
fra Innlands-Norge foretrakk fisk når han kom på besøk.
Far hadde ikke sendt meg ned til Fiskehallen eller fisketrappa, men
hadde listet seg ut tidligere på dagen og båret opp fisken. Jeg spurte
ham ikke hvor mye «dynamitt» (nitroglyserin for hjertet) han hadde
lagt inn for å komme seg opp den bratte strekningen hjem til B-seksjonen av Hauggata. Det visste jeg han anså for et utidig spørsmål og
upassende for et «mannfolk» å svare på. Han passet fremdeles på sin
verdighet.
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I

Et fiskemåltid som dette måtte ha kokte gulrøtter og smeltet smør.
Dessert hørte også til. Jeg vet ikke hvor mange ganger han sto i døra
inn til stua der mor satt og så ut over det flotte panoramabildet med
Gomalandet, Nordsundbrua og Tustnastabban i bakgrunnen, Nordlandet, Breilia i Frei og en snev av Innlandet med den ærverdige Lossiusgården - alt som en krans om det pulserende livet på havna som
hadde vært sentrum i deres liv gjennom alle årene. Like mange ganger
lød det: «Ka ska' æ jØrra no ?» Mor fungerte som en levende kokebok,
av og til med et lunt, overbærende smil over at han ikke husket hvordan
de gjorde det sist..
Jeg reiste glad hjemmefra denne gangen. Jeg visste at mor og far
hadde det godt sammen i sin skrøpelighet. Her hadde det foregått en
fullstendig metamorfose.
Fra kommunen fikk de en sparsommelig, men akseptabel hjemmehjelp. Far sørget for å bringe matvarene hjem. Den daglige «seansen»
om kjøkkenstellet var ikke bare et «ork» eller rutine, men en form for
«tidtrøyte» som ga hverdagen innhold. Min respekt for far steg ytterligere mange grader.
Jeg fikk heller ikke hjelpe til med oppvasken. Den var hans ansvar
nå. Det var logikk og konsekvens i hans arbeidsfordeling. Når mor var
syk og han var uten andre oppgaver, var husarbeidet hans oppgav.
Riktignok oppdaget jeg at oppvasken ikke holdt mål, slett ikke for
andre gjester. Han ble direkte sint da jeg tilbød ham å kjøpe en liten
vaskemaskin. Ble han anklaget for å ikke gjøre jobben sin godt nok?
Jeg måtte av hensyn til andre besøkende som sikkert ble tilbudt
«kaffe», bruke flere besøk og brutale bevis på at far ikke vasket så godt
som han trodde, før han en dag innså behovet for en vaskemaskin.
Slik fungerte de sammen og viste at en mannskultur kunne skifte
innhold. Men jeg må ofre dem et separat kapittel hver.
Far

Far skilte skarpt mellom «kvinnfolkarbeid» og det han mente
«mannfolk» kunne gjøre. Hans hjelpeløshet som far, står meislet i mitt
minne da han svært keitete holder min forholdsvis nyfødte - tre år
yngre - søster i hendene rett ut i været, og hun lar naturen gå sin gang:
«Inga! Hun tisser på seg!» Jeg ser tindrende klart for meg hvordan far
hjelpeløs holder datteren på rake armer så langt som mulig fra seg.
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Han visste også å stille krav til meg, når han forlangte at jeg som
smågutt skulle låne en handkjerre og dra lass på lass av trevirke fra verkstedet til vedbua vår. Bitter var jeg mang en gang. Jeg kjente det nedverdigende å måtte låne - som her ei kjerre - og vite at jeg ofte måtte få
hjelp av forbipasserende til å dra kjerra med lass opp den bratte Kaibakken til Lindahls plass, videre gjennom Torvgaten, over Torvet, langs
Bernstorfstredet, bortover Øvregaten og endelig hjem til bakgården i
Ramsøygaten 6. Slike situasjoner gjorde nok sitt til at vi i mine barneår
hadde et anstrengt forhold. Men jeg fikk takket ham senere for det
ansvar for familien som han ga meg del i på denne måten. Det kom så
uendelig godt med i livskampen når jeg skulle stå på egne ben.
Musikalsk var han. Han hadde nok klimpret på piano i yngre dager.
Det sto fremdeles i «Fin-stua» på Sletta. Men det ble ikke noe framgang i den kunsten. Hans røst var å høre i et sangkor. Det var der han
traff mor som også var meget musikalsk. En tid var han meget engasjert
i Ungdomsmusikken fra hvem han ved en anledning fikk en tinn blomstervase jeg arvet. Det er vel fra ham jeg har min musikalske sans som
det heller ikke ble noe ut av, enda så lyst jeg hadde til å lære å spille
skikkelig på et instrument.
Far la seg aldri opp i barneoppdragelsen. Hans filosofi var klar. Det
var «kvinnfolkarbeid». Jeg kan ikke huske at han irettesatte meg. Aldri
la han hånd på meg. Mens mor hadde et «ris» stående. Noen få gang
var det i bruk. Men jeg har ikke tatt skade av det, snarer tvert imot.
Under hele sitt liv til krigen i 1940 hadde far et trygt arbeid på blikkenslagerverkstedet hos sin far. Men hans far var en hård arbeidsgiver
som var smålåten når det gjaldt lønn til sin sønn. Far var for veik overfor sitt faderlige opphav - fikk jeg høre senere. Men mor hadde «bein
i nesen» og kunne si fra. Hun troppet opp hos sin svigerfar og sa ham
noen sannhetsord i ny og ne. Hans kone hette også Inga, en hjertegod
kvinne som utøvde myndighet med stor mildhet. Mor og farmor
kunne gjerne vært søsken, så like de var i mange sammenhenger. De
holdt godt sammen, og farfar omtalte dem som «de to Inga-ene». Han
sa det med stor respekt.
Far var «hekta» på tobakk. En vane han hadde fått plantet i seg av en
uforstandig foreldregenerasjon. Som konfirmant fikk han et sigarettetui
i sølv av sine foreldre Jeg er glad for å ha det som et meget vakkert
arvestykke, sirlig siselert med monogam som det er, men som «anti12

nikotinist», tar jeg det fram til skrekk og advarsel. Han fikk tidlig
«røyke-bein» og hjertetrøbbel. Derfor måtte han tidlig ut i sykepermisjon. På sykehuset syntes han gjennom flere år å ha klippekort for
sengeplass.
Som pensjonist fikk han noen år etter krigen sin plass ved stuevinduet med utsikt over ha' vna i Hauggata 20 B, tomta som ble hans som
arv etter sin far. Han visste alt om livet der. Endog rutetider for fergen
Kvisvik - Kvalvåg kunne han ut og inn. Jeg forsøkte være pinlig nøyaktig med de fergene jeg anslo å ta når jeg kom på besøk fra Sør-Trøndelag. Det ble av og til litt hardkjør langs Gylhamrene og alle svingene
mot fergeleiet. Kom jeg ikke tidsnok til antatt fergetid, var telefonkiosken på Kvisvik god å ty til.. Hjertet hans tålte ikke påkjenningen ved at
jeg kom senere enn han hadde regnet ut. Frykten for at noe var gått galt
for meg på vegen, var for stor påkjenning.
Forholdet mellom far og meg ble omsider svært godt og mitt beste
minne har jeg fra sengen hans på sykehuset. Ambulansen hadde hentet
ham igjen. Jeg var kommet hjem for anledningen. Utgangen var ikke til
å ta feil av denne gangen. Jeg holdt ham i hånden. «Skal vi be Fader
Vår sammen, far?» Han var ikke i stand til å snakke, men syntes å
legge all sin disponible kraft i håndtrykket. Det varmer meg ennå. Det
var jeg som ba og avsluttet med «Amen». I samme øyeblikk sluknet far.

Mor
Om jeg har noen intellektuelle ferdigheter, må det være gener fra
mor. Hun var en klok kvinne. På grunn av spanskesyken som førte mormor i en tidlig grav, fikk hun som elveåring husmoransvar for sin stefar
og 5 søsken og dermed blokkert all videre utdanning. Det ble helst
kommunale kurs i husstell og søm hun kunne gjøre seg nytte av. Men
jeg profitterte på dette i høyeste grad. Lenge etter at hun stiftet eget
hjem, var hun også ansvarlig for husholdet i barndomshjemmet sitt.
Dette avtvang all respekt hos hennes hjemmeværende søsken og ikke
minst hos hennes «far» som altså var hennes stefar. Mormor kom nemlig fra Frøya med en liten jente på armen da hun ble viet til «morfar».
At mor ikke var ektefødt, var en lidelse hun bar på hele livet. At hennes
førstefødte også skulle bli «påsatt» før tida og enda til studere teologi,
var en ekstra belastning av skam for henne. Jeg fikk sagt henne at jeg
13

kunne ikke få noen bedre mor, men det temaet ble ikke mer berørt av
meg - av misforstått hensyn. Det er en sorg jeg må bære på.
Men min «profitt» besto i at jeg på grunn av mors ansvar for far og
søsken, fikk en utrolig fin «opp-backing» av «mor-far», to onkler og to
tanter på mors side, både moralsk og praktisk. Slik fikk jeg også del i en
livsdugelighet og rettskaffenhet som hjalp meg gjennom barndommens
«Sturm-und -Drang»-tid med kamerater som tok seg friheter jeg ikke
kunne være med på. Likevel var det nok av «revestreker» også i mitt liv.
Jeg har elsket tre kvinner, en med den kjærlighet som i klassisk gresk
språkbruk kalles «agape», en som heter «eros» og den tredje «filia» - og
alle i samme rekkefølgen, nemlig min mor, min hustru og min datter.
At jeg elsker også sønnene, faller det likesom ikke naturlig å nevne her
hvor jeg skal uttrykke kjærligheten til en av kvinnene. Men selvfølgelig
gjorde jeg det.
Det må ha vært et meget sterkt band mellom oss, men ikke en overdreven morsbinding. Jeg var ingen «mamma-dalt». Dertil var jeg for
selvstendig og egenrådig. Men mange ganger tok jeg oss i at mens jeg i
tankene kunne nynne på en sang, kunne jeg høre mor begynne å synge
høylytt på den samme sangen enda hun var i et annet rom i leiligheten.
Ikke bare nynnet hun på den samme sangen, men hun startet også på
den strofen jeg var inne i. Jeg merket meg dette flere ganger, men ga
ikke uttrykk for dette merkelige den gang. Det var først i senere år jeg
begynte å reflektere over det.
Jeg elsket min mor og beundret henne grenseløst. Hennes omsorg for
sine to barn ble til en kapital i mitt liv som jeg ikke kan takke nok for og
har åpnet mine øyne for det svik som mange foreldre har vist mot sine
barn ved å berøve dem den tryggheten og kapitalen som en hjemmeværende mor representerer.
Jeg skjønner godt at far ble forelsket i henne, for hun var meget vakker, vever, nett, klok, arbeidssom og snill. Riktignok var det hun som
tok fram «riset» noen få ganger - ikke far. At hun selv gråt under seansen, noterte jeg med forundring. Hun måtte være fysisk sterk også,
ettersom hun greidde holde fast på meg som bæljet, skreik og vrei meg
vilt. Jeg har ikke fått noe men av «behandlingen», tvert imot, jeg ser tilbake på den med takk for en meget god oppdragelse. Jeg har aldri forstått den «schizzofreni» som sier at det er feil av en som elsker sitt barn
å stille det til regnskap, mens det offentlige senere skal ha rett til å gjøre
14

bruk av de mest bestialske avstraffelser, endog slike som ender i straff
som med mer eller mindre rett er blitt karakterisert som «justismord».
Mangeårige fengselsstraffer har jo blitt omgjort til frikjenning, flere år
etter at straffen er sonet. Er den psykiske «tortur» som en bærer med
seg resten av livet, mer «human» enn en «bak» som svir litt en stund?
Jeg skriver dette like etter at «Dagsnytt» har opplyst at en engelsk
domstol har uttalt at det ikke er straffbart for briter å gi sine barn en
«klaps på baken» i barneoppdragelsen, trass i at Europadomstolen har
fastsatt det motsatte. Hvor lykkelig jeg er som hadde foreldre som fortalte - og når det var nødvendig lot meg få kjenne - at det hadde sine
følger å oppføre seg «bøllete» eller å bryte samfunnets spilleregler, selv
om det måtte svi litt på en bak - og ikke først fikk oppleve det senere i
livet med uante konsekvenser.
Det største men jeg har båret fra min barndom gjennom hele livet, er
mors tårer da jeg en gang ble innkalt på politikammeret for en forseelse
som bare var en bagatell og som jeg skal fortelle om senere. Jeg tror
mor glemte hele episoden. I hvert fall sa hun det en gang jeg som voksen nevnte den for henne.
Jeg har ingen ide om mor praktiserte noen form for kristentro i mine
første barneår. En gang i 30-årene da det gikk en vekkelse over
Kristiansund, ble hun og far med i Frimisjonen, eller Misjonskirken
som det heter idag. Men det førte ikke til noe varig medlemskap der.
Hytten som «morfar» hadde i Minde Hagekoloni i Byskogen, satte
henne imidlertid i kontakt med Ynglingeforeningens landsted, «Ada
Bødtkers Minne», som lå litt lenger innover mot Omsa. Jeg lurte meg
nemlig ofte innover til dette landstedet. Det var «eskapader» som
skulle få skjellsettende betydning for hele mitt livsløp. Men det skal jeg
også komme tilbake til senere. Mor ble med i en støtteforening for
dette landstedet. Men ellers vet jeg ikke om hun var med i noe organisert kristelig virksomhet som ung husmor.
Hun fortalte riktignok ofte fra et kvinneforeningsmøte der res.kap.
Willmann var på besøk. (Sannsynligvis for å holde andakt.) Jeg antar
derfor at det var en misjonsforening. Han ble bedt om å lese fra et blad.
På slike møter leses det fremdeles fra misjonsblad som forteller om
arbeidet ute ved misjonsstasjonene, en aktivitet som gjør disse kvin15

nene til langt bedre kjennere av den globale situasjonen enn mange
representanter for våre medier. Nå avslørte litteraturen seg etter hvert
ikke å være relatert til misjonen, men å være en riktig rørende kjærlighetsnovelle, og de unge (?) kvinnene ble litt forlegne etter hvert som
handlingen skred fram, uten at det syntes å anfektet presten. De ønsket
nok at de hadde valgt et stykke som passet bedre for anledningen. Det
utviklet seg riktig så sentimentalt etter hvert. Et og annet forsiktig knis
ble heftig undertrykket. Men Willmann leste frimodig videre og avsluttet - som fortellingen - med: «Og han t000k henne i sin faaavn - og kysset henne». Mens favntakingen fikk sin tilbørlige patos, ble kysset
avfyrt i oppjaget tempo og fikk en utilsiktet sterk understrekning, så
hele kvinneforeningen brøt ut i uhemmet latter.
Men hvilken kristen dåpsopplæring jeg fikk!
Min avslutning på dagen er uforglemmelig. Mor sitter på sengestolpen med oss barna og ber aftenbønn, en aftenbønn jeg også bruker
som gammel. Vi satte oss heller ikke til bords for å spise, uten mors:
«No må dere be for maten!.» Senere fikk jeg høre av foreldrene til noen
av mine jevnaldrende at de kom hjem og erklærte: «De e' så rart hos
hajn Eling, dæm be' bordbønn åsså der» Det nye bedehus lå ikke så
langt borte. Mor sørget for at vi fylte vår plass på søndagsskolen der.
Var vi inne, var det greitt å gi beskjed, var vi det ikke, kom hun ut på
gaten og ropte: «Barn, nå må dere gå på søndagsskole!» De trafikale
og sosiale omstendigheter tillot barn å leke i gaten og en mor å la sin
stemme runge ut i det «offentlige rom».
Jeg tror nesten jeg kan fortelle hvordan bedehuset så ut fra der hvor
jeg satt, mens Drågen og baker Jakobsen brettet ut de kjære fortellingene fra bibelhistorien. Men det var en mann som arbeidet på Landbruksforeningen, som lå på vegen mellom mitt hjem og Bedehuset,
som ble leder for gutteklassen som jeg gikk i. Jeg kan bare ikke huske
navnet hans.
Glans står det også over turene med mor opp til «Vajndamman».
Ovenfor pumpehuset i den midterste dammen, finns en sittegruppe i
stein, uforandret av tidens tann, en stol med buet sete står der fremdeles. Jeg kan ikke gå forbi - og det gjør jeg ofte på min daglige spasertur
til Klubba - uten å se mor, min søster og meg sitte der. Mors hjemmebakte brød og kaker, flasker med «eddik, sukker og vann» var mat og
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leskedrikk på forsommeren. Rips- og solbærsaft av frukten fra «morfars» hage på sensommeren - var en utskeielse mor tillot seg når vi
skulle ut «på tur». «Brus» hørte nok helst til i høyere sosiale lag.
Mor var alltid hjemme og ga trygghet til alle tider. Gikk hun ut, var
jeg som oftest med. Jeg elsket å gå «arm-i-arm» med henne.
Ettertrykkelig stolt var jeg en dag litt utenfor den tiden dette «kulturbildet» dekker. Det var krig. Vi bodde i «morfars» hytte i Minde Hagekoloni. Omsundbrua var heldigvis oppført, og vi kunne gjøre handel
hos kjøpmann Sjøtrø på Rena. Tyske vakter på brua skulle holde vakt
og var glade for en prat. Jeg hadde nettopp stavet meg gjennom de første tyske glosene på skolen og skulle fortelle hvem jeg var. Så pekte
han på mor og spurte: «Ist sie deine Schwester?» Mor og jeg fikk oss en
god latter når hun litt senere fikk oversatt spørsmålet. Men jeg tror det
bygget opp under selvfølelsen hennes at hun ble tatt for å være så ung
at hun kunne være min søster. Hun var jo 34 år.
Mor var gjestfri og fant alltid plass til slekt og venner fra Frøya og
Hitra. Derfor var det nesten alltid noe i kakeboksene hennes. Men en
dag de var tomme, fikk hun besøk av Jarle, et søskenbarn fra Hitra, en
høy og sterk ungdom. Kaffekjelen kom straks over gassapparatet med
bønn om at Jarle måtte passe på kjelen, mens mor stakk bort til baker
Sivertsen for å kjøpe kaffebrød. Men Jarle var ukjent med fenomenet
gassapparat, og da kaffen kokte over, løftet han kjelen av og forsøkte
blåse ut flammen. Heldigvis var mor tilbake før det lyktes. Men han var
riktig rød i toppen av all blåsingen. Selv var jeg på skolen akkurat da og
fikk referert hendingen senere. Både Jarle, mor og jeg moret oss over
gassapparatets viderverdigheter.
Mange år er gått. Mor er kommet til vegs ende. De siste stegene tar
hun på Frei sjukeheim, sterkt fysisk nedbrutt, men i god åndelig ballanse. Hun er sterk til det siste. Derfor er også dødskampen så hard.
Heldigvis får jeg - som med far - kjempe den sammen med henne.
Nesten tre døgn står den verste del av dødskampen på. Jeg får sitte ved
hennes side i en stol der jeg nok av og til «dupper av». Vi sier ikke mye,
men jeg folder mine hender i hennes og ber til den herre som har vært
vår felles forankring gjennom mange år. Å se en kvinne, som en elsker
så høyt, lide så meget, puste så tungt, skifte ansiktsuttrykk flere ganger
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fra glimt av liv til dødsmaske setter dype spor i sinnet hos den som
bærer på minner.
Da alt var over, lå det en dyp fred over det hele. Vegen bak oss er
strødd med de skjønneste blomster, endog bjerkeriset bugner av roser.
Hun lærte meg å synge:

myndige oversykepleieren. Jeg
skal gå fort forbi at en sykepleier
kom inn under min renselsesprosess. Hun ble tilsynelatende
like forlegen som meg)

«Jeg vet en deilig have
hvor roser står i flor.
Den skapte Gud til gave
for alle barn på jord.»

Tante Grethe hadde en liten
hybel på toppen av barndomshjemmet sitt som mor og jeg
fikk bruke når jeg syntes jeg
trengte det før eksamener under
gymnastiden. Bussene var ikke
til å stole på under mine fem år
på gymnaset. Gassen av tre
(«knott») som ble brent og som
motoren gikk på, var en svikefull energikilde. Ofte måtte
passasjerene gå ut av bussen og Venaasgården i Thomas Aasgaards
skyve den opp bakken bak går- gate på Innlandet. Erling sammen
den til Mork der fylkesveien med tante Grethe og søster Inger
gikk. Ofte sprang jeg - når jeg Karin. Foto utlånt av forfatteren.
ikke kunne sykle - fra Rensvikvannet til skolen. Til stadighet kom vi for sent, og det var lite tjenlig når
det var eksamener eller andre former for prøve. Da var hybelen til
«tante» Grethe god å ha. Men den var så liten at den bare var tilgjengelig for folk med skonummer 39 eller mindre.
Når jeg sitter i den lille «hagen» jeg har foran det huset jeg har arvet
fra mine foreldre, kan jeg se rett bort på Venaasgården. Huset overlevde krigsredslene og bybrannen i 1940. Gjennom husveggen «ser»
jeg enda et ekorn på et kråskap.
Oldemor på mors side, Kristine og oldefar Jakob Bekken på Frøya,
hørte til slitets adelsfolk. De var fullstendig nedslitt og kroket. Oldemor
døde i 1944. Henne husker jeg godt. Oldefar står derimot for meg i et
tåket bilde ettersom han døde ti år tidligere. Jeg har altså et godt bilde
av fire oldeforeldre.
Farmor og farfar bodde på « Sletta» som lå bak Tollboden. Gaten var
bygget opp på en mur som steg opp fra det lille grøntarealet med noen

Nå sitter hun selv i blomsterengen - og venter.
Hvilket kulturbilde!
Forfedre
Farfars far, bar navnet Esten. Han eide gården vi flyttet til i Ramsøygaten. Vi fikk leilighet i andre etasje. Oldefar hadde bodd i 3.
etasje,men var flyttet til sin sønn og svigerdatter på Sletta. Han var ofte
å se i gaten, og alltid hadde han vinkjeks i lommen. Det var sjokolade
bakt inn i et hylster av sprøtt vaffeldekke. Jeg får alltid assosiasjoner til
oldefar når jeg ser slike sprø vafler. Jeg tror ikke han levde lenge etter
vi flyttet inn. Gården ble imidlertid solgt. Når jeg er på familiegravstedet og jeg ser gravstøtten hans, står alltid bildet av ham for meg med
en gyllen glans.
Mor til farmor, oldemor Venaas var en staselig dame. Hun bodde i
sitt eget hus som fremdeles bærer navnet Venaasgården i Thomas Aasgaards gate på Innlandet. Det var ikke mange årene jeg fikk lære henne
å kjenne. Hun var en gammel dame. Hjemmet hennes, som jeg bare
fikk besøke noen få ganger, forbinder jeg med fornem høytid og med et
ekorn som sto på toppen av et kråskap i stuen hennes. Innenfor sto det
mange fine glass. En av hennes døtre, «tante» Grethe, var en meget
myndig oversøster på Bærums sykehus som jeg fikk stor glede av under
studietiden, da jeg var en meget velkommen gjest hos henne. (Ved første besøk hos henne ble jeg beordret i et bad på sykehuset. Jeg tviholdt
på at jeg gikk ukentlig på Bislet Bad. Men ordre var ordre hos denne
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store trær bak Tollboden. Muren var sikret med et solid gjerde av jernstenger. I første etasje var farfars blikkenslagerverksted. Andre etasje
var leid ut til en familie og i tredje etasje var fars barndomshjem. Loftsrommene var soverom for alle barna deres. Det var en meget stor familie. Ni barn hadde de. En av dem var gått bort i svært ung alder. Farmor
hadde problemer med navnene på dem når hun skulle kalle på oppmerksomheten. Skulle hun ha tak i Erling, kunne det lyde slik. «Ivar!
Anker! Ingar ! Per!... Hærsens Erling!» Vi lo ofte av henne for dette,
og hun lo like hjertelig selv. Hun lignet så mye på min egen mor, at jeg
måtte bli glad i henne.
Hun var en meget ivrig avholdskvinne som mor, men hun var ikke
medlem av noen avholdsorganisasjon. Ettersom jeg var blitt medlem i
barnelosjen i IOGT, undret jeg meg over at hun likevel hadde en
konjakkflaske framme under julebaksten. På sin vise måte fortalte hun
meg om farene ved alkohol og at det ikke hadde vært noen barnelosje
om ingen hadde misbrukt alkohol. Så forklarte hun at hennes hjortetakk og fattigmenn fikk en så fin smak med litt konjakk i deigen. Hun
avslørte sitt «alkoholpolitiske» ståsted med en sats som alltid har fulgt
meg senere: «Du skjønner det, Erling, at det er mange som drikker seg
full, men ingen som spiser seg full.»
Hun var fullbefaren i husmoryrket. Tanken på farmors hjemmelagde
blodpudding med rosiner får alle nervene i smaks- og luktesansene til å
vibrere, skjønt en har lagt seks decennier bak seg. Ikke noe hjemmebakt brød smakte så godt som farmors, selv ikke mors. Selvfølgelig
skyldtes det at mors brød spiste jeg hver dag. Farmor lutet også fisken
selv. Mest uforglemmelig er hennes kjøttsuppe som var den faste forretten ved julemiddagen gjennom mange år. Den fine klare kjøttsuppen
med boller som smeltet på tungen, brente seg inn i sinnet til en gutt
som to menneskealdrer senere synes han kjenner smaken av den enda.
Disse julemiddagene hadde sitt eget rituale. Vi ble alltid 13 til bords,
og tante Aslaug som var svært overtroisk, satt alltid på kjøkkenet og
nøt sin mat. På den måten kunne hun være den tjenende ånd i selskapet,
servitrisen, som avlastet sin mor på kjøkkenet. Vi var tre unge jamnaldringer i juleselskapet, Solveig og Per og meg selv, som alltid konkurrerte om hvem som greidde å spare lengst på godsakene vi fikk servert og gjorde mange barnestreker på det lille rommet vi satt for oss
selv mellom kjøkken og spisestue.
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Jeg var nok litt «fantet» i dette miljøet. Min litt eldre tante og min
noe yngre onkel likte ikke å bli kalt tante og onkel. Så følgelig kalte jeg
nettopp dem for det. Tante Aslaug som så gjerne ville bli kalt for tante,
og direkte fortalte meg det, fikk aldri høre meg bruke den tittelen på
henne. Snille tante Aslaug, om jeg bare kunne få gjort det opp igjen !
Men jeg hadde vært på besøk på Sletta allerede dagen før, på julaften. I flere år var jeg fast julenisse for farmor og farfar og alle som var
samlet hos dem på julaften. Bare oldemor, Mari Venaas, farmors mor,
levde under min karriere som julenisse.
I alle år gikk far på betryggende avstand bak meg på disse turene.
Det var ikke få som var ute i gatene på veg med gaver til en eller annen,
og når de så en «vaskeekte» julenisse vandre i gatene, ble det nok av
spesialoppdrag til nærliggende husoppganger. Vel vitende om at det
kunne være «lønnsomt», avslo jeg ikke oppdragene og syntes det var
veldig morsomt, når jeg kom hjem, å fortelle at jeg ikke hadde røpet
mitt «sanne jeg» trass intens utspørring på «åstedet».
Jeg hadde ikke det samme hjertegode forholdet til farfar. Han syntes
å ha liten forståelse for barn. Farfar drev en meget lukrativ blikkenslagerforretning med trantønner og fiskekasser som «spesiale».
Det var morsomt å være på verkstedet og se far dreie på falsemaskinen og at det ble slått hull til spons, en åpning for å tappe den «edle»
drikk fra tønnen. Alt ble gjort for hånden. Kas .sene ble fraktet ned det
lille stykket til kaien på en lang båre som tok dusinvis med kasser og
ble fraktet over havna til klippfiskbryggene der fisken ble lagt ned før
far loddet dem igjen. Blikkassene ble plassert i trekasser for videre
transport til Middelhavet, Vest-Afrika og Sør-Amerika. Trantønnene
ble fraktet på samme båre, men der fikk lasset alltid en pyramideform
med en enslig tønne på toppen.
Blikket kom i store flak, emballert i trekasser med en solid ramme
og mindre tynne spiler på tvers av rammen. Rundt disse rammene gikk
solide bånd av blikk, en nødvendig emballasje for at blikket ikke
skulle bli skadd. Med noe arbeid ble rammene til brukbar brensel i
alskens vedovner i mitt hjem. Det ble min oppgave å sørge for det. Far
ga beskjed når det var lagret opp et tilstrekkelig antall tomme kasser.
Jeg syntes alltid det var ydmykende å låne ei dragkjerre - vanligvis hos
baker Sivertsen.
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Nederst til høgre i bildet ser vi bå tfrakt av blikktønner på havna i Kristiansund. Den store båten som ligger til kai er 'Wordabåten" Hankø.
Bildet er trolig tatt omkring år 1900. Foto: Nordmøre Museums arkiv.
Nede på Sletta ble kjerra lastet så full det lot seg gjøre. Med et solid
reip over lasset, bar det gjennom byens gater og hjem. Mang en gang
fikk jeg hjelp opp bakken mot Lindahls plass, i motsatt fall måtte jeg
dra «i baut» opp den bratte bakken. Så ble kassene båret opp til vedboden vår, kjerra returnert og arbeidet med å fjerne blikkbånd og spiker
begynte. Jeg fikk stor ferdighet i å bruke knipetang og hammer.
Det ble massevis av spiker, og med den sparsomhet jeg hadde lært av
mor, benket jeg ut disse spikrene og samlet dem i en stor pose som jeg
fant på å skulle gi farfar. Han hadde jo bruk for dem til alt reparasjonsarbeidet på landstedet sitt - trodde jeg. Latteren som møtte meg da jeg
stolt overleverte posen og ventet takk, gjorde for sterkt inntrykk til å bli
glemt. Arbeidet mitt var unyttig, farfar for velstående til at han fant å si
takk for gaven, ikke en gang for tanken bak den. Til eget bruk har jeg
dog benket mang en spiker senere. Jeg lærte at en skulle ikke gi opp om
en tapte et slag.
Farmor og farfars landsted, «Skogly», rommer mange gode minner.
Onkel Per og jeg fikk ikke bruke robåten som lå nede ved brakvatnet,
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men lurte oss til det likevel og prøvde fiske ål på line, uten å lykkes. Da
vi fanget en stor torsk, våget vi å åpenbare lånet av båten. Vi trodde
fangsten ville overskygge «udåden». Der tok vi feil og ble en gyllen
erfaring rikere.
Bedre var det med turen over vatnet om høsten sammen med mor og
farmor for å plukke tyttebær. Det var nok de fulle bøtter og spann vi
kom hjem med som alltid har gjort meg motivert for å fortsette med å
plukke tyttebær, like opp til mine gamle dager. Ei bøtte til å plukke bær
i, rast på en utkikspost, mat og en flaske kakao eller kaffe, har alltid
fristet meg ut i naturen.
Som gode minner står også nabogårdene til landstedet og Karen og
Ola i Øvergarden og Robert og Ingeborg i Nergarden. Jeg ser så tydelig for meg den trill runde Ola hvile middag med hodet på dørstokken
og bena på en krakk. I Nergarden fikk vi hoppe i høyet, og der opplevde jeg med en bygutts sitrende nysgjerrighet og fascinasjon at en
gris ble slaktet og en overflødig katt ble skutt. Det var småguttens første møte med livets ubønnhørlige lover på en bondegård.
Jeg må ta med et minne fra en tid som hører til kort tid etter det tidsrom denne skissen skal dekke. Det var første krigsåret og Sankthans. På
et jorde til Karen og Ola lå en diger haug av tyrirot. Det var reinhekla
spik. Vi hadde så lyst til å lage vårt eget Sankthans bål og fikk tillatelse
til å sette fyr på haugen. Den brant og ulmet i 5 døgn. I ettertid skjønner
jeg ikke at det gikk upåaktet hen hos okkupasjonsmakten.
På jordet hos Karen og Ola ble det også slutt på min hoppkarriere på
ski. Det var en kald vinterdag. Noen jamnaldringer hadde rigget til et
hopp på et noe flatt jorde der «tilløpet» var langt nok og ga god fart, Ut
over ettermiddagen ble føret skarpere og skarpere. «17 1/2 m.», lød det
til slutt fra «hoppjuryen.» Mitt lengste hopp interesserte meg ikke. Jeg
hadde landet på magen og var bare glad for at jeg ikke hadde brukket
bein eller skåret meg for mye opp i den skarpe skaren.
Pianoet på «Sletta» var min store fristelse. Jeg hadde så lyst til å lære
meg kunsten. En høytidelig muntlig søknad ble avvist med et bastant
«nei». Jeg fikk derfor et langt mer hjertelig for hold til -

Bestefar og Byskogen
som er knyttet uløselig sammen. Mesteparten av Nordlandet - o& med
det også Byskogen - hørte på den tiden til Bremsnes kommune. A reise
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til Byskogen var derfor å reise «på landet». Før Nordsundbrua ble reist
i 1936, var det bare motorbåten «Minde» som med motorisert ferdsel,
knyttet denne hagekolonien til Kristiansund. Alternativet var å ta sundbåten og gå resten av strekningen innover den kronglete vegen.
«Minde» var som et «Sesam» til landliv og avkobling både for barn og
voksne.
Jeg har nevnt at bestefar ikke var far til mor. Mormor hadde mor med
seg på armen, da hun ble gift med bestefar. Men for meg bærer han med
rette navnet «beste far» Etter mormors død under spanskesyken i 1918,
giftet han seg ikke opp igjen. Mor sørget for husholdet så lenge han
levde, og jeg fikk en som tok seg av meg langt ut over det som en venter av en bestefar.
Om jeg har mine intellektuelle «gener» fra mor, har jeg alltid tillagt
bestefar æren for mine praktiske ferdigheter. Han var liten av vekst og
gikk under navnet «Likj-Olsen».Jeg tror ikke det var ment sjikanøst. Så
mange «Olsen» det var i byen, var «Likj-Olsen» et navn som ikke var
til å ta feil av. En sinnatagg var han også, og stakkars den som kom ut
for hans vrede. Han drev visst en tid som kaiarbeider, og han er omtalt
som en meget aktiv person som gjerne slo et slag for å bedre arbeidsforholdene for losse- og lastelagsarbeiderne, dersom bind V1 s.131ff av
Kristiansunds historie er troverdig. Men det var lenge før min tid. Jeg
husker ham først som en som drev sjokoladeforretning. Men han må ha
vært en urolig sjel, for senere var han kolportør for Sverdrup. Eller var
han kanskje et halvt århundre forut for en tid der «omskolert» nærmest
er blitt en yrkestittel? Hans urolige «yrkeskarriere» forstår jeg bedre
når jeg tenker på hytta i Byskogen som var under stadig forandring.
Tålmodet og kjærligheten hans strømmet desto mer over meg. Når
jeg fikk så mange praktiske ferdigheter, er det fordi han lot meg slippe
til, like til å ro alene over Omsundet en dag med sterk vind. Han var
dristig mot en 11-åring. Det var nemlig meget sterk strøm i dette sundet. Der fløt det også massevis av kassabord omkring som rekved fra
Rena Bruk som vi guttene syntes det var morsomt å få tak i til våre
«byggverk». Enn om jeg la inn årene og forsøkte meg på å samle drivved ute i sundet ? Han sto imidlertid hele tiden nede i båtstøa og fulgte
med. Der lå det nok av båter som han kunne låne om han måtte støtte
smågutten.
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Den lille hytta hans - den minste av alle - og Minde Hagekoloni med
«omliggende herligheter» er min ungdoms sommerparadis. Hytta
hadde dører på alle sider, om enn ikke samtidig. Han flyttet trappa fra
kjøkkenet opp til det trange loftet som andre idag skifter parkeringsplass for å si det med en mild overdrivelse. Kjøkkenbenken og vedkomfyren fulgte med i interiørreguleringen. Alt som ble reparert eller
forandret, skulle også males, innvendig og utvendig. Taket skulle vøles
og smøres med tjære. Grunnmur og kjeller kom etter hvert, og ettersom
kjelleren i aller høyeste grad var uferdig, ble det til stadighet behov for
«forbedringer». Hytta ligger der fremdeles Jeg antar at kjelleren er like
uferdig idag som i min tid. Den ble i alle fall ikke ferdig i bestefars tid.
Katastrofen med riksvegen gjennom dette paradiset og raseringen av
bestefars hageanlegg, skal jeg gå forbi. Men minnene fra den tiden med
de fantastiske somrene sammen med mange barn og unge og det fine
samspillet over generasjonskløften, lever sikkert i minnet til de få som
g ang.
ennå er igjen av min år
Det gyldne skjæret fra barneårene falmer ikke. Det er en
kaskade av farger i blomsterprakten fra de mange parsellene og ikke minst bestefars.
Rips- og solbærtrær bognet av
frukt om høsten. Jeg har aldri
senere smakt stikkelsbær som
fra denne hagen. Jeg må nok
innrømme at årsaken til det kan
være et barns glede ved å få
plukke bær av egne trær, og det
var mange av dem. Rabarbra- Hytta til bestefar Ingvald Olsen i
plantene var kjempestore. De Byskogen 1927. Foto utlånt av formed grønn stilk var mye krafti- fatteren.
gere enn de med rød. Det gikk
grøss gjennom ryggmargen når jeg satte tennene i de sure stilkene, men
mors syltetøy og dessert av dem var til udelt nytelse.
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Han var meget begeistret for aurikler og kranset grusvegen fra porten
via en "rundkjøring" midt i anlegget og inn til den lille plassen foran
hytta med aurikler og stemorsblomster i mange farger. Den lille medaljongen av en rundkjøring fylte han med blomster av mange slag. Langs
parsellens ytterkanter sto lupiner med et bredt spektrum av farger.
Lupiner har derfor tatt plass i min personlige flora som noe uunnværlig.
Det var derfor med meget stor glede jeg hørte på en tur til Island i 1998
at lupiner også var en meget nyttig plante til å forbedre jordsmonnet på
øya. Mange steder ble den plantet som det første på vulkanmasssene.
Leire tok bestefar fra et grustak oppe i utkanten av hagekolonien ved
den gamle vegen mellom Kristiansund og Omsa. Hvor mange hundre
lass leire og grus han fraktet fra dette grustaket burde jeg vite, for jeg
fikk være med, med min lille trillebår som bestefar hadde snekret. Hvor
stolt jeg var når vi hadde lastet opp leire til hagegangene og trillet det
nedover til hytta! Med sitt skryt sørget bestefar for å nære opp under
stoltheten min — "selvfølelsen" som jeg lærte å kalle det senere.
Hver dag ble det hentet melk i fjøset til Mork under kveldsmålet. Det
var vanligvis min oppgave å hente den i et treliters spann med et solid
lokk. Det var ikke vanskelig å få meg av sted, for mange barn gikk i
følge. Når de tilmålte antall liter var fylt i spannet, ble det alltid fylt på
litt ekstra. Jeg syntes ikke bestefar - eller mor når hun var i hytta hadde eneretten til denne ekstrasupen. Jeg syntes jeg hadde litt rett til
den selv også. Derfor var det nok så vanlig at jeg satte melkespannet for
munnen og drakk litt av den kuvarme melka. Den smakte godt, og vi
ble aldri syk av den.
Hva har vi mistet med alt dette hygienepratet med pasteurisering og
fjerning av medbrakte spann til fordel for flasker og kartonger?
Høydepunktet i melkekonsumet var når mor satte bort en bolle med
melken fra fjøset for å surne og vi kunne kose oss med den et par dager
senere. Kefirmelk, ja, selv ikke yoghurt med alskens tilsetninger kan
måle seg med rømmekolle - eller «rømbonk» som vi kalte det - med et
lett dryss av sukker.
Vegen gikk langs en åker med kunepe, og det hendte at vi hjalp til
med å «tynne ut». Gardsfolket måtte nok ha sett naskeriet vårt. Men vi
ble aldri irettesatt eller fikk høre noen klage. Det kunne nok skyldes
mange årsaker. Vi var vel gode kunder. Kanskje skyldtes det også at
nepeåkeren var så stor at den tålte noe «svinn». Er det ikke noe som
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heter «en pølse i slaktetida»? Men aller helst skyldtes det nok de
hyggelige menneskene på gården som så gjennom fingrene på småbarns trang til spenning ved å «stjæl næp». Så mange gode minner er
knyttet til Mork gård at det er en lidelse å se den lagt ned.
Den samme vegen var også ferdselsåren for melketransport fra
Omsa til byen. Vi undret oss ofte over en hest som vi mente måtte være
meget klok, for den fant vegen hjem til Omsa uten å bli styrt av melkeprodusenten som på hjemturen sov ut rusen på vogna etter at han mot
ukens slutt hadde fått oppgjør for melkeleveransen.
Omsundet var ful It av fisk. Til det måtte vi ha pilker og dem støpte
bestefar selv. Han skar ut en halv fisk på størrelse med en tykk ansjos i
to små treklosser som han surret sammen. I den ene enden var det et lite
hull til en angel eller helst to. I den andre enden laget han et litt større
hull til å fylle smeltet bly i. Når blyet var kjølnet ble de to klossene
skilt, og en sild med to angler lå ferdig til å pusses og få et hull i halen
til snøret. Vi har satt igjen mange kilo med slike pilker i taren i Omsundet, men så dro vi også opp mye torsk og longe. Det hendte vi fikk
annet av «havets ressurser» på snøret, ikke minst steinbit som etter
harde tak med å få kroken ut av kjeften på den, ble resolutt kastet ut i
sjøen som «ufisk». Vi visste ikke bedre den gang. Disse støpemodulene
står så festet på netthinnen min, at jeg skulle ikke ha problemer med å
rekonstruere dem.
Mitt sterkeste inntrykk fra våre fisketurer har jeg fra en dag jeg fikk
dra snøret over vadbeinet og fikk en fisk på kroken. Vi kunne ikke bli
enige - fisken og jeg - om hvem som skulle over ripa - og så seiret fisken. Jeg sto med ryggen til bestefar og så ikke ansiktet hans, men jeg
har mange ganger forsøkt å forestille meg bildet av en dyktig «pedagog» som lot pjokken klare seg selv inntil han så at smågutten var et
nummer for liten. Jeg lå med halve brystkassa over ripa da jeg kjente et
par kraftige hender i buksebaken og ble trukket tilbake i båten sammen
med snøret som det måtte sterkere hender til for å sule inn. Den torsken
ble mitt store skryteobjekt.
Byskogen hadde egen kai for båtene som fraktet de mange reisende.
Området var et ypperlig rekreasjonssted for innbyggerne i hagebyen,
mange som skulle til Ynglingeforeningens praktfulle landsted, Ada
Bødtkers Minde, og dem som holdt til i hytter lenger inn mot Omsa.
Like ovenfor den vesle kaia lærte jeg å svømme, men etter først å ha
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fått en ordentlig skrekk i livet. Bestefar og jeg skulle bade der. Han
stupte først fra en liten bergnabbe i nærheten og kom ikke opp igjen.
Jeg ble meget redd. Hva hadde skjedd? Hadde bestefaren min druknet?
Endelig stakk et par gammelmannsbein opp av havflata som to tynne
trekjepper. Han var en meget habil svømmer og hadde svømt under
vann. Han var da nærmere 60 år og jeg 10.
Store øyeblikk var det også når vi vinterstid kunne ta båt til Bolga
og gå på ski over Breilia til IOGTs hytte på Kvalvåg. Vi måtte gå
samme veg tilbake, for det var eneste forbindelsen med Kristiansund
om en ikke ville vente på lokalbåten på Kvalvåg. Det var derfor en strabasiøs og lang tur. Disse turene står som gyldne øyeblikk i en rekke av
mange.
Hagekolonien hadde god forbindelse med omverdenen i en
oktangulær liten hytte med
spiss-tak. Telefonen der var det
stadig liv i. Barna løp om kapp
for å komme først til for å ta telefonen når det ringte. Av vår fulle
hals skrek vi så ut: «Hansen!
Telefon!» «Pedersen! Telefon!»
«Gotteberg ! Telefon !» - alt etter
adressaten for oppringingen.
Stentor i den greske (antikke)
Bestefar og Erling på skitur til historien kunne ikke ha gjort det
10GT's hytte på Kvalvåg 1936. bedre. Det var om å gjøre å
Foto utlånt av forfatteren.
kauke så høyt som mulig for at
meldingen skulle komme fram,
og fra de respektive hyttetomter tøt adressatene ut. Vi hadde en konkurrent - papegøya til Gotteberg - som alltid sekunderte med sitt eneste
repertoar: «Gotteberg ! Telefon!»
Om bestefar var snill, satte han klare grenser. Umoden frukt var en
av dem. Nå hadde han en liten flekk med jordbær på parsellen. Men det
var ikke alltid like lett å overholde dette med modningstid for en liten
plugg. En dag var den lille røde antydningen til modning på et bær for
fristende til å stå imot, og jeg skrapte av det røde som fantes. Jeg visste
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at bestefar holdt godt øye med «jordbæråkeren» og fryktet for å bli
oppdaget. Det betydde i hvert fall muntlig refs. Tynget av dårlig samvittighet gikk jeg og fortalte om bæret uten å se ham i ansiktet.. «Bestefar ! Det har vært en fugl og spist på et jordbær.» Jeg så ikke ansiktsuttrykket hans, men hørte: «Jeg vet det, og du kan tro det var en stor
fugl.» Det ble ingen refs. Jeg skulle ha gitt mye for å kunne mimre over
det lune glimtet i ansiktet hans, som jeg alltid har ant, da han sa det.
Byskogen var mer enn hagekolonien. Selve skogen var full av mystikk for en liten krabat. En liten bekk surklet gjennom området og ga
vann til samtlige. Ved spesielle kulper ble det hentet vann i bøtter og
spann. Det ble brukt til mat og ble drukket. Ingen ble syk av det. Andre
steder kunne en sette opp vannmøller. Av en eller annen grunn hadde
jeg forkjærlighet for et område like ovenfor kaien der bekken gikk over
et svaberg.
Men her var også moer der en kunne finne krekling. Mor og jeg gikk
ofte og plukket blåbær i området. En liten slette som vi rett og slett
kalte for «Sletta» var en fin lekeplass. Der spilte vi fotball eller slo ball.
Der kunne vi også sette stevne med voksne i kolonien og fikk dem med
på leken. Det hendte rett ofte at vi barna søkte inn dit når vi skjønte at
det nærmet seg sengetid. Hvem vil vel egentlig gå til køys på lyse
sommerkvelder ? Dette var således også en del av mitt sommerparadis.
En spesiell avdeling av det fantes like innenfor Sletta. Der lå nemlig
Ynglingeforeningens landsted. Tredveårene var tid med stor arbeidsløshet, og midler til nødsarbeid ble en tid brukt til å bygge en idrettsbane for dette landstedet. Slik var det sommers tid noen der inne hver
eneste dag i noen år. Seehus-familien var en sterk støtte for «Ynglingen», og bl.a. fru Seehus senior sørget for mat til de mange ungdommene, enda så gammel hun var. Her fant smågutten mye av interesse og ble snart en maskot der inne, mange år før han nådde alderen
for medlemsskap. Men det kunne volde min omsorgsfulle mor mang en
bekymring når hun måtte lete etter meg og til slutt havnet på landstedet hvor jeg vanligvis var å finne i denne tiden.
Men en gang fant hun meg ikke der heller, trass i all letingen blant
arbeidsfolket, i høyder og groper ute i terrenget. Til slutt sto hun meget
bekymret ved det store, flotte tømmerhuset som var reist på stedet, idet
fru Seehus og jeg kom ned fra loftet hvor vi hadde hatt middagshvil.
Jeg hadde fått hvile sammen med henne. Mor refererte ofte den for29

klaringen og de trøstens ord som den vennlige gamle damen møtte
henne med: «Du skjønner at den som er meget gammel og den som er
meget ung, har &i ting felles. Vi trenger mye hvile».
Jeg har sagt ofte senere at mitt medlemskap i «Ynglingen» begynte
allerede i sengen hos fru Seehus. Hvilken lykke å få vokse opp i en tid
hvor en kan uttrykke seg med et valgspråk som jeg senere har blitt
meget begeistret for «Honi soit qui mal y pense» («Skam over den som
tenker ondt om det») Det skal så vidt jeg vet være løsenet for den engelske Hosebåndsorden.
Mitt bidrag til dette miljøet ga jeg noe senere. Ynglingeforeningens
musikkorps skulle på tur til Gjøvik. De ville ha med et symbol for Kristiansund - og det skulle helst være morsomt eller originalt ! Nå gikk det
en gammel historie om hvor lite dette «strandstedet» var, som bar navnet Kristiansund, at når kystbåtene kom, var det bare en hest til å hjelpe
til med transporten. Den fornærmede hestekaren ville ha slutt på dette
og malte sin blakke hest svart på en side. Han kjørte så langs skutesiden
- sies det - på de båtene som lå til kai og viste hestens blakke side,
hvoretter han snudde og kjørte tilbake og viste den andre, svarte, siden
som et bevis på at Kristiansund i hvert fall hadde to hester. Det sies at
skottene selv lager historier om sin egen påståtte grådighet. Kristiansundere har hegnet om den nevnte litt ondskapsfulle nedvurdering av
«strandstedet» og indirekte pekt på hvor lettroende mange kan være
som ikke kan se at en sak oftest har minst to sider.
Musikkorpset trengte en gyngehest til sin Gjøvik-tur, og onkel
Harald som nå spilte kornett, fikk låne den hvite gyngehesten min for
anledningen. Da jeg fikk den tilbake var den halvt hvit og halvt svart
med et stort hull under buken for stangen den var båret på. Meiene var
også borte. Jeg kan ikke huske om de kom på senere. Den gikk opp i
flammer under bybrannen, og lever nå bare i en glad erindring hos et
«fossil» som allerede i tidlig alder ga sitt bidrag til takk for et barndoms- og ungdomsmiljø det aldri kan takkes nok for.
I dette miljøet var også to av mine onkler. Johan reiste tidlig til sjøs
som maskinist. I 1936 mønstret Johan av båten og kom hjem. Han
hadde med seg skroget av en modellbåt i jern, solid sveiset eller loddet.
«Se, hva jeg holder på å lage til deg, Erling! Jeg skal gjøre den ferdig til
neste gang jeg kommer hjem, og da skal det være maskin i båten også.»
Hvilke utsikter!
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Neste gang han kom til Norge, kom han ikke til Kristiansund. Han
hadde fått en julepakke i en sjømannskirke som hadde ført til romantiske konsekvenser. Da båten på en tur langs norskekysten stoppet for å
bunkre i Bergen, ble han viet til sin kjære Astrid. Etter bryllupet ble
hun med ham til Arkangelsk og mønstret av på retur i Bergen. Han
skulle bare ha en siste tur ut og så mønstre av for å finne seg arbeid i
land. Året var 1939. Da han 7 år senere kom tilbake sto en 6-åring på
kaia og ropte til ham: «Velkommen til Bergen pappa !» De hadde ikke
sett hverandre før på grunn av krigen. Men som krigsseiler hadde nok
Johan helst andre ting å tenke på enn motorbåten til sin nevø. Om den
hadde blitt bygget ferdig, var det også mer naturlig at hans egen sønn
hadde fått den, enn nevøen som var blitt student.
Harald var nøyaktig 10 år eldre enn meg, og var min høyst synlige
skytshelgen. Jeg fikk hornet hans, da han selv anskaffet et nytt blåseinstrument i Ynglingens Musikkorps. Hoppskiene hans «arvet» jeg
også. Det sosiale fellesskapet kom til uttrykk på turer rundt i byen. En
søndag formiddag fikk ny skjellsettende betydning for meg. Harald
ville spandere en 25-øres sjokolade og turen gikk til Djønnes sjokoladebutikk nederst i Kaibakken. Der sto en sjokoladeautomat på veggen.
Til vår store forundring kom det ikke ut &i Freia melkesjokolade. Hele
innholdet ramlet ut av automaten. Min høylytte kommentar var ellevill.
Nå hadde vi sjokolade for mange uker framover! Haralds alvorlige og
kloke svar har senere fulgt meg gjennom livet: «Nei, Erling, 25 øre
betalte vi, og en sjokolade skal vi ta. Resten skal jeg gi tilbake når
butikken åpner.» Hvilken lærdom ! Den kom meg til nytte kort tid
senere.
Det var svært vanlig å samle på frimerker. En av fars brødre hadde en
samling på svimlende 50.000 frimerker, som jeg av og til betraktet med
stor ærbødighet. En onkel av ham - og far - hadde en samling som var
enda større. Synet av alle de fantastisk vakre bildene og ikke minst den
enorme verdien på tyske frimerker fra den første verdenskrigen, styrket nok interessen og lidenskapen også hos meg. Selv kom jeg i barndommen bare opp i ca. 6000, blant annet ved kjøp i Barmans bokhandel
som lå nederst i Storgaten. En dag var vi der igjen og fikk grave i en
stor pappeske med haugevis av frimerker i små og store konvolutter.
«Vi fant ikke noe av interesse», sa .vi og leverte esken tilbake. Da vi
kom ut, tok en av guttene fram en stor konvolutt som han hadde stjålet.
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over Sykehusenga. Der var vi for synlige fra Marstrands gate, grensa
mot Clausenenga. Noen av oss dro derfor over Holahaugen. Der var vi
i ly for innsyn i planene bak husene og hamrene opp mot sykehuset. Vi
lurte oss bak sykehusgjerdet mot Slakteriet og derfra over enga til
Talgø gård, et gårdsbruk i denne del av byen. Vi snek oss gjennom
gressåkeren fast overbevist om å ta «fienden», intetanende om hvilket
uhyggelig «forsvarsverk» «Clausenenga» hadde akkurat her - også
uten at de selv visste om det. Da vi var kommet midt ute i åkeren reiste
Talgø seg personlig med en diger øks i handa som han viftet faretruende med. Jeg har vært med i en del idrett uten å nå lenger enn til middelmådighet. Men dersom det denne gangen var blitt tatt målinger, er
jeg sikker på at jeg skulle ha slått alle i distanser både på et og flere
hundre meter. De små bena bar oss fortere enn svint den samme vegen
tilbake som vi var kommet. Aldri tror jeg at skjørtene til mor på kjøkkenet hadde gitt meg større trygghet enn den gang.
Ikke tror jeg Talgø ville ha skadet oss det minste. Men enga hans ble
aldri trådt ned av oss etter dette.
Vi kunne ferdes i andre bydeler. Jeg har fortalt om turene med niste
og leskedrikk sammen med mor til Vanndamman. En sjelden gang ble
det også gått rundt «Kringsjå», vegen langs det imponerende oppsamlingsanlegget som var bygget for byens vannforsyning og til Varden.
Til Klubba og storhavet som brøt på der, gikk også turen, om ikke ofte.

«No ska' vi del!» Jeg kunne
ikke ta i mot. Djønnes sjokoladeforretning lå bare 50
meter bortenfor.
Men Harald var flink med
hendene sine også. Han bygget en flott seilbåt til meg.
Den ble sjøsatt i Omsundet
og gjorde slik fart under maksimale vindforhold at vi
hadde problemer med å følge
den i robåt. Som et mektig
klenodie sto den vinterstid i
Erling leker med seilbåten som onkel «opplag» på en kommode i
Harald bygde til han. Båten ble "sjøsatt" mitt «gutteværelse» som også
i Omsundet. Foto utlånt av forfatteren.
\ ar vår entr e . Den strøk med
under bybrannen i 1940. Et
foto av båten er alt jeg har igjen. Det støtter godt oppunder et kjært
minne, ikke bare om en båt, men om en fantastisk onkel og en trygg
slektssammenheng.

Et utvidet revir
Selvfølgelig var ikke resten av byen «terra incognita». Men området
for vår virketrang hadde sine grenser. Noe var sosialt betinget, annet
"klahnbestemt". «Marokko « sto lavt i bevisstheten hos oss som bodde
i «Vestre bydel». Det samme gjorde «Vågarampen». «Hauan» med
«Fattighuset» hadde også lavstatus. Jeg har grunn til å anta at vurderingen av oss i alle disse bydelene, ikke var mer flatterende. Bydel sto
mot bydel.
Til tider hadde det svært farlige konsekvenser, som når vi hadde krig
med barn og unge i Clausenenga. En senere ingeniør og arkitekt fikk
under et av disse slagene en pil, med syl til spiss, rett i neseroten. Det
går grufulle ilinger gjennom ryggraden 60 år senere ved tanken på hva
som kunne ha hendt.
En «krig» trer skarpt fram i hukommelsen. Vi skulle gjøre en «omgående bevegelse» for å falle Clausenenga i ryggen. Vi kunne ikke gå
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Innlandet
var også et område som jeg i mer sjeldne tilfeller besøkte, ettersom jeg
hadde en oldemor der. Jeg kan ikke huske at vi kalte denne bydelen for
Tahiti enda jeg, som tidligere nevnt, hadde stått på Statsråd Riddervold på tur til Frøya og lovprist denne øya - altså Tahiti.
Mor hadde også en tante oppe i Wessels gate som vi besøkte. Hun
var forlatt av en meget dyktig byggmester som hadde reist mange hus
rundt på Nordmøre, men hadde reist til USA «for å gjøre det stort».
Han ga aldri senere livstegn fra seg. Ingen visste årsaken, og den ble
heller aldri kjent senere. Den økonomiske situasjonen for «tante» - som
også jeg kalte henne - var deretter. Hun var en kvinne etlet til andre kår,
men som den edle kvinnen hun var, bar hun situasjonen med verdighet,
uten å klage. Det kunne selv jeg legge merke til.
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Nede i Hønebukta bodde enda en «tante», Johanne, en søster av
"morfar", Hun var også min «Gud-mor», og blant mine klenodier er
sølvskjeen hun ga meg i dåpsgave og et bilde av henne og de andre
gjestene ved min dåp. Det er meg en gåte hvordan disse klenodiene ble
reddet under bybrannen. Hun bodde i andre etasje. En trapp førte opp
til en utendørs gang som gikk langs hele siden på huset. Herfra førte en
dør inn til en leilighet der det var mye lavere under taket enn jeg var
vant med, husker jeg. Huset snek seg unna bybrannen og står der også
idag. Sist jeg var på rundtur i strøket (1999), fikk jeg lyst til å spørre om
å få komme inn. Men motet sviktet.
Jeg har tidligere nevnt at oldemor Venaas bodde i Thomas Aasgaards
gate. Jeg tok noen turer dit den korte tiden hun levde, etter at jeg ble
stor nok til å ta meg over havna på egen hånd. Sundbåten var det naturlige framkomstmiddel, men det hendte også at jeg tok fergemannen fra
«Minebøssa» som sto på Lyhsalmenningen. Fergemannen hadde ofte
en stri tørn med å føre båten over fordi det alltid var sterk strøm i Sørsundet. Til tider kunne det også blåse en sur vind. Mange ganger var
nok småguttens kommentarer skarpe, til en fergemann som ikke forsto
at det var bedre å ro rett over sundet, enn å ro mot Sørholmen eller langt
opp i havna på motsatte side når han skulle lande ved fergemannstrappa
på et av de respektive «land» og der den urolige robåten og den slimete
trappa ikke var gjenstand for noe arbeidsvern, enn si vern for trafikkantene.
Det hendte også at jeg drog inn i det fryktede

«Marokko»
Mor hadde en søster som var gift på Dale. Jeg var oppriktig glad i tante
Haldis og onkel Magnar. De bodde bare så langt borte for noen små
gutteføtter. Men tante bakte uforlignelige lefser, og hun visste at lokket
hun med dem, da kunne ingen ting stoppe meg. Jeg elsket dette huset
med det koselige doet bygget ut mot sjøkanten og derfor var uten behov
for «Elvetoget» som var en nødvendighet i mitt eget hjem. Som doet lå,
kunne det vel med noen rett kalles for «vannklosett» - et av de meget
få i byen midt i tredveårene. Skjønt det var bygget etter sine egne høyst
spesielle «prinsipper».
Onkel Magnar pleide å «ta torv» oppe på Kvernberget til brensel.
Lukten av brent torv har siden fylt meg med en spesiell følelse av hjem34

mekos. Jeg tror neppe jeg var til stor hjelp, men jeg lærte i hvert fall å
legge torv til tørk og senere stable den opp i små pyramider. Under krigen gjorde jeg det samme rundt hytten vår på Rensvik, til stor glede for
mor. Da var jeg imidlertid ikke barn lenger. Onkel Magnar var en finsnekker av klasse, og bygget hardingfeler og reparerte fioliner på fritida
si. Det var en spesiell opplevelse å få være med ham på hans lille hjemmeverksted. Jeg fikk senere også en meget gammel fiolin av ham som
pryder min vegg om den enn ikke lenger fryder mitt øre og bringer
fram minnet om et av mine fine og trygge utfartssteder.

Ramsøygaten
Men min daglige «biotop» hadde en mindre utstrekning. Den var
begrenset av gjerdet til Knudtzon-familiens lysthage. Langs dette lå
nemlig byens temmelig nye kino og samlagets vaskeri for brukte vinflasker. Det var en liten inntektskilde å samle flasker som vi fant rundt
omkring i byen og å omsette dem her. Grensen gikk videre langs Vannhageveien (eller Vasshageveien) til Torvet og videre over det til Parkvegen og oppover Marstrands gate til krysset mellom denne og Clausens gate, herfra over til sykehuset og utover til Slakteriet, derfra langs
vegen nedover mot Holahaugen og sjøstripa under de høye hamrene
her, fra Sørholmen til Minestøtta og et par hundre meter bortover til
nedgangen for Clausengården og på baksiden av denne til Storgaten og
herfra over Svinryggen til den nevnte lysthagen.
Innenfor dette området lå alt det en smågutt kunne ønske seg av frihet, av mystikk, av det som kunne pirre alle sanser, av inntektskilder og
ikke minst for å legge grunnlaget for et livssyn og en kristentro som ble
en solid bærebjelke gjennom hele livet.
Men sentrum var altså i krysset mellom Ramsøygaten og Knudtzons
gate.
Vi flyttet fra Stenveien til Blikstads gate og omsider til Ramsøygaten. Som knopper brister på seljetreet brøt min barndom ut i krysset
mellom Ramsøygaten og Knudtzons gate og grønnsværet i Sykehusenga eller Tomsen-enga som vi også kalte området.. Minnet støttes opp
av et bilde i dette krysset som stadig dukker opp i mange publikasjoner.
Huset «vårt» var et hjørnehus. På andre siden av Ramsøygaten lå
Pleiehjemmet med bestyrerinnens sønn som et friskt pust - skjønt det
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var mange som kalte det «rampete». Dragkisten hvor han oppbevarte
lekene sine og som var så stor at den kunne romme oss begge en tid,
var et ettertraktet gjemmested. Bestyrerinnen, var en myndig, men
over alle grenser hjertevarm kvinne som har erobret en varig plass i
mitt hjerte. Hun var meget opptatt av at vi skulle leve sunt: spise skorpene på brødet og tygge maten godt. Vi skulle få god sangstemme av å
spise skorper, og skorper var det nok av på Pleiehjemmet. Nå fikk jeg
en brukbar sangstemme og ble anbefalt av en sangpedagog, Ragnhild
Bothner, på Innlandet, til å ta sangtimer hos henne. Hun hadde også
vært sangpedagog for John Neergaard, en kjent operasanger i sin tid.
Dette ble det ikke noe av - dessverre. Men sangstemmen fikk jeg god
bruk for senere i livet, så kanskje jeg skal takke bestyrerinnen på Pleiehjemmet også for den, sammen med mye annet hun lærte meg. Nok om
det. «Anna kokke» var daglig i ferd med å skjære skorper av brød til de
mange gamle på hjemmet som ikke greidde tygge denne seige «innpakningen» av brødet. Så vi kunne tygge kilovis av skorper og «utvikle»
stemmen. Da jeg ved en anledning svarte mor at jeg ikke hadde lyst på
mat fordi jeg hadde spist skorper på Pleiehjemmet, tror jeg hun holdt på
å gå fra konseptene, ja, endog besvime. Hun ga meg en ordentlig verbal
overhaling om at det måtte jeg slutte med. Hun trodde vi for rundt på
rommene og spiste skorper som de gamle la igjen på fatene. Jeg måtte
tilkalle høyeste hold på Pleiehjemmet som sannhetsvitne om at det nok
forholdt seg annerledes. Først da falt mor til ro.
Jeg er senere i livet blitt opptatt av bevaring, og ser for meg gamle
Kristiansund i alminnelighet og mitt revir i særdeleshet stå på FN's liste
for særlig verneverdige byer. Derfor står også hjørnehuset på andre
siden av Ramsøygaten I Knudtzonsgate og minner meg om sannheten i
Ibsens ord: «Evig eies kun det tapte». Der bodde byens mest ettertraktede fiolinist, «Toffen» H. Vi så langt etter ham når han kom - ikke alltid like stø på beina - med fiolinkassa. Diagonalt ovenfor oss sto det
fjerde hjørnehuset som ga hjem for barn som ble mine lekekamerater.
Men like nedenfor oss i dette gatekrysset lå to hus som utmerket seg
ved at de hadde bitte små «hager» med gjerde rundt. Det var ikke
mange slike i bydelen. Disse to husene hadde et litt annerledes «utseende» enn de andre husene omkring - idag ville jeg vel si «arkitektur».
Det nærmeste var et lite eventyrhus - syntes jeg - først og fremst fordi
det bodde en stille og beskjeden gammel dame der, så bortgjemt og
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utilnærmelig at hun ble en gåte for guttepjokken. På andre siden av
gaten lå også et hus som skilte seg litt ut fra de andre husene i gata ved
at det var mindre og lavere enn de andre i rekken. Der bodde «Aud»
som stjal mitt hjerte fullstendig. Men jeg tror hun var et år eldre enn
meg, en voldsom aldersforskjell i den tiden. Hun fikk aldri vite hvilken
hjertesorg hun hadde utstyrt meg med.
Jeg kan ikke huske noe fra flyttingen til Ramsøygaten.
Den nye eieren kom personlig for å hente husleien, og et av disse
besøkene husker jeg særlig godt. Den gangen hadde jo selv ettøringene
verdi. Vi kunne for eksempel kjøpe for to øre i «blanda-drops», men
fikk av og til beskjed av kjøpmannen om å blande dem selv. Den gang
så jeg ikke glimtet i øyet til kjøpmann Kirkevåg eller Bolli når de sa
det. Men tilbake til den nye eieren - han kom en dag da mor ikke hadde
ventet ham, og hun måtte ty til mynter for å dekke hele beløpet til husleien. Enda ser jeg for meg hvordan han slo fem ganger på femøringer,
når han skulle legge beløpet sammen og undret meg over at han ikke
kunne legge sammen 5 og 10 øre.

Bildet viser krysset mellom Ramsaygaten og Knudtzongaten, ca. 1880.
Foto i NordmØre Museums arkiv.
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Når dette dukker fram i minnet, undrer jeg meg over hva som skal til
for at en situasjon som dette skal feste seg i minnet og «forfølge» en et
helt liv. Den var jo egentlig ubetydelig; men som en tråd i livsveven, gir
den i et lynglimt et bilde av en utdødd kultur.
Det nye bostedet var fullt av mangt som kunne nære fantasien hos en
guttepjokk. En del av huset er - som nevnt tidligere - å finne på et av de
mange bildene som jevnt dukker opp i pressen når kristiansundere skal
mimre. Jeg kunne gjerne ha vært gutten som står midt i gatekrysset.
Men bildet må være eldre enn som så (side 37). Blant annet er enda
ikke gjerdet rundt hageflekken foran huset kommet opp. Tørkeplassen
for klesvasken var på et tak som skrådde svakt ned fra et av vinduene i
soveværelset vårt. Vi kan se den på bildet. Riktignok var det en trapp
opp fra bakgården til tørkeplassen. De andre fem leieboerne pluss skomakeren og leketøysfabrikanten - om de ønsket - skulle jo også tørke
vasken sin der. Men denne trappen var både skrøpelig, glatt og dermed
farlig som tretrapper blir når de står åpne for vær og vind. «Trykkimpregnert» var ikke å finne i noen ordbøker enda. Følgelig tok mor ofte
vasken sin både ut og inn av vinduet i soveværelset. Men at mor ikke
fikk hjerteproblemer er meg en gåte. Det var jo nettopp en passasje
også for en fire-åring, og hva kunne ikke hende ute på et bølgeblikktak
uten gelender flere meter over bakken!
Huset var bygget med en grunnflate som en liten «h» satt på hodet,
med en avdeling for boligene mot Ramsøygaten i den lange «stangen»
og med et åpent rom mellom denne og avdeling for do og diverse boder
i den lille «stangen», forbundet med en innebygget gang som kan
illustreres gjennom resten av bokstaven «h». En liten lamell stakk ut fra
den øverste enden av den lange «stangen». På taket her var tørkeplassen. Atriumshus er altså ikke bare en byggeskikk for sydlige strøk. I
nordlige strøk opptrer de til og med i flere etasjer. Men det skal villig
innrømmes at atriet her ikke hadde samme skjønnhet og sjarm som
sydens frodige indre områder.
Inne i bakgården, der de runde søppelkassene sto med lokk som
aldri var lagt skikkelig på og derfor var matfat for rotter, var det flere
dører inn til «skumle» rom. Noen ble visst brukt til vedboder, men et
par var ikke i bruk. Lys var ikke installert, og rommene hadde en eim
av forfall. De var tilholdssted for små firføttede skapninger med skarpe
tenner som pilte over golvet når en åpnet dørene. En dristet seg ikke til
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det uten å trosse frykten. Det lakk gjennom taket i den fløyen - også
hos oss i andre etasje der far og mor ellers stelte i stand «bokna-sild» så følgelig samlet alt vannet seg i første etasje og gjorde rommene lite
egnet for bruk. Svillene til den del av bygningen lå nesten på bakken.
Huset trengte «vøling». Det var vel derfor oldefar også solgte det, og en
husvert som «slår» fem ganger på en mynt for å være sikker på at han
ikke teller feil, vil vel ikke gå til reparasjoner som ville føre til at han
måtte bla opp «sedler».
En baktrapp som førte ned fra vår etasje til gatenivå, var like bratt og
farlig som trappen til tørkeplassen, og den skulle bli vår akilleshæl.
Min eneste søster falt ned den trappen og endte med hodet først i
sementplattingen under en dag hun og en jevnaldrende i huset hadde
oppholdt seg øverst på trappen. Vi fikk aldri vite om det lå uhell eller
hensikt bak. Men hun som tidligere var en livlig sangglad jentunge, ble
aldri den samme etter den dagen og gikk senere på spesialskoler. Slik
får hun ikke så stor plass i mine aktiviteter.
Det var to leiligheter i tredje og andre etasje. I første etasje var det
bare en, og innover i resten av bygningen sto levninger etter et nedlagt
kaffebrenneri. En av ovnene sto igjen i et mørkt hjørne og kalte på slnguttens fantasi. På grunn av husvertens «Økonomisering» var det lite
lys i rommet som nå var gjort om til vaskekjeller. Jeg kan tydelig se for
meg mor stå der, varm i ansiktet og bustet på håret over den store dampende jerngryta som var varmet opp med brensel fra farfars blikkenslagerverksted. Hun rørte rundt i vaskegryta med en stor kjepp.
Men artig var det når vasken var tørket og skulle rulles. I rommet ved
siden av - som vendte ut mot Ramsøygaten - sto en klesrulle, et digert
monster av en sak med en stor kasse på toppen og to rundstokker under,
den ene til å rulle tøyet på, den andre til samme bruk, eller bare for å
holde kassen oppe. I kassen lå store steiner for å gi tyngde til rullingen.
Men i tillegg fikk vi to barna plass i den samme kassen og frydet oss
mens mor dro «uhyret» frem og tilbake, frem og tilbake med ørneøyne
festet på små barnehender som kunne sette fingrene mellom «kassen»
og styreplankene på sidene, mens hyl av glede og grøss fylte rommet.
Det var en underlig forsamling av leieboere. Over oss bodde to familier. Den ene hadde barn som var eldre enn meg. Disse fikk jeg ikke så
meget med å gjøre enda så hyggelige som de var, bortsett fra at to av
oss møtte hverandre ved et tilfelle - i den norske sjømannskirken i Mont39

real, 9 år etter krigen, et møte som førte meg til Toronto og Niagarafossen. Denne sønnen var til sjøs da krigen brøt ut, og hadde senere
meldt seg til den norske flybasen i «Little Norway» i Toronto. Der stiftet han familie og slo seg ned etter krigen.
Men i leiligheten ved siden av dem var det en familie med barn på
min egen alder. Nils og jeg var jevnaldrende. Faren var styrmann i
utenriksfart, og muligens var det av den grunn de flyttet til Oslo like før
krigen. Båten til faren var nemlig stadig innom Oslo.
Men hvor liten verden er, fikk jeg igjen erfare 14 år senere da datteren, Liv, som «nybakt» brud, og jeg møttes på en lastebåt som gikk ut
fra Bergen med kurs for Montreal. De nygifte skulle slå seg ned i
Canada. Jeg skulle tjenestegjøre i sjømannskirken. Men vi fikk ikke
utdype bekjentskapet nærmere. Det ble et forrykende uvær på overfarten med «Hemsefjell». Vanlig tok turen 12 døgn, men denne gangen
varte den i 17. Uværet var så voldsomt at vi måtte ri av stormene. Da vi
omsider seilte oppover St Lawrence-elven og sjøsyken hadde roet seg,
fikk jeg i hvert fall med meg følgende hjertesukk fra den nybakte bruden: «Jeg har tapt alle illusjoner om ekteskapet». De hadde begge to
ligget så sjøsyke under hele overfarten at de ikke hadde vært i stand til
å hjelpe hverandre. Men akkurat det er en annen historie.
Ved siden av oss bodde en mor og hennes eldre sønn som jeg aldri
ble klok på. De var så stille.
Når de skulle ut, var det som om de lyttet etter om passasjen var fri.
Jeg så det på døren som ofte ble lukket forsiktig igjen eller sto litt på gløtt
når jeg gikk ut eller inn bakvegen gjennom kjøkkendøren vår ved siden
av. Disse harmløse menneskene fylte etasjen med mystikk og gjorde at
jeg aldri våget å gå ut «fremvegen» hvor mor ikke kunne se meg.
I første etasje bodde en familie som mor advarte oss mot, for de
hadde «små dyr» som klødde, og de hjemmestrikkede ullstrømpene til
mor hadde gjort oss mer enn kjent med den plagen.
I tillegg til rommene til denne leiligheten, var det to små rom i forlengelsen av den utover mot Knudtzons gate. Disse var leid ut til en
skomaker som bodde i det ene og hadde verksted i det andre. Når han
var edru, var han verdens hyggeligste skomaker, og jeg hadde moro av
å sitte inne på verkstedet hans da. Men edru var han sjelden, selv om
han hadde kjøpestopp på polet, og når han ikke fikk tak i annet, hendte
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det at han smurte skosverte på brødskiven - ble det sagt. Skomaker «B»
var en røslig kar som trengte stor plass i gata når han ikke var edru.
Hjemme kunne han brøle som en løve, så det lød opp over alle etasjer
og spesielt hos oss som bodde like over. Han kunne snakke «utenlandsk» når han var full, særlig: «Caramba!» Mor forklarte at «det
betydde noe stygt». Senere har jeg funnet det i min spanske ordbok,
men antakelig har det gått inflasjon i ordet, for i ordboken min nå er det
oversatt med «søren».
Da skomaker B av en eller annen grunn flyttet ut, ble denne leiligheten inntatt av en «leketøyfabrikant» som også utnyttet rommet under
tørkeplassen til verksted. Fabrikant «I» må ha vært meget glad i barn glad i ordets beste betydning - for der fikk jeg være tilstede. Maskinene
var sikkert ikke til noen glede for de andre i huset, men for meg var de
en kilde til sann fryd. Det var musikk i maskinene. Og så leker da! Etter
bybrannen fikk jeg nytte av lærdommen jeg høstet her. Kjøpmennene
manglet så å si alt - også leker, og jeg manglet penger, så jeg satte i
gang med å produsere en leke, en krokodille delt i tre deler festet til
hverandre med små blekkstrimler og hjul på frem- og bakpart. Med
krok i nesen og snøre i kroken, buktet den seg bortover når den ble
trukket. Ideen hadde jeg med meg fra «leketøyfabrikken». Jeg fikk faktisk solgt noen til en kjøpmann. Men da forholdene ble noe bedre, ble
det slutt på min leveranse. Jeg holdt nok ikke samme mål som konkurrentene, verken i kvalitet eller kvantitet - og så var jeg bare 15 år.
Det var en hovedinngang inn til huset, en «forgang»; men den ble
bare brukt når vi hadde gjester. Den var også fylt med mystikk fordi
den ellers nesten aldri ble brukt. At trappene var meget slitt og alt ellers
var dystert, skapte ikke mindre uhygge. Jeg følte meg aldri trygg der.
Fra forgangen kom vi inn i vår leilighet gjennom et lite «forværelse».
Der hadde jeg mitt soverom helt til krigsutbruddet i 1940. Her hadde
jeg i tidligste barneår et «uhyggelige» møte med den elektroniske verden. Far var kommet hjem med en radio, og etter at jeg var kommet i
seng, skulle mine unge foreldre forsøke å utforske hemmeligheten til
den nye «landevinningen» i hjemmet. Men uten kunnskap om tekniske
detaljer som kontroll av volumknappen og bruk av stasjonssøkeren,
kunne det komme skurring og stemmer av forskjellig styrke som fikk
smågutten i rommet ved siden av til å hoppe i sengen og føle uhygge.
Da jeg dagen etter fikk se og høre «vidunderet» selv, tok også jeg min
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første tur ut i verden på bølger av andre slag enn dem jeg hadde lært å
kjenne i «bestefars» robåt inne i Byskogen.
Hvilken utvikling fram til idag! Her sitter jeg og skriver på en kraftig
PC og «surfer» over InterNet rundt omkring i verden!
På dette gutterommet hadde jeg også den flotte seilbåten som onkel
Harald hadde bygget for meg. Den var ikke til bruk i badestampen på
kjøkkenet. Nei, vi måtte sette den ut i Omsundet og hadde flere ganger
vanskeligheter med å følge den med en robåt. 60 år etter tar jeg meg i å
ønske at den ikke hadde gått opp i flammer under krigen.
Fra «gutterommet» kom vi inn i stua vår. Enda ser jeg for meg de tre
vinduene i denne hjørnestuen som vender mot Pleiehjemmet, mot Ramsøys gate og Knutzons gate. Etasjeovnen står til venstre idet vi kommer
inn her, det store spisebordet, skjenken, de to lenestolene, gyngestolen
osv... Jo da, det er på plass alt sammen. Ikke før jeg ble voksen, skjønte
jeg hvorfor jeg måtte flytte fra den ene lenestolen når far kom hjem fra
arbeidet, når den andre som var presis like god og like pen, sto ledig.
Vaner kan være plagsomme! Er de også arvelige?
Langs med stuen lå soveværelset til mor og far, og i forlengelsen av
det lå kjøkkenet med et lite spisskammer parallelt med mitt soverom
som altså lå på andre siden av veggen. Kjøkkenet var noe større enn
mitt soverom Her var spring med utslagsvask, en stor svart vedovn og
et gassapparat. En dør førte inn til et lite rom mellom kjøkkenet og mitt
soverom. Dette ble kalt for spiskammer og var lagerplass for alt det
mor trengte til husholdningen Et kjøkkenbord med tre-fire stoler sto
opp mot veggen inn til naboen, og under vinduet mot bakgården, var en
liten kjøkkenbenk. Ved siden av den var døren ut til bakgangen.
Rett ovenfor kjøkkendøren var do som vi hadde felles med leietakeren ved side av. Ettersom det bodde noen i etasjen over oss med samme
»fasiliteter», gikk det to store rør gjennom do-benken vår. Jeg var ikke
verre i regning enn at jeg mente at de som bodde under oss, måtte ha
fire slike «rør» i tillegg til de to hullene med lokk som kunne løftes av.
Det var nemlig en «to-seter» på doet vårt. Det ble et tidsfordriv å prøve
å finne ut hvor lang tid det tok før jeg ved min «anstrengelse» hørt et
«plupp» - eller flere. Når doen over var i bruk, var jeg musestille. Det
var viktig å finne ut hvor lang tid det tok før det sa «plupp» på vegen
derfra. Dette foregikk jo ikke lydløst, og begrepet «lydisolasjon» var
tilsynelatende ukjent.
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Anstrengelsene bak det som fant sted her - som ofte ga seg høylytte
utslag i stønn av forskjellig styrke - og er et naturlig fenomen som vi
alle har felles, keiser eller lasaron, - hørte med til livets mysterier som
måtte utforskes under full diskresjon, i hvert fall under fullstendig stillhet. Når en skjønte at noen skulle utføre «forretninger» i etasjen over
eller under, ga en ikke til kjenne at mellometasjen allerede var opptatt.
Men for smågutten - som selv kunne ha «hård mage» - var det også
begynnelsen til å reflektere over naturlivets viderverdigheter og en
begynnende ide om tid og avstand.
Resultatet av tarmrensingen vår - ett eller flere «plupp» eller sildring
- ble samlet i en stor kum som var bygget under bakkenivå. Med 16-17
mennesker boende i gården, ble det jo snart en viss kvantitet av denne
naturens gang, og skulle det ikke flyte over, måtte det tømmes. Det
skjedde jo noen ganger i løpet av de ti årene vi bodde her. Tømmingen
var ikke av de mest estetiske og odøren ikke av «Eau-de-Cologne»typen så arbeidet ble helst utført sent på kveld. Hest og brønnvogn ble
derfor kalt «Elve-toget». Tømmingen ble utført ved hjelp av en stor pøs
på en lang stang, og det både skvulpet og skvatt når innholdet ble fylt
opp i vogna. Helt uten uhell gikk det heller ikke, så morgensolen kunne
avdekke hva som hadde gått for seg i nattens løp, selv om 8 timers natt
og ekte vestavær hadde ført det meste av odøren med vinden. Det
hendte jeg lurte meg ut på kjøkkenet for å se over kjøkkenbenken, og
synet fikk meg til å avskrive do-kjøring som karriereveg.
Rommet ved siden av, var vedbod. Der hadde far og mor en stor
tønne for salt fisk, helst uer, og en «kvarting» med sild. Vi hadde noen
kjente på byens trålere som saltet fisk som ellers ble vraket. Slektninger
på landet fanget sild vi kunne få for en billig penge eller mot gjenytelse. Like over hoggestabben hang et horn helt til brannen i 1940.
Onkel Harald som spilte i Ynglingens musikk-korps hadde skiftet
instrument og latt meg få overta det gamle fordi han visste at jeg gjerne
ville lære å spille. Far lot meg aldri få ta det med inn i stua (Jeg har
ingen vanskeligheter med å forstå det nå). Om jeg ymtet noe om det,
kom det bønnfallende: «Gå på ve'bua; Erling». Naboen hadde en bod
ved siden av vår, og lengst borte var et rom som var så rått på grunn av
vannlekkasjen, at det bare ble brukt til å henge opp boknasild, som jeg
alt har nevnt.
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Vår bakgård var lukket med et to meter høyt gjerde og en port. Forbi
denne gikk en veg til noen gårder lenger inne. Jeg synes det er festlig
som pensjonist å møte Margot som bodde der inne sammen med flere
andre ungdommer. Her var det også et bøkkerverksted. Jeg vet ikke
hvorfor, men en dag hadde bøkkeren gravd opp to store hull på hver side
av vårt bakgårdsgjerde og porten og lå på alle fire og spikret en vegg som
han reiste og blokkerte denne utgangen vår. Jeg kan enda ikke skjønne
hvorfor han gjorde det, og selvfølgelig ble hindringen fjernet.
I snever forstand var mitt barndoms paradis stort sett begrenset til
Ramsøygaten og alt land rett vest for det med Tomsenenga, Sykehusenga, Holahaugen med Sørholmen, «Slakteriet» og de ubebodde områdene ut mot Bremsnesfjorden. På friområdene der, sendte vi opp våre
drager. I strandkanten fra Sørholmen og ut mot Bremsnesfjorden fantes
alltid mange slags skalldyr. Det hendte vi slo noen av disse løs fra steinene de satt så fast på og stekte dem på plater over bål som vi tente opp
med fyrstikker vi hadde lurt med oss hjemmefra. Vi var aldri sikre på
om dette var ufarlig. Men det var en del av manndomsprøven å være
med på måltidet, og vi tygget og tygget på dette seige «stoffet» som
slettes ikke ble skikkelig stekt. Hvorfor ble vi aldri syke? Her ble det
også - som en del av manndomsprøven - rullet «barns», sigaretter av
papir og brune planterester. De måtte være brune for å ligne tobakk.
Ved mitt første forsøk satte røyken seg så fast i halsen at hostingen
og harkingen holdt meg borte fra videre forsøk til jeg var over tretti år.
Årsaken til at jeg begynte å røyke da er så morsom at jeg tar meg frihet
til å referere den, selv om den ikke hører til i rammen for dette «epos».
Som sjømannsprest hadde jeg som regel først å kontakte mannskapet
når en båt kom til havn. For å treffe flest mulig, ble slike besøk foretatt
i mannskapsmessa under middagen, videre til offisersmessa og til slutt
i salongen. Til dokkene i London kom også noen nordsjøbåter fast med
korte mellomrom. På en av disse som tilhørte Det Bergenske Dampskipselskap fikk jeg ikke kapteinen i tale under de første anløpene.
Naturlig nok hadde han gjort fra seg middagen og inntatt hvileposisjon
når jeg endelig kom så langt som til salongen. Fjerde anløp var ikke
bedre enn de første, så jeg gikk misfornøyd i land og hadde planlagt å
besøke «salongen» senere på dagen. På vegen i land sto en stor kraftig
kar i tøfler som jeg antok var en sjauer og antydet et engelsk «hello»
idet jeg gikk forbi. «Hallo! Kem e du?» lød det på saftig bergensk.
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«Det er den nye sjømannspresten,» svarte jeg.
«Ka slags snørrunge, e du da som ikkje kjem å besøke meg ?»
Det var kapteinen. På et slikt malmfullt språk, var det ikke vanskelig å
svare med samme mynt: «Jeg kan ikke noe for at du ligger å drar deg i
køya, når jeg forsøker å få tak i deg. Jeg var der ved tre tidligere anløp
og kommer derfra nå. Har du tid har jeg det enda mer for en prat.»
«Ja, vil du komme å ta en pjolter?»
Jeg slapp å fortelle at jeg var avholdsmann. Det var nok å fortelle at jeg
ikke kunne kjøre bil i det travle havnestrøket i London med en pjolter
under vesten. Det ble godtatt uten innsigelser. Både stuert og messepike
var også borte, så han beklaget at han ikke kunne by meg kaffe.
«Men en sigarett, det tar du ?»
Jeg krympet meg litt ved igjen å måtte bryte alle regler for høflighet
ved enda en gang å måtte avslå et vennlig tilbud fordi jeg ikke røkte
heller.
«Ka slags feil har du da? Spiser du sjokolade?» Han hadde truffet mitt
svake punkt, og jeg måtte tilstå at det gjorde jeg. Enden på det hele ble
en hyggelig samtale mens han satt med sin pjolter og jeg med min «Firkløver».
Han ble kalt «Nordsjøens skrekk» på grunn av sitt saftige språk. Men
for en praktfull sjømann! At han også hadde hjertet på rette plas\ sen
fikk jeg senere erfare, ikke minst en gang jeg hadde med en av mine
sønner på 5 år ombord. Måten han behandlet gutten på, fortalte meg at
bedre bestefar kunne det bli vanskelig å finne.
På vegen i land bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle gjøre noen
forlegen ved ikke å ta imot en sigarett. Jeg røkte i ti år og nøt det. Men
fornuften tok heldigvis over, så jeg sluttet like brått som jeg begynte.
Men tilbake til mitt barndoms revir:
Sørholmen var særlig tiltrekkende. Der nede kunne vi ligge på
bryggekanten og fiske mort - stundom noen som fikk navnet «småsei».
At det ikke er å ta for mye i, skulle vel bekreftes av at jeg fikk med meg
en litt eldre sønn til en fiskehandler på fisketorget, som solgte vår fangst
der en gang.
Vegen ned til Sørholmen var bratt. Berghammeren stupte ned mot
Sørsundet og hadde et gjerde som fulgte vegen så langt noen hadde
funnet det nødvendig og en liten sementplatting øverst. Den var et
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utmerket ståsted for en gutteflokk som ville se hvem som greidde kaste
stein lengst ut i Sørsundet. Skadeverk var fullstendig fjernt fra vår
tanke. Vi hadde ikke en gang tenkt (som nok hendte) å erte en nabo.
Problemet var bare at det lå et mekanisk verksted like under. Vi visste
vi ville kaste langt ut over det. Det trodde likevel ikke verkstedeieren.
Det ble politianmeldelse. Meldingen var på en eller annen måte
kommet blant «gjengen» mens vi enda var på skolen, så jeg var forberedt på å få en skrape av mor når jeg kom hjem. Men å finne henne dypt
begravet i tårer med en skriftlig politianmeldelse i hendene, det var for
drøyt. Ikke husker jeg om eller hvordan jeg fikk overbevist min gode
mor at vi bare hadde kastet stein i Sørsundet og var like uskyldig som
engelen jeg hadde hengende over sengen på barneværelset.
Det neste jeg husker, var at vi 4-5 «misdedere» gikk samlet til
«Kamra» som holdt til i et lite hus i Parkveien. Da vi gikk opp til
«Kolombus», utnavnet på en konstabel som holdt til i andre etasje,
hadde vi avtalt å sette foten så hardt ned vi kunne og gjøre så mye bråk
som mulig når vi gikk opp den bratte tretrappa. Det er mange måter for
engstelige små poder å vise styrke og mot på.
Jeg har aldri blitt ferdig med den historien og min eneste glede over
bybrannen var at protokollen med anførsel av «ugjerningen» sannsynligvis hadde brent opp med resten av «Kamra». Den surret i hodet mitt
også da jeg 20 år senere skulle søke om visum til USA og måtte ha vandelsattest fra politiet. Ikke vet jeg hvor alvorlig politiet hadde tatt
anmeldelsen, om noe var skrevet i hele tatt. Men mors tårer glemmer
jeg ikke. Tenk å bringe en så god mor en slik sorg! Jeg blir blank i
øynene når jeg skriver dette - 66 år etterpå.
Gatelangs i reviret
En liten gutt slentrer gatelangs i et område han riktignok befant seg
for snart 50 år siden. Han starter utenfor den forholdsvis nye kinoen,
ikke fordi den var hans viktigste tilfluktssted, men fordi det er så greitt
å begynne her og få en sammenhengende vandring i denne sektoren av
barndommens rike. Økonomien satte grenser for hvor ofte en kunne ha
råd til å gå på kino. Det er derfor heller ikke mange filmer jeg husker.
Men en står i et klart skjær, en film med Tom Mix og den fantastiske
hesten Rin-tin-tin. Cow-boy-filmen engasjerte oss så sterkt at vi ropte
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for full hals når Tom Mix gikk inn i et rom der indianeren befant seg
bak døren : «Pass dæ hajn står bak dørra !» Det var ikke tvil om hvem
helten vår var. Begrepet rasist var fraværende i våre unge sinn, selv om
Mellom-Europa allerede hadde gjort saken til brutal praksis. «Gjest
Bårdsen» og finnmarksromantikken i «Laila» hører også med til det
som brente seg fast i «guttongens» sinn.
Bak kinoen lå samlagets vaskeri av gamle vinflasker, og det ble snart
en innbringende geskjeft å sanke flasker og omsette dem i klingende
mynt her. Vi fikk overvære renselsesprosessen til flaskene som sto med
halsen ned på kraner som spylte dem rene og etterlot seg et vassøl uten
like på golvet.
Gutten fortsetter mot Storgaten og går over Svinryggen der han på
høyre side har Gjerde kolonialforretning hvor han ikke var den hyppigste kunden fordi kjøpmennene Kirkevåg og Bolli lå nærmere Ramsøygaten. Men han kan ikke la være å se med beundring på det fornemme
huset som ligger nede i skråningen på den andre siden av gaten. Portalen inn til området, anlegget i skråningen og utseende på huset - som
han nok noen år senere ville ha kalt «husets arkitektur» - forteller ham
om et liv han ikke hadde tilgang til. En slektning ved fornavn Dorthea
gjorde en gang tjeneste her, hos noen høyst elskelige frøkener som var
glad i sild som så mange andre i byen. Under et måltid hadde de henvendt seg til henne fra spisestuen på denne måten: «Dorthea! Dorthea!
Lukk igjen døren så vi får spise sild og poteter som bonden gjør!» Folk
flest og «bonden» spiste nemlig sild ved å legge sild og poteter på et
stykke flatbrød og så et stykke flatbrød på det igjen. En slik måte å spise
på utelukket enhver bruk av så fornemme spiseredskaper som kniv og
gaffel. En måtte bruke kroppens eget griperedskap og det var ikke i
pakt med de kondisjonertes sans for god takt og tone og estetikk. Det
var bestefar som fortalte historien, og den skal visst være sann. Bestefar hadde en søster som bar navnet Dorthea.
På vegen ned Svinryggen, minnes han sist vinter. Det var så mye snø
at treplogene forspent med hester lot etter seg et tykt lag av dette hvite
vidunderet som gjorde det mulig å renne på bomme helt fram til denne
bakken, hardtrampet som det var under plogen. Så var det bare å gå på
toppen av Svinryggen og skli tilbake langt bortover Storgaten, ja, like
ned på kaia - om de våget. Men nå er det sommer og grus under tøyskoene. Ned bakken ser han til venstre en stor bygning som ligner på en
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Den store, «skumle» portalen i Clausengården.
Foto: Wilsesamlingen, Nordmøre museums arkiv.
festning. En stor portal fører inn i bygningen og under et stort hvelv
over fører en ny port inn til venstre. Han vet det, fordi han har gått der
noen ganger - ikke ofte, bare når han var modig nok - og vet at den som
går inn der, blir trollbundet av den lave, gamle trebygningen som lå
innenfor og kuppelsteinene på den smale vegen som ender i en trapp
ned til kaia. Han grøsser litt og våger ikke gå der idag selv ikke i tankene.
Til høyre går en veg opp til begynnelsen av Stenveien. Men på venstre side ligger det en bygning som de voksne kalte Hoem og Hoel. Han
skjønner ikke hvorfor, men tror at det betyr noe mer enn et navn. Han
snur igjen blikket mot høyre. Og ser noen lave lokaler. «Bolgen» står
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det på huset og «Auksjonslokale». Der kjøper og selger de gamle ting.
Det lukter så rart der inne. Han vet det, for han har vært der noen
ganger sammen med mor. Av og til har de noe som heter auksjon. Da
snakker folk i munnen på hverandre og roper høyere og høyere tall. Til
slutt slår en mann i bordet med en klubbe, og så er det noen som går
fram og henter noe.
Han har tenkt å gå ned den skrå bakken på venstre side, den som starter ved det store treet foran glassbutikken til Øie. Men sannelig, det
lukter så godt bakverk fra det åpne vinduet i kjelleren til Lossius bakeri.
Han legger seg på magen på risten ved vinduet. Duften av ferskt bakverk pirer luktesansen og stimulerer smakssansen.. «Har dokker
skrella?» Bakeren kaster et blikk bortover lokalet der bakerne står og
steller i stand konditorvarene. Han nikker. Gutten reiser seg og går
rundt huset og inn i bakeriet fra bakgården. Han har 5 øre i lomma. «Æ
ha' bærre 5 øre.» En pose fylles med kaker av mange slag: Avskjær fra
wienerbrød og sukkerkaker, grisører og pleskener som har gått i stykker under stekingen. Bakeren er ikke grådig. Forresten, 5 øre har enda
en verdi. Med posen i den ene hånden og en kakebit som er fisket fort
opp i den andre, kommer han ut og kaster et blikk opp mot denne enden
av Stenveien. Han kan ikke se huset, men han vet at der oppe bodde
han en gang. Han husker ikke så mye av det, bortsett fra fiskebenet.
Han renser halsen litt og går ned på kaia.
Han ser bort på kaikanten. Der lå han i går og fisket mort. Fru Larsen
ga ham 10 øre for noen fisker hun kokte til katten sin. Fru Larsen var en
av hans kunder. Med et fast grep om posen som tømmes etter hvert, går
han mot Minebøssen, en sjømine med pigger ut på en sokkel, dette
uhyggelige minnesmerket om verdenskrigen som tok livet av så mange
norske sjømenn. Men nå er det fred. Det skal aldri mer bli krig - i hvert
fall ikke så lenge han lever. Det har nok menneskene lært seg, heldigvis
- tror han i sin barnlige troskyldighet.
Det vesle huset som fløttmannen bruker, er tomt. Han ser fløttmannen med to andre i båten midt ute i sundet og går oppover Vestre
Almennings gate. Men først kaster han et blikk på et sted der de selger
reker, en stor pose full for ti øre. Men idag har han skreller. Ikke har han
flere penger heller. På krysset ved Storgaten ser han, på skrå til høyre,
huset til Kurt. Han har ikke så mye kontakt med ham. Kurt holder seg
mye for seg selv. Han hører til en «fin» familie.
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Men over gaten til venstre ligger forretningen til Kirkevåg, og Petter
er en god kamerat, selv om han sparket ut en tann på ham for ikke så
lenge siden. Nå ja, det var ikke ondt ment av Petter. De skulle opp en
bratt trapp i kjøpmannsgården, og så hadde han gått litt for nært skoene
til Petter. Forresten var det godt at det skjedde, for tannen sto ikke på
rad med de andre, men litt høyere opp i tannkjøttet.
På andre sida av krysset i Storgaten har Bolli også kolonialhandel.
Smågutten går ofte og handler der også. Det er så rart hos Bolli. Flere
av kundene sitter på disken. Noen damer fra Slakteriet skal til stadighet
smake på en eller annen ost. Når mor handler her, får hun alltid noe
ekstra av Bolli, en plate kokesjokolade eller et såpestykke. Det får hun
også hos Kirkevåg. Han må tenke på når han henter melk på gården hos
Mork i Byskogen. Når budeia har fylt opp med den melka han har
bestilt, fyller hun alltid på med litt til. Det er forresten bra, for da kan
han drikke litt av spannet på vegen hjem til hytta. Bestefar eller mor får
likevel de literne de har betalt for.
Han ser bortover gata. Der ligger hjørnehuset der Theo bor. Theo er
litt eldre, men er likevel av og til sammen med de yngre i gata. Theo er
også «vitenskapsmann». Han har fanget froskeegg som han har i en
stor glasskasse og der kan han se hvordan de utvikler seg til rompetroll
og senere til frosker. Han har fått være med Theo mange ganger for å se
det. De har en slik gang som henger utenpå huset inne i bakgården, og
der står «vitenskapen» til Theo.
Han går videre opp Vestre Almennings gate til baker Sivertsen. Her
kjøper han også skreller av og til. De får så mye for 10 øre her. Det er
vel fordi denne bakerbutikken ligger så mye nærmere for mor når hun
skal kjøpe wienerbrød eller av og til et finbrød fordi hun ikke har hatt
tid til å bake selv. Det er her han oftest låner handkjerre når han skal
kjøre kasseved fra farfars verksted og hjem til brensel.
I stedet for å gå til venstre og hjemover, går han bortover Øvergaten.
Han glemte å se etter når cowboyfilmen skulle starte, bare mor lar ham
får lov å se den ! Gata er trang og steinlagt, brostein heter det visst. Det
er så mange små, gamle, men fine hus her. Det er som de står og lener
seg til hverandre. Mon tro om de ville falle sammen dersom ett av dem
ble tatt bort ? I vinter møtte han hestene med den store snøplogen her.
Selv om han trykket seg helt opp mot husveggen, var han litt redd for at
plogen skulle treffe ham. Den gikk jo i sik-sak.
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Parti fra Øvregaten i Kristiansund, ca. 1939. Fotograf: John Myren.

Det ser ut som elektrikerforretningen til Hjelkrem ligger midt i
vegen. Men gaten gjør en liten sving her. Ved slutten av husrekken, på
venstre side, ligger forretningen til gullsmed Aasen. Der går Bedehusgaten oppover, og der vegen gjør en bratt sving, går det en smal gang,
en snarveg opp til toppen av Torvet der Arbeiderforeningen ligger. Han
går videre langs Øvergaten forbi noen hus på venstre side med små
hager foran husene. På høyre side er det et hotell, Phoenix står det på et
skilt. Der bor Arthur som også er i Sykehusenga og leker. På andre sida
av ei gate som går inn her, ligger en kjøttforretning, og bortenfor der
bor det en som stammer og ofte er full. Han har bestandig vært redd for
ham. Han vet også at dersom han gikk gaten mellom hotellet og kjøttforretningen, hadde han kommet til Stenveien og kunnet gå videre nedover en liten bakke og kommet ned i Storgaten igjen ved auksjonslokalene til Bolgen. Foran ham ligger det store Grand hotell som ser finest
ut fra Torvet. På andre siden av gata til Torvet står en bygning av store
steiner. På et skilt der står det Norges Bank. Der inne har de visst massevis av penger. Han rusler ned til kinoen og studerer plakatene. Men så
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kjenner han sulten. Han løper hjemover. Det skal bli godt med ei
brø'skiv'. Hvis han ber mor pent, får han kanskje ei med sirup.

Sammen i kameratflokken
Gatene var våre lekeplasser like så mye som friarealene bortenfor.
Det var lite trafikk i gatene. Riktignok var det to-tre drosjebiler som sto
på Torvet. Da «posten» fikk sin egen bil, ble det stor oppstandelse, for
ellers ble det meste fraktet med hest. Men det var ikke mange av dem
heller, og de var aldri noen fare for dem som gikk i gatene. I Tomsenenga gikk ofte to slike hester og beitet. Jeg likte den gule best, men
våget meg aldri til å klappe den. Av og til kastet vi små stein på den for
å få den til å hoppe. Jeg visste det var galt, men det var så fristende. Ja,
det var dobbelt galt, fordi kona til ham som eide hestene, Tordis, var så
snill. Ofte ba hun barna om å gå ærend for henne, og da fikk vi alltid to
eller tre svisker. Det smakte godt.
De hadde en kar som hette Stubbe i sin tjeneste. Vi lo ofte av ham,
for han gikk bestandig foran hesten med tømmene over skuldrene. Det
var som han måtte dra hestene etter seg.
Bare to hestedoninger fylte oss med redsel: Sykehusvogna og «Difterivogna». Sykehusvogna var helt kvit og kjørte på mye større hjul enn
andre vogner. Jernbeslått som hjulene var, ga de gjenklang sammen
med hesteskoene som klimpret mot brosteinene. Kusken som satt foran
på vogna, pisket på hestene og fikk dem opp i stor fart. Det kunne høres
på så lang avstand at vi fikk tid til å komme oss unna når vi hørte at
denne ambulansevogna kom. Den andre vogna var mørk grønn, men
var ellers lik den hvite. Vi hørte ikke noen forskjell på dem, men fikk
vite når det var epidemiske sykdommer i byen og hva det betydde. Når
difterivogna var i tjeneste, pilte vi som små mus det forteste vi kunne
inn på kjøkkenet til våre mødre og gjemte oss i skjørtene. Ingen ville bli
smittet. Bak sykehuset lå Lasarettet. Det var forbundet med mystikk og
redsel. De som lå der, fikk aldri besøk. Når barna lå syke der, måtte foreldre stå utenfor vinduene, ble det sagt. Mange døde også. En slik situasjon ville vi ikke komme i.
Bortsett fra hestene, var det lite av kjørsel i gatene. Det som ikke var
for stort, ble fraktet på handkjerrer.
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Av og til var inngangen til et hus dekket med einebusker. Da visste vi
at noen var død og at likvogna ville komme. Den var svart og på vogna
sto det i hjørnene noen søyler, på dem hvilte et tak og under taket hang
det svarte, korte gardiner. På denne åpne vogna ble de døde ført fra
hjemmene til kirkegården. Likfølget fulgte bak. Et likfølge gikk alltid
opp Langveien, og når det passerte, stoppet alle voksne opp, snudde
seg mot vogna og tok hatten av. Jeg gikk med sixpencelue og fulgte
alltid skikken. Andre gutter gjorde det samme.
Vi tok etter de voksnes holdninger på mange felt. Bare på ett felt tok
jeg ikke etter. Jeg la merke til at når de voksne spaserte i Langveien, tok
de hatten av, hilste dypt på hverandre og sa navnet: «Go'dag, fru Hansen!», «Go'dag, baker Jakobsen!» «Go' dag, herr rektor!» Om ikke alltid, tok jeg ofte luen av, sa av og til «Go'dag», men aldri navnet eller
tittelen. De voksne var snåle - i hvert fall enkelte av dem.
Enkelte av de voksne var også «rare». Noen var «gale» - et uttrykk
jeg senere lærte å si at de hadde psykiske problemer. Andre lærte jeg
senere å kalle originaler, og alle fikk tilsvarende klengenavn. I huset
nærmest oss i Ramsøygaten, bodde det en eldre kvinne. Hun hadde slått
stortromme i Frelsesarmeen - ble det sagt. Nå spilte hun bare fantasitromme. Med maven ut og taktfaste skritt gikk hun gatelangs og
svingte klubba på den usynlige trommen med en ferdighet som ikke sto
tilbake for noen profesjonell musiker. På barns brutale måte gikk vi
ofte på betryggende avstand og hermet etter henne. Finn-Petra hørte til
byens lette garde og var godt synlig i bybildet. En gang fant vi en del
yttertøy som hørte henne til, nede ved Minebøssa, mens hun selv lå i
sjøen bak utstikkeren. Hun skulle ta livet sitt, sa hun. Men vi forsto det
var godt å ha noe tørt tøy når hun ombestemte seg. Felespillere og
musikanter med apekatter på lirekassa, sangere i bakgården som også
mor kastet en skjerv til, hører med i bildet og ikke minst skjærsliperen.
«Gi oss skjærsliperen tilbake», var overskriften på en artikkel i «Det
Beste» for mange år siden. Jeg er så enig, så enig! Tenk om vi idag
hadde hatt noen av disse fargeklattene som krydret hverdagen! Kloke
og sosialt innstilte hoder vil peke på mangelen på sosial omsorg som
disse menneskene led under i sin usle livsstil, og de har selvfølgelig
rett. Men ingen kan ta fra dem de skarpe fargene de satte på trådene i
renningen i mitt livs vev.
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Til disse hører også originalene som hadde et budskap å bringe eller
ville gi en oppvisning ut over det alminnelige. Stor oppmerksomhet
fikk en mann som kom kjørende i en vogn trukket av to geiter som hos
«Nils og Blåmann», en kjærkommen ukentlig tegnserie jeg ikke gikk
glipp av. Denne mannen hadde en hårvekst som var mer enn underlig.
Håret hans var raket bort på halve hodet. Bart og kinnskjegg var raket
bort på andre siden, og resten av skjegget var raket bort som på håret.
Såvidt jeg husker skulle han slå til lyd for et politisk budskap.
En stor sportsbegivenhet sørget en våghals utenom det vanlige for.
Jeg skal ikke nevne navn. Han skulle stupe med brennende fakler fra
øverste - femte - etasje i Astrup-brygga, et stup på 10-12 meter ned i
havnebassenget. Jeg vet ikke hvordan det var kunngjort, men det var
stappfullt av folk på kaia. Spent stirret vi mot den øverste heisedøra der
varene ble tatt inn til brygga fra båter som la til nedenunder eller lasten
gikk motsatte veg. Så sto han der i åpningen, tente på de to faklene og
svevet som en annen tårnsvale ut i det store intet og kvittet seg med
faklene et øyeblikk før han forsvant i et vann som ikke holdt sanitære
mål. Dette unike opptrinnet i en ellers udramatisk bykultur skapte spenning og utløste stormende applaus. På kaia gikk flere bøsse-bærere og
samlet inn «utgangspenger» for showet. 30-årenes arbeidsløshet og
trange kår ga grobunn for inntektsbringende ideer.
I en tid uten de store underholdningsattraksjonene som senere har
inntatt vårt hverdagsliv, hadde en lokalpreget kultur mye som ikke står
tilbake for senere masseproduserte og forflatede «kulturaktiviteter».
En underlig skrue - i våre øyne - hadde vi i området vårt, nemlig
sakfører H. Han var liten av vekst, hadde solid livvidde, bar alltid en
bowler-hatt og nynnet når han gikk i gaten, ofte med stokken sin over
den ene skulderen og stundom med en fisk eller to festet til en hyssing
på staven. Han hadde vært på kaia og proviantert for middag. Et vanemenneske må han ha vært.Vi skulle drive litt ap med ham en kveld. Og
hadde spent en hyssing over gaten for å ta bowler-hatten av ham. Lyset
fra gatelykten var ikke alt for «sjenerende». Skjult bak dører på hver
side av gaten, ventet vi spent. Men små som vi var, rakk vi ikke å holde
hyssingen høyt nok. Så han fikk den i pannen. Jeg skal ikke beskrive
hans sinne. Men det var noen redde misdedere som fløy som forskremte mus til alle kanter i ly av kveldsmørket, men ikke til mor denne
gangen.
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Vår mest plagsomme «mørkets» guttestrek fikk vi utstyr til fra
tidens brusflasker. Bruskorkene hadde små runde gummiskiver med
hull i. De egnet seg til å stikke en skru igjennom. Til den festet vi en
tråd som vi laget små knuter på med tette mellomrom. Når vi spyttet på
gummiskiven, festet den på en vindusrute og dro i snoren, ble det et
fryktelig bråk av skruen som hoppet og danset mot glasset. Vi passet
alltid på å velge en rute på et sted som lå langt fra utgangsdøren, slik at
vi hadde tid til å komme oss bort når noen kom fram bak ruten eller
enda mer utspekulert forsøkte å overaske oss med å komme ut gatedøren. Vi hadde lært oss å beregne tiden det tok å komme seg ut av
huset for å gripe synderne. En yndet revestrek var også å sette en flis i
ringeapparater som sto og durte inntil årsaken ble funnet.
Vi kunne nok være noen riktige plageånder. Men hærverk ble ikke
begått. Bortsett fra ett jeg var skyldig i. Gatene var som skapt til ballspill og lignende aktiviteter, blant andre «niksen». Det var et 10 cm.
langt trestykke med 2-3cm tykke sider som var spisset mot endene, slik
at når vi slo på den spisse enden så hoppet den i været, og med en kjepp
kunne vi slå «niksen» så langt avsted vi maktet - om vi traff.. Gjennom
meget klare regler skulle motparten så forsøke å bringe «niksen» tilbake til målet. Lyktes han, var seieren hans, hvis ikke gikk seieren til
det andre laget eller den andre personen. Spillet var så greit at det
kunne spilles både av to og flere. «Niksen» var så lett at den ikke
utgjorde noen fare for vinduene i gata. Det gjorde derimot ballspill.
Fotball spilte vi helst på ei ørlita slette oppe i Sykehusenga.. Men terrenget var for ujevnt og banen for kort til at vi kunne «slå ball» der. Det
måtte derfor skje i gata. Jeg kan ikke huske at vi slo ballen gjennom
noen rute, bortsett fra at jeg en dag slo ballen gjennom et vindu i fabrikken til Brunsviken Reperbane som lå i strøket. Selv om hele gjengen
hadde vært med på leken, var det ikke tvil om skyldspørsmålet. Ikke
våget jeg å gå til fabrikken for å tilstå. Det ble bare å gå gråtende og
redd hjem. Det ble aldri noe «oppgjør på kammerset». Jeg ble alvorlig,
men mildt fortalt at jeg måtte være forsiktig når jeg lekte i gaten.
Senere fikk jeg vite at far hadde ordnet opp med fabrikken og betalt for
reparasjonen. Vi fikk lov til å leke i gaten. Hvor skulle vi ellers slå ball?
Vi var noen «utysker» som trengte refs iblant; men folk flest forsto også
at lek i gaten til tider kunne føre til skade. Men en gjorde opp for seg!
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Der Ramsøygaten løp ut i Storgaten lå det noen brygger ned mot
havnen. Det var mange trappetrinn å komme helt ned til første etasje
ved sjøkanten der det ble kokt tran. Når tranflasken hjemme ble tom,
gikk turen ned på brygga for å supplere den edle drikk. En gang vi
skulle gå flere gutter sammen, utfordret vi hverandre om hvem som
kunne drikke mest på en gang. Mor var meget nøye på at jeg skulle
drikke tran. Om jeg ikke akkurat syntes det var noen leskedrikk, hadde
jeg ikke vanskelig for å ta min daglige lille skje, særlig ikke når jeg fikk
en sukkerbit til «drammen». Nå vel, jeg drakk mest, godt over en kopp!
Det er for uestetisk å brodere ut hva det førte til. Jeg har aldri senere
gjentatt «bragden». Men med noen avbrudd, har jeg fortsatt med å
drikke tran og har det nå som en fast post på min meny. Så er da heller
ikke tran fra Aandalbrygga å sammenligne med Møllers tran i alle
smaksvarianter. Jeg tar den «naturel», og om det ikke er med vellyst jeg
tar tranen, har jeg ikke lenger behov for sukkerbiten.
Det var også noen klinker og kroker på vegen ned mot bryggene der
vi på mørke kvelder testet motet til hverandre ved å fortelle spøkelseshistorier.
På vårparten var det liv og røre i Ramsøygaten og gatene omkring.
Guttekorpsene skulle trimmes for 17.mai-toget. Et guttekorps var bygget opp med militær presisjon. De eldste ungdommene var korpssjefer
av forskjellig grad. Under parademarsjer og opptredener var vi alle
iført kvite striper på de svarte buksene og jakkeermene. Båtluene
hadde også striper. Hver vår måtte mor sy striper på en passende bukse.
Det var jo ikke økonomisk mulig å reservere en bukse for et formål
som bare var aktuelt noen få dager i året. Vi vokste jo så fort fra buksene i fjor. Vi brukte ikke uniformer - bortsett fra båtluene - når vi ble
drillet. Offiserene var dresset opp i mer fargerike gevanter med sjal av
mange farger. Skarpe kommandorop: «Høyre om!» «Venstre om!»
«Frrrremmad marsj !» og lignende gjallet gjennom gaten. Stakkars den
som gjorde «venstre» om når det var kommandert «høyre om». Stolte
foreldre sto i vinduene og så på podene. Disiplin hørte med til oppdragelsen. Viktigst av alt var trommene. 6 - 8 trommer - stundom flere traktert av ungdom som kunne sitt «fag» og la all styrke i trommestikkene, fikk vindusrutene til å klirre. Verst var det når to guttekorps møtte
hverandre. Da var det om å gjøre å »slå ut» konkurrenten, tromme så
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høyt at han ikke ble hørt. Det var selvfølgelig umulig, så larmen ble
deretter. «Hørselsvern» var et ukjent begrep.
En vårdag dro vi på tur til Molde, som ikke hadde guttekorps. Det
ble en stor suksess som ikke ble gjentatt. Det viste seg nemlig at noen
av «offiserene» ikke var helt stø på føttene ved returen til Kristiansund.
Friarealet nedenfor sykehuset var et fullkomment rekreasjonssted,
sommer som vinter. Jeg har alt nevnt dammen tett opp til sykehusgjerdet som gav næring til fantasien hos gutter som spikret biler og
båter på vedboden og bygget veger og hus i det kuperte terrenget. På
sletta nedenfor hvor vi hadde vår lokale fotballplass, hadde vi også
«sirkus». Mest minneverdig var et sirkustelt sydd sammen av gamle
striesekker som ble reist av, Artur, en senere misjonsprest og en jevnaldrende kamerat av ham som hadde spikket seg et gevær hjemme.
Inne i teltet gikk han rundt og skjøt på Artur, som stolt slo seg på brystet og gjentok og gjentok: «Krutt biter ikke på meg!» Det var viktig for
forestillingen at det ble snakket «fint», og at ordene ikke ble avspist
som er så utpreget i dialekten vår. Det var en «fantastisk» forestilling,
men så kostet det da også 5 øre å komme inn.
Oppe i den bratte og ustelte skråningen bak Det Knudtzonske hus,
kunne vi solle mold og selge i bøttevis til husmødrene som skulle fornye jorda rundt potteplantene sine om våren. Det kunne være en lukrativ geskjeft for fremmadstormende norske «håp». I hvert fall ga den
nok kapital til å skaffe seg en pose med skreller eller reker - i alle fall
til to øre til blandadrops.
Hondstad møtte vi også ofte her på veg til eller fra sykehuset. Han
var en eldre mann som visstnok var bud på sykehuset. Knortekjeppen
hans var et mysterium for oss barn. Han brukte den som spaserstokk og
den var skåret ut med figurer av mange slag. Noen merker var festet til
staven med små stift eller limt på, og alle disse figurene hadde en
«stemme» som vi fikk lytte til. Han hadde et eget lag med barn, og vi
flokket oss om ham når han kom gående. Men mer enn den mystiske
kjeppen hans er han selv blitt et mysterium for meg. Han blir likesom
borte i tåken. Hvem var han? En original? En gammel mann som tjente
til livets opphold som bud for sykehuset? I hvert fall var han en person
som gikk langs min grønne gate og utstyrte den med eksotiske blomster
som springer fram i minnet. Han tenkte sikkert ikke på at han skulle bli
et innslag i livsveven min.
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Bannhjul var en «sport» som jeg bare har sett i Kristiansund. Hjul
av jern så tykke som 10 mm. eller noe mer, ble styrt av en trekjepp med
en liten tverrpinne på enden av kjeppen. Hjulet ble så skjøvet fram av
kjeppen. Vi måtte løpe etter det, og kunsten var å gjøre mest mulige
krappe svinger eller kjøre gjennom trange passasjer uten at hjulet falt i
bakken og måtte startes på nytt. Hjulene var av forskjellig størrelse, og
den største kunsten var å få et lite hjul under fart gjennom et større hjul.
Vi kunne mestre kunsten temmelig godt.
Vi «klinket kuler» og diskuterte fargen og størrelsen på dem. Disse
kulene skiftet eier til stadighet. Det kunne være bittert mang en gang
når vi hadde tapt alle kulene våre og ikke kunne være med i leken. Økonomien var ikke slik at vi kunne løpe hjem og be om penger til å kjøpe
en ny pose kuler når vi hadde spilt bort den siste vi hadde. Med ett-ører
og to-ører kunne vi til nød tuske til oss noen kuler fra kameratene. Det
hendte selvsagt at dagens fangst ga oss selvfølelsen tilbake. Skjønt
kasino og ruletter var ukjente størrelser; ser en her at slike etablissementer var trukket fra de mondene saler og ned på gatenivå.
Vi kunne være med jentene når de hoppet paradis eller tau. Men jeg
kan ikke huske at noen gutter startet en slik lek.
«kaste på stikka — eller på strek» var derimot en aktivitet for gutter. Femører ble brukt av og til. Men da dette var en mangelvare og vi
ikke likte å miste dyrt oppsparte mynter til godterier, til å komplettere
frimerkesamlingen eller hva det måtte være, gikk det helst på runde
skiver av blikk. Det ble mange slike når hull til spons ble stanset ut på
trantønnene. Alle blikkenslagere som produserte trantønner, fikk slike
biprodukt. Som sønn og sønnesønn til blikkenslagere var jeg alltid godt
utstyrt med materien. Den viktigste grunnen til at jeg ofte var på verkstedet til far, var at jeg kunne stappe lommene fulle av blikkskiver som
ble brukt av oss gutter til å «kaste på strek». Jeg ble mektig populær
blant jevnaldrende kamerater for dette, men ikke fullt så «populær» hos
mor, som til stadighet måtte lappe hull etter det skarpe blikket som åt
seg gjennom tøyet. Jeg gikk nesten alltid med hull i lommene.
17.mai hadde alle dagens nasjonale elementer med klassen samlet i
barnetoget og skikkelig sang. Det er trist å oppleve at lærere mot slutten av det 20. århundre ikke greier å bringe fram annet enn uartikulerte
brøl av klassene sine. Ved siden av alle bodene rundt i bygatene der det
var noe å prøve ferdighetene på eller noe å få kjøpt, var stanga på Tor58

vet en stor attraksjon. I den høye stanga - på størrelse med en ekstra stor
flaggstang - hang det spekepølser og mye annet verdifullt - etter tidens
verdimål. Det var «bare» å klatre opp og rive til seg en av de forgjettede
gjenstandene. Men lett var det ikke, for stanga var klint inn med grønnsåpe. Derfor kunne en heller ikke ha på seg finstasen når en skulle klatre. Jeg greidde aldri å nå toppen. Men den største «utskeielsen» på
17.mai var nok å ta drosje fra Torvet og til Myra gård med retur. Det var
en tids 17.mai-innslag like fast som juletrær i jula.
Stor glede var det når det kom tivoli til byen. Populært var det å
spille på lykkehjul eller trille 5-ører på et brett av ruter som ga gevinst
på visse betingelser, pilkasting likeså. Å skyte med luftgevær, kaste ned
blikkbokser, lokket småmyntene av oss.
I minnet mitt sitter en 17.mai da mor og far hadde flere gjester til
kaffe og eggedosis, en fast «ingrediens» på nasjonaldagen. Da selskapet skjønte at jeg ikke hadde lyst til å feire dagen sammen med dem, ga
de meg noen mynter, og med denne veldige rikdommen - i mine øyne
- gikk jeg rundt i byen og følte det rastløse livet på pulsen. På tivolitomta var det fullt kjør og min rikdom svant som hos den fortapte sønn
jeg hadde hørt om på søndagsskolen. Til slutt sto jeg igjen med 5 øre,
denne mynten som var så god å ha i påkommende tilfelle. Men fristelsen ble for stor. Jeg satset den på et av disse brettene der 5-øringer ble
satt i sving og trillet rundt til den falt på et sted der gevinsten var en
eske med kremtopper. Fornøyd og stolt dro jeg hjem. Tap og mismot
var vendt til seier og stolthet. Der satt de enda rundt kaffebordet. Med
stor takknemlighet for rikdommen jeg ble utstyrt med tidligere på
dagen, bød jeg på «konfekt» og ba dem sterkt om å forsyne seg, så
sterkt at ingen sa «nei takk». Esken var tom da jeg fikk den tilbake.
Seiersrusen ble på noen sekunder igjen vendt til det mismot som enda
henger igjen som et sårt minne.
Men et glass med eggedosis var satt av til meg. Det hadde mor sørget
for.
Jeg husker et spesielt tivoli. Den viktigste attraksjonen var «Dødsrytteren». Inne i en tønnelignende bygning kjørte en motorsyklist opp
og ned langs veggen. Publikum fikk stå øverst og se ned i arenaen,
mens aktøren kjørte fra golvet og opp langs veggen. Det var forresten
ikke bare en aktør. En kvinne var passasjer under sekvenser av forestillingen. Fra den dagen skulle vi alle være dødsryttere på tråsyklene
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våre. Ettersom vi ikke hadde lodrette veger å utføre våre kunststykker
på, måtte vi nøye oss med å se hvor mye vi kunne kjøre på skrå, uten at
sykkelen sklei ut og vi lå i gata. Det ble en del skrubbsår.
Litj'sanden var badestranda vår. Kommunen hadde bygget et par
stupebrett hvor vi kunne prøve både vårt mot og våre ferdigheter. Vi
hadde ingen betenkeligheter med å boltre oss i sjøen her. Men noen
voksne pekte av og til på at Nerlandsdalen - byens søppelplass - lå bare
noen få hundre meter bortenfor og lot alt avfall i byen gå i sjøen der.
Jeg var åtte år da den store varemessen i Kristiansund fant sted. Det
var en forunderlig tid for en gutt som hadde gått på skole et år. Det ble
noen ekstra fridager på skolen. Skolen og skoleplanen var fylt med alt
annet enn det han til vanlig så der. Så mye rart det var i verden! Men han
hadde nok ikke interesse for det merkantile livet. Klistret til minnet står
derimot sterke menn som kunne slå kjempestore spiker gjennom tykke
planker med noen få slag, eller slå med klubbe på en knott. Et merke som
spratt opp langs en skala viste styrken i slaget. Men de sterkeste guttene i
byen greidde ikke å få merket så høyt som muskelmennene. Det var
gjøgleriet som festet seg i guttens sinn. Gøyalt var det!
Men gata mi og omliggende herligheter hadde like mye å tilby om
vinteren. Sommerens lokale fotballplass ble til skøytebane. Isen og
banen holdt vel ikke internasjonal standard, men den var stor nok for
oss og for krumskøytene som til stadighet falt av. Nok var det også til å
få istand en krangel om hvem vi skulle representere. «Æ vil vær'n Ballangrud! » «Æ vil vær'n Charles Mathiesen!» Vi hadde våre idoler i de
verdenskjente skøytestjernene. Men når kommunen sprøytet på idrettsbanen og laget skikkelig skøytebane, der det også kunne konkurreres
«på skikkelig», var vinteren perfekt, spesielt etter at det første tenåringsåret hadde meldt seg og vi om kveldene til lys fra lyskasterne kunne gå
sammen med vårt svermeri og holdt hverandre i hendene, eller holdt
sammen i «skoene» som skulle beskytte skøytene når vi gikk på steder
der stålet kunne bli sløvet. For skarpe skøyter måtte vi ha. Stativ og
bryne til å skjerpe dem ble også anskaffet og var et viktig tema blant
oss - «profesjonelle» - som vi var alle sammen. En uforglemmelig gave
fra mor og far skapte status i kameratflokken: Ballangrud langrennsskøyter som fulgte meg senere i livet til steder der jeg absolutt ikke
kunne bruke dem, endog til Storbritannia. Det var først på mitt siste
flyttelass, da jeg gikk over i pensjonistenes rekker at de kom bort.
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Barna mine hadde aldri vært interessert i denne sporten og fått dem i
«arv». Vi hadde heller ikke bodd på steder der de kunne ha gjort seg
bruk av dem.
Om vinteren var det mye snø i gatene. De primitive treplogene som
ble trukket av hester fløt jo ofte oppe på snøen og ga bare et fast dekke
til å gå på uten å fjerne så mye av snøen, og Sykehusenga var et eldorado også om vinteren. Et hjørne av den var som skapt for en hoppbakke. Mine første ski var av rogntre. De egnet seg ikke for hopp, men
gjorde nytte likevel, inntil onkel Harald lot meg få sine hoppski av
bjørk. Det var stor misunnelse når jeg viste meg med dem. Men jeg
imponerte ikke i hoppbakken av den grunn. De varte heller ikke lenge.
Jeg hadde et stygt fall og brakk den ene skien som ikke kunne repareres. For en tid satte det stopp for mine muligheter for å være med i kjekling om hvem som skulle være hvem. Brødrene Ruud og deres samtidige var også våre store helter.
Minst like morsomt var det «å rejn på kjælke». Alle hadde vi våre
vinterdoninger, hjemmesnekra eller kjøpte, små kjelker og store bommer med plass til flere personer. De minste satt rett opp og ned og styrte
med bena. De mer dristige la seg på magen over kjelken og styrte med
bena som slepte etter. Men skikkelig fart i tingene ble det når en var
utstyrt med en lang bambusstang som bakerste mann på bomma styrte
med. Sykehusbakken var et funn, den beste og sikreste bakken i hele
byen. De få bilene som var i byen kom sjelden hit, og hestekjøretøyene
gikk ikke raskere enn at vi kunne unngå dem ved alle gatekryss. Ved spesielt bratte bakker i byen, var det forbudt å ake, ikke på grunn av bilene,
men på grunn av fotgjengerne. Vi kunne få så stor fart at vi sklei over
Ramsøygaten, ned Vestre Almennings gate og bortover Storgaten til
Svinryggen eller bare ned Vestre Almennings gate og fôr rett ned på kaia.
Det ble fortalt at noen ikke greidde å stoppe der og sklei ut i Sørsundet,
men jeg kan ikke gå god for slike uhell. Selv opplevde jeg det aldri.
Det var et lurveleven uten like når vi satte avsted nedover bakkene
og gjennom gatene. Det var jo ikke alltid vi greidde å manøvrere farkostene, så mange vi var om kommandoen. Vi kunne kjøre på husvegger og snøskavler og falle av. Overlege Koritzinzky var meget misfornøyd med og sint over det bråk vi skapte rundt sykehuset. Han slo etter
oss med spaserstokken sin når han kom gående oppover på veg til sykehuset - og traff en og annen gutterygg. Om han klaget til politiet eller
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ikke, er ukjent for meg. Vi fikk i alle fall ikke forbud om å bruke denne
bakken.
Kristiansunds mest kjente utstyr for vintersport, var «bajnn». De
enkleste var «flatbajnn», lange jernstenger — cm. tykke og et par cm.
brede. De var bøyd litt foran. I et hull der ble det festet et tau til de to
jernstengene for å styre med, slik som en brukte taumene på hester.
Men de gjeveste var «åttkaintibajnn» av forskjellig tykkelse, vanligvis
rundt 1 — cm. tykk med rifler hugget på det som skulle være oversiden,
for å gi godt feste for skoene «Bajnn» til bruk for en enkelt person eller to - kunne være 75 cm. lange. Men det var bann som hadde plass
til både 6 og 7 par sko. Det kunne bli en skikkelig fart på disse redskapene, og mangel på styreferdighet eller rett og slett redsel hos en eller
flere av «passasjerene» kunne resultere i velt der vi lå filtrert i hverandre over, under og rundt i snøkavet. All huingen og skrikingen kunngjorde for all verden at vi hadde det gøy.
Jeg har tidligere fortalt om turene med bestefar til Kvalvåg, da vi tok
M/B»Stabil» til Bolga. Vinterstider såvel som om sommeren dro jeg på
tur med familien til landstedet til farmor og farfar i Straumsvågen, og
derfra kunne vi fare videre innover til Vatn og til vakre dalfører bakenfor. Senere i tenårene ble det flere turer både der og andre steder. Men
da var gata mi ikke grønn lenger. Den var ikke i det hele tatt, hele området var bare en branntomt med noen forhenværende skorsteiner og ildsteder som minnet om kranier - som i store deler av byen ellers.

Skolegang

Skolegangen min begynner i Byskogen, i hytta til bestefar. Jeg har
tidligere fortalt om hans rastløse sinn både i yrkeslivet og i forandringene på denne knøttlille hytta. Jeg husker inderlig godt planen over
«kjøkkenet» den sommeren jeg skulle begynne på skolen. Den gang sto
oppgangen til loftet på veggen ut mot hageanlegget eller den veggen
som vendte opp mot Kvernberget. Mellom trappa og veggen mot «stua»
sto en liten kjøkkenbenk, med et vindu foran. Det var nettopp blitt
kunngjort at vi skulle dra hjem til Kristiansund, og jeg skulle få
begynne på skole. Mitt opphav trodde at det ville bli en gledelig opplysning. Men min skolegang begynte ikke med glede over utsiktene til
å kunne skrive mer enn «forbokstaven min». Den begynte med et raseriutfall. Jeg står i en liten åpning mellom den åpne trappen og «kjøk62

kenbenken» - akkurat stor nok til å gi rom for en liten krabat - og lar
protesten og tårene få fritt løp. «Æ ska' kje bynn' på skolen! Æ ska'
bli bone, æ! å dæm træng 'kje å gå på skole, før dæm ska' bærre mælk
kyr å kjør hesta! »
Jeg vet ikke hva det var som lå bak lysten til å bli bonde, om det var
separatoren til «tante» Charlotte på Frøya som vekket meg grytidlig
hver morgen og hvor jeg fikk lov å dra separatoren dersom jeg kom
meg opp så tidlig. Jeg har i alle år båret med meg musikken fra dette
apparatet som skilte fløten fra «søet». Den begynte langt der nede i
bassregisteret der maskinen var så tung å dra at «bykaren» ikke hadde
krefter nok til å dra den igang og steg til den gikk opp i fistel da de to
strålene som ga fløte og sø ble samlet opp i hvert sitt kar.
Ohren som er det offisielle navnet, ble på lokalmålet uttalt «Ola»
med så tykk «1» som det var mulig å prestere. Det var et fattigslig lite
bruk med ei ku, et par sauer og selvfølgelig noen høner og en gris. Kontanter var det lite av. En sommer jeg kom på besøk skulle de ta riktig i,
og vi gikk på bua og kjøpte sirup «For vi må ha no' godt på maten når
vi har byfolk på besøk.» Dersom fattigdom er mangel på mynt, så var
fattigdommen tydelig her. Det var ikke nok f6r på garden til vinterbehovet, så trær ble lauvet. Men hva tenkte vel en liten bygutt om det
når han fikk bære kjerr til vinterfôr inn på den lille låven. Det var ikke
høyt under taket der, men høyt nok for den lille karen som følte og fikk
høre at han gjorde «gagns arbeid».
Her i «Ola» var det en rikdom, som langt overstiger den tvilsomme
og innholdsløse kapitalen som kommer til uttrykk gjennom børs, aksjer
og fete bankkonti. Herfra har jeg tatt med meg en formue ut i livet som
har skapt et bilde av «Ola» som et Soria Moria slott.
Kjærligheten til tante Charlotte og onkel Gabriel, vennskapet med
barna og turene opp til fiskevann inne på øya, har satt dype spor. Sitrende spenning skapte også seilas med råseil på en færing. Selv de minste var fullbefame sjøfolk og hadde moro av å skremme meg med å
seile så skarpt at båtripa lå i vannskorpa og båten tok inn vann.
Det var aldri sult i «Ola». Fjorden utenfor var spisskammer godt nok.
Det var bare å legge ut fra støa og kaste ut en krok, så var maten så godt
som på bordet. Småseien som jeg hadde sett «koke» ute i fjorden på
veg utover til Frøya, sto av og til i kok også her, og tante laget all slags
god fiskemat: Kokt fisk og stekt fisk, spekesild og sildesuppe, fiskeka63

ker og kvitball - det var ikke ende på alt det gode som kom på bordet.
Det var jo slikt som min egen mor også laget. Men maten var ekstra velsmakende her ute. Var det havlufta, lange turer over bergnabber på jakt
etter krekling eller at vi hadde fanget fisken selv som gjorde det ? Med et
slikt bilde av bonden, var det ikke rart om jeg også ville bli det.
Eller kanskje det var «siladråpen» jeg stjal fra melkespannet når vi
hentet kveldsmelken i fjøset til Mork eller kunepa?
Jeg skjønner ikke hvorfor denne scenen mellom loftstrappa og kjøkkenbenken står så sylskarp i min hukommelse. Sannsynlig er det fordi
den skaper en slik kontrast til det som skulle skje i årene som kom, inntil jeg fikk min embetseksamen 19 år senere og ikke kunne tenke meg
noe bedre enn å studere og gjerne hadde fortsatt enda i mange år på det
teologiske fakultetet og ikke bare i mitt «lønnkammer».
Ikke husker jeg min første skoledag på Enggata skole. Men jeg husker
godt min første lærerinne, fru Jakobsen. Hun var mildheten og godheten
selv. Ikke visste jeg da at hun var gift med politimesteren. Hadde jeg
visst det, ville jeg nok få store problemer med å forstå at en jeg likte så
til de grader, kunne være gift med en vi som gutter fryktet fremfor noen.
Hun bakte julekakemenn til oss den første julen. «Og jeg har laget en
til Inger Karin også, Erling. Du får ta den med til henne, siden hun ikke
er her idag !» Fru Jakobsen snakket «fint».
Før Inger Karin falt eller ble skubbet ned baktrappa og blitt alvorlig
skadd, var hun en meget livlig jente på nesten 4 år da jeg begynte på
skolen. Hun hadde fått en trillebår, en miniutgave av den jeg hadde fått
av bestefar og som sto inne i Byskogen. I den la hun en bok og insisterte på å være med meg inn i klassen. Fru Jakobsen lot min lillesøster
få sitte på bakerste pult, der hun en lang tid hadde fast plass.
Senere fikk vi en ung lærer V. som var en helt annen type. Det jeg
husker mest av ham, er at han brøt en pekestokk i to mot kateteret da
han i sinne kalte klassen til ro. Senere fikk vi oppleve at han terget
enkelte gutter så de begynte å gråte. Under kateteret hadde han en tom
hermetikkboks som han tok frem ved slike anledninger med disse
ordene: «Du må ikke søle på golvet. Vi får samle opp tårene i denne.»
Men vi lærte snart hvordan vi skulle stanse mobbingen hans. Han var
meget begeistret for Clausenenga fotballklubb. Når vi antydet begeistring for klubben, skjedde en «metamorfose», og boksen forsvant bak
kateteret.
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Lærer B. var en meget eldre og følsom lærer. Han var rett og slett
snill. Det benyttet enkelte elever seg av på en måte som jeg mange år
senere skjønte fylte ham med stor smerte. Jeg bærer nemlig med meg et
spørsmål han stilte, som jeg ikke riktig forsto den gangen: «Er guttene
sinte på meg, Erling?»
På slutten av skolegangen fikk vi frk V som lærerinne i engelsk. Hun
hadde også et elskelig vesen, og førte meg inn i den engelske språkverden. På den tiden var jeg med i et speiderarbeid for gutter i Ynglingen,
men i denne klassen ble jeg for alvor også pikespeider og møtte henne
som skulle bli mitt følge gjennom mange år.
Jeg husker navn på noen lærere og lærerinner, som vi skjelnet mellom uten sans for den hysteriske frykten for kjønnsforskjellene som
preger en senere tid. Ingen av dem satte dype spor i mitt sinn. Men jeg
kan enda idag tegne skolen med inngangen under værskjulet for guttene og den andre inngangen til jentefløya. Den store porten ut til Enggata, ser jeg også klart for meg.
På ettermiddagene var det kurs for dem som ville lære seg å lappe
sko, men av en eller annen grunn ble jeg aldri med på det.
Her må jeg bruke noen ord på «Finbekk». Det var katten min, en grå
bastard av sorten, som jeg hadde lagt min elsk på. Om kveldene måtte
vi ofte ut i bakgården for å kalle på den. Jeg hører enda mors innsmigrende stemme som nærmest gikk i fistel når hun ropte: «Finbekk ! Finbekk!» Jeg apet nok litt etter selv også. Men en dag ble «Finbekk»
borte. Vi lette overalt i kroker og kott i egen og andres bakgård. Men
katten var og ble borte. Mange dager klynget vi oss til håpet om at Finbekk skulle komme tilbake, men til slutt brast alle håp.
En dag flere uker etter forsvinningsnummeret går en liten gutt en
vårmorgen til skolen. Vegen går noen meter oppover Ramsøygaten.,
svinger til høyre inn i Bedehusgaten. Like til høyre ligger en liten melkeforretning der han av og til kjøper kokt fløte for mor. Til venstre
svinger han gjennom en liten passasje mellom husrekkene og bortover
mot Marstrands gate. På høyre side ligger en liten knaus, og på toppen
der ligger fengslet. Han håper ingen fanger har brutt seg ut og grøsser
litt ved tanken. Til venstre ligger baksiden til Landbruksforretningen
der en av søndagsskolelærerne hans arbeider. Men snart blir neseborene pirret av den deilige lukten av røkt sild fra Nylunds røkeri. Han
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har ofte vært innom røkeriet der og kjøpt delikatessene. Da har han
også sett de store stativene på hjul, fulle av deilig røkt sild, bli trillet inn
fra et rom bak disken. Det lå alltid en tykk røyk etter tralla. Opp til venstre lå «Badet». Han hadde ikke bad i sitt hjem, men noen ganger hadde
han fått gå til «Badet», så slapp han å bli vasket av mor på kjøkkenet i
den digre baljen. Nedenfor lå en liten firkantet murbygning som elektrisitetsverket eide, og bak den lå Barmanhaugen. Den bratte bakken
var en stor hoppbakke om vinteren. Den hadde han aldri prøvd seg i.
Farten ble så stor at hopperne måtte skli langt bortover mot Bedehusgaten før de fikk stoppet.
Han går mot Nerparken med de store trærne og ser skolen sin med
alle barna like over på andre siden av Langveien. På en haug overfor
den ligger Den høyere skolen. Han skal nok gå der også. Han var blitt
glad i skolen sin, og raseriet bak «kjøkkenbenken» i hytta til bestefar
var et tilbakelagt stadium på hans veg mot framtida. Brått stopper han
og ser en pjusket grå katt klatre oppe i trærne. Han er ikke i tvil, kaster
skolevesken og løper bort til treet: «Finbekk! Finbekk!» Han gråter og
ler på samme tid. Katten kommer forsiktig ned og han knuser den nesten med sine kjærtegn. Gråtende løper han hjem.
I Nerparken ligger en liten skoleveske forlatt.
Det var ikke måte på snørr og tårer. Mor gråt også. Da han en halvti me senere fant skolevesken der han hadde forlatt den, kom han til en
skole total fri for barn og støy ute på skoleplassen. Han banket på døren
til klasseværelset og var redd. Han ventet seg en ordentlig skjennepreken. Kanskje han også måte «sitte igjen». Det visste han noen fikk til
straff når de gjorde det som galt var. Mor hadde sagt at hun ville være
med ham og forklare saken for lærerinnen; men han likte ikke tanken
på at mor skulle være med ham til skolen. Han var ikke så liten lenger.
Gjennom tårer og smil, stotrende og stammende fikk han forklart hva
som hadde hendt. Det ble ingen skjennepreken. Fru Jakobsen var en
stor pedagog som gjorde skolegang til en glede endog for en liten gutt
som med raseri og gråt hadde gjort det klart for «all verden» at han ikke
ville gå på skolen. Han skulle ikke bli bonde lenger, og slettes ikke
fordi bønder ikke trengte gå på skole for de skulle bare melke kyr og
kjøre hest. Kanskje det var godt å gå på skole likevel?
Jeg ble etter hvert meget glad i skolen min og satte min ære i å gjøre
leksene best mulig, terpet og pugget. Et problem hadde jeg. Jeg greidde
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ikke å skrive skjønnskrift. Det var mitt problem under all min søken
etter kunnskap.
I friminuttene var livet i skolegården mildest talt urolig. Selv hørte
jeg til de små i kameratflokken. Mange var større, og noen var kjempestore og ville dominere, spesielt en. Dersom noen mukket, kom utfordringen: «Ska' vi feit?» Mange år senere lærte jeg å stave dette ordet riktig - på engelsk. Men før den tid hadde denne slosskjempen og andre
gitt «blått øye», neseblod og en tann for lite til gutter som ikke ville gi
seg for rå makt.
Høsten jeg begynte i syvende klasse, ble jeg tatt ut av klassen sammen med tre andre til å forsvare klassens ære i svømming mellom alle
skolene i byen. Det var anlagt bane langs Vågekaia. Der gikk all kloakken både fra byen og fra alle båtene ut i havna. Det var kommet flere
vannklossetter etter hvert også i Kristiansund. På guttespråket ble menneskelige ekskrementer kalt «engelskmenn», og vi måtte legge flere
«engelskmenn» bak oss før vi nådde målet under denne svømmekonkurransen. Forurensing synes å ha vært et ukjent begrep for skolemyndighetene. Ikke en gang helsemyndighetene grep inn. Så ble vi da heller ikke syke. Mens jeg skriver dette leser jeg i en avis at en lege slår til
lyd for at barna bør bli naturlig vaksinert ved å tillate litt urenslighet.
Sannelig går livet i bølger! Mitt barndoms «kulturlandskap» var kanskje ikke så primitivt likevel!
Men vi vant svømmekonkurransen, og skjoldet ble vårt - for all tid.
Det ble ikke mer konkurrert om det. Før den neste konkurransen skulle
holdes, ble Enggaten skole satt i brann av tyske militærfly, og både
pokalen og diplomene ble fortært av flammer.
Jeg husker godt 9.april 1940. Vi kom på skolen som vanlig. Men visste godt hva som hadde skjedd lenger sør. Det var lærer V som fortalte
at skolen måtte stenge og at alle som kunne, måtte flytte på landet, og
så føyde han til: « Vi lærere må nok ut i ,krigen.» Jeg glemmer ikke den
uttalelsen, for lærer V. gjorde ikke noen ærerik figur under krigen.
Kronologisk slutter historien om min grønne gate her. Men det
hendte en del før teppet falt, som bør få plass i denne delen av livsveven min.
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«Næringslivet»
Barn flest har vel et ekstra utkomme ved siden av de ukentlige lommepengene. Skjønt «lommepenger» eksisterte ikke på min tid - i hvert
fall ikke for meg. Jeg hadde alt jeg trengte hjemme. Mor var en kokekunstner. Da vi flyttet til Rensvik, fordi også mitt hjem hadde blitt flammenes rov, ble hun kjent for det samme, og mange ba henne om å stelle
mat ved store anledninger som bryllup, konfirmasjoner og andre begivenheter. Men jeg fikk ikke alt det som mange andre hadde. Jeg måtte
altså se meg om etter inntektskilder som var akseptable for mitt opphav.
Det begynte i det små ved at jeg lå på magen på kaikanten og fisket
«kattfisk» med mitt enkle utstyr - altså ikke engelsk catfish (steinbit)
men fisk til kattene til strøkets kvinnelige katteeiere. Mort var lett å gi
til kattene både rå og kokt. «Trengende» gutter kunne også forsyne
damene med det for en billig penge. Riktignok har jeg senere lurt på om
de kjøpte fisken etter behov eller av velgjørenhet mot små gutter som
trengte 10 øre til «skreller». Mold som ble sollet oppe i Sykehusenga,
var også en kjærkommen inntektskilde. Å løpe ærend for kreti og pleti
var likeså en veg ut av manglende likviditet. Siden vi oppholdt oss mye
nær stallen til Tomsen, gikk jeg ofte ærend for Tordis Tomsen. Men en
kunne ikke kjøpe skreller eller reker for 3-4 svisker som var vanlig
betaling for å være «bybud» for henne.
Min mest lukrative investering gjorde jeg som 10-åring. Tante Haldis lå på sykehus, og jeg besøkte henne ofte. Det var alltid noe hun ville
jeg skulle gjøre for henne. Hun hadde så lyst på friske bær en høst og ba
meg gå ned fisketorget på kaia som også bognet av bær. Torget var fullt
av bord der bøndene solgte høstens produkter. En kunne tilfredsstille
sin trang etter bær ved å gå rundt å smake på «tilbudene». Det var
mange som gjorde det og gikk hjem uten å kjøpe noe som helst. Jeg vet
ikke om det var gått inflasjon i pengene, om jeg var blitt større og mer
ettertraktet på «arbeidsmarkedet» eller det var tantes godhet. Jeg var i
hvert fall meget glad i henne ,og jeg tror det var gjensidig, men jeg fikk
25 øre på forskudd for tjenesten. Det var en «formue» i mine øyne.
På vegen ned Kaibakken passerte jeg et hus der det som oftest var
utlodning for et eller annet godt formål. Med tantes beløp for å kjøpe
bær i den ene handa og 25-øringen i den andre, sto jeg utenfor basarlokalet og stirret på noen dessertskjeer i et fint etui som lå i vinduet. 25øringen brente i handa. Et lodd kostet 25 øre. Det var min første og
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eneste investering av hele formuen min i et foretak. Noen dager senere
var skjeene mine.
Tante lå flere dager på sykehus og ville på ny ha meg ned på kaia
etter bær. Det var ikke noen tariffavtale mellom oss; men jeg fikk 25
øre denne gangen også. Det var vanskelig å unngå synet av en ny innflytter i basarlokalene. Denne gangen var det et flott frokostservice til 6
personer som fanget mitt blikk. Den fine gulfargen og de vakre håndmalte blomstene trakk meg med uimotståelig kraft inn i basarboden.
Jeg satset på nytt, og vant igjen!
Mor fikk begge gevinstene. Hva skulle jeg med dem? Min store
glede var å konstatere hver gang vi brukte skjeene og frokostservicet:
«No spise vi med mine skjeie og mine koppa !» Selv om jeg ikke visste
hva en aksje var, følte jeg at jeg hadde en aksje i familiens løsøre. Over
seksti år senere står noen få deler av frokostservicet i kjøkkenskapet
som «knagger» til å hente hukommelsen på og som vitnesbyrd om en
foreldregenerasjon som tok vare på sine verdier.
Men det var en høyst usikker leveveg å basere seg på kattfisk, blomsterjord, sviskene til Tordis eller andre mer eller mindre faste oppdrag
som bybud. Tante ble jo heller ikke liggende på sykehus resten av livet.

Parti fra torvet i Kristiansund, ca. 1930. Foto i Nordmøre Museums
arkiv.
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Fart i tingene ble det først da jeg begynte å selge aviser for Synnøve
i kiosken på Torget. Utstyrt med en solid veske som dekket alt fra
magen til knærne og med en stropp rundt halsen til å bære den med,
gikk jeg - og andre avisgutter - rundt på kaia med produktene våre. Det
var en tung bør. Utvalget skulle jo være assortert! Utspekulert nok
stillte vi oss utenfor aviskiosken på kaia og plukket opp de kundene
som søkte dit. Når vi ante at en kunde nærmet seg, løp vi så fort vi
kunne på de små bena. Vesken rutsjet rundt, svingte fra den ene siden
til den andre og dasket oss rundt lårene.
Mange småbåter fra bygdene rundt omkring la også til langs kaia.
Over hele området lød det fra mange struper: «Møre Dagblad! Tidens
Krav! Romsdalsposten! Aftenposten! Tidens Tegn! Skib o hoi! A-magasinet! » Jeg kan ikke lekse opp hele assortimentet. Vi hadde også faste
kunder, og det ble kollegialt respektert.
En dag holdt jeg på å bli tatt i «forretningssvindel». Da jeg en dag
kom på kaia litt senere enn de andre, ble jeg møtt med anklagen om at
jeg hadde solgt gamle aviser. En av mine faste kunder fra Innlandet
hadde fått et to dager gammelt «Dagblad», og han var fryktelig sint, ble
det sagt med et islett av skadefryd. Det ventet meg et oppgjør! Jeg ble
redd for å miste kunden, men skjønte ikke hva som hadde skjedd. Jeg
hadde lært meg ærlighet og hadde selvfølgelig ikke tenkt å snyte noen
ved å selge gamle aviser. Det var jo helle ikke jeg som hadde lagt avisene i veska. Hvordan skulle jeg komme meg ut av denne situasjonen?
Jeg var meget engstelig for å møte kunden min. Ett var nemlig sikkert:
Han ville dukke opp, så regelmessig som han var å se på kaia. Han innfant seg også omsider og var slett ikke sint da han så meg komme mot
seg, ikke springende og glad, men botferdig og redd. Han skjønte nok
at smågutten ikke var skyld i det som hadde skjedd. Utstyrt med en gratisutgave av det nye «Dagbladet», gikk han mot Sundbåten, var såre
fornøyd og forble min kunde så lenge jeg drev i «faget».
Barn kan være grusomme, og en viss skadefryd finnes det nok hos
venner og lojale «kolleger» også der. Gåten løste seg da jeg returnerte
til Synnøve som var «sjefen» vår i aviskiosken på Torvet og fortalte om
uhellet. Hun hadde latt en bunke med «Dagbladet» ligge over en bunke
fra dagen før og hadde tatt feil av hvor skillet gikk mellom de gamle og
de nye avisene.
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Lørdag var en særlig lukrativ arbeidsdag. Når fjordbåtene fyltes av
folk som skulle til sine hytter eller til en «kårende» som mange
kristiansundere leidde på gårdene rundt om på bygdene. Der hvor de
eldste på gården var gått bort og det bare satt ungfolk igjen, ble seniorfolknes boligdel leid ut til fritidsbolig. I strevet med å komme avsted
snarest mulig etter en travel arbeidsuke, hadde mange glemt å utstyre
seg med lesestoff, eller regnet de kanskje med avisguttene? Denne
«institusjonen» var jo vel etablert i byen.
Jeg bærer på uforglemmelige nostalgiske bilder av alle disse båtene
som skulle inn til alle fjordene i distriktet. Når båtene bakket ut fra kai,
var alltid den siden som vendte mot kaia overbelastet og viste slagside.
Når båten snudde den andre siden mot land, la den seg faretruende over
til den siden. Både barn og voksne løp fra den ene relingen til den andre
for å vinke farvel til dem som sto igjen på kaia.
Fjordbåtene var forresten et eventyr i seg selv. Kyr, hester og andre
husdyr som skulle ut til byens slakteri sprellet når de ble vinsjet i land
med de spesielle losseapparatene for husdyr. Det sto alltid en kar til
hver ku som skulle føres utover til Slakteriet bak Sykehuset. Dyrene
var ikke alltid like villige til å følge med på ferden, så et og annet intermesso ble det der «leiekaren» ikke alltid var den
som gikk av med seieren.
Men den jobben var nok
helst for større gutter.
Her må jeg få komme
med enda en historie som
egentlig hører til i utkanten av den perioden som
denne lille beretningen
om «liv og lagnad» blant
barn i Kristiansund i 30årene handler om. Jeg var
kommet på gymnaset.
Klassen skulle en dag ut
på Slakteriet for å se hvordan slakting foregikk og

Det var en opplevelse å reise med "fjordabåten". Bildet er tatt på hjemreise fra leir
i Todalen i 1942.
Foto utlånt av forfatteren.
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kjøttmaten vår ble til. Selvfølgelig var vi «tøffe», selv om ikke det
begrepet var gjengs den gangen. Så tappert vi kunne, prøvde vi ikke å
la oss merke med all «møkkalukta» som ikke lot seg holde ute. Vi
gjorde oss lystige over alt for å holde den ubekvemme situasjonen på
avstand. En emmen odør lå i lokalet. Der kom slakteren med maska og
kua falt i golvet. Lystigheten fortok seg ikke så lite.Da strupen ble skåret over og blodet fløt og ble samlet i et kar det måtte røres i, for at blodet ikke skulle koagulere, meldte E-M., en festlig jente i klassen, seg
rede til å røre i karet. Full av humør og pågangsmot satte hun igang.
Vi ble aldri klar over hva som gjorde utslaget, lukten av blod eller
den psykiske påkjenningen - hun besvimte rett foran øynene på oss foran oss som ikke hadde sett noen besvime før.
Vi brukte ikke hvite drakter eller dekket til skoene for å verne anlegget mot urenhet, bakterier eller virus.
Nei « ville vesten er ikke som før».
Sildetønner og sirupstønner ble også vinsjet i land nede på kaia, sammen med potetsekker og jordbruksprodukter av mange slag, noe i kasser,
annet i sekker eller annen emballasje. Sementsekker ble lastet ombord i
fjordbåtene. Men sement kom til byen med andre og større skip.
Avisguttene hadde en stor fordel. De fikk utlevert ukebladene to
dager før de kunne selges - på onsdag - som var dagen for nye ukeblad.
Det betydde at vi kunne smuglese alle de forskjellige ukebladene før vi
solgte dem. Jeg gikk aldri glippe av tegneseriene enten det var «Fia og
Finbekk», «Nils og Blåmann» eller «Bustenskjold». Jeg vet ikke om
foreldrene våre også bladde igjennom dem når vi hadde lagt oss. Men
det skulle ikke forundre meg.
Med en ukes inntekt på 5-6 kroner kunne det bli kapital av forretningslivet mitt. Sparsom som jeg var, ble det da også beløp som gjorde
det mulig å skaffe seg goder som ellers var uoppnåelig. Mine første ski
av rogn - redskapen som brakte meg og bestefar første gang fra Bolga til
IOGT's hytte på Kvalvåg - var et resultat av min merkantile aktivitet.
Men en gang fant mor ut at det kanskje var fornuftig å bruke noe av
kapitalen min til å anskaffe meg en skikkelig dress. Jeg kan ikke huske
at jeg var vanskelig å overtale. Det skulle være en skikkelig dress skreddersydd - mente mor. Peggy Kvernes som var en fremragende
skredder, hadde tatt på seg oppgaven. Hun bodde i et lite smau inn fra
Torvgaten. Jeg var der flere ganger for å «prøve» dressen. Så ble den da
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Parti fra gamle Kristiansund. Smuget her
ble kalt for Torvsmuget og gikk fra Arne
Arnesens eiendom i
Kaibakken til Torvet
med et sidesmug til
Torvgaten. Det Hvitmalte, høye huset i
bakgrunnen var
Hagelins hotell, det
senere Hotell Central.
Foto fra Kristiansunds Historie, bd.
s. 78.
også et stasplagg, mere
minneverdig enn noen
smoking eller kjole jeg
senere ble utstyrt med.
Det var jakke, kortbukse - og vest! Aldri
har jeg vel kjent meg mer velkledd! Det ble også råd til å kjøpe en sykkel for oppsparte midler fra mitt kjøpmannsskap.
Men så kom arbeidervernloven og ødela alt. Barnearbeid skulle ikke
tillates. Det var i hvert fall ikke en lov som tok hensyn til barna, fant vi
ut i vår mektige vrede. Vi ble ikke utnyttet Men vi måtte sikte oss inn
på andre og mer sikre yrker. Tre av oss i Vestre bydel ble prester.
Loftsryddingen
Mørke skyer velvet seg over Europa. Krig og rykter om krig hørte til
30-årenes sørgelige kapitler som også preget en ellers så lykkelig barndomstid og knuste tanken på at redslene fra første verdenskrig ikke
skulle møte menneskene på nytt. Minebøssa på Lyhsalmenningen ble
ikke et symbol på noe som lå bak, men noe som lå foran. Musolinis
angrep på det forsvarsløse Etiopia med fly og gass skaket opp sinnene.
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hetter til soldatene i våre naboland, fikk også konsekvenser for barn i
Norge: Finlandshetter ble «mote» og en del av påkledningen vinterstid.
Så skjedde det utrolige: Norge måtte forberede seg på krig! Fly
hadde ført krigen inn i en ny fase. Sivilbefolkningen kunne bli utsatt for
både gassangrep og i hvert fall brannbomber. Vi unge regnet nok ikke
med at krigen skulle nå helt opp til Kristiansund. Men de voksne mente
at en burde forberede seg på alle muligheter. Loftsrydding ble det første
synlige tegn på denne tidens unormale tilstand.
Den lokale utgaven av Norges Kristelige Ungdomsforbund, Ynglingeforeningen, fikk i oppdrag å sørge for loftsryddingen. Under
Andreas Grasmo som sekretær, var det stor entusiasme blant oss
«gutta» om å sveipe gjennom loft etter loft over hele byen. Det var fornødent med loftsrydding. Loftene var fulle av skitt og lort, spindelvev
som lå over gamle aviser, utslitte golvmatter, en stol med brukket bein
her og tusen andre ting der. Men det var også hele stoler, kommoder,
blomsterpotter, ja, all slags husgeråd og mer eller mindre nyttige ting.
Mye ble sendt på skrothaugen. Men det var også meget som kunne brukes om igjen. I ei brygga nede på Nykaia ble tingene sortert og gjort tilgjengelig for alle og enhver. Jeg husker ikke hva som ble lagt ut for salg,
men det måtte ha vært svært mye. Sortimentet var i alle fall enormt.
Men det jeg husker mest, var møtet med mor etter første dag med
loftsrydding. Hun ble så forskrekket over alt jeg brakte hjem av spindelvev i håret og all støvet og skitten i klærne etter at vi hadde krøpet på
«alle fire» uten tanke på hva vi dro med oss. Vaskestampen ble satt
fram på kjøkkengolvet, og jeg ble ikke erklært ren før jeg hadde steget
opp av stampen etter tre vasskift. Det var ikke nok med et vask som var
det vanlige ved ukens slutt. Mor fikk ekstraarbeid med å vaske alle
klærne. Likevel ble jeg ikke nektet å fortsette med å drive loftsrydding.
Mor skjønte nok både den samfunnsgagnlige oppgaven og den økonomiske vinningen som «Ynglingen» hadde til beste for de mange unge
som fylte lokalene nederst i Storgaten; men jeg fikk klar beskjed om
ikke å feie golvene hos andre med mine egne klær.
Etter endt innsats, var det stor tilstelling på Landstedet, Ada Bødtkers minne. Det ble sagt mye om innsatsen vår som jeg ikke husker,
men jeg husker godt maten som ble servert: Kjøttkaker med grønnerter
og poteter - og at en av guttene greidde å fortære tretten kjøttkaker foruten tilbehør. Det var ikke sulten som drev ham, men konkurransen om
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hvem som greidde å spise flest kjøttkaker, det var nemlig sagt at vi
skulle få spise så mye vi ville.
Jeg husker . ikke om det var før eller etter loftsryddingen at krigens
redsler virkelig gikk opp for oss. Det kom nemlig en utstilling med
gassmasker og verneutstyr, og en opplysningskampanje om gassangrep
ble satt i gang i Arbeiderforeningens lokaler som lå øverst på en bakke
på Torvet. Den lå omtrent der hvor det gamle biblioteket i Kristiansund
fikk tomt etter krigen. Gjennom bilder, gassmasker og andre ting ble
byens befolkning vist både krigens gru og muligheter for overleving.
Likevel var jeg vel mer opptatt av å prøve gassmasker enn frykt for det
som så uventet kom over byen da mer enn 700 hus brann ned. Sjøl på
denne tida forsto vi ikke hvor nær katastrofen vi var. Eller var det bare
jeg som ikke forsto med mine knapt 14 år?
Foreningsliv
Mor sendte meg på søndagsskolen i Den indre misjon. De hadde et
praktfullt bygg nede i Parkvegen. Jeg har tidligere fortalt om dette. Et
sted bak i min hjerne lurer det imidlertid en bevissthet om at jeg også
har vært i sandkassen til Frelsesarmeen oppe i Løkka. Det var først da
jeg ble pensjonist at jeg fikk stadfestet dette. Jeg kom over et bilde fra
min dåpsdag blant det som mine foreldre hadde latt etter seg. Der så jeg
tante Dagmar som døde så tidlig at jeg ikke husker henne. På bildet var
hun kledd i en kjole som bare frelsesarmeens soldater brukte.
Jeg har fortalt at min karriere i Ynglingeforeningen begynte på foreningens landsted i Byskogen allerede på en tid da jeg ikke syntes det
var flaut å sove middag sammen med en «matmor» der inne, fru Seehus. Jeg var i mange år utelukket fra å ta del i foreningsvirksomheten i
byen fordi en måtte være 12 år for å bli medlem. På grunn av bekjentskaper gjennom «Landstedet» som det ganske enkelt ble kalt fordi det
offisielle navnet,«Ada Bødtkers Minne», var for tungvint, fikk jeg en
uoffisiell «dispensasjon» til å være med. Jeg er ikke i tvil om at den ballast som jeg fikk her, har vært av største betydning for mitt livsløpet. 5
av guttene i dette miljøet omkring min egen alder ble da også prester.
Det begynte i Yngres som ga en sterk moralsk og sosial fostring. Vår
handskrevne avis med kunstferdige overskrifter over artiklene og mer
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eller mindre vellykkede tegninger, var en god utfordring til både å sette
saker på dagsorden og til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Den skulle
nemlig leses opp, ikke stotrende og stammende, men flytende. Vi måtte
derfor også lære oss å lese skikkelig.
«All verdens gutters dag» ga oss det som jeg senere lærte å kalle «et
globalt syn». Den dagen hadde vi fest med opptrinn i foreningslokalene
og innsamling til barn under andre himmelstrøk. Det var et misjonsarbeid med en klar bibelsk appell. En vaskebalje av sink har fulgt meg
som et godt minne fra denne tida. Den sto halvt bortgjemt i et hjørne på
scenen. Åpningen var kledd med papir. Opptrinnet ble avsluttet med at
hele salen ble mørklagt, og et eneste lysende kors trådte nå klart frem i
mørket. I papiret var det klippet et kors som lyste fram når en pære som
var plassert i baljen ble tent. Det var en pedagogisk detalj, ubetydelig
for mange, men skjellsettende for den som oppfattet budskapet. Det er
mange slike «bagateller» i mitt liv, som mange år etterpå forteller meg
hvor heldig jeg har vært som har hatt et ungdomsmiljø der jeg nærmest
«snublet» over «bagateller» av enormt stor betydning.
Ynglingeforeningens eget speiderarbeid ble kalt «Triangelgutter»
etter KFUM's emblem, trekanten. Den skulle symbolisere det tredobbelte ansvar vi hadde som KFUM-ere, nemlig overfor Gud, min neste
og meg selv. Dette ble foreningsarbeidet som engasjerte meg resten av
tida, før krigen og bybrannen la alt i grus - for en tid. Det førte også
med seg speideraktiviteter med orientering og nattmanøver på Landstedet. Den meget store tomta ga rikelig med muligheter for aktiviteter
både natt og dag. Her lærte vi enkel matlaging, førstehjelp, bruk av kart
og kompass og mye annet som vanlig i speiderarbeid.
Spenningen som dette førte med seg kan illustreres best fra en gutteleir der inne. Politibetjent Eikrem, speider og barnevenn av beste
merke, dukker opp midt på natten i politiuniform! En farlig fyr hadde
sluppet unna arresten og var sannsynlig å finne i Byskogen. Kunne vi
hjelpe politiet?
Spenningen var enorm. Dette var virkelig. Nå var det ikke lek lenger.
Vi skulle få prøve våre ferdigheter som speidere. Nattmanøvren i høstmørket var fylt med alle de ingredienser som en slik begivenhet rommet. Til slutt fant vi da også en person som oppførte seg merkelig. Vi
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hadde bare så vanskelig å tro at det var han vi var på leting etter. Det
var en av lederne !
Det hele oppløste seg i full avspenning og ungdommelig glede. Det
var likevel lek - endog med politiets assistanse. Vi var aldri redd for
politiet i dette miljøet. Men fra den natten ble respekten for og gleden
over vårt ordensvern enda større.
Sommerleirene og vinterutfluktene var store begivenheter. Jeg husker spesielt to av leirene, den ene i Sunndalen med den legendariske
Finn Hov som ungdomsleder og en annen til Todalen. Den siste holdt
på å gjøre ende på mitt unge fremadstormende liv. Vi var på tur til et
fjell i bygda, der det også lå «evig» is. Det var streng beskjed om å
holde seg til lederne. Farene ved å gå for langt ut på breene ble understreket. Det lå skyer over landskapet og vi ble oppfordret til å ta med
regntøy.
Selv hadde jeg en ermløs kappe av oljetøy som var så vanlig på den
tiden. På vegen tilbake ble fristelsen for sterk for to av oss til å prøve å
ake på breen - jeg på min oljekappe. Som så ofte blant barn i framslengsalderen gjaldt ikke ledernes tilrop, og straks etter hadde vi ikke styring
på «seilasen». Breen gikk stupbratt med. Samme hvor jeg skrapte med
hender og føtter for å stoppe ferden, suste jeg nedover. Heldigvis hadde
jeg åndsnærværelse til å se nedover og oppdaget at jeg skled ned mot et
fjellspring med en dyp grop mellom snøen og steinkanten. Jeg snudde
meg rundt fra den akkurat tidsnok til å kjenne at hånden slo mot snøkanten idet jeg f6r forbi i stor fart. Etter en stund saknet farten og jeg
kjente at skoene støtte mot en sten. Både kameraten min og jeg slapp
fra det hele med skrekken - så langt.
Lederne var mer enn skrekkslagne. På grunn av at vi var havnet i et
lite dalføre utenom den opplagte ruta, kom vi så sent til middag at de
andre alt var kommet langt ut i måltidet. Som straff for vår ulydighet
ble det høytidelig kunngjort at vi ikke fikk middag den dagen. Det sved
for to skrubbsultne tenåringer. Men muntlig refs fra lederne sved enda
mer. Vi satte nemlig så stor pris på dem.
Felles skjebne kan binde sammen. Det gjorde det også for oss to. Vi
holdt spesielt sammen, etter dette også ved matbordet. Neste dag skulle
min «kamerat» ta igjen det måltidet vi ikke fikk dagen før og på trass
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sørge for at han fikk uttelling for kostpengene for leiren. Det var fiskekaker til middag, og han greidde 20 fiskekaker. Riktignok var han høy
av vekst, men han var svært tynn. Senere har jeg alltid hatt et «røntgenbilde» av ham i tankene. Bildet er en sylinder med diameteren til der
de er stablet oppå hverandre. Men en gåte er det for meg hvordan han
greidde det - og i tillegg poteter og gulrøtter ja, til og med dessert!
Selvfølgelig gjorde vi fantestreker, men de var ikke gjort i protest
eller for på en ondskapsfullmåte å gi uttrykk for at vi var uenige eller
følte oss urettferdig behandlet i noen sak. Vi hadde for stor respekt for
våre ledere til det, og respekten skyldtes ikke at vi var redde for dem,
men at vi var så inderlig glade i dem. Jeg har ovenfor nevnt en kamerat som spiste dobbelt så mye til middag en dag for å få igjen for kostpengene på en leir etter at han og jeg hadde gjort oss skyldige i en forseelse under en brevandring. Men dette var en protest som ble stilltiende
godtatt av lederne. De hadde vel også innsett at dette ble en større straff
for vedkommende som nok måtte føle følgene av en overfylt mage. En
hendelse står imidlertid klistret fast i minnet: Vi var igjen samlet til
sommerleir på Landstedet. Revelje med påfølgende flaggheising var et
fast innslag, og alle måtte være tilstede. Vi var ikke flere enn at det var
enkelt å holde oversikt. Blant de første sto vanligvis lederne. Men en
dag måtte vi spørre etter Grasmo, han som var pertentligheten selv og
alltid presis. Endelig kom han — i underbuksen. Han skjønte at vi hadde
gjort ham et "pek", og var ikke blid. Det viste både ansiktsutrykk og
ordbruk. Men flagget måtte heises. Denne gangen måtte vi imidlertid
fire hele "garderoben" hans ned fra toppen av stangen. Skyldspørsmålet
var ikke vanskelig å dele ut. Vi var alle skyldige, enten ved å ta initiativ i saken, eller ved å fortie sannheten. Det var eneste gangen jeg kan
huske å ha sett han synlig sint.
En ikke uvanlig avstraffelse var "buksvatn". Det var en avstraffelse
vi gutter foretok selv — av ren morskap. Det syntes dog som lederne
godtok denne form for "innbyrdes hevn". De kunne også stundom
bruke begrepet som trussel. "Seansen" besto i å tømme en flaske vann i
buksene til misdederen. Det hendte også at han først ble satt på hodet.
De ble jo "straffen" mye større, ettersom vannet ikke vare rant nedover
langs bukselårene, men fortsatte nedover ryggen.
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Sommeren 1939 skulle det være en stor nordisk KFUM-leir på
Knattholmen utenfor Sandefjord. Andreas Grasmo og Egil Kvendseth
var ildsjeler for å få med en kontingent fra Kristiansund Ynglingeforening. Ifølge aldersreglene var jeg mer enn et halvt år for ung til å
være med. Økonomien i familien tilsa heller ikke umiddelbart
en slik uttelling. Jeg vet ikke
hvordan, men med Grasmos
hjelp ble jeg altså med og fikk en
opplevelse for livet.
Merkelig nok husker jeg ikke
noe fra bussturen nedover. Noen
bilder fra Sjølyst, der vi slo opp
teltene våre første natta, blottstiller både en herlig gjeng og et
godt minne.
Dagen etter kom vi til Knattholmen, dette vidunderlige leirstedet som tilhørte Vestfold
krets an Norges Kristelige Ungdomsforbund.
Vi var ca. 330 gutter fra samtlige nordiske land og et herlig
sammensurium av språk og dia- At en skulle få gå på kaia i Oslo
lekter. En av drivkreftene i ung- var også en opplevelse. Selv en
domsarbeidet var en malermes- blasert kristiansunder som hadde
ter. Jeg har glemt navnet på ham, sett store båter på havna hjemme,
men la meg kalle ham Hansen. måtte bli imponert når en sto på
Han var så gammel at ungdom- land med den mektige Black Prince
mene ikke hadde noen prob- bak seg. Tre av «guttene» her går
lemer med å takle ham på fot- idag (år 2000) i riktig så god form
ballbanen der skjorten hans på gatene i Kristiansund, og en
snart gled ut av bokselinningen. tredje lever i beste velgående i
Men hvor vi elsket denne man- Oslo. «Forfatteren» bærer tydelig
nen! En svenske vartet opp med preg av å være yngstemann der han
et godt kamprop som lød ved står med lua i handa. Foto utlånt
av forfatteren.
hver fotballkamp: «Hansen!
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Badeliv på Knattholmen i Ves tfold.
Foto utlånt av forfatteren.

kalinjens og Fred Olsens båter på havna, var dette overveldende. Noe
så stort hadde jeg aldri sett før! Fra denne båten gikk turen til Sandefjord bad, der vi på ca. 5 minutter spiste over 1000 wienerbrød på kommunens bekostning. Guinness Rekordbok var ikke på markedet den
gangen - dessverre.

Hansen!
Godt
humør.
Skjortan
henger utanfør!»
Det var en helt
annen temperatur i
sjøen her enn ute i
Likkj'sanden der vi var tilfreds om det var 14 grader i vannet. Forbrødringen av finner, svensker, islendere, dansker og nordmenn gikk smertefritt selv om en nok av og til hadde problemer med språkene.
Bibeltimene og samlingene i kapellet var preget av et genuint ønske
om å bringe oss til personlig å ta stilling til vår dåp og vår kristentro.
Det sterkeste vitnesbyrdet jeg noen gang har møtt fra en ungdom lød
her, på svensk: «Jag vil!» Jeg ville også og ønsket at noen skulle
komme til meg for å hjelpe meg over. Men ingen kom, slik at det først
var året etter på en sommerleir i Norges kristelige skolelag at jeg tok
mitt første bevisste steg på vegen som har brakt meg gjennom et livsløp
fylt av mening, av trygghet og solid kristentro.
Jeg fikk formidle den sterke opplevelsen av leiren i 1939 til mine
egne barn da vi som familie tok et leiropphold på Knattholmen «en
menneskealder» senere. Begeistringen gikk i arv.
Jeg fikk en dansk brevvenn på denne leiren. Vi brevvekslet ofte og
utvekslet bilder fra hverandres hverdagsliv. Et bilde fra meg med
Kvernberget i bakgrunnen, resulterte i følgende spørsmål: «Er det ikke
koldt at bo ope ved så høje bjerge?» Neste sommer fikk jeg brev fra
brevvennen, Olav, med bilde av ham selv oppe på Møens Klint på Sjælland. Vi mistet imidlertid kontakten, og da jeg under en tur i Danmark
forsøkte oppsøke ham på brevadressen, var han flyttet. Men jeg fikk
også klatre på Møens Klint.
En dag sitter godt igjen i minnet fra denne leiren. 330 gutter fra alle
land i Norden fikk entre «Kosmos 1V» på Sandefjord havn. For en kristiansunder som var kjent med klippfiskeksport og bare vant til Ameri-

Barnelosjen var en annen organisasjon som kom til å prege mitt liv.
Passordene som vi måtte bruke for å komme inn, skapte spenning og
høytid på møtene. Ingen andre steder hadde de regalier som der. Ingen
andre steder var det «embeter» heller. Liturgien, seremoniene, og den
smule hemmelighet som omspant det hele, kalte på følelsen av å høre
til noe stort. Jeg er meget glad for det avholdsstandpunkt jeg fikk der.
Når en oppdager at selv små doser med alkohol forandrer personligheten og opplever at meget velstående eldre mennesker med sjefsstillinger i milliardforetakende etter moderat alkoholforbruk danser i
gatene - som de ville betakke seg for ellers - da skjønner en hvilken
mektig kraft det ligger endog i svært små doser alkohol. Når mennesker, som jeg ellers knapt er «på nikk» med, viser overstrømmende
vennskap etter en «snaps» blir jeg bekymret. Jeg har ikke noe imot at
eldre mennesker viser dansetakter på offentlig sted av yr glede, eller å
bli møtt av vennlighet av noen i nabolaget som du vet om, men ellers
ikke hilser på. Men når det skjer på grunn av alkohol virker det ikke
ekte! Hvor lenge vil det vare? Skal vi være «dus» når vi møtes hjemme
i «gata»? På mine mange flyreiser blir jeg ofte spurt om hvorfor jeg
ikke tar noe så uskyldig som et glass øl. Men når jeg spør om de vil tillate flykapteinen som brakte oss over Atlanterhavet, ned til Cape Town
eller Asia å ta et glass øl er svaret absolutt nei. Forstå det den som kan.
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Takk, IOGT! Takk, barnelosjen! Takk, dere lærte meg verdien i den
naturlige livsutfoldelsen framfor den kunstige!
En skulle være med på så mangt. Når noen idag klager over hvor
opptatt barna er og at de må avsted til dette og hint, så er ikke det nytt.
Det nye er at foreldre gjør det vi måtte sørge for sjøl, nemlig å komme
fram til de forskjellige aktivitetene. For meg ble også turnhallen en fast
møteplass inntil krigen satte en stopper for det hele. To av fars brødre
var habile turnere. Den ene sågar kretsmester. Det begynte med turning. Men da jeg ikke kom meg over «hesten», ble det slutt. En tåler ikke
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mange slike nederlag, så jeg slo meg heller på bryting. Onkel Ivar som
drev turngruppa for smågutter, drev også brytegruppa. Jeg likte den
sporten - så lenge det sto på.
Men så kom slutten, Den heter 9, april 1940. Den grønne gata ble
lagt i ruiner.
60 år etterpå sitter jeg og mimrer. Hadde jeg vært hedning, ville jeg
nok kunne fortelle om hvordan «Fugl Phoenix» steg opp av asken. Men
når jeg skreller av alle fantestrekene og fokuserer på de positive verdiene
jeg fikk del i, vil jeg snarere si det med salmedikteren Svein Ellingsen:

SURNADAL BYGDEMUSEUM
AV MARIT JORID BRENNSKAG

Se mørket blir din modningstid!
Hold ut til natten vender!
Se bort fra angst og indre splid,
Du er i gode hender!
Se, du er fri
og lever i
Guds løfterike fremtid.

Surnadal Bygdemuseum Åsen

selgere
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Surnadal bygdemuseum er i hovudsak bygd opp i ikring tunet på Åsen,
som ligg 5 km. frå Skei, på Eidet, i retning Kvanne.
Garden Asen er truleg blant dei eldste gardane på Eidet, og opprinneleg
var dette to bruk som låg tett saman. Det har tidlegare vore både soldatgjestgiveri og skysstasjon her. Den gamle postvegen gjekk om Åsen, og
garden har såleis vore ein sentral møteplass også i eldre tider.
I år 1741 brann stovehusa på gardane ned, og nye hus vart bygd opp att
i 1743. Det er mykje truleg at hovudbygninga på museet, heilt eller delvis, skriv seg frå denne tida.
Åsen vart drive som privat gardsbruk fram til 1911. Surnadal kommune kjøpte da garden for å nytta han til gamalheim i bygda. Slett ikkje
alle kommunar hadde eit gamalheimstilbod på denne tida, så her var
Surnadal tidleg ute. Ved sida av drifta av gamalheimen vart gardsbruket
drive vidare av forpaktar.
<
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Tilsette ved gamalheimen kan fortelje at sjølv om tilhøva på Åsen var
kummerlege, så hadde bebuarane på mange måtar ein bra kvardag her.
Dei som var i stand til å arbeide, fekk delta i den daglege drifta av garden og aldersheimen, og fekk slik litt adspredelse i kvardagen.
Det var gamalheimsdrift på Åsen heilt fram til byrjinga av 1970-åra, da
vart bebuarane flytta til den nye alders- og sjukeheimen på Skei.
På denne tida var det krefter i kommunen, som i fleire år hadde arbeidet med planer om eit bygdemuseum i Surnadal. Ein del gjenstandar
var samla inn og lagra på ulike stader. Ikkje alle stader var egna til slik
oppbevaring, og det var eit stort behov for ei permanent løysing. Ulike
alternativ var oppe til diskusjon, men av ulike grunnar førte ikkje dette
til resultat, ikkje før i 1973 da kommunestyret vedtok at Åsen skulle bli
eit permanent tilhaldstad for samlingane til Surnadal bygdemuseum.
Slik vart Åsen og bygningane som høyrde garden til utgangspunktet
for Surnadal bygdemuseum. Etter kvart skulle det koma fleire bygningar til tunet på Asen.
BYGNINGANE:

Låven/Fjøset:
Dette bygget er eit nyare bygg (oppført i 1954), som i seg sjølv har liten
historisk verdi, men som vi ser for oss kan bli eit svært så innhaldsrikt
,
hus etter kvart. Låven vert i dag nytta til utstilling av jordbruksreiskap
og køyrety, her er det og god plass til demonstrasjonar av ulike handtverk. Linarbeid og tredreiing har vore populære innslag her.
I den tidlegare stallen har vi no starta arbeidet med innreiing av
knappefabrikk. Vi har motteke ein knappefabrikk frå Glærum som
gåve, og trur at det kan verte ein fin tilvekst til museet vårt.
I sjølve fjøsrommet har vi og så smått starta med oppussing, her ser vi
for oss eit spanande lokale for tema/kunstutstillingar og demonstrasjonar og aktivitetar av ymse slag.
"Møkkjakjellaren" egner seg godt til lager/magasin, men først må det
gjennomførast ein del dreneringsarbeide. Vi håper og trur på at at dette
er eit arbeide vi kan byrja på om ikkje så alt for lenge.

Røykomnstova:
Denne bygninga er vi stolte over å ha på museet. Røykomnstova er av
dei eldste husa på Nordmøre, datert innvendig 1761, men er truleg

Hovudbygninga:
Våningshuset på garden Åsen. I første høgda er det i dag kjøkken (med
sal av mat), 2 stover. Her er det planlagt ei omsorgsavdveling med
atmosfære frå gamalheimstida.
I andre høgda er det ymse utstillingar av husflid, handverk og klede.
Røssmostova:
Er i dag utleigebolig. Har opprinneleg stått på Røssmoen ved Skei, men
vart flytta til Åsen tidleg på 1900-talet. I gamalheimsepoken vart bygget nytta til bustad for forpaktar og tilsette, i andre høgda var det pasientrom.
Med tida ser ein for seg at bygninga vil verte ein fin tilvekst til museet,
her er det god plass til nye utstillingar med meire.

Gardstabburet:
Fungerer i dag som lagerrom.
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Ein sommardag på tunet utanfor røykomnstova på Åsen.
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eldre. Huset stod opprinneleg i Nestua i Torvik, som ein del av våningshuset der. I 1923 vart det seld til Kristiansund Museum, som seinare
selde til Stangvik Ungdomslag. I Stangvik vart stova nytta til bygdemuseum for Stangvik. Det vart her samla inn svært mykje inventar og
reiskap, som for det meste fulgte huset da det seinare vart flytta til
Åsen. Stova har fått ein del skader, noko som har ført til at tverrveggane er kledde, ytterlegare tiltak må nok settast i verk for å ta vare på
Røykomnstova.

Husmannstova/Geilhaugstova:
Stova er ein del av våningshuset på Ytre Geilhaugen i Surnadal, og var
ei gåve frå Tor Mikkelsen i 1981. Denne stova, som så mange andre,
vart bygd på i lengda og da med bindingsverk. Dette vart ofte gjort når
husmannen fekk betre utkome. Den påbygde delen vart ikkje oppattbygd, slik at husmannstova skal vera så lik ei vanleg husmannstove i
Surnadal som råd er. Den siste som budde i huset var Johannes Ellevset, som har vorte kjent som ein overlag finhendt gitarmakar. Innboet i
husmannstova kjem frå ulike plassar.

Utistustabburet:
Kjem frå Utistua Sæter, og vart gjeve som gåve til museet, med tilhøyrande inventar frå Lars J. Sæter. Dette er eit vanleg Surnadalsstabbur
med bursval, bur og burlem med trapp opp. Buret vart gjenreist på
Åsen i 1987.
Gjeldnessmia:
Buret er ei gåve frå Bjørn Halle, og vart flytta til Åsen frå Nestua,
Gjeldnes i 1991. Smia er ofte i bruk når museet er ope.
Gjeldnesstabburet:
Stabburet sto på garden Nestua Gjeldnes i Todalen og vart gjeve til Surnadal bygdemuseum av Brit og Odd Halle i 1965 og gjenreist på Åsen
i 1980. Dette er eit "dobbeltbur" sett saman av to bur med bursval i
midten. Dei to bura har tidlegare stått kvar for seg. Det fins fleire slike
bur både i Todalen og på Nordvik. Innventaret i stabburet er samla frå
ulike stader i bygda.

Grytskogløa:
Dette er ei kornløe frå garden Bortigard Grytskog. Løa vart gjeve til
museet av Berit og Ola Grytskog i 1978 og oppattsett på Åsen same
året. Det er treskelåve i midten, med låvebrik på kvar side og kornstål
på kvar ende. På kvar side av kornståla er det agnestål. Dette var typisk
for kornløene. Løa står på røter, dvs. furustammar med røter som var
gravne ned i jorda og kappa ca. 1 m. ut frå stammen. Oppe på røtene
vart det lagt digre klovningar av furu, såkalla solar, og på løesolane golvåser og plankar.
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Frå Kulturminnedagen 2000 på Åsen.

Eldhuset:
Eldhuset frå garden Holten, Vindøla, vart gjeve som gåve til museet av
Lars J. Holten i 1996 og flytta til Åsen. Det seiest at huset er om lag 250
år gamalt, man har likevel klart seg ,godt, da det har vore innebygd i eit
større uthus. Eldhuset sto ferdig på Asen i 1998.

87

DRIFT:

Frå venstre: Narve Talgø, Matrinus Torvik, Mons Otnes (kulturleiar),
Torunn Norvik, Anne Strickert og Marit Jorid Brennskag
Surnadal kommune er eigar og drivar av Surnadal bygdemuseum.
Museet mottek ikkje fylkeskommunale midlar, men er avhengig av
kommunale budsjett til drift og utvikling.
Etter at kommunen hadde vore utan eiga museumsnemd i fleire
periodar vart det i 2000 igjen utnemd museumsnemd, nemda har denne
samansettinga:
Leiar:
Narve Talgø
Nestleiar: Anne Strickert

Styremedlem: Randi V. Bøe
Styremedlem: Martinus Torvik
Styremedlem: Torunn Nordvik
Marit Jorid Brennskag arbeider ved museet som museumssekretær i
50% stilling.
Ansvaret for vedlikehaldet av museet er lagt under teknisk etat si
avdeling.
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AKTIVITET:

Dypping av julelys i førjulsstria på Åsen
I dei siste åra har museet vore opent for
publikum i sommarhalvåret, på fredag
laurdag og søndag. Slik drifta no er, ser
dette ut til å væra tilstrekkeleg, da bygdefolket absolutt er i fleirtal når det gjeld
besøk. Det har vorte ein tradisjon at ulike
lag og organisasjonar i bygda har hatt
ansvaret for kvar sin søndag ved museet.
Da er det dei som er ansvarlege for vakthald, billettsal, kaffesal og programet for
dagen. Ordninga fungerer godt, og besøket desse dagane er stort sett bra.

Nissene på Åsen

I dei to siste åra har vi og starta med førjulsaktivitetar på Åsen, noko
som har vorte teke godt imot. Vi har dyppa julelys, laga korger av spon,
kransar av lin og bjørk, og borna har laga juletrepynt av naturmateriale.
I tillegg har vi sjølvsagt hatt både gløgg og musikk frå sveivegrammofonen.
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FRAMTIDA FOR ÅSEN:
Vi har alltid mange planer som gjerne skulle vore gjennomført snarst
råd, men vi får berre innfinna oss med at det meste av dette arbeidet
krev både tid og pengar, difor må vi stort sett ta ein ting om gongen.
Det første prosjektet som no står for døra er Knappefabrikken museet
har fått frå Glærum. Fabrikken vart oppstarta rett etter krigen, og på det
meste arbeidet 6-7 ansatte her, og det vart levert knappar til heile landet. Glærum knappefabrikk avgikk gradvis ein stille død, og vi ser no
fram til at han kjem i funksjon att på Åsen. Arbeidet er godt i gang, og
vi trur fabrikken skal stå ferdig i løpet av 2001.
Vårt håp er at museet meir og meir skal verta ein stad publikum set
pris på og er stolte over. Vi vil gjera vårt beste for å auke aktiviteten
gjennom praktisk formidling i tida som kjem, slik kan publikum sjølv
væra med å arbeide seg fram til større kunnskap om tidlegare tider i
Surnadal.
Vi ynskjer at fleire etter kvart skal finne vegen til Åsen. Svært mange
i bygda har enno ikkje vore på besøk her, så her har vi ei utfordring!

Linarbeid i låven på Åsen
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GAMAL ENGKULTUR I
SURNADAL OG PÅ TUSTNA
Svar på Norsk etnologisk granskings spørreliste nr 12 fra 1948. Spørrelista er laget av folkelivsgranskeren Hilmar Stigum ved Norsk etnologisk
gransking (NEG) og svarene er skrevet av farger Olaf Sogge, Surnadal
og Kristian Høvik, Gullstein på Tustna.
INNLEDNING VED MARIT HOLME MEHLUM

Litt om arbeidet til Norsk etnologisk gransking (NEG)

Norsk Etnologisk Gransking (NEG) er en institusjon som i dag er nært
knyttet opp til faget etnologi ved institutt for Kulturstudier, Universitetet i Oslo. Institusjonen ble opprettet allerede i 1946 og hadde i de
første årene nær forbindelse til Norsk Folkemuseum på Bygdøy og
hadde også sine lokaler der.
NEG har sin opprinnelse i en tysk forskningsretning som ble kalt
Wbrter- und Sachen. Den bestod blant annet av en gruppe språkhistorisk skolerte etnologer. I Norge ble retningen kalt for "Ord- og sak", og
forskerne innenfor dette feltet arbeidet ut fra både språkhistoriske og
ordgeografiske metoder allerede i begynnelsen av 1930-årene. Her i
landet nedfelte dette arbeidet seg i opprettelsen av "Nemndi til gransking av norsk nemningsbruk". Nemda ga ut tidsskriftet Ord- og Sed.
Hovedpersonen i dette arbeidet var Nils Lid (1890-1958). Men i nemda
satt også personer som professor Sigurd Kolsrud, konservator Gisle
Midttun ved Norsk Folkemuseum og professor Svale Solheim. Spørrelistene ble sendt ut til faste medarbeidere over hele landet. I perioden
1934 til 1947 kom det ut 10 nummer av Ord og Sed, med 131 spørrelister som spente over et vidt spekter av etnologiske og folkloristiske
emner, men med hovedvekt på emner fra arbeidsliv og redskapsbruk.
91

Ord og Sed-innsamlingen ble finansiert gjennom Instituttet for sammenlignende kulturhistorie.
Arbeidet med Ord- og Sed ble redusert til et minimum under 2.
v.krig. Etter krigen var det flere i det etnologiske fagmiljøet som ønsket
å ta opp igjen arbeidet med innsamling ved hjelp av spørrelister. I 1946
var Norsk Etnologisk Gransking en realitet, med forankring i det tidligere arbeidet med Ord og Sed.
NEG's hovedformål er å samle inn minne- og tradisjonsstoff gjennom kulturhistorisk interesserte medarbeidere over hele landet. Allerede i årene like etter krigen gav NEG ut en rekke spørrelister vedrørende ulike emner innenfor etnologi/folkelivsgransking. Mange av
emnene dreide seg om gamle driftsformer innenfor jordbruket. NEG
hadde allerede den gangen faste informanter i mange kommuner, og
antallet informanter fra Nordmøre varierte. En av disse var farger Olaf
Sogge fra Surnadal. En annen var Kristian Høvik fra Gullstein på
Tustna.

Farger Olaf Sogge fra
Surnadal (1882-1955)
Foto fra «Gamalt frå Surnadal 1972» (Hans Hyldbakk)
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Lærer og gårdbruker Kristian
Høvik, Tustna (1863-1955)
Foto utlånt av
Bjørg Torgnes, Tustna

I kommende utgaver av "Årbok for Nordmøre Museum" vil vi
presentere det nordmørsmaterialet som ble samlet inn i Ord- og Sedinnsamlingen og det senere NEG. Av emner som nordmøringene svarte
på var det mange som dreide seg om landbruk i gamle dager, men
emner som båt og fiske, forskjellig stoff innenfor folkeminne osv. ble
også dekket gjennom innsamlingene.
I år har vi valgt å gjengi svarene som ble sendt inn på temaet "Gamal
engkultur". Spørrelista ble utarbeidet av selveste Hilmar Stigum, den
første leder av NEG fra opprettelsen i 1946, senere også kjent for
betydningsfulle verk som "Vår gamle bondekultur" og som en av de
som tok forskning ved museene seriøst. Svarene kom fra Olaf Sogge i
Surnadal og Kristian Høvik på Tustna.
Svarene er gjengitt så ordrett som mulig og er skrevet med store islett
av dialektord. Det må tas forbehold om at enkelte ord kan være feil stavet eller oppfattet.
Spørrelistene som NEG sendte ut hadde utførlige beskrivelser om
emnet, og en detaljert spørreliste . med nummererte spørsmål. Spørsmålene inneholdt så mange delspørsmål og så mye informasjon at de
må ansees som en samling spørsmål innenfor ett emne. Spørrelistene
inneholder mye kulturhistorisk informasjon i seg selv, og bygger på et
grundig forarbeid. Ofte er spørsmålene så omfattende at de er lengre
enn svarene.
På grunn av all denne informasjonen var det ikke alltid like lett for
informantene å svare helt nøyaktig på alle spørsmål, og de svarte da
med sine egne ord på emnet. Det var ikke alltid mulig å følge spørsmålene "slavisk". Men de fleste informanter svarte så godt de kunne på
alle spørsmålene. Siden den samme spørrelista ble sendt ut til informanter over hele landet, kunne selvsagt ikke folk fra alle distrikt svare
på alle spørsmålene. Enkelte fenomen var ukjent i noen distrikter og
kjente i andre. Dette avspeiler seg i svarene.
For å gi et inntrykk av hvordan spørreundersøkelsen artet seg, gjengis her både forklaringen til spørrelista og spørsmålene, slik informantene mottok den. Jeg har imidlertid valgt å dele opp spørsmålene slik at
de kommer sammen med svarene. Svarene fra Surnadal kommer først,
deretter de fra Tustna.
Marit H. Mehlum. (red.)
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SPØRRELISTA
Utgitt av Norsk Etnologisk Gransking i 1948. Emne nr 12: Gamal
engkultur
Innledning/forklaring til spørrelista
Den gjennomgripande utviklinga i jordbruket dei siste mannsaldrane har
ført med seg store omskifte når det gjeld engkulturen. I staden for den
gamle bruksmåten der dei same jordstykka vart nytta til åker år etter år,
har me fått det moderne skiftebruket. I staden for den gamle gjødslingsmåten med så og seia berre husdyrgjødsel, har me fått ein stendig
aukande bruk av kunstgjødsel. Føremålet med denne spørjelista er å få
vita korleis engkulturen har vore utover landet før skiftet i bruksmåtane
sette inn. Ein vonar at det enno finst att såpass mykje tradisjon om dette,
at det kan lata seg gjera å gje eit bilete av den gamle bruksmåten, som
det vel enno finst nokså mange restar att av. Det er av serleg interesse å
få greie på nemningane for dei ulike slag eng og slåttemarker. Ein har vel
alle stader delt inn enga etter kvaliteten og etter lægjet. I denne spørjelista nyttar me ordet eng som eit samnamn for det som låg innafor bøgarden, utslåtter som eit samnamn for det som låg utanfor

Spørsmålene og svarene
1. Nytta ein ordet eng og utslåtter i den meininga som det er gjort
ovanfor i Dykkar målføre og, eller hadde ein andre nemningar?
Kjenner ein ordet ekre og att(er)le'e? Kva tyding legg ein i dei?
Hadde ein ulike namn for enga etter kvaliteten, t.d. tjukkeng, tadeng, småeng? Hadde ein ulike namn på grovare og finare høy?
Korleis var nemningsbruken når det galdt utslåtter? Her har det
vel ofte hatt mykje å seia kor vandt det var å slå. Dei kunne t.d.
skilja mellom langorvslåtter og stuttorvslåtter.

Ekre (her ækker) og Atlegu brukes her. Atlegu er dog gåt mer av
bruk. Også i gamle dage var det noe vekselbruk. Når åkrene blev for
gamle fik de kvile en tid. Dem la att somme åkrer. Åttleggju. Første
årene voks det da mest bare Prest (prestekrave) i disse nye attlegu
"Nyekrån".
Disse Attlegju kaldtes ny-ekrå, når de blev flere år blev det Lammelekker som da snart blev vendt og tat i bruk til åker igjen. Det var Frauhøgje på ekrene og småhøi på ukultiveret jord. Frauhøie kaldtes også
Ekkerhøg.
øiaeng voksed på øier og ører hvor elven ofte gikk over og som ikke
egnes sig for kultur (åker). I utmarken var det liaeng (liafor), i bakkerne
og myreng (myrstorr) o.a. Stuttorv kjennes ikke her.

Kristian Høvik, Tustna:
Ordet eng brukes her som samnamn paa jord dei avla høy paa. Men dei
hadde sernamn paa dyrka jord som hadde vaare bruka til aaker, og jord
som bare var rydda for skog og hatt. Den første kalla dei tjukkeng.
Den simplare sort kalla dei skrinneng, enten den låg innajords eller i
havnegangen. I visse tilfelle kallas dei utslaattar, markaslaat og fôret
(høyet) markaffir. Ikkje sjelden bruka dei ordet markaslaat som namn
ogsaa paa slaattateigen, ikkje berre paa arbeidet med aa slaa av graset.
Ordet eng brukas berre om innmarka (bøen) paa heimen, ikkje paa
utslaattar. Ekre var namnet paa aakrar som var utlagt til eng for fleire
aar sida. Atlegg eller attlegge var og er namnet paa ein aaker som nyleg
var utlagd til eng - for eit eller 2 aar sidan.
Tjukkeng var og er namnet paa godt gjøsla jord. Den andre - skrinnenga - var jord som sjeldan eller aldri var gjødsla.
Det beste høy, kalla dei vaattåhøy. Eng som laag slik til at den stadig
var under paaverkna av sig fraa fjøs eller gjørdelssamlingar, var kalla
fjøsvaatta, stallvaataa, porkhusvaatta o.l. etter det huset som siget kom
ifraa. Fåret paa første aars attleg brukas som vaattaaffi'ret (det beste
høyet) aat storfe. Ekkerffiret (fôr fra ekre) var hesthøy og det som var
avla paa skrinneng og utslaattar, var mest smalaffir - til sau og geit.

Olaf Sogge, Surnadal:
Eng tyder her nærmest all slåttemark. Namnet utslåtter kjennes ikke
her. Her siger man markaeng. "Når man er ferdig med "hæmengjen " så
bar det åt Marken (masstjen)." "Han he mykje Markaeng".
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2. Rydjing. På eng og utslåtter der det vaks tre, måtte kvist og lauv
rydjast bort, og tre og krattskog laut vel og stundom hoggast, kanskje i samband med lauving. Kva tid og på kva måte gjorde ein
dette? Kva kalla dei dungane med kvist og rusk? Døme: rudningsdyngja. Kva namn hadde dei på sjølve arbeidet? Let ein
kvisthaugane rotna, eller brende ein dei ? Bruka ein oska til gjødsel? Gjorde ein noko for å rydja bort store og små steinar fra eng
og utslåtter?

Olaf Sogge, Surnadal:
På Øiaeng og i markaeng blev det nok ryddet en del og da vel helst i
forening med lauvtaking. Somme tider fikk vel avfaldet ligge i dunger
og råtne, men kanskje mest brændt neste år. Også i "Marken" røyed
man i habållen. Rasked sammen kvist og afald i slåtteengen og brandt
det. Aa raske sammen slikt avfald og sten i all slags slåttemark kalles å
Røye.
Kristian Høvik, Tustna:
Utslaater maatte rydjas ofte for skog og kratt om hausten. Dei var oftast
ogsaa rydda for røtter og for stein. Eine og hatt (s.... ingar av rogn, asp,
viar s.o.v.) vart kasta i haugar, og naar dei var tørre, brindte dei dem og
avfald fraa skogshogst og strødde oskaa paa jorda til gjødning og til
hindre mosevoksten.
3. Mosevaksen eng. Kva råd hadde ein med eng som var mosevaksen?
Gjorde ein noko for å fremja grasvoksteren i enga etter at ein
hadde fått mosen bort, t.d. ved å så grasfrø? Kjenner ein i det heile
til at det har vore bruka å så heimeavla eller kjøpt grasfrø i tida før
skiftebruket, anten i tunn eng eller i åkrar som ikkje dugde til åkrar
lenger?

Olav Sogge:
Jeg tror ikke det var brukt noen råer mot mosen. Den fikk bare florere.
Engen bruktes jo meget til beite høst og vår. Kanskje mosen da ikke
blev så slem? Høifrø sådde man gjerne i åker sidste året før man la att.
Høifrøet var rusk, som var sopet sammen på låvene om våren. Ofte gav
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man nok dette høifrøet til kjyrne i bøtter med vann på. Også til grisen
kunne de brukes. Da ofte kokt til graut sammen med mel.

Kristian Høvik:
Mot mosevoksten bruka dei ogsaa hogge raskskog og breie den utover
marka om hausten og naar den og mosen var passe tør, tendte dei paa
og brendte baade det som var breidd utover og mosen. For aa auke
avlinga paa utslaattane lot dei graset faa raatne ned 4de eller 5te aaret.
Ved sida av markaslaattane hadde dei sætre med sætervollar. Disse var
ofte fleire dekar og var inngjert. Dei vart gjødsla kvar haust naar buskapen var flytta fra sætra. Paa sætrene hadde dei ogsaa grishus, for grisen
eller grisene matte ogsaa paa fjellbeite, de fekk da rikeleg med surmjølk og vart både store og feite. Ofte fulgte dei kuene i skog og mark,
ellers hadde dei ei innhegning, porktrøa, aat dei. Hegnet bestod av grinnar som kunde flyttast, soleis var grisen med aa gjødsle sætervollen,
likesom sauene som ogsaa laa i grinnar, men kuene og i fjøs.
4. Myr og vassjuk eng. Vatning. Har ein gjort noko for å leida bort
vatnet frå myr eller vassjuk eng i eldre tid? Har det vore bruka vatning av eng, mogeleg i samband med gjødsling?

Olaf Sogge:
Ja. Myr blir ofte drenert ganske bra med steinsatte grøfter. Vatning av
eng kjennes ikke her. Det er oftest nok nedbør.
Kristian Høvik:
Myr og vassjuk eng i utslaatane (markaslaatane) var ikkje grøfta paa
anna vis en at flomvatnet vart bortleid ved aapne veitor. Anna gjødsling
enn her nemnd, brukas ikkje. Paa store markaslaattar hadde dei høybuer, der høyet vart lagra til vinterføret kom. Paa smaa utslaatter satte
dei høyet i stakk.
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5. Gjødsling. Når det gjeld gjødslinga, kjem me i denne spørjelista til
å skilja mellom gjødsel som vart oppsamla den tid av året då dyra
vart fora inne, og gjødsel som dyra la att etter seg den tida av året
då dei gjekk på beite.
Har ein gjødsla eng og utslåtter med vintergjødsel? Var dette i
bruk frå gamalt av, eller kan ein seia kva tid det tok til? Kor stor
part av vintergjødsla vart nytta til enggjødsling ? Var det serskilde
slag husdyrgjødsel som vart nytta til enggjødsling, t.d. sauemøk?
Kor sterkt vart enga gjødsla ? Var det vanleg å rekna ei viss mengd
med lass for kvart engstykke?
Olaf Sogge:
Eng blev nok sjelden gjødslet. Det fortælles, at kom der gjødsel utom
åkrene under spredningen, så gikk husbonden rundt åkrene med lime
og sopte møkka inn på åkeren. På nye åkrer blev det nokk sommetider
gjødslet med sauemøkk eller kumøkk. Ca. 10 lass på melingen (målet)
var da det mest almindelige.
6. Hadde ein eit serskilt namn for eng som vart gjødsla med vintergjødsel? Døme: I Namdalen, Orkdalen og fleire andre stader har
slik eng vorte kalla 'fraueng". Andre stader i landet har dei nytta
ord som "tøeng", "tobødn". Hadde dei eit serskilt namn på høyet
frå slik gjødsla eng, t. d. "hevdafår" ?
Olaf Sogge:
Ja, dette var nok den egentlige fraueng. Høiet fra slik eng kaltes frauhøy.
7. Har det vore vanleg å setja husa slik at visse engstykke skulle få
njota godt av den hevda som seig or tunet, serleg frå uthusa?
Hadde ein noko namn for tunsiget, t.d. "tadsig", "takseg",
"losig" ? Gjorde ein noko for at tunsiget skulle spreia seg betre
utover, t.d. ved å grava små grefter eller lignende av tunsiget, t.d.
"loteig" ? La ein vinn på å leggja åkrane på haugar eller i bakkar,
slik at siget frå dei skulle gjødsla engstykke som låg nedanfor?
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Olaf Sogge:
Jeg tror at det i kupert terreng gjerne blev tat sigte på at losiget skulde
komme til nytte. At det blev gjort noe vesentlig for å sprede dette losiget tror jeg neppe. Eng som lå til for losiget kaldtes også Vøttu. Vøttugras som var svært feitt og som blev sent tørt.
Jeg tror ikke at det blev tat noe hensyn til gjødsling av nærliggende
eng ved anlæg av åkrene. Forresten er de fleste gardene her svært flatlendte, så det blev lite losig både fra hus og åkrene.
Kristian Høvik:
Det som seg ifraa uthusa kalla dei frauvatn. Det vart leid utover jordet
ved små, aapne grøftar. Den enga som vart gjødsla paa denne måten
fekk namn etter det hus gjødselvatnet kom fraa. Dei bruka altid aa
legge aakrane paa haugar og i bekkar, for aa faa gjødsla eit stykkje eng
nedfor aakeren, og dertil slapp dei grøftearbeidet som maatte til om
aakeren vart lagd paa flat mark. Grøfting hadde dei liten hug paa.
8. Gjødsla ein enga om våren eller om hausten ? Nytta ein dei same
reidskapane som ved åkergjØdsling ? Fortell korleis gjødselkøyringa, spreiinga og smuldringa gjekk for seg, og gjev opp namn og
nemningar for arbeid og reiskap. Det er av serskild interesse å få
vita korleis reiskapane var laga. Her har det sikkert skift med ulike
typar i manns minne. Grei ut om kor lenge dei eldste kjende typane
har halde seg i bruk, og om kva tid ein gjekk over tilmoderne reiskaper og arbeidsmåtar.
Olaf Sogge:
Engen blev gjødslet om våren. Gjødselen blev om vinteren kjørt ut i
dynger og om våren trillet ut på trillebører (møkjatriller) eller bare kastet omkring fra dyngene. Den måtte breies fint med en jerntindet rive
( Møkjariv). Helst skulde den sloes. Man laget en møkkjasloe slik:
Bjerkekvister eller små bjerk påspikret en fjel
gjerne med tverrtre et stykke længre bak.
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Opprindelig var det vist lite brukelig å gjødsle engen. Men det er jo
kommet mer og mer i bruk. Serlig efter at kunstgjødselen kom i bruk
blev jo denne nyttet både til åker og eng. og da den fra først av vesentlig blev brukt til åkrene, så blev det jo bedre råd på husdyrgjødsel til
engen. Det må bemerkes at i gamle dage var det mange gårder som tok
kanske op til det halve av sin høiavling ved slått i marken (utslåtter), og
det blev da forholdsvis meget husdyrgjødsel efter jordvidden.

9. Har det vore bruka å lata husdyra beita eng og utslåtter? Gjorde
ein dette med serleg tanke på at enga og utslåttene skulle venta
gjødsla ? Den viktigaste grunnen var vel skort på høy til innelåring, men det er spørsmål om dei rekna med at denne beitinga
haust og vår var til bate for enga samstundes som ho var til bate for
dyra. Fanst det engstykke som aldrig vart beita? Var det skilnad på
kva for engstykke som vart beita om våren og kva for nokre som
vart beita om hausten?

Olaf Sogge:
For for eksempel 50 år siden var det meget brukelig om våren å late
kjørene beite på indmarken. De blev da ikke tjoret men gjætt. Nei det
var nok ikke med noen tanke på gjødslingen, men oftest var nok besetningen for stor til høyavlingen og kjørene måtte slippes ut på innmarken, hvor det først blev litt gras å finne. På førstårsaker og fraueng
skulde jo ikke kjørene komme om våren,.hviss det var til å unngå. Men
om høsten blev slike stykker beitt og helst for stærkt.
Kristian Høvik:
Nei, dei vilde helst spara utslaatter for beite. Det graset som vokste op
der etter slaatten vilde dei helst skulde faa raatne til gjødsel for næste
aars avling. Utslaattane laag oftast saa langt og avsides til at de var
ogsaa av den grund lite utsatt for haust og vaarbeite. Særleg var dei
i mot vaarbeite, da den vilde gjera mink i somaravlen.
Erik 0. øyen med den første traktoren som var kjøpt. Fra Todalen, Surnadal 1939. Bildet er utlånt av kulturkontoret i Surnadal.

Kristian Høvik:
Hadde dei ikkje tid til aa gjødsle straks etter slaatonnna - om dei da
hadde gjødsel - saa tok de engjødslinga føre vanleg vaaaronn. Men som
før nemnd hadde dei lita raad til aa gjødsle enga om dei gamle utpinte
aakran skulde faa det de trengte for aa gi hø avling. Det var helst hesteller saugjødsel dei bruka til enga. Dei spreidde den med ein spade
direkte fraa vogn eller slæde.
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10. Er det noko skifte i dette dei siste mannsaldrane? Ein ynskjer å få
vita i kor stor mon engbeiting har gått or bruk og kva tid skiftet har
gått føre seg.

Olaf Sogge:
Nu beites indmark sjelden om våren. Vårbeitingen opphørte nok suksesivt, men for 50 a 60 år siden var den meget almindelig. Haustbeiting
brukes fremdeles på indmark. Kjørene er da blitt tjoret.
Nu ser det ut for at man gjerne gjerder in forskjellige engstykker provisorisk og lar kjørene nytte håen på den måten "som kalfarbeite".
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Kristian Høvik:
Ja, ettersom jordbruket gekk meire over til sædskifte saa høyavlingane
vart større paa heimebruket og dertil arbeidslønene ble større, vart utslattene lagt for fefot her ute. Anderleis er det nokk i dei indre bygdene.

Olav Sogge:
Når kjørene beited på indmark blev de om nettene satt inn i heimefjøset. Når de beitede i utmarken, blev de satt i sommerfjøs. Disse var
satt i eller tett attmed utmarksgjerdet og de blev gjerne satt slik at
somarfjøsmøkja kunde nyttes på et høvelig tilkjendt engstykke. Somarfjøsmøkkja blev kastet ut og spreidd om våren. Møkja fra "håbålen"
blev tat når "sommarfjøstrøa" var slåt og høiet der indberget.

11. Gjorde ein noko for å jamna utover den gjødsla som dyra la etter
seg på beitet? Kva tid gjorde ein det og kva reiskapar bruka ein?
Ymse stader har dei hatt ein serskild reiskap til dette arbeidet,
oftast på skap som ei slubbe ("møkkjaklubbe", "lorteslag", "møkjabankar"). I Setesdalen hadde dei ein reiskap som dei kalla spjatt.
Det var ein stokk med ein bøyg i enden. Kjenner De til ein liknande
reiskap frå Dykkar bygd? Om så er, korleis var denne reiskapen
laga og kva namn hadde ein på han?
Olaf Sogge:
Jeg tror ikke det var gjort noe vesentlig for å sprede den faldne gjødsel
"Møkkjaruvån". Men somme velferdsfolk gikk dog over enga, hvor det
var breitt med ei måkkjårive og spreidde "kuruvene" efter vårbeitinga
og vel også om høsten etter påfølgende vår, tidlig. Ordet møkkjaklubbe
"Møkkjaklubbe" kjennes ikke her, bare møkkjarive.
Kristian Høvik:
Den gjødsla som dyrene la etter seg paa beitet vart ikkje rørt, og derfor
fantes heller ikkje noko redskap til det.

12 Korleis overnata krøtera når dei gjekk på vanleg beitemark? Har
ein bruka sumarfjøs, og vart desse fjøsa bygde attmed utslåtter, slik
at utslåttene kunne versa gjødsla av den møka som vart oppsamla
ved sumarfjøset? Hadde sume gardar fleire slike fjøs, slik at dei
hadde krøtera ei stund i det eine og ei stund i det andre for å skaffa
gjødsel til fleire utslåtter? Kva tid på året vart denne gjødsla
spreidd utover?
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Store høystakker i Skarpslettet på Nordmarka. De to med kløvhester er
fra venstre: Ingar Bævre og Ola Roaldset. Bildet er utlånt av kulturkontoret i Surnadal.
Kristian Høvik:
I gamle dagar laag storfæ nok ute i marka, ofte hadde dei visse kvileplassar. Den tid da dei bruka aa mjølke 3 ganger daglig, var det visse
plassar at dyra møtte til mjølkinga. Disse plassane synes enda i mange
skogar. De kallas mjølkeplassar, men var ikkje innhegna. Var ikkje dyra
paa plass naar mjølkaren kom, saa kom de snart naar det vart kalla paa
dem, dei svara paa kallinga, særleg bjellkua. Sumarfjøs hadde dei ved
innmarka eller bøen som dei kalla den. Paa sætra hadde dei fjøs baade
til kuer og sauer og geiter og griner (grinder), og der var alle dyra inne
om natta. Men før dei for til sæters og etter dei kom heim, laag kuene
ute paa mjølkeplassene naar det var godt vær og ellers i sommerfjøset
ved bøgjerdet, sauene og geitene laa oftast ute.
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13. Dersom krøtera ikkje vart stengde inne i eit fjøs om natta, den tida
dei gjekk på beite, vart dei då stengde inne i ei innhegning? Hadde
dei fleire slike innhegningar? Kva vart dei kalla i Dykkar målføre?
Olaf Sogge:
Kyrne blev før bestandig satt ind i fjøs om natta. Sauene som beited på
indmark (men det var jo sjelden) blev kanskje jaget ind i saugrinder, en
indhegning laget av flere sammenbundne grinder. "Grinna" for kjyr
kjennes ikke her. Grinna bruktes forresten mest bare til sauer på sæterstølene. Stølen blev for en stor del gjødslet med disse flyttbare indhegninger. Disse stod i allefald mer end en natt på samme plass og kanskje
henimot en uke, vel oftest en uke. Grindene (også "sautrøa") var som
sagt laget av flere grinder eller "utgardsbaka".
Innhegninger som her er nevnt var ukjent her. Alt som her er nemdt,
er forholda slik som dei var naar der ikkje var bjørn eller varg i bygda,
men naar slike kom, matte alle dyra i hus, kvar natt og vakt og hund
med og børsen laag paa fjøslemmen, indtil kuene varsla udyra og udyra
vart skremt bort. Grinna var bruka her ogsaa. Brukes visst enno somme
stader, men dei brukes for aa gjødsle skrinnenga paa bøen, ikkje i
utmark, og bare om hausten etter at buskapen gaar fri paa bøen. Grindene var ca. 3 m lang og ca. 1 m høg, 5 a 6 slike sattes i en kreds.
Grindstolpene var spids paa neare enden og paa øvre enden forsynt
med ei lykke (korve) som hengtes over den tilsvarende grindstolpe paa
den motstaaende grinda. Disse grindene vart flytta anden eller tredje
dag eller sjeldnere etter antall sauer. Arbeidet med dette kalla dei grindgjødslinga. Til aa smuldre og breie gjøsdla brukte dei ei solit (solid) trerive med jerntinder. Hvad tid grindgjødslinga er godt av bruk, er ikkje
godt aa seie, for den, som saa mange andre bruksgjenstander og bruksmaater, er godt bort suksesivt, og sistnevnte er neppe helt ophørt enno.

dei og vart kalla. Det same vart gjerne gjort med sauene og ungbeista.
I Setesdalen vart kveene flytte kvar dag. Andre stader vart dei gjerne
flytte annankvar eller tridjekvar dag.
14. Dersom noko slikt er kjent frå Dykkar kant av landet, ynskjer ein å
få vita korleis det heile gjekk for seg, m.a. korleis grindene eller
kveene var laga. Kva dei vart kalla, og kva ein kalla heile framgangsmåten (grindgå enga, kvia eller kvereka t.d.). Om grindene
vart bruka på eng eller utslåtter eller båe deler. Om gjødsla vart
slegen utover og smuldra når grindene vart flytte, og kva slag reiskap dei bruka til dette. Finst det gardar der dei enno brukar
grindgang, eller kva tid gjekk grindgangen or bruk?
Olav Sogge, Surnadal:
De var laget av gjerdestolper og fjøler. For en mindre sautrø har jeg set
2 grindstykke på hver side i firkant, altså 8 grinna. Hver grind var bundet sammen med den tilstødende med vidje eller tåg. Hvert grindstykke
var just som en aldmindelig grind bare en god del breiere, kanskje
omkring 2 fod... lang. Nu er det omtrent slutt med seterdriften og grin-\
nene er ukjent.
Med grindene gjødsledes seterstølen godt, men ikke bare det, hvor
grinden stod blev lyng og slikt trampet ned og røytut av gjødselen, slik
at den blev god slåttaeng.

15. Gjorde ein noko for å halda udyr som varg og bjørn borte frå grindene? Laga ein t.d. ein fillemann som ein sette opp eller la ved
grindene? Korleis var han laga og kva vart han kalla?
Olav Sogge:
Slike skremsel for udyr har jeg ikke hørt om.

Grindgang eller kviing
Frå ymse stader i landet (serleg Nordland og fjellbygdene på Austlandet) har me vitnemål om at dei i eldre tid nytta innhegningar som kunne
flyttast. Desse innhegningane vart sette opp både på eng og utslåtter.
Når kyrne skulle mjølkast, vart dei jaga inn i kviene, eller grindene som
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Kristian Høvik
Laag skrinnenga (utslått, dårlig eng) avsides eller langt fraa gardens
hus, laga dei eit lite hus saa stort at en mann og en hund og ei børste
kunde rummes i det. Huset var plassert paa meier, saa det kunde flyttes
med grindene. Kom det yudyr paa visset, saa saluterte mannnen for
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«gjestene». Noe anna skremsel vet eg ikkje var bruka. Som vaktmannskap brukas altid folk som ikkje var «mørkredd» og som hadde lyst til
aa helse paa sjølbodne gjester. Men no er det lenge sidan her har vore
bjørn. Den siste var en flyktning som vart jaga fraa nattelosjiet og vart
feldt i nabobygda. Ulv har her ikkje vaarre her sidan mitten av førre
hundraaaret.

17. Fekk hjuringen mat når han kom med buskapen til grindene?
(Grindmat) Kva fekk han?
Olav Sogge:
Kjennes ikke her
Kristian Høvik:
Det var ikkje hjuring med buskapen nar denne gikk frit paa jordet.

16. Låg folk på vakt ved grindene om natta ? Hadde dei vakthus til å
liggja i, t.d. eit hus på meiar som dei flytte med grindene? Kva
kalla dei eit slikt hus? Døme: Grindhus, kvibud. Kven låg ute på
vakt? Når vart det slutt med dette?
Olav Sogge
Nei slik vakt og vakthus kjennes ikke her. Men når udyr, serleg bjørn
var nærgående, så satte man nok vakter sommerstider, enten skyttere,
eller folk som skulde skremme udyret.
Får jeg flette ind en historie om ho Gjørund Bormeta:
Bjørnen hadde været svært nærgående på Mausetgårdene. Han
hadde slått sund døra til sauahuset i sommerfjøset og tat sig en sau. Nu
var det sagt, at bjørnen skulde bli redd, når han hørte noen som brynte
ljåen eller sigd.
Gjørund Bormelen (Bormela) het ei husmandskone eller jente under
gården. Hun tilbød sig å ligge natten over på sommarfjøstaket (eller
kanskje det var på lemmen over sauhuset?) og der vilde hun bryne på
en sigd. Det var mørke høstnatten. Bedst det var fikk Gjørund høre en
svær dunk i veggen. Hun ropte ned: "Di må'kje skræm me, garsguta!"
og fortsatte med bryningen. Hun trudde, det var noen skøyergrutter
som vilde skremme hende. Men om morgenen synte det sig far efter
bjørnen attmed fjøset, men han hadde snudd, da han merked det var
folk i nærheten. Det var jo så sin sak å gjøre indbrud i vitners overvær.
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18. Har ein hatt sauefjøs utan golv som stod på hjul, der ein slepte
sauene inn om natta og som ein flytte utover enga (sætervollen) for
å gjødsla marka?

Olav Sogge:
Kjennes ikke her.
Kristian Høvik:
Nei, sauefjøs utan golv og dertil flyttbart er ukjent her.

19. Ivar Aasen fører opp i ordboka si desse orda som han meinar har ei
liknande tyding som kvi eller kve: Kru, trØd, (trøde, trøda), trod,
tåg (oftast i forma tåje eller taie), tappa, stØd, stod, støl. Er noko av
desse orda bruka i Dykkar målføre, og kva tyding legg ein i det?
Vert det bruka som stadnamn, t.d. som namn på ein åker eller eit
engstykke?
Olav Sogge:
Her kjennes: Ei trø: Et indhegnet jordstykke. Støl: Et indgjerdet stykke slåtteng attmed sætrene.
Så hadde jo mange ei "kaltrø", et indgjerdet stykke ruskmark til
beite for kalva og ungfæ: Ængnøt.
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Kristian Høvik:
Ordet trø, men utan d er eit kjendt ord her. Det brukas i samband med
eit anna ord eks. kalvtrø, grisetrø. Kalvtrøa kan vera nok saa stor, baade
20 og 30 maal (da). Grisetrø er neppe i bruk her lenger. Men trø var her
altid eit inngjerdet jordstykke. Støl bruktes og brukes framleis om eit
inngjerdet jordstykke omkring sæterhusa. (Stue, mjølkebu og fjøs med
høyløaa og grisehus)
20. Hadde dei inngjerd slåttemark på sætra? Kva kalla dei det?
Døme: StØlstræde. Er dette gamalt i Dykkar bygd? Går det attende med stølslåtten no, avdi dei tykkjer det er for tungvint? Vart
stØlstrædet gjødsla, og korleis gjorde ein det?

Olav Sogge:
Se ovenfor (19). Ein støl — stølen. Om gjødsling se foran.
Kristian Høvik:
Kvar gard, stor eller lita, hadde sæter i gamle dagar, men saa gjikk det
atende med sæterbruket. Udyra vart borte og lønningane vart saa store
at sæterbruket ikkje lønte seg lenger. Sauene vart jaga til fjells og fikk
passe seg sjølve hele sumaren. Storfæet vart vent til aa koma til sumarfjøset utan at folk henta dei. Dette førte til at beite som laag avsides og
langt fraa gardane vart lite nytta, saa no har dei mange stader teke opat
sæterbruket, ofte fleire gardar samen. Ja, stølen eller sætervollen ble
inngjerdet og ryddet for skog og hat og stein og vart gjødsla om hausten med den i sumarens løp faldende gjødsel ved sæterfjøset. Dei
gjødsla om hausten for ellers for hjorten stykt aat med sætervollene.
2L Vart enga gjødsla med andre ting enn husdyrgjødsel, t.d. fiskeavfall, tang, oske, sild? På kva måte skaffa dei seg denne gjødsla?
Korleis var framgangsmåten når dei gjødsla med slike ting?

Olav Sogge:
Gjødsling med tang eller fiskeavfald kjenes ja lite her, men asken blev
samlet og strødd (såd) ut på eng om våren.
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Oppsetting av hesje. Gudmund Halle, Ingebrigt Husby og Erling
Ulvund med ryggen til. Kårvatn 1942. Bildet er utlånt av kulturkontoret
i Surnadal.
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Hesjer på Ormbostad. Utlånt av Signe Ormbostad.

Slåttonn på Ormbostad. Utlånt av Bjørg Torgnes
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Binding av kornband på Ormbostad.
Johan Ormbostad og Mary Bae ca. 1940. Utlånt av Bjørg Torgnes
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Kilder:
NEG's spørreliste nr 12, 1948: Gamal engkultur
Moestue, Anne m.fl. 1996: Spørre og grave i 50 år. Norsk etnologisk
granskings 50-årsjubileum. Oslo.

BEVARING OG FORMIDLING AV
GAMLE HÅNDVERK PÅ MUSEUM
Noen muligheter og begrensninger
AV MARIT HOLME MEHLUM

Mange gamle håndverk er i dag dødd ut eller står i fare for å dø ut. Museene er ivrige etter å ta vare på kunnskapen om de gamle håndverkene.
Kontrasten som en i dag opplever mellom vårt datastyrte og teknologiserte samfunn og fortidens nære forhold til produksjon og formgiving
gjør at de gamle håndverkene omgis med interesse og bevaringslyst.
Nordmøre Museum og de fleste andre museer på Nordmøre har materiale om gamle håndverk. Materialet består for en stor del av gjenstander, men også en del protokoller, regnskaper m.m. Enkelte steder er
også hele verksteder bevart, selv om dette hører med til unntakene.
Ved Nordmøre Museum er det blant annet bevart store mengder materiale om håndverk som bøkker, repslager, trebåtbygger, skipssmed, skomaker, seilmaker, snekker, møbelsnekker, blokkmaker og blikkenslager. I tillegg er det bevart mer tilfeldig materiale fra flere andre
håndverk.
Materielle levninger

Skjæring av korn på Ormbostad ca. 1940. Anna Soleim, Anders Ormbostad, Edvard Ormbostad. Utlånt av Signe Ormbostad.
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Gjenstander som redskaper, maskiner og annet utstyr er blant det mest
vanlige kildematerialet til gamle håndverk. Noen ganger finnes også
bevart råvarer og produkter.
Av og til er det bevart hele verksteder med redskaper og utstyr. Disse
er ikke konstruert, men er bevart eller «forlatt» i sin opprinnelige form,
med redskaper og utstyr.
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Regnskapsbøker, kundebøker og produktkataloger er av og til bevart,
men sjelden i sin helhet. Ikke alle håndverkere hadde noe omfattende
arkiv.

Når håndverket kommer på museum skapes nytt kildemateriale

Kunnskap gjennom handling
Håndverkskunnskap bevares best gjennom handling, dvs. at kunnskapen tas vare på som en aktivitet som foregår gjennom opplæring og
videreføring av kunnskap. Håndverksteknikkene overføres i en bevarings- eller museumssituasjon og dokumenteres nøye. Ved Nordmøre
Museum er det gjennomført slike kunnskapsoverføringsprosesser når
det gjelder trebåtbygger-, bøkker- og blikkenslagerhåndverket. Det er
også gjort et helstøpt forsøk med å videreføre skipssmedhåndverket.
Douglas Wilmot driver hamp i båtdekk på Mellemwerftet.
Foto: Sverre J. Svendsen.
Det finnes en hel filosofi bak denne typen bevaring av håndverkskunnskap. I Norge er det Handverksregistret på Maihaugen og personene rundt dette som har ivret mest for denne typen av håndverksbevaring. Det finnes en god del utprøvede opplegg der den såkalte
«handlingsbårne kunnskapen» blir videofilmet, digitalisert eller dokumentert på ulike måter.
Når den handlingsbårne kunnskapen overføres er det først og fremst
håndverksteknikkene og materialkunnskapen som det fokuseres på. De
økonomiske, sosiale og kulturelle sammenhengene håndverket eksisterte i kommer ofte i andre rekke.

Bøkkerverkstedet i Woldbrygga. Sverre J. Svendsen demonstrerer.
Foto: Stein M. Bach.
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Et forsøk ved Nordmøre Museum
Jeg skal gå noe nærmere inn på et prosjekt vi har hatt gående på Nordmøre Museum og hvor vi har hatt som formål å ta vare på kunnskapen
om det gamle blikkenslagerhåndverket. I forbindelse med dette arbeidet har vi valgt å bygge opp et museumsverksted. Grunnen til dette var
at vi ikke hadde tilgjengelig noe autentisk blikkenslagerverksted. I
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museumsverkstedet kan kan en arbeide både med dokumentasjon, produksjon og formidling.
Prosjektet startet med registrering av en samling blikkenslagerverktøy som befant seg på museet. Etter at registreringen var gjennomført, har arbeidet hatt en interessant utvikling, som vi mener stiller viktige spørsmål til oss som museumsfolk.
Det ble først laget en utstilling av verktøyet, der vi stilte ut dette på
rimelig tradisjonelt vis. Etter at vi fikk kontakt med blikkenslagermester Edvard Fladseth fra Kristiansund utviklet utstillingen seg delvis til
et «levende verksted». Informantens kunnskaper og deltakelse i utviklingen av utstillingen til et operativt verksted har vært spesiell og gitt
oss mange nye impulser. Vi har pr. i dag fått noe økonomisk støtte fra
Håndverksregistret på Maihaugen for å dokumentere framstillingen av
noen blikkenslagerprodukter i samhandling med en læregutt. Foreløpig
har prosjektet hatt preg av «arbeidsøkter», der vi har jobbet etter Håndverksregistrets retningslinjer for dokumentasjon av håndverk.
Formålet med prosjektet har hele tida vært å ha en åpen holdning til
bevarings- og formidlingsarbeid når det gjelder gamle håndverk. At
blikkenslagerhåndverket ble valgt, hadde sine naturlige årsaker fordi
vi hadde både gjenstander, informant og lokale til rådighet. Både prosjektet, den videre dokumentasjon og formidling skal ha form av en stadig pågående prosess, der vi prøver ut nye måter å arbeide med bevaring av håndverk.
Valg av utstillingslokale
Museumsverkstedet ble bygd opp i museumsbrygga Hjelkrembrygga
på Gomalandet i Kristiansund, ei klippfiskbrygge fra 1835. Valget var
forholdsvis enkelt, både ut fra praktiske hensyn (her var det god plass),
og ut fra det faktum at det ikke var uvanlig i eldre tid at blikkenslagerne
hadde egne verksteder i fiskebryggene.
Grunnen til det var at blikkenslagerne hadde nær tilknytning til emballasjeproduksjon i fiskeindustrien. Blikkenslagerne laget blant annet fiskekasser, trantønner, dunker o.l. i flere ulike størrelser og kvaliteter.
Fordelen med Hjelkrembrygga som utstillingslokale var at den var
stor og hadde nærmest ubegrenset plass - også til lagring av innsamlet
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materiale. Etter hvert som utstillingen ble kjent, fikk vi en god del
utstyr og redskaper både av eldre og nyere art - som har relasjon til
blikkenslagervirksomheten. Vi kunne si ja til utstyr og maskiner som vi
ellers ikke hadde kunnet lagret så lett. Dessuten har vi lagerplass og
utstilling - verksted på ett og samme sted.
Utstillingen formes
Utgangspunktet vårt var å lage en ren utstilling. Gjenstandene ble
registrert og merket, og det ble skrevet tekster til gjenstandene. På veggen forstørret vi fotografier fra verkstedinterører osv.
Blikkenslagermester Edvard Fladseth har svennebrev i blikkenslagerfaget fra en mester av den gamle skolen. Det vil si en blikkenslager
med kunnskap om et bredt spekter av produkter og teknikker.
Med det samme «vår» blikkenslager kom inn i den utstillinga vi
museumsfolk hadde laget, så han ting som burde rettes på i forhold til
det at verkstedet skulle være funksjonelt i forhold til arbeidsoppgavene.
Han tenkte med en gang praktisk og hensiktsmessig. Bordene og benkene som redskapene lå utstilt på, var for lave, bordbeina var for
spinkle til å greie vekta av en arbeidsoperasjon, eller tilfredsstille ha-

En del av blikkenslagerutstillingen. Foto: Marit H. Mehlum 2000.
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vene til stødighet osv. I tillegg manglet det en del utstyr og redskaper
som trengtes for å gjøre en hel arbeidsoperasjon.
Ved hjelp av Fladseth startet så en lang prosess fram til blikkenslagerutstilling og verksted i Hjelkrembrygga. Med hjelp av Fladseth startet vi arbeidet med å få bord og benker i orden, og våre ambisjoner økte
i takt med arbeidets gang: Vi øynet etter hvert en mulighet til å få forbedret utstillingen slik at det også gikk an å demonstrere håndverket
eller til og med lage enkelte ting der.
Ettersom tida gikk, innså vi at vår blikkenslager måtte få mer frihet
til å utforme utstillingen. (For enda var det en utstilling). Dette var
egentlig vår eneste mulighet etter at vi først hadde startet prosessen.
Konservatoren måtte ta et oppgjør med sine idealbilder, eller kanskje
han heller måtte «sluke noen kameler?». Vi har f. eks. akseptert at redskapene brukes og slites på under arbeidet. Når et håndverk skal bevares som en prosess, berettiger dette en mindre sakral holdning til gjenstandene enn det som er vanlig på et museum. Det estetiske aspektet i
utstillinga må vi også ha overbærenhet med. Det viktigste for oss har
vært å få til et funksjonelt verksted.

Nytt handtak på loddebolt. Foto: Marit H. Mehlum 2000.
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Vi har også godtatt at blikkenslageren bruker plastgjenstander og
endel moderne redskaper når han trenger det. Dette er også en del av
utviklinga og historia, og minner oss på at vi tross alt lever i år 2001.
En annen utfordring har vært å la blikkenslageren foreta de nødvendige reparasjoner av redskaper og maskiner slik at han kan bruke dem i
arbeidet. Mye av redskapsinventaret var ødelagt og manglet deler. Det
var for eksempel en god del av utstyret som manglet handtak eller
andre deler. Dette har blikkenslageren fått smidd nytt og sveiset / påmontert de gamle redskapene. En del maskiner har fått påsveiset nytt
fundament og har fått til dels flere større reparasjoner som er godt synlige.
Etter at blikkenslageren hadde fått forandre utstillingen slik at han
kunne demonstrere håndverket, kom behovet for å ta nye rom i bruk for
å utvide utstillingesn. Nå var egentlig grunnlaget lagt for at utstillingen
gikk over til å bli et verksted. Det ble laget arbeidsbord og benker til å
lage takrenner, fiskekasser og mange andre blikkgjenstander. Samtidig
startet vi en innsamling av utstyr som vi trengte ut fra blikkenslagerens
behov.
Kontakten med lauget og blikkenslagere rundt omkring førte til at vi
fikk tak i en del gammelt utstyr som stod bortgjemt i låver og kjellere.
Etter hvert omfatter samlingen av blikkenslagerredskaper og utstyr
flere tusen gjenstander.
Utstillingsdelen består i dag av ett rom, det opprinnelige. Her er fortsatt tekster og gjenstander oppstilt på ganske tradisjonelle måter. I
bryggas svalegang er det nå blitt verksted som tilfredsstiller blikkenslagerens behov til rett arbeidsstilling osv.
Rundt omkring i verkstedet er det løst plassert noen fotografier av
arbeidsstillinger m.m. Disse fotografiene kan lett flyttes på. Etter hvert
er planen å få til noen søyler med en del primærinformasjon om
arbeidsmåter osv. Dette har vi vært nødt til å gjøre ut fra det faktum at
blikkenslageren ikke er tilstede hele tiden. Det må være praktisk mulig
for en guide å kunne ta formidlingsdelen store deler av året. En er imidlertid helt avhengig av å ha folk tilstede i verkstedet/utstillingen som
kan formidle det til dels kompliserte håndverket.
Vi har også laget en benk inne i verkstedet der vi har stilt ut endel
blikkenslagerprodukter som er gode å vise fram i en formidlingssituasj on.
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Benk med utstilte og nyproduserte blikkgjenstander.
Foto: Marit H. Mehlum 2000.

Noen eksempler på hvordan museumsverkstedet kan brukes
Dokumentasjon
Verstedet har hele tida vært i bruk til demonstrasjoner og reparasjoner
samt produksjon av nye modeller av gamle blikkgjenstander.
I 1999 startet vi en systematisk dokumentasjon av produksjon av to
alminnelige blikkprodukter, nemlig fiskekasse og trantønne i blikk.
Midler til dette fikk vi i fra Håndverksregistret på Maihaugen. Dokumentasjonen foregikk ved at vi dokumenterte arbeidsprosessen for de
to produktene samtidig med at blikkenslagermesteren overførte kunnskapen sin til en læregutt. Alle deler av arbeidsprosessen ble tatt opp på
video. I tillegg gikk vi gjennom videoopptakene med blikkenslagermesteren og fikk han til å kommentere hele prosessen på lydband.
Slike dokumentasjonsprosjekt er spennende og skaper nye utfordringer til museumsverkstedet. Her er oppgavene mange, og det er egentlig
bare tid og økonomi som setter stopper for hva en kan få gjort.
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Læregutt Ole Bjørn Hansen og blikkenslagermester Edvard Fladseth
klipper til fiskekasseplater. Foto: Marit H. Mehlum 1999.
Formidling
I tillegg til de mer ordinære omvisningene av skoleklasser, vil det for
større grupper av skolebarn være et godt tilbud med aktivitetsdager dersom de er godt tilrettelagt. I blikkenslagerverkstedet i Hjelkrembrygga har vi forsøkt oss med slike opplegg. Verkstedet er stort nok til
at vi kan ha mange barn inn i det. I 2001 tilbød museet såkalte "Håndverksdager" for skolebarn i alderen 8-12 år. Vi kombinerte opplegget
med opphold både i blikkenslagerverkstedet og i bøkkerverkstedet, slik
at tilbudet ble ganske omfattende.
Som en hovedmålsetning for prosjektet ønsket vi at elevene skulle
aktiviseres. Derfor ble klassen delt i flere grupper som fikk forsøke seg
på å være blikkenslager og bøkker m.m.
Utenom sommersesongen er utstillinga åpent for skoleklasser, og det
er laget et egnet undervisningsopplegg både for barneskolen og litt
større elever. Vi har et rom som benyttes i undervisningen, til besvaring av spørreark, filmframvisning m.m. Vi har dessuten to plasser hvor
elevene kan prøve seg - klipping i blikk, materiallære og utstansing av
121

fram til en mal som kan brukes når det gjelder de øvrige håndverksfagene? Hvor ligger begrensningene og mulighetene? Jeg stiller her noen
spørsmål til videre diskusjon:

•-•

Blikkenslagermester Edvard Fladseth viser skoleelever hvordan rundemaskina brukes. Foto: Marit H. Mehlum.
trantønnelokk. Formidlingen har vært prøvd ut med hell elevene fikk
prøve ulike teknikker. Mange av disse oppleggene er personalkrevende, og det gjør at det begrenser seg selv noe. Viktig for oss har vært
å formidle materialkunnskap, produktkunnskap og noen smakebiter på
teknikkene.

•

Hvordan kan museene sørge for kontinuiteten i håndverket? Hva
gjør vi når de gamle håndverkerne dør ut? Kan vi få overført håndverkskunnskapen til nye generasjoner, og på hvilken måte skal vi
gjøre dette?

•

Hvilke funksjoner vil verkstedet kunne ha når målsetningen er at
det det skal fungere; det skal være operativt. Eksempelvis dokumentasjonsarbeid (detalj -dokumentasj on av framstillingsproses ser
og opplæringsprosesser, gjenstandsanalyser), formidling i form av
handling, opplæring, demonstrasjoner og eller omvisninger.

•

Hvordan skal vi komme nærmere det å få overført den sosiale/
mentale delen av opplæringsprosessen? Hvor langt kan vi komme
i slike forsøk? Er det umulig uten å leve i «den rette tida»?

•

Hvordan skal vi kunne integrere formidling og dokumentasjon? Er
dette mulig/tjenlig?

•

Hvordan kan museet best mulig bli en kunnskapsbank til studiet av
håndverk. Er det for eksempel en ide å opprette av regionale håndverksregistre med utgangspunkt i museumssamlingene?

-

Begrensninger når det gjelder å bevare gamle håndverk
Noen tanker og utfordringer i forbindelse
med museumsverkstedet
Museet står nå overfor nye utfordringer: Hvordan kan vi som institusjon utforme formidlingen av håndverk i samhandling med informant, museumsgjenstander og faglig personale?
Nordmøre Museum har flere gamle håndverk som vi ønsker å ta vare
på. Formidlingsdelen er en av utfordringene, spesielt med tanke på skoleelever og for å øke interessen for gamle håndverksfag. Kan vi finne
122

Når vi tar vare på kunnskapen om gamle håndverk, ønsker vi å gjøre
det på en så «riktig» måte som mulig. Vi ønsker å komme så nær den
virkeligheten som vi mener at håndverket eksisterte i en gang. Men
skaper vi håndverk med "kunstig åndedrett?"
Vi må være klar over at vi har å gjøre med mange begrensninger når
det gjelder å gjenskape gamle håndverk. Dersom vi i utgangspunktet
aksepterer at vi ikke kan gjenskape fortiden noen gang, tror jeg vi har
et godt utgangspunkt for bevaring.
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Når det gjelder å bevare et håndverk som er dødd ut eller i ferd med
å dø ut, støter en straks på betydelige problemer. Hvor skal en for
eksempel sette grensa mellom et håndverk som er utdødd og et som
ikke er det? Sett fra et økonomisk synspunkt, er et håndverk utdødd når
det ikke har noe økonomisk grunnlag i et samfunn. Når et håndverk
ikke lenger har noe marked for sine varer, og håndverket dermed ikke
har noe økonomisk grunnlag, kan en definere et håndverk som utdødd.
Det er spesielt tre områder som det er en utfordring å gjenskape:
Det er ofte vanskelig å skaffe til veie de riktige råvarene for produktene. Mange råvarer produseres ikke lenger, eller de er umulig å skaffe.
Når det gjelder kunnskapsoverføringen, så skjer den innenfor endrede
sosiale og økonomiske rammer enn tidligere, selv om teknikken i seg
selv lar seg overføre. Til slutt har en i dag endrede markeder og mange
av produktene er blitt overflødige i dag.
I enkelte tilfeller kan håndverksteknikkene bestå allikevel, som for
eksempel en del av hobbyaktivitet eller heimeproduksjon. Dersom det
ikke er så lang tid siden håndverket var en aktiv del av samfunnet, vil
en sannsynligvis finne eldre personer som kan demonstrere/fungere
som læremestre i faget. I noen tilfeller må en imidlertid støtte seg til en
sammenblanding av annenhånds intervjuer, gamle redskaper, fotografier og eldre litteratur om emnet, dersom dette finnes.
Her er det om å gjøre for museene å være føre var, og prøve å fange
opp kunnskap som er i ferd med å dø ut. Museene må sees på som en
ressursbank for denne kunnskapen, og har i den forbindelse et spesielt
ansvar for å bevare og om mulig videreføre kunnskapen.
En av oppgavene må være å bidra til at det på nytt skapes et marked
for de gamle håndverkene. Et slikt marked vil dels være et kommersielt
marked, som består i nye varianter av gamle produkter. Men en kanskje
viktigere og mer realistisk marked vil våre å se på håndverkene som
produsenter av kunnskap og kulturformidling innenfor det offentlige.
Det å ta vare på og formidle håndverkskunnskap vil blant annet ha
direkte betydning for skolen, museene og lærlingefagene. En vil kunne
produsere produkter som passer inn innenfor kulturvernet i forbindelse
med restaurering og bevaring.
Håndverk som museal funksjon må drives som fastlønna formidling,
ikke produksjon eller fakturerbar tid. Dette tvinger oss til å tenke nytt,
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for eksempel at museumshåndverkeren må ha et annet og trolig større
kompetansefelt enn de tradisjonelle fagområdene.
Tradisjonelt har det ikke vært museenes oppgave å tenke markedsføring og økonomi. Dersom en ser for seg at en skal kunne gjenskape
gamle håndverk i et opprinnelig miljø, må en blant annet analysere
hvorfor og på hvilken måte håndverket døde ut. En må studere årsaksprosessene i denne hendelsesforløpet. Når dette er gjort, må en ha en
klar målsetning med hvorfor en gjenskaper håndverket, og en må også
gi håndverket en ny eksistensberettigelse. Uansett vil vi ha å gjøre med
et rekonstruert håndverk som vil komme til å eksistere løsrevet fra den
økonomiske og sosiale sammenhengen som det engang var en del av.
Når en skal gjenskape gamle håndverk er det nødvendig å tenke
gjennom disse problemstillingene og være klar over at en ikke bare gjenskaper det gamle håndverket, men faktisk også skaper et nytt. Slike
gjenskapte håndverk kan vi kalle for museumshåndverk, gjenskapt i
kulturvernets forbilde, og med andre økonomiske, sosiale og kulturelle
verdimålsetninger enn det gamle håndverket hadde den gangen det
oppstod og levde som en naturlig del av samfunnet.
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PLANER OM SKIPRODUKSJONSAVDELING VED
RINDAL BYGDEMUSEUM
AV REGIONKONSERVATOR ODD W. WILLIAMSEN
«De spesielle skitradisjonene i Rindal fortjener tiltakfor ikke å glemmes. Den siste utviklingen av langrennski fra Landsem balanserte på
grensen av hva som er mulig med tre som materiale.»
- Professor i etnologi, Asbjørn Klepp.

Bygdemuseet ligger i sentrum av Rindal kommune, men tre km fra gjennomfartsvegen i dalføret. Samlingen består av et bygdetun med 14 tømmerhus i gardstun og på husmannsplass. Blant hustypene finner vi nordmørslån, smie, trøskarlåve og kvern. Det presenteres skiftende utstillinger,
og blant tradisjonene er en utendørs gudstjeneste - «Tunmesse» - i juli.
Det er kafe suvenirsalg. En fin badeplass ligger like ved. Museet ble
valgt til Rindal kommunes tusenårssted. Utmarksavdelingen ligger i
Fossdalen, ca. 8 km fra Rv 65 på Rindalsskogen: her presenteres høyløer,
markastuer og markaslått i et flott turterreng med veldokumentert botanikk. Samlingene omfatter 4000 registrerte gjenstander og 7000 re istrerte foto. Offisiell besøksstatistikk for museet år 2000 viser 1945 personer, halvparten barn, fordelt på 380 timer. Til sammenlikning solte
g
kommunens kino samme året 6723 billetter. Kommunen har arbeidsgiveransvaret for bestyrerstillingen, omviserne og vaktmestertjenester. Styret
er oppnevnt av kommunestyret. Fylkeskommunen har også en representant i styret. Rindal bygdemuseum finansierer sin drift ved drøyt kr
100.000,- i årlig tilskudd fra hhv staten, fylkeskommunen og kommunen.
Kommunen gir kr 30.000,- mer enn de to andre. I tillegg kommer billettinntekter, gaver og souvenirsalg. Totale inntekter 1999: Kr 416.478,-,
hvorav 54,8% gikk til lønn. Store utgiftsposter utover museale innkjø er
salgvarekjøp, energi og bygningsmessig vedlikehold.
p
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Rindal Næringsforum, der kommunen og bygdemuseet er medlem,
har ei reiselivsgruppe. Turistinformasjons-tjenesten kjøpes hos Surnadal Reiselivslag og er nå samlokalisert på Skei, etter at Rindal bygdemuseum fikk prøve å ha turistkontor for Rindal sommeren 1999. Rindal
bygdemuseum er i vedtak i kommunens Livsløpskomit 3.3. 1998 omtalt som «den viktigste turistattraksjonen vi har».
Rindal Bygdemuseum og Rindal kommune har felles interesser i å
tilføre stedet ny og økt aktivitet, gjerne innen reiseliv, og særlig etter at
gjennomgangstrafikken er sterkt redusert.
Med inntil to timers bilkjøring har Norges tredje største marked tilgang til Rindal; 300.000 mennesker, inkl. Trondheim, Kristiansund og
Molde. Rindal har om lag 500 utenbygdsboende hytteeiere, og nabokommunene i nord og sør minst like mange hver.
Rindal har en rik skimakertradisjon. På det meste var det fire større
skifabrikker i bygda med totalt 100 ansatte: Haltli (Askeladden), Landsem, Trollheim og Trollski, ved siden av produksjon for husbruk. Allerede i 1928 hadde Rindal sin første olympiadeltaker i langrenn, John
Røen, i 1952 og 1956 var bygda representert med tre mann. Skiløpere
fra bygda var med i VM i 1930-åra (Sigurd Røen verdensmester både i
kombinert og stafett 1937), 1950 og 1954. Rindal arrangerte NM på
ski 1979. Museet har generelt sett bygningsmessige kasitetsproblemer, i forhold til sin gjenstandsmasse. Det er økt press fra sentrale
myndigheter om spesialisering og økt egeninntekt for museene. Det er
altså viktig å tørre å være kommersiell, men på kulturvernets premisser.
Sentrale virkemidler i det nye tilbudet vil måtte være underholdning,
engasjement, interaktivitet (mulighet for å gjøre subjektive valg), aktualitet og tilgjengelighet - både i snever og abstrakt forstand.
Tidligere utredninger og forberedende aktiviteter
for skifabrikkmuseum i Rindal
Det har i utviklingsarbeidet for Rindal Bygdemuseum lenge vært snakket om å fokusere mer på den rolle Rindal har hatt innen skiidrett, skiproduksjon og for ski som framkomstmiddel - både med tanke på
sportslig aktivitet og ikke minst den store lokale skiproduksjonen. I
1998 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som vinteren 99/00 la fram en
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forstudie om temaet skimuseum/-avdeling ved museet. Målsettingen
var i tillegg til det rent kulturhistoriske å legge til rette for økt satsing
på den næringsmessige delen av aktiviteten ved museet, dvs. reiseliv.
En ser bl.a. for seg en mulig ny produksjon av treski i mindre skala.
Prosjektet ble straks tatt med som del av søknadsgrunnlaget for prosjektet «Rindal i vekst», og målsettingene var da slik:
* Videreutvikle tilbudet ved museet slik at det kan bidra til økt interesse for museet generelt, og skihistorien spesielt, samt skape et
kunnskapssenter for ski og skihistorie som er av interesse både
nasjonalt og lokalt.
Gjøre skimuseet i Rindal til et senter for bevaring av tradisjoner og
kunnskap innen feltet skimaking, skihåndverk og industriell skiproduksjon.
Skape et opplevelsessenter der det foregår skiproduksjon, og der
den enkelte kan få kunnskap om og få delta i produksjonsprosessen
— "kom til Rindal og lag dine egne treski".
Prosjektgruppa for skimuseum ble i 1998 oppnevnt av Livsløpskomit&n i Rindal kommune med ordfører Ola T Heggem som leder, og
med museumsbestyrer Gurli Landsem, museumsstyremedlem Magnar
Almberg, kulturhussjef Harald Solvik og sykepleier/politiker Kari
Langli Trønsdal som medlemmer og med kulturkonsulenten som sekretær. Gruppa er seinere utvidet med museets styreleder Ragnhild Stavne
Bolme og en tidligere skiprodusent, Ingolf Røen. Det er gjennomført
flere delutredninger, og det er gjort en god del arbeid rundt å kartlegge
produksjonsmetoder og —utstyr. Det er knyttet kontakter med andre skisamlinger og arkiver. Finansieringen er enda bare delvis på plass. Som
en del av prosessen var det sommeren 2001 prøvedrift med en
«moderne museumscaf», etter initiativ fra omviserne.
«Skimuseum» eller «skifabrikkmuseum» er omtalt i museets 50-årsberetning: saken ble første gang styrebehandlet 13.2. 1984, og til sommeren samme år stod den første utstillinga av skiutstyr ferdig. I 1989
ble ei samling «premieski» deponert fra nedlagte Landsem skifabrikk. I
1991 ble den nye skiutstillinga på loftet i Løsetlåna (museets hovedbygning) åpnet i forbindelse med avduking av minnesmerket over skiløperen Sigurd Røen. Skiutstillinga ble utvidet til treskifestivalen i
februar 1997.
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fleggemsfjØset

Heggemsfjøset. Foto 1998: Odd Williamsen
Museet kjøpte i 1982 et 42,8 x 6,4 meter langt fjøs i laftå tømmer
( mellombygninger i stavverk) på Austistu Heggem i Romundstadbygda (gardsnr. 10, bruksnr. 1) for kr 20.000, med tanke på flytting til
bygdetunet. Fjøset er sammensatt av tre eldre hus og ble flyttet til
nåværende plassering 1872, er lite endret bygningsmessig og i god
2
2
stand. Grunnflata er 280 m , samlet gulvareal 560 m . Trøskarlåven ble
ombygd i 1920-åra, da fire nye omfar tømmer ble påbygd og nytt steintak pålagt.
Fjøset har vært brukt som fjernlager. Det er laget en plan for oppsetting på museumsområdet. Museet mangler fjøs i sin bygningspresentasjon, og huset kan fungere som fjøs utvendig og skimuseum innvendig, med ny innredning. Fylkeskonservatoren anbefalte i skriv av
27.10. 1980 flytting av fjøset til museet, som et enestående verdifullt og
sjeldent kulturminne. Bygningsantikvaren anbefaler i skriv av 23.12.
1987 tilflytting av hele bygningen til et område sørøst på museumstunet, parallelt med Løsetlåna. Utsikta mot Igeltjønna må opprettholdes. Av denne grunn har det seinere blitt foreslått å trekke fjøset ca 8
meter mot sør-øst. Heggemfjøset er oppmålt 16.10. 1979. Arkitekt-
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kompaniet AS skriver 30.4.01 om plasseringen: «Fjøset orienteres i
øst/vest retning slik som fjøset er orientert på Austistu med sydfasade
mot syd. Fjøskloppene bygges da opp inn mot tunet. Vi foreslår utgraving og etablering av kjeller under den delen som vender mot øst, i
samme bredde som stallaftet. Sval og sørp-rommene med oppstolping
langs ytterveggsliv beholdes derfor i underetasjen.
Fjøset vil bli oppsatt med samme romdeling som opprinnelig. Da det
er ønskelig å benytte deler av bygget om vinteren, har vi vinterisolert
deler av fjøset både i første og andre etasje. Samtidig med dette er det
beregnet kostnader for innlagt vann og strøm/belysning.»
Rindalshuset
Alternativet er å plassere skimuseet i et nybygg i tilknytning til Rindalshuset, som ligger på nabotomta. Rindalshuset ble åpnet sommeren
1994 og har siden hatt en fin utvikling med en jevn økning i leieinntekter og besøk hvert år. Huset er et flerbrukshus i ordets rette forstand
(idrettshall, svømmehall, badstu, kino-/møtesal, skytebane, trimrom,
solarium, foaje med mulighet for enkel servering) og rommer et vidt
spekter av tilbud/aktiviteter gjennom året. Rindalshuset dekker et stort
behov innen skole, barnehage, idrett, kultur og fritidstilbud for innb
som det i stadig større grad blir brukt av
gere og tilreisende, samtidig som
næringslivet og private i forbindelse med møte- og kursvirksomhet.
Med sin nærhet til skole, museum, grusbane, Igeltjønna med badeanlegg, trimsti og lysløype, ligger Rindalshuset sentralt plassert i kommunen.
Magnar Almberg har utarbeidet rapporten «Forhåndsprosjekt skimuseum», som dokumenterer historikken i stedets skiproduksjon og
de formidlingstiltak Rindal Bygdemuseum til nå har gjennomført. Her
fins også ei skisse til hva det nye tilbudet må omfatte - «alt om ski roduksjon og skiidrett i Rindal/Midt-Norge».
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Inger Marie Kimo og Magne Bolme la etter oppdrag fra «skimuseumsnemda» i oktober 2000 fram en prosjektbeskrivelse for skimuseet:
«Skiproduksjon: fra kjøkkenbenk til industri». Hovedpoenger:
• produsentene fra Rindal er mer kjent enn skiløperne
• industriproduksjon av ski til 1988, et senter for norsk skiindustri
• skiproduksjonen må ha hovedfokus i det nye museumstilbudet; fra
råmaterialer til ferdige limte treski (ikke heltre/husflid)
• demonstrasjon av produksjon, kurs
• kundesegment: naturturisme, opplevelsesferie, ekstremturer + skoleklasser, også leirskole
• etablere nettverk av norske skimuseer
• vinterfestival med bredt program
• museumsbestyrerstillingen må utvides fra 50% til 100% + to halvstillinger til hhv kursvert/markedsføring og skiprodusent (Almberg foreslår skimaker og vaktmester/museumshåndverker i kombinertstilling)
Arkitektkompaniet AS v/ ing. mrif. Bjørn Røsand har i 2001 beregnet
rammekostnadene ved følgende bygningsmessige alternativer:
I) Heggemsfjøset: kr 3.614.512,2
11) Påbygg Rindalshuset 300m : kr 4.271.747,(tillegg for kjeller kr 680.000,-)
2
III) Frittliggende bygg 300m : kr 4.O45.082,(tillegg for kjeller kr 680.000,-)
Rammekostnad pr. m 2 : Heggemsfjøset: kr 6.454,-, påbygg: kr 14.239,-,
frittliggende: kr 13.484,Innredning/utstillinger vil grovt sett koste like mye som bygningen.
Regionkonservatoren leverte i juni sin tilråding i saken til Rindal kommune. Et sammendrag av anbefalingene:
• Museet mangler fjøs og tilflytting blir billigere enn nybygg. Dessuten er «fjøsløsningen» lettere å integrere i felles omvisninger, enn
en satellitt i utkanten av museumsområdet.
• Nettverkssamarbeid med øvrige norske skimuseer/samlinger med
henblikk på felles prosjekter.
• Flere attraksjoner i nærområdet må samarbeide (bredere felles tilbudspakke) - et aktuelt eksempel på noe museet kunne være med å
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utvikle er Trollheimen-info m/ Turisthytte, hoteller, skisport, hytteutbyggingsfelt - og skifabrikkmuseum.
Det er viktig å samordne drifta av skimuseet med resten av bygdemuseet, under samme ledelse og på samme området (tunet)
Enhver ny satsing må forankres i ei realistisk langtidsplan med tilhørende drifts- og vedlikeholdsbudsjett. Alt for mange gode oppspill i museumsverdenen har falt sammen etter at den første entusiasmen legger seg og hverdagen kommer..
Sørg for at den "tause" håndverks-kunnskapen som ikke kan beskrives i tekst og bilde, blir overført til yngre folk. Det vil være viktig å
holde skiproduksjonen kontinuerlig ved like, også for kunnskapsoverføring.
Danne venneforening med utgangspunkt i skiproduksjon (Skimuseets
Venner, Rindal). Gamle og nye skihelter som æresmedlemmer.
Skimakervirksomheten organiseres som privat entreprenør med
fast oppdrag fra museet (garantert minsteinntekt; inntil 1/2 årsverk). «Entreprenøriell holdning»; sterk personlig motivasjon for
kommersiell suksess, står sentralt. Skimakeriet må organiseres som
eget firma for å kunne oppnå støtte fra SND.
Bygdemuseet planlegges å være helårs arbeidsplass for to årsverk:
Bestyrer og skimaker, i tillegg til omvisere.
Skifabrikkmuseet bør organiseres i to avdelinger:
a) historie: utstilling om sentrale aktører i fagets historie, om tradisjonell teknologi samt bibliotek/arkiv,
b) praksis: demonstrasjonsarbeid, utstilling av museets produkter
som er for salg, butikk
Museet bør være helårsåpent. Skiaktiviteter har unektelig en klar
kopling til snø og vinter, og temaet må være lett tilgjengelig i forbindelse med skirenn og vinterfestival. Bestyrerkontor, personalrom og
kafe skal fortsatt være i Litj-Lars-stuggu og selskapslokaler i Løsetlåna, slik at det nye huset kun omfatter skitemaet (+ evt. lager). Dette
forenkler situasjonen betydelig. Skiavdelingen kan likevel være sommerguidenes basisstasjon, der publikum henvender seg først.
Kommersiell treskiproduksjon (med gammeldags utførelse) foregår fortsatt på Finnskogen og i Sverige. Dette er viktige miljøer å
komme i kontakt med, for ideutveksling. Kanskje festivalarrangementene kan gå på omgang, slik at hvert sted er vertskap hvert 3.-5.
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år? Bygg opp solide nettverk med formaliserte avtaler og felles
markedsføring. Med tre land involvert, åpner det seg muligheter for
EØS/EU-midler til å ta vare på antikvariske håndverk.
Treskifestivalen var et godt konsept, som bør utvikles videre etter
nøye evaluering av 1997-arrangementet. Rindal kan etableres som
det faste årlige treffstedet for treskientusiaster, gjerne også internasjonalt.
Skiproduksjonens historie i Rindal fra gardsarbeid via de første
kommersielle tiltak i 1918 til industrialisering og internasjonalisering fra 1930-åra er spesiell i regionalt perspektiv. Landsemfabrikkens historie (inkl. forløpere) hører med, og "Norges mestvinnende skimerke 9 av 10 internasjonale mesterskap 1952-90"
og "Landsem lettski: _skisportens Stradivarius" er gode knagger å
henge presentasjonen på. Både premieski med autografer/premiesamling og skiproduksjonen hører med. At historikken er så godt
dokumentert, er et meget godt utgangspunkt.
Det ville ha vært enklest først å skaffe seg oversikt over den totale
mengden potensielle utstillingsobjekter - ski og skirelaterte gjenstander - (hva man kan greie å samle inn) og ut fra dette lage akernative skisser til utstillingsmåter/ideer, før man beregner rombehov.
Imidlertid viser det seg nødvendig å få huset på plass først, før de viktigste bidragsyterne vil stille sine samlinger til disposisjon. Oppfordring om å donere aktuelt tilfang bør jevnlig tas inn i kommuneavisa.
Skisamlingen må katalogiseres fagmessig etter hvert som den vokser, og det må utarbeides en vitenskapelig framstilling av det særegne med «nordmørsski».
Mange av utstillingstemaene kan gjerne lages med basis i den rikholdige faglitteraturen, evt. med hjelp fra Skimuseet i Holmenkollen.
Utstillinga av produksjonsutstyret — flere generasjoner "fabrikk" —
må bygges opp med hjelp av veteraner/pensjonister som husker
hvordan det foregikk. Museet må prøve å få hånd om det komplette
verkstedet av tidligste type, eventuelt sørge for god dokumentasjon
med oppmåling, fotografering (helst inkl. levende film/video av
arbeidsprosesser) og gjenstandsregistrering.
Edgar Kattems planlagte private prosjekt om Landsem skifabrikks
historie bør munne ut i en trykksak og bli et utstillingstema.
Skimuseet bør etter hvert få faste årlige kurs- og aktivitetstilbud
(limkoking, tjærebredning etc.)
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Jeg mener det er en god ide å innrede ei «stue/kjøkken» for hvert tiår 1930,40,50,60,70,80,90 med radio/TV (lyd/bilde-opptak fra
NRK surrer og går), resultatlister, folkelig skiantrekk og konkurranseantrekk etc. Det vil være urealistisk å ha ambisjoner om å
kunne presentere alle norske varianter og spesialiteter av ski.
• Nasjonalbiblioteket i Rana arbeider en god del med bruk av aviser
og avisartikler i utstillingssammenheng. De har i år arbeidet med en
stor utstilling for Nobelstiftelsen på Norsk Folkemuseum. Her har
de gjort research i avissamlingen og registrert flere hundre aktuelle
artikler fra forskjellige aviser. Deretter er det valgt ut ca. 30 artikler
som blir digitalisert og kjørt ut på en fargeplotter og montert i utstillingen. De eksperimenterer også med avisartikler/ avisfoto/titler på
store tekstiltrykk. Dette er materiale som egner seg godt for udødeliggjøring av historiske «døgnfluer», som avisartiklene i utgangspunktet var. Det er også mulig å projisere avisartikler fra en lysbildefremviser i taket og ned på golvet. Nasjonalbiblioteket kan også
formidle klipp fra norske filmer og Filmavisen. NRK Aktivum kan
levere klipp fra TV-sendinger.
Regionkonservatoren ferdigstilte i november en fyldig utredning om
skiproduksjons-museet. Denne kan fås tilsendt ved henvendelse til
Nordmøre museum.

Tegning fra Olaus Magnus' store gjennomillustrerte historieverk fra 1555.
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SOFIE EN KONE FRA VÅGEN
EN SKILDRING FRA GAMLE KRISTIANSUND
AV ARNE SNILDAHL («ENRA»)
Romsdalsposten 21. og 22.02 1958

Nordmøre museum har vært så heldige å få arkivet etter Arne Snildahl
i gave. Vi kommer derfor til å trykke flere av hans artikler i kommende
årbøker (se også info side 180).
En sen høstkveld når stormen suste og regnet pisket i gatene, da kunne
det godt hende at du møtte en skikkelse i grått sjal nede i Vågen et sted,
helst i nærheten av Kranakaia. Hvis du ikke foretrakk å holde deg inne
i slikt vær, det gjorde jo de fleste.
Men enkelte mennesker er ikke som andre. Noen synes at solskinn
og blå himmel er livets nådegave. Da vandrer de ut og lar seg vederkvege av lysets makter. Andre hører en melodi i høststormens ville jag,
og da er det deres tur å være ett med naturen. Så forskjellig kan folk
være. —
Men forresten så kommer jo både solskinn og stormen fra det samme
opphav, hvis du tenker deg om.
Men denne skikkelsen du møtte i regnet og stormen, denne kvinneskikkelsen inntullet i et grått sjal, det kunne godt være Sofie. Ja, det er
høyst sannsynlig at det var henne. Alle de andre konene i Vågen var
inne i hus i slikt vær. De satte haspene godt på alle vinduene og kjente
på alle dører og tellet over ungene. Bare de aller vågeligste smatt ut en
bakdør og hastet de få skrittene over til nærmeste nabokone for å treffe
andre koner som var kommet fra andre bakdører. Godt innpakket i sjal
og tørklær var de og side skjørt hadde de også, side og solide. Skjørt
som vinden ikke kom noen vei med. Men godt gjemt bak tørklærne
hadde de en liten papirtutt som ikke måtte bli våt, en bitte liten spisspose med kaffe. Dyre saker den gang. Og når de så var kommet inn på
et av Vågens kjøkkener og hadde fått pakket ut både seg selv og spis135

meget skrøpelige og høyst varierende, men de få inntektskilder vi
hadde ble da også utnyttet med megen omtanke. En Vågagutt i 1912
foretok mange mystiske transaksjoner.
Men det var ikke like greit alltid. Jobbene var få og slitsomme og
dessuten dårlig betalt. Allikevel var det mange av Vågaguttene som
hadde fast arbeide utenom skoletiden. Noen av oss var ærendsgutter og
trasket byen rundt med varer, andre gikk med aviser. Selv gikk jeg med
Romsdalsposten en tid og hadde rute langt ute i Østre bydel. For denne
trampingen fikk jeg fem kroner måneden. De som var ærendsgutter
halv dag hadde omtrent det samme. Men jobben som avisbud var
allikevel foretrukket av den grunn at vi gjorde runden på et par timer,
mens de som dro på varer ikke ble ferdig før butikkene var ferdig, og
det ble sent mange ganger.
Fem kroner måneden. La meg nå se, det må ha vært en timefortjeneste på 10 øre. Men for - lite naturligvis, for vårt forbruk lå stadig i
overkant av fortjenesten. Men når betalingen var så skral, så måtte yi jo
finne på noe annet å skøyte på med. Det var klart.

sposene, så kunne vinden bare hyle og regnet piske. Kaffekjelens lystige låt blandet med prat og latter overdøvet det meste. Huttetu, kunne
konene si, for et vær! Og så lo og pratet de mens de alle holdt et våkent
øye med kaffekjelen. Men hvor er Sofie, kunne de si. Hun skulle jo
også være her.
Og når de så hadde skravlet og koset seg en stund, så kunne det godt
hende at det knakket på kjøkkendøren, og når de så lukket opp så var
det selvfølgelig Sofie som kom. Våt og forblåst, men smilende og lykkelig. Og naturligvis overmåte kaffetørst. Og tror du ikke at hun også
hadde en liten spisspose, hvordan hun nå hadde greid å berge den der
ute. Kanskje hun hadde holdt den i hånden hele tiden. For større var
ikke disse små spissposene som konene lurte fra en mager kaffeboks,
enn de fikk plass i en liten kvinnehånd Og Sofie ble hjertelig mottatt.
Spissposen også. For Sofie var nå liksom midtpunktet blant konene i
Vågen den gang. Det var hun som fikk seg forelagt alle kjedelighetene
som forekom på mange områder, men det var også hun som løste problemene. Sofie, eller Sofie med tanna, som konene i Vågen kalte henne.
Vågen var den gang i 1912 en ganske stor bydel. Den begynte nede
ved Johnsengården og endte langt oppe i Øvervågen. Men når det var
snakk om bydelens berettigelse og renome, da var det ikke Øvre og
Nedre Vågen, da var det Vågen med stor V. Der bodde vi, der sang og
lo og gråt vi, og der sloss vi så snart det var en anledning. Og det var det
ofte.
Og sentrum i denne bydelen var Korsgata. Et ypperlig strategisk
punkt i terrenget hvor vi planla våre ekskursjoner vi gutter når vi var
blitt utfordret av de andre bydelene.
Korsgata var torvet i Vågen.
Her var det konene møttes med sine nett og kurver for å handle, for
de få butikkene i Vågen var samlet ved Korsgata. Bakeriet, melkehandelen, og et par Colonial & Fedevare. Ja, og så fruktbutikken med
karameller til 2 øre og "beskadigede pærer" for 5 øre hvis det var årstiden for frukt. Eller en eske Motor-sigaretter til 10 øre. Men da måtte
det være spleis, altså, for en hel eske med fem sigaretter var det ikke
mange av oss som hadde økonomisk evne til å anskaffe. Og var det
ikke noen å spleise med i øyeblikket, så ble det å handle mer i detalj,
"en enkel" til 2 øre. Hvor vi fikk pengene fra? Tja, si det. Inntektene var
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Vågagutter i Nyveien (Kranaveien) ca. 1890. I bakgrunnen Mellemvcerftet Flads.thbrygga. Foto: Nordmøre Museums fotoarkiv.
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For oss avisgutter var saken nokså enkel. Alle ruter hadde nemlig ett
eller to overtallige eksemplarer av de aviser som skulle bringes ut. Det
var vel ment som en erstatning om en avis skulle gå tapt på en eller
annen måte. Og det pussige var at de rutene som ble besørget av Vågagutter hadde både fire og fem overtallige aviser. Måten dette ble fikset
på skal jeg ikke røpe, men det forekom altså aviser som så å si var herreløse. Også i min rute i østre bydel fantes det en del slike "overtallige",
men hvor mange husker jeg ikke. Men jeg husker at det var adskillig
flere enn da jeg begynte, og da var det visstnok bare fem stykker.
Vel, disse ferske og sikkert aktuelle avisene måtte jo anbringes, det
er klart. Og så hadde vi da opprettet noe som kaltes for "tiøresabonnenter", det vil si at vi hadde noen kunder som ekspedisjonen ikke visste om, og som altså betalte oss ti øre uken for sin avis. En demokratisk
ordning synes jeg, ettersom disse folkene ikke hadde råd til å abonnere
på avisen. Det var vel en noe uvanlig form for distribusjon, for å si det
pent, men vår samvittighet var ren som snø. Vi kunne nemlig bevise at
vi hadde overtatt de "tiøres" etter forrige avisbud, og han etter sin forgjenger igjen. Så kom ikke der...
Og for mitt vedkommende ble det til at timefortjenesten ble en tanke
høyere enn hva ekspedisjonen trodde den var, på ruten i Østre bydel.
Noe som sannelig også var påkrevet. For selv om alt var svært billig
den gang, så fikk vi ingen ting gratis. Unntagen j uling.
Også konene i Vågen hadde sine økonomiske problemer for det var
vel ikke alltid så morsomt å administrere en skrøpelig ukelønn. For selv
om både mat og klær var billig den gang, så var også arbeidskraften billig og til tider dårlig etterspurt også. Noen av gemalene til disse konene
jobbet på bryggene eller på vervene i Øvervågen, noen var håndverkere, og noen var rett og slett "løsarbeidere". Men felles for dem alle
var at de tjente omtrent det samme, kanskje bortimot tredve kroner
uken. Toppen. Og i de fleste tilfeller var det konene som skulle få pengene til å rekke til neste lønning. Gemalene bare åt og sov når de ikke
jobbet. Men konene var flinke til å nytte ut ørene, det må en si. Men så
for de også varsomt frem. På den annen side så ruvet vel innkjøpene
også litt mer den gang ettersom du kunne gå ut med tre kroner og
komme hjem med mat for tre dager. En skrubbsei kostet således 25 øre,
og omgjort til ball ble det jo noen fat. For 1 krone fikk du fem brød, og
det var heller ikke lite. De fleste konene i Vågen handlet brød på denne
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måten. For det
første fordi de
hadde så
mange unger at
ett brød ble
som en snøball
i H..... Og for
det andre at når
de kjøpte fem
brød i slengen
som fikk de
noe som kaltes
"objelt" eller
"attpå". Det vil
si at bakeren
stappet i posen
kringler og
boller så mye
det var plass til
ved siden av
brødene. Fordi
altså at konene
handlet stort.
Stallbakken. Foto:
Butikkene Klesvask til tørk i området ved
ved Korsgata Jon Myhren, ca. 1940. Nordmøre Museums fotoarkiv
var små og
beskjedne og både kundene og handelsmannen ga seg god tid og tok
seg en prat over disken. Folk hadde liksom bedre tid den gang, for
dagen var på en måte lengere. Kanskje om det av at de sto tidligere opp.
Men det kan det vel heller ikke være, for de la seg jo også tidligere.
Men som sagt butikkene var små og manglet speilglassruter. Kassaapparater var det heller ingen som hadde, bare en skuff i disken, og som
ikke alltid ble trukket ut heller. For over skuffen var det saget et hull
stort nok til en femøre, og her havnet så mynten. Dette hadde vel kjøpmannen funnet på av makelighetshensyn, eller kanskje han nødig ville
vise at det var penger i skuffen fra før. Over døren var det også en
ren
ø
klokke. En ganske alminnelig kubjelle som singlet og sang når d
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gikk opp. Bare melkebutikken hadde ikke slik bjelle. For her var døren
så gjenstridig at den gav beskjed at du kom allikevel. Det var her Anna
Rømme handlet, melk og fløte i brune krusfat. Og det gikk godt an å
kjøpe for fem øre i fløte og for to øre i melk uten å skamme seg. Men de
større familiene handlet naturligvis både melk og parafin i kannevis.
Og en kanne var to liter, akkurat som et mål sild var to hektoliter.
Skulle du ha en liter av et eller annet, så måtte du forlange en halv
kanne. For eksempel en halv kanne lutefisk, og da måtte du ut med fire
øre. Men fløten hos Anna Rømme kjøpte du altså for fem øre i en liten
mugge. Eller for ti øre hvis du skulle ha gjester. Men fløten var kokt, og
den var sikkert verdt pengene.
Når konene i Vågen hadde tid til det, og de syntes været var laglig,
iførte de seg hatt og kåper. Det forekom kanskje bare om søndagene og
ikke alltid da heller. Ellers så du dem bare i det antrekket som var felles
for den tids kvinner "av så ringe en stand" som Sofie sang om. Det var
et sjal eller et strikket tørkle over en bluse med en bråte hekter i. Side
skjørt hadde de også, og på benene lærsko som var både sorte og solide.
Bare damene oppe i Langveien brukte knappsko og sørget for å heise
opp skjørtene en halv tomme når de var ute og spaserte. Men konene i
Vågen lot være det, for det var ikke så mange av dem som var utstyrt
med slik luksus som knappsko. Sofie for eksempel, hadde bare alminnelige lærsko som Nils sikkert hadde sålet og lappet flere ganger. Men
Sofie hadde en hemmelig drøm om knappsko blant annet.
Men hatter hadde de alle når de var ute og spradet. Svære baljer
utstyrt med tøy-blomster og kanskje også en strutsefjær vaiende på
siden, foruten vimpler og bånd og mye rart.
For å holde all denne seilføringen på rett kjøl så brukte de en hattenål,
lang som en sabel, som de stakk gjennom hatten og håroppsettingen og
hele stasen. Det var som en bardune av stål. Farlig var det også hvis
damene hadde kavaler. Men slik ble hatten tjoret fast den gang.
-- Jeg lurer på om jentene av i dag har sett en hattenål? Tvilsomt.
Men du kan nå heller ikke forlange at nåtidens pin-up'er skal vite hva
en hattenål var for noe, all den stund de ikke har greie på hva en stoppenål skal brukes til. Forresten, hva skal de med stoppenål når strømpen
bare består av luft med litt nylon i. Jeg tror også at pin-up'ene ville
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dåne hvis de fikk se damestrømper fra 1912. Tykke, sorte og solide. Av
beste ull.
Men i grunnen er det vel ikke ull eller nylon som er det avgjørende.
Det er vel innholdet tenker jeg, i dag som den gang. Og på det området
kunne godt jentene fra 1912 oppta konkurranse med pin-up'ene og kanskje seire også. I hvert fall så du ikke en peppermø i Vågen den gang.
Jentene ble behørlig og anstendig gift, fikk mann og barn og stue og
kammers og halvt kjøkken. Og retten til å tituleres Madam.
Også Sofie var gift og hadde flere barn, mest gutter. Jeg tro det var en
fem-seks stykker av dem. Noen piker var det visst også, men hvor
mange vet jeg ikke, for jeg tellet dem aldri. Men Sofies familie var i
hvert fall nokså ruvende selv til å Vågen å være. Den som ruvet minst
var derimot gemalen selv, Nils. Noe annet navn har jeg aldri hørt ble
benevnt. En ganske alminnelig fyr som kavet og arbeidet. Om dagen
var han bryggearbeider og om kvelden satt han på kjøkkenet og lappet
sko til alle ungene sine. En ganske alminnelig sliter som ennå ikke
hadde fått råd til å anskaffe seg hatt, og skjermhuen han brukte var visst
fra før bryllupet. Men mustasjer hadde han som alle andre mannfolkene
på den tiden. Store og flotte barter som det alltid hang igjen en dråpe
surmelk i. Alle mannfolk hadde skjegg eller barter den gang, tykt
skjegg og strie barter. De så adskillig farligere ut enn nåtidens Adonis'er som bare har litt hår i ansiktet. Ikke nok til å skremme en katt en
gang.
Denne Nils var, tross sitt mandige utstyr, litt av en tufs, om man kan
si det slik. For ikke bannet han og ikke brukte han skråtobakk og ikke
drakk han øl. Bare sur melk. En godmodig kar som Sofie og ungene
fikk gjøre som de ville med. Og han hørte andektig etter når Sofie sang
sine sørgelige viser, men han sang ikke med. Han trampet ikke takten
en gang, så beskjeden var han. Og når konene i Vågen snakket om Nils
så sa de bare, å han, mannen til Sofie.
Hvordan Sofie hadde fått dette med tanna tillagt sin person er det vel
bare folkevittigheten som kan svare på, og den blomstret i Vågen kan
jeg si. Alle hadde et utnavn hengende på seg, og som oftest henspeilet
det seg på vedkommendes utseende. Men slike navn ble aldri brukt i
odiøs betydning, det var så harmløst som det kunne være. En merkelapp som bare strøkets beboere kunne bruke. Og nå skulle man jo tro at
Sofie med tanna bare hadde en tann, men det var langt fra tilfelle. Sofie
hadde prektige tenner hun, både de til å tygge med og til å smile med.
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Det var bare det sørgelige faktum at det manglet en tann i fremste gelled også, slik at Sofie måtte holde hånden for munnen når hun lo. Men
kvinner er nå en gang kvinner selv om de bor i Vågen og har flere
unger. De fikser og pynter på så mangt. Og Sofies beskjedne makeup
besto i en liten klump stearin. Når hun og Nils en sjelden gang var å se
på byen, da smilte og lo Sofie med en feilfri tanngard. Det ukledelige
hullet i fremste gelled hadde hun kittet igjen med stearin, fikst og fagmessig. Men slikt var jo bare til søndagsbruk, bare til pynt så å si. For
stearin er vel et skrøpelig materiale som kanskje best egner seg til juletrelys, til tannbruk blir det vel litt sprøtt kanskje. Men Sofie smilte og lo
og var virkelig en nydelig dame, selv om denne søndagstanna nok var
en tanke blekere enn de øvrige.
Nå var det jo ikke så ofte dette hendte, for konene i Vågen hadde
ikke så mange stunder til å sprade på byen. Og stearin koster vel også
penger. Men det er nå bare det da at hver gang stearinen var i bruk så
fant Nils slik behag i sin vakre kone at han ble som en brudgom iden. I
hvert fall hadde Nils og Sofie nokså mange unger til så unge folk å
være. Onde tunger påsto at når Sofie hadde vært ute med tanna, så var det
ikke lenge før det ble barnedåp i Vågen. Men slik sa de vel bare for å
være morsomme tenker jeg. For alle likte Sofie. Både med og uten tann.
Men kanskje de ikke var så langt fra sannheten allikevel. For da
Sofie senere i livet la stearinen på hylla, så ble det ikke flere unger i
familien. Kanskje det var hennes form for barnebegrensning. Men
Sofie var enda ung til kone å være, og i Vågen var hun både respektabel
og respektert. Hun stellet sitt hus og sin Nils og sine mange unger med
forstand og de midler som tidens knapphet i pengeveien påbød, hun og
alle de andre konene i Vågen. Hvordan de maktet å overkomme alt er
det bare klokken på veggen som kan fortelle. Når den slo sine spinkle
slag sent på kvelden for å varsle nattens komme, så vekket den kan
hende en av disse konene på en kjøkkenstol eller et annet tilfeldig sted.
Slik var det den gang. Folk ble trette når de satte seg ned for å hvile et
øyeblikk. Så lenge de var i bevegelse hadde det ingen fare.
Allikevel fikk de tid til så mangt. Når det var vinter og snø sto flere
av disse konene nede på brygger og kaier og saltet sild til langt på natt.
Sofie var også med og sørget for en strategisk standplass og Nils kom
springende når han var ferdig med dagens arbeide. Noen av de største
ungene var kanskje også med og skuffet sild og salt. Nå tror du vel at
Sofie og hennes familie tjente grovt med penger siden de var et helt
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Silda ble kverket og saltet i tønner, både som skarpsaltet sild og som
spesialbehandlet sild, d.v.s. ved tilsetning av sukker, krydderier og salt
i laken. Bildet er tatt i Vågen, i området mellom Mellemværftet og
«Fårkjøkkenet». Foto: Wilse, ca. 1920.
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"team"? Jeg må nok skuffe deg. For selv om Sofie kunne stå til langt på
natt, så måtte jo Nils få sove et par timer før han skulle på den ordinære
jobben, og ungene måtte jo også være utsovet når de skulle møte opp på
skolen. Dessuten så var denne ekstrafortjenesten på forhånd innkalkulert i budsjettene i Vågen lenge før silda kom til lands, både hos Sofie
og de andre. Det tok vel også lenger tid å salte en tønne sild den gang,
for silden skulle først verkes og så legges i pene lag i tønna. Men når
det var gjort, fikk de også en hel krone for en slik tønne, og det var ikke
så verst siden det nå var en slags fritidsbeskjeftigelse. På Sofie & Co.
kunne det kanskje bli både femti tønner og mer på en vinter når det var
plenty med sild — I år skal du se at vi får råd til å kjøpe deg en hatt, Nils.
Jo, jo, Nils var ikke uenig akkurat. Men først var det jo så mye som
måtte gå foran i år som i fjor. Dessuten så var det disse knappeskoene
som Sofie hadde en hemmelig drøm om.

Men både storsilden og snøen forsvant, pengene også. Og alle vinterens gjester på små og store sildedampere forsvant for å oppsøke andre
jaktmarker. Isteden kom jekter og galeaser -Lofoten og Finnmarken lastet med salt fisk som skulle ha seg et solbad på bergene i Kristiansund for å bli til klippfisk. Første sort, annen
sort, etter som værgudene var i godlag. Fin og lekker mat både for
spanjoler og bergensere.
Den gang ble klippfisken solgt i butikkene i full legemsstørrelse så å
si, og du kunne velge ut hva du ville av stor eller liten fisk. I dag er det
nok ikke slik. Nå får du klippfisken både skinn- og benfri og pakket i
passelige porsjoner i selofan med trykt bruksanvisning og reklame i
gilde farger. Snart får du den vel også ferdig tygget, slik at du slipper å
gjøre det sjøl.

FRA NORDMØRE MUSEUMS
SAMLINGER
EI KAS FRA AVERØY
AV SVERRE J. SVENDSEN

I det førindustrielle samfunnet i
Norge fantes det mange typer kurver
med ulikt formål og utført i mange
forskjellige teknikker. Til bæring av
tunge bører i ulendt terreng ble det Kasen fra Averøy i Nordmøre
brukt store flettede korger, båret på museums samlinger.
ryggen. Særlig i områder med små
gardsbruk i bratt terreng har slike korger vært brukt til det aller meste
og derfor vært et sentralt og viktig redskap i gårdsdriften. De ble brukt
til å bære ut gjødsel om våren, til å bære poteter inn fra åkeren eller fisk
og tang/tare opp fra sjøkanten. Om høsten ble de brukt til å bære lyng,
lauv, høy eller torv hjem til gården. Disse kurvene har navn som "fetlkorg" (Sør-Trøndelag), "pertkorg" (Østerdalen), "aktarkorg" (Gudbrandsdalen; å akte er å stelle og fôre krøtter), "kjesse" (Telemark),
"kipe" (hele Vestlandet), "kase" (Sunnmøre ). I Romsdalen og på
Nordmøre har de hatt navnet "kas" de fleste steder.
Kipene på Vestlandet og kasene på Nordmøre er svært like av utseende, men skiller seg fra hverandre på vesentlige punkter. Kasene
hadde alltid en bunn av tre som kipene. De stående spilene festet rundt
kanten av kasbunnen har vært tynne og hele bjørkerenninger, bortsett
fra to flate spiler av bjørk på den ene siden. Her skiller kasene seg fra
kipene på Vestlandet: kipene har vanligvis flate spiler av kløyvd virke,
som oftest einer.
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Den vannrette flettingen på kasene på
Nordmøre har vært
utført med halvkløyvd
virke, i de aller fleste
tilfeller ble det brukt
hassel, halt. Også her
skiller de seg fra
kipene på Vestlandet. I
kipene har det vært
vanlig å flette med
kløyvde, flate einerspiler.
Kaser brukt til å bære barn til kirke på midKipene og kasene skil- ten av 1500-tallet. Fra Olaus Magnus' hisler seg fra hverandre torie om de nordiske folk.
også i bæresystemet.
Kipene har som oftest vært båret på ryggen ved hjelp av skulderreimer
av vidje eller annet materiale. På Nordmøre har man som oftest brukt
et dertil formet bæretre av bjørk, "kaskjepp". Denne var festet til kasen
mellom to de flate, loddrette spilene og lå over en skulder ved bruk.
Kaskjeppen fungerer som en vektstang og letter dermed bæringen. Til
gjengjeld er minst en hånd alltid opptatt med å bære; bruken av skulderreimer frigjør begge hendene.
Kasen fra Nordmøre Museums samlinger er innkommet i 1969 fra Rausand på Averøy. Den er en særdeles elegant utført kas med god form. Spilene er av bjørk, flettingen utført med kløyvd hassel. Fra Averøy kjenner
vi uttrykket «kasbådalinger», da kas ble mye brukt i Bådalen.
Nordmøre Museum er interessert i mest mulig informasjon om
denne typen gjenstand. Hva har de vært kalt på Nordmøre? Hvordan
har de vært brukt? Finnes det ennå noen som har lagd slike kaser til sitt
opprinnelige formål? Og ikke minst, finnes det noen som har fotografier av slike kaser i bruk? Vi er også interessert i historier der kas' en er
med; vi kjenner bl.a. til en injuriesak fra Eide der kul-kas ble brukt som
utnavn i betydningen pukkelrygg. Fra Straumsnes meldes det om kipsekker med meis, laget av teger (røtter). Ordet tågkorg har noen steder
blitt brukt synonymt med kas, selv om kurva ikke var laget av røtter,
men av kløyvd virke / renning.
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GLIMT FRA AKTIVITETER
OG BEGIVENHETER VED
NORDMØRE MUSEUM 2000/2001

Utstilling av barnetegninger på museet i Knudtzondalen desember
2000. Nesten 200 barn besøkte oss i forbindelse med julearrangement
i Almskårstua. Foto: Marit Holme Mehum
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Fra julearrangement i Almskårstua desember 2000. Elever
koser seg i halmsenga. Foto: Marit Holme Mehlum

Håndverksdager i Hjelkrem- og Woldbrygga våren 2001.
Olav Larsen demonstrerer glass-skjæring.
.

<>

Håndverksdager i Hjelkrem- og Woldbrygga våren 2001.
Olav Torske demonstrerer ballspill. Foto: Stein M. Bach.
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Håndverksdager 2001. Bandhjul-leiken får sin renessanse.
Foto: Stein M. Bach.
149

Kunnskapsbærere i Hjelkrembrygga fra v: Edvard Fladseth,
Olav Larsen, Olav Torske og Jan SedsbØe. Foto: Stein M. Bach.

Vinneren av bacalaokonkurransen for private deltakere,
Thekla Stokstad i Milnbrygga. Foto: Odd Williamsen.
"%j

Vellykket arrangement i Milnbrygga våren 2001. Smaksprøver på
klippfisk ble laget av kokkelinja ved Kristiansund Videregående skole i
tilknytning til Odd Williamsens foredrag om konsul Knudtzon: "Klippfisk, mystikk og musikk". Foto: Odd Williamsen.
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Museumsdirektør og bøkker Sverre J. Svendsen demonstrerer
bøkkerhandverket under demonstrasjonsdag i Woldbrygga.
Foto. Sandum. Adresseavisa.
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Handelshuset Patrick Volckmar sommeren 2001. Monica Berg
bak disken. Foto: Stein M. Bach.

Oddbjørn Gundersen demonstrerer seilmakerhåndverket under kys tfesten 2001. Foto: Marit H. Mehlum.
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Fredrik Aandahl demonstrerer i smia på Mellemværftet.
Kulturminnedagen 2001. Foto: Stein M. Bach.

Ausekarproduksjon på Mellemværftet. Trebåtbygger Stian Solheim
demonstrerer. Kulturminnedagen 2001. Foto: Stein M. Bach.
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Båtbygging for barn på Mellemværftet.
Kulturminnedagen 2001. Foto: Stein M. Bach.
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Husflidslaget er trivelige medarbeidere i Hjelkrembrygga på Kulturminnedagen, også i år. Fra v: Eli Dalseth, Sonja Engvig, Karin
Ormbostad og Eva May Andersen. Foto: Stein M. Bach.
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ÅRSMELDING FOR
NORDMØRE MUSEUM 2000

Styret for Nordmøre museum har etter årsmøtet 2000 hatt følgende
sammensetting:

Edvard Fladseth gir kyndig veiledning til Straumsnes Bygdemuseums
blikkenslagerutstilling. Fra v: Edvard Fladseth, Arne Vatn og Gunnar
Rakstang. Foto: Stein M. Bach.

-

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

-

Valgt av Kristiansund kommune: Arnt Wærnes. Vararepresentant
Else Leren

-

Valgt av Møre og Romsdal Fylkeskommune: Andreas Sandvik.
Vararepresentant Harald Nymoen.

Styret hadde i 2000 12 styremøter.

Medlemstall: Nordmøre Museum hadde i 2000 133 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 og Else Leren har gjort en aktiv innsats for å verve medlemmer til
museet.
I anledning kulturminnedagen 2001 bisto Nordmøre Museum Rindal
bygdemuseum med å lage en utstilling av de spesielle dekorerte skistavene som er unike for Indre Nordmøre. På bildet ser vi museumsbestyrer Gurli Landsem og regionkonservator Odd Williamsen.
Foto: Stein M. Bach.
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Ansatte ved Nordmøre Museum har vært:
Museumsdirektør/konservator: Sverre Johan Svendsen
Konservator: Marit Holme Mehlum.
Regionkonservator: Odd W. Williamsen
Preparant/fotograf: Stein Bach.
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Sekretær: Anita Paulsen.
Håndverker: Osvald Bae
Prosjektleder for «Patrick Volckmar» (til 01.07.00) Tuva Brænne Wathne
Regnskapsfører: Ole Lystad.
Vaskehjelp: Snefrid Bach.
Guider/ekstrahjelp: Monica Berg, Jane Wiik, Rebecca Vollan, Monica
J. Kulø, Erik Aukan, Jenny A. Raunholm
MUSEUMSDRIFTEN
Publikumsbesøk:
Det totale besøket i 2000 for alle anlegg tilhorende Nordmøre Museum
var 7415 personer.
Økningen i forhold til fjoråret (6006) skyldes åpningen av museets
nye avdeling Handelshuset Patrick Volckmar. De øvrige anlegg viser
en nedgang i antall besøk, mest foruroligende er nedgangen i besøket
på Klippfiskmuseet. Det må gjøres en mer aktiv innsats for å føre besøkende til Klippfiskmuseet/Milnbrygga i sommersesongen. Det er mulig
at Handelshuset Patrick Volckmar har «stjålet» en del besøkende fra
Klippfiskmuseet, men analyser viser at de appellerer til helt ulikt publikum.
Antall skoleelever på klassebesøk viser fortsatt vekst 1999 til 2000.
Økningen skyldes bedre informasjon til skolene, men særlig videreutviklingen av tilbudet i Almskårstua og Hjelkrembrygga ved konservator Marit Holme Mehlum. Dette er et prioritert arbeidsområde for
museets formidlingsarbeid.
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. Økningen skyldes
i hovedsak åpning av et nytt tilbud og her må man vente nedgang når
nyhetens interesse dabber av hvis ikke det gjøres en innsats for å holde
på publikum. 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 - først og fremst må vi tilstrebe en
større grad av familieprofil på større arrangement. Det må påpekes at
den største økningen kommer fra besøkende under arrangement der
adgang til anleggene er gratis.
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Interessen for besøk i hovedhuset er stadig synkende, samtidig som
utstillingen der i større grad tas i bruk til skoleklasser. 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.
Museet må vurdere å demontere en del av utstillingen for å bedre
magasinkapasiteten. De resterende utstillingene vil da i større grad tilpasses skoleklasser og formidling i tråd med L97, gjeldende læreplan
for grunnskolen.
Dokumentasjon
- Intervjuer med håndverkere og eldre arbeidere på den tidligere
arbeidsplassen deres fortsetter.
- Dokumentasjonsfilming av «laging av trantønne» i blikkenslagerverkstedet i Hjelkrembrygga. Blikkenslager Edvard Fladseth med
«læregutt» Ole Bjørn Hansen, Kristiansund videregående skole.
Filmingen ble gjennomført med midler fra Håndverksregisteret,
Maihaugen.
• Samtidsdokumentasjon. Kristiansund Kameraklubb har dokumentert «Kristiansund ved århundreskiftet» i oppdrag for Nordmøre
museum. I alt 760 dias er tatt med motiv som bygninger, bygningsdetaljer, interiører og miljøskildringer.
• Etterkrigs fiskerihistorie. Et viktig arbeid er gjort i samarbeid med
Bendix Heide og Pero Paiva, to viktige aktører i en viktig næring for
gjenreisningsbyen. Det er gjennomført flere intervjuer om utviklingen av fiskerinæringen i Kristiansund og på Nordmøre i etterkrigstida. Heide og Paiva har videre gitt fotografier og kildemateriale til
Nordmøre museum. Deres bidrag har vært enestående med tanke
på framtidig forskning i et av de sentrale temaene i byens moderne
historie.

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 500 gjenstander fordelt på 57 innkomstnumre. Det er satt i gang systematisk registrering og behandling
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av gjenstander tilknyttet blikkenslagerhåndverket. Her er det registrert
ca. 200 gjenstander og grundig katalogisert 50 gjenstander.
En stor utfordring i gjenstandsmassen er konservering av gjenstander av jern og metall i bryggemiljøet. Den saltholdige luften fører til
korrosjon og gjenstander kan ikke stå lenge på gulvet før de ruster. Her
må man sikre visse gjenstander i kontrollerte omgivelser samtidig som
man overvåker nøye tilstanden på de gjenstandene som av formidlingsmessige grunner må være i bryggene.

Fotosamlingen:
Tilveksten har vært beskjeden i 2000. Arbeidet med å registrere og
avfotografere Ida Knudtzons deponerte fotoalbumer fortsetter. 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 2000. Til vekstprotokollen 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 drevet et planmessig innkjøp av eldre litteratur om
Kristiansund og Nordmøre; og eldre litteratur utgitt i Kristiansund.
Trange økonomiske rammer begrenser disse innkjøp.
Undervisning:
Det ble arrangert temadag for skoleklasser i Hjelkrembrygga i juni med
blikkenslager Edvard Fladseth. Over 100 elever kom klassevis og med
et stramt opplegg delt opp i poster som inneholdt både orientering om
materialene, utprøving av forskjellige maskiner av elevene selv, gamle
barneleker med utgangspunkt i blikkenslageravfall, «blekkskiv». Dette
var veldig populært.
Museet gjennomførte også i år "klippfiskdagen" for 7. klasse ved
Allanengen skole.
For å holde kostnadene nede ble bare en liten mengde saltfisk innkjøpt og vaskinga ble demonstrert for elevene ved Anton Klubben.
Arrangementet ble spesielt vellykket i år fordi så mange foreldre og
lærere deltok.

I uken 4. til 8. desember inviterte museet skoleklasser og barnehager
til et juleopplegg i Almskårstua. Arrangementet var bedre organisert
enn året før og vi tok hver dag imot inntil 4 skoleklasser, hvor barna ble
fortalt eventyr og fikk se nissen og nisseungene på hemsen. Nisseungene i eget reir var nye av året og ble laget av Karin Ormbostad i
Kristiansund Husflidslag etter beskrivelser i innsamlet minnestoff fra
Nordmøre. I alt nærmere 300 unger var innom i løpet av uken. I tillegg til
Marit Mehlum som historieforteller deltok også Tuva Brænne Wathne,
Ingar Knudtsen (med selvskrevet eventyr) samt to elever fra musikklinja på Atlanten videregående skole. Dette var vellykket og vil bli
gjentatt til neste år.

Sikring:
Gjennomføringen av sprinkleranlegget på Mellemværftet var hovedarbeidet i 2000. Jan Haraldseth, BT-Brannteknikk har prosjektert Mellemværftet og arbeidet ble utført av rørleggerfirmaet Johnny Andresen.
Dette var et stort løft for sikringsarbeidet i Vågen - et sprinkleranlegg
til ca. kr. 1.000.000. Arbeidet med Sikringsplan for Nordmøre museum
er videreført og søknader for videre sikring av Milnbrygga med deloverrisling og innredning av rømningsveier er sendt. Det systematiske
arbeid som er gjort de siste årene ved konservator Marit H. Mehlum har
gjort at museet nyter stor tillit hos Norsk Museumsutvikling og UniStiftelsen. Noe som gjenspeiler seg i bemerkelsesverdig store tilskudd.
Bygninger/anlegg:
Hjelkrembrygga:
Det ble satt snøfangere på taket for å hindre at snøras derfra stenger
Dikselveien.
Innredningen av blikkenslagerverkstedet fortsatte med bl.a. rydding av
boder og reparasjon av maskiner.
Sørgavlen ble malt av Lorents Fladseth med midler fra Kristiansund
kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune.
Woldbrygga: Vinduer og veggen i sørgavlen ble istandsatt.
Strandhuset: Ingen større vedlikeholds- eller restaureringsarbeider utført
i 2000. Det planlegges å starte opp med en opprusting av Strandhuset i
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2001 med tanke på en aktivisering av huset i samarbeid med Kristiansund Husflidslag.

Nybygg
Utløst av Redningsselskapets planer om å etablere et nytt museum i
Norge med R/S Stavanger på land og under tak, kom det fart i planene
for Nordmøre museums nybygg. En finansgruppe bestående av Andreas Sandvik, Asbjørn Jordahl og Arnt Wærnes fikk i oppdrag å bringe
saken videre. Det ble brukt midler av byggefondet til å lage et prospekt
over et tenkt nybygg innerst i Vågen. Planene skapte diskusjon i nærmiljøet, særlig forslaget om å legge nybygget inneholdende R/S Stavanger i sjøen innerst i Vågen. Redningsselskapets vedtok å dele museumsfunksjonen i tre og legge opplærings- dimensjonen til Kristiansund.
Det arbeides videre med nybyggplanene i 2001.

Mellemværftet: Ingen større vedlikeholds- eller restaureringsarbeider
utover installasjon av overrislingsanlegg.

Kurs/seminar:
Ansatte ved museet har bl.a. deltatt på følgende:
• Landsmøtet i Norges Museumsforbund, Ålesund: Sverre J. Svendsen, Odd Williamsen, Anita Paulsen.
• Årsmøtet i Musea i Møre dg Romsdal (MiMR): Marit H.Mehlum,
Anita Paulsen, Odd Williamsen
• Kurs i bygningsvern Norddal: Osvald Bae, Odd Williamsen
• Ledelsesutviklingskurs LUPIM: oppfølging. Sverre J. Svendsen
• Fagdag bygningsvern NIKU/MIMR: Stein Bach, Marit H. Mehlum, Osvald Bae, Odd Williamsen
• Fagdag materialkunnskap/forebyggende konservering MIMR:
Stein Bach, Osvald Bae, Marit H. Mehlum, Odd Williamsen
• Web-kurs, Kommunikasjonsforening: Odd Williamsen, Marit Mehlum
• Den kulturskapte virkelighet, kulturanalyse og samfunnsendring:
Odd Williamsen
Nordmørskonferansen:
Odd Williamsen
•
• Managementprogram, BI: Odd Williamsen
• Forskerkurs i museumsstudier: Marit H. Mehlum
• Museene og L97: Marit H. Mehlum

Mellemværftet fikk nytt sprinkleranlegg i 2000. Foto: Stein M. Bach.
Milnbrygga: Museets håndverker Osvald Bae har tatt fatt på de mange
små skadene som mange år uten vedlikehold har påført våre brygger.
Generelt vedlikehold utført på mange plan. Mange råtne plank i trekaia
er erstattet. Mye jernbeslag og hele fisketørkeriet i 3. etasje er rustbehandlet Utbedring av vinduer, drenering osv. samt et omfattende kartleggingsarbeid for å kunne prioritere arbeidet videre.
Reperbanen: Kartlegging av tilstanden i forbindelse med rapport for
Riksantikvaren. Rapport ved Odd Williamsen som grunnlagsmateriale
for en fredning av Brunsvikens reperbane.
Handelshuset Patrick Volckmar: Her er det gjort omfattende utbedringsarbeider i forbindelse med innredning av Handelshuset i den gamle
verkstedbygningen til E-verket. Støping av nytt gulv, utbedring av det
elektriske anlegget, maling av vegger, innredning av kontor, butikk,
kaffebrenneri, etc.
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Prosjektarbeid/utviklingsarbeid:
Seterprosjektet: Bearbeiding av rhaterialet ble fullført og prosjektet ferdigstilt med utgivelse av boka «Seterbruket på Nordmøre» på slutten av
året. Marit H. Mehlum fikk stipend fra Norsk faglitterær for-

l
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fatterforening for å kunne ta en måneds permisjon til ferdigstilling av
prosjektet.
Patrick Volckmar als. 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 prosjektleder.
Hun har arbeidet med oppussing av lokalene i det gamle E-verkshuset i
Øvervågen, istandsettelse og installasjon av den gamle Kaffebrenneren
fra TP Engros. Handelshuset ble offisielt åpnet i forbindelse med Nordiske dager i slutten av juni. Handelshuset har vært et svært vellykket
.
prosjekt og kombinasjon av miljø - kaf - kaffebrenner innerst i Vågen
har vist seg å slå an. Besøket har vært meget godt og har holdt seg ut
året. Turfolket har brukt kaf&n flittig utover høsten og vi har kunnet
holde åpent fredag til søndag etter sommersesongen.

Blikkenslageren. Filmdokumentasjon av <daging av trantønne» i sam-

arbeid med Håndverksregisteret med blikkenslager Edvard Fladseth og
«læregutt «Ole Bjørn Hansen. Ansvarlig Marit H. Mehlum.

Årbok for Nordmøre Museum 2000:
Museets fjerde årbok i eget regi hadde følgende innhold:
Williamsen, Odd
Biografi over Nicolay H. Knudtzon III
Hestenes, Arne
Dråkene på klippene.
Hammarlund, Gbsta Frem med gleden!
Kristiansundsbrev fra Dagbladets utsendte
medarbeidere, april/mai 1948
Todal, Margrete
Todals ysteri i indre Aure 1898 - 1935
Karlsen, Kåre
Fra motstandsbevegselsens historie i Kr.sund
under 2. verdenskrig.
Marstein, Erling
Johns, Edward Henry
Svendsen, Sverre J. Patrick Volckmar a/s
Svendsen, Sverre J. Skinnhyre til fisker.
Befaringer, møter, foredrag m.m.:
Av de oppdrag museet har utført i løpet av 1999 kan nevnes:
• Feltarbeid.
Registrering, dokumentasjon i forbindelse med flytting av rammesag fra Rodal til Enge; for Geitbåtmuseet.
Se for øvrig regionkonservatorens rapport.

•

Fylkeskulturutvalgets møte 4.9. 2001 fant sted i Handelshuset Patrick
Volckmar (Kaffebrenneriet). Foto: Odd Williamsen.

Foredrag

Direktøren ble invitert til å holde foredrag i Paris om klippfiskenes
historie som ledd i en landsomfattende lærlingkonkurranse sponset
av Eksportutvalget der kokker / lærere fra Kristiansund videregående hadde hovedansvaret for tilstelningen.
Museet arrangerte foredrag 26. - 28.09 som ledd i de landsomfattende Forskningsdagene.
Sverre J. Svendsen: Handelsvarer og handelskontakter på 1700-tallet.
Marit H. Mehlum:
Muligheter og begrensninger ved bevaring av
gamle håndverk.
Odd Williamsen:
Christian Bræin.
Foredragene belyste forskningen som foregår på Nordmøre museum.
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Museumsdirektør Sverre J. Svendsen deltok for andre årpå rad i en
landsomfattende konkurranse for kokkesko
i Paris i Frankrike i
regi av Exportutvalget for fisk. Kristiansund vid. skole har i mange år
hatt et utvekslingsprogram med hotellfagskolen il C ichy utenfor Paris
der konkurransen ble avvikla.

Andre arrangement
Tro og tradisjon. Årets program begynte med den faste «gregorianske
messen» i Grip kirke. Senere på dagen ble det en gravferd over Vågen
gjenskapt etter beskrivelser fra 1800-tallet med hornmusikanter i likbåten som spilte Christian Bræins variasjon av Chopins sørgemarsj. Foredrag om begravelsesskikker og gravsteinssymbolikk ved S. J. Svendsen. Dette var trolig siste gang dette arrangement ble avviklet med
heldagsprogram.
Klippfiskfestival. Klippfiskfestivalen 29.06 - 2.07 ble arrangert i samarbeid med Kulturby Bergen 2000. En utstilling av Uthusprosjektet på
Røros ble åpnet i Hjelkrembrygga under festivalen. Kystkulturkabareten «Månin Dre» ble vist i vaskehallen i Milnbrygga. I tillegg til den
tradisjonelle bacalaokonkurransen var det grilling av klippfisk på Milnbrygga 30.06.

Finalister, jurymedlemmer og arrangører. Arild Dybvik og Arne Roksvåg fra Kristiansund vid. skole stod for lunsjen under konkurransen der
alle retter ble laget med klippfisk.

Fra venstre: Arild Dybvik, Arne Roksvåg og Sverre J. Svendsen.
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Kulturminnedagen. Tema for dagen var kommunikasjon. Kulturminnedagen ble gjennomført i samarbeid med Kristiansund kommune.
Kristiansund Husflidslag, Arkitektkompaniet, Posten og Kristiansund
Kameraklubb. Særlig Handelshuset P. Volckmar hadde stort besøk. Om
kvelden var det konsert i Vaskehallen med tema «Musikk som kommunikasjon».
Søndagsarrangement «Kjenn din by». Asbjørn Ersvik stilte med sitt
register over bygninger i Kristiansund hvor beboere og firma fra før
1940 er registrert. Informasjonen er basert på branntakster, likningslister, folketellinger m.m. i tillegg er det samlet fotografier av mange av
husene/eiendommene det gjelder. Et imponerende stykke arbeid ble
gjort tilgjengelig for publikum og responsen - og pågangen på arkivet var stor. Dette arrangement vil bli gjentatt «by popular demand».
Høsttakkefesten. Museet inviterte sine hjelpere, ansatte, styret og
andre til høsttakkefest i Handelshuset Patrick Volckmar.
Adventsarrangement. 3. desember ble julearrangementet i Almskårstua avholdt i mildvær og uten snø. 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 fjerde
gang.
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Årets klippfisk
I samarbeid med Norges Eksportråd, Råfisklaget, Un idos og Kristiansund kommune er det i Norsk Klippfiskmuseum arrangert for første
gang en klippfiskkonkurranse for næringen der «Nicolay H. Knudtzons
ærespris» ble delt ut. Arrangement tar sikte på å være et årlig høydepunkt for klippfisknæringen. Arrangement ble avviklet i sin helhet i
Milnbrygga med festmiddag og overrekkelse av prisen i Lossiusgården
om kvelden. Brasils ambassadør var juryens æresformann. Arrangementet er i tråd med Norsk Klippfiskmuseets målsetning om å være et
museum for bransjen og en garantist for norsk klippfisk. Arrangement
blir gjentatt til neste år.
Regionkonservatoren årsrapport 2000
Regionrådsmøter har vært arrangert i Rindal 4. mai (med 5 museer/
kommuner) og Aure 14. september (10 museer/kommuner). I tillegg
var det Nordmørsmøte om rullering av fylkeskommunens kulturplaner
i Kristiansund 5. januar (12 museer/kommuner). Det fins fyldige referater fra disse tre møtene. Regionkonservatoren er også sekretær i MIMR
( Musea i Møre og Romsdal,) som hadde årsmøte på Sekken/ Molde 6.7. april, der 6 av Nordmørsmuseene deltok. På fagdag 29.9. i Molde
deltok 4 Nordmørsmuseer.
Av brosjyrer er produsert museumskap. i «Reisemål Nordmøre»
2000/2001 (opplag 100.000) og «Museumsstafetten - fortellinger fra
Nordmøres historie - sommeren 2000».
Disse museer er besøkt:
B øfj orden sjøbruksmuseum: 16/7
Gamle Kvernes Bygdemuseum: 18/1, 16/3, 16/6 og 24/10.
Geitbåtmuseet i Halsa: 17/2, 5/5 og 6/6.
Gjemnes kommune: 29/11
Kråksundet notnaust og sjøbruksmuseum: 24/10
Leikvin kulturminnepark: 18/6
Rindal bygdemuseum: 24/3, 7/4, 17/6, 16/8.
Straumsnes bygdemuseum: 27/8
Surnadal bygdemuseum: 3/9
Tingvoll museum: 21/6 og 13/9
Vevang bygdemuseum: 18/3
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Smøla Museum er ikke besøkt dette året, men det har vært kontakt pr.
brev, telefon, fax og mail som med alle andre brukere. Det har vært
arbeidet med klippfiskfestivalen, næringsutvikling (kompetanseoppbygging), slektshistorie, bistand til skoleelever og studenter, innsamling av fiskerihistorie (både fra fisker- og industrivinkel), utvikling av
Handelshuset Patrick Volckmar, fredning av Brunsvikens Reperbane
og noe rådgivning til private. Regionkonservatoren har holdt foredrag
om N. H. Knudtzon, Chr. Bræin, kulturminner på Frei og lokal musikkhistorie og har skrevet fire artikler i Tidens Krav. Han har gått kurs i
bygningsvern og deltar på en rekke ulike typer seminarer og samlinger,
for eksempel årsmøtet i Norges Museumsforbund i Ålesund i mai.
Både for Nordmøre Museum, Straumsnes bm, Gamle Kvernes bm,
Geitbåtmuseet og Rindal bm står arbeid med nybygg sentralt. Ved flere
av bygdemuseene er det skjedd generasjonsskifter i ledelsen. Det er fra
lokalt hold bred oppslutning om museumsstafetten, men liten vilje/
evne til å delta i kompetanseoppbygging (bygningsvern, skadedyr,
gjenstandshåndtering). Det regionale samarbeidet mellom kommuner,
bygdemuseer og regionmuseet fungerer meget bra.

Handelshuset Patrick Volckmar a/s.
Prosjektet «Patrick Volckmar als» ble avsluttet i juni med åpning av
Handelshuset Patrick Volckmar og Kaffebrenneri under Nordiske
dager. Denne nye tilveksten i Vågenmiljøet har vært vellykket fra første stund. Godt besøkt i sommersesongen og med et besøk som har
holdt seg oppe gjennom høsten og vinteren. Kombinasjonen lokal historie, nyere tids historie og godt gjennomtenkt vareutvalg har slått an.
«Vardekaffe» selges i store mengder og handelshuset var tydeligvis stedet man handlet «annerledes» julegaver. P. Volckmar a/s har gitt ut en
kalender med gamle kinoreklamer fra Kristiansund. Odd Williamsen
har gjennomført en analyse av prosjektet og de første måneders drift og
skrevet rapport. Handelshuset har vært besøkt av mellom 4000 og 5000
mennesker i de 6 måneder det var åpent i 2000.
Mellemværftet
Mellemværftet er en avdeling av Nordmøre museum med eget styre,
eget budsjett og regnskap. Mellemværftet er åpent for publikum døgnet
rundt og brukes som gjennomfartsområde for fotgjengere i området.
Målrettet besøk til Mellemværftet anslås til ca 10.000 i året.
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Driften på Mellemværftet viser et årsresultat på kr. 71.491 etter en
omsetning på kr. 2 148 469. Styret fungerer som daglig leder etter at
Bård Strømgren sluttet som daglig leder 31.08.00. Ved årsskiftet er det
2 ansatte fagarbeidere ved verftet.
Restaureringen av d/s Thorolf ble avsluttet i 2000 med god resultat.
Rederen berømmet kvaliteten på arbeidet som ble utført på båten ved
utdelingen av Fylkeskommunens kulturpris til d/s Thorolf. Den andre
store oppgaven i 200 var ombygging av «Maud».
Medlemsaktiviteter
Det har vært moderat aktivitet på medlemsfartøyene dette året. Frimann har kommet fri fra presenningen. Losskøyta Langesund tilhørende Eric Duellart har kommet på slipp til utskifting av spant og
hud. Det har kommet i gang bra aktivitet på brannsprøyta Slukk II.
En ny tilvekst til miljøet er Risørskøyta til Åsgeir Roald.
Det praktiseres faste møtekvelder første tirsdag i hver måned med
foredrag, diskusjoner og sosialt samvær. Oppmøtet har vært lavere enn
ønskelig.
Bygninger, anlegg
Sør- og østvegg på bolighuset er malt.
Årets store løft var installasjonen av sprinkleranlegg i alle bygningene,
Fladsethbrygga inkludert. Dette prosjektet kostet nærmere kr. 1.000.000,og ble finansiert av bidrag fra Norsk Museumsutvikling og Uni-Stiftelsen. Selv om dette er et kraftig inngrep i det indre miljø i enkelte tilfeller, var det et nødvendig grep for å brannsikre det verdifulle kulturminnet. Det er utarbeidet detaljert sikringsplan for Mellemværftet og de
øvrige museumsanlegg i denne forbindelse.
Aktiviteter, arrangement
Under årets Kystfest sagde Arild Bjarkø bord og halsemner til en geitbåt for hånd i oppdrag for Jon Godal. Bjarkø er Norges eneste aktive
håndsager. I tillegg utprøvde Bjarkø en del teknikker til skipsarbeid
som er overlevert av informanter i Kristinasund (Rolf Blåsvær), bl.a.
krumsaging av spant.
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ÅRSREGNSKAP 2000
NORDMØRE MUSEUM

2000

1999

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER:
Billett- og salgsinntekter
Leieinntekter
Offentlige tilskudd:
Kulturdepartementet
Fylkestilskudd
Fylkestilskudd ekstra
Kommunetilskudd
Kommunetilskudd - prosjekt
Andre offentlige tilskudd
Andre driftsinntekter
Sum driftsinntekter

108.615
18.500

63.931
18.000

1.301.481
1.278.519
110.000
376.200
6.000
25.000
86.350
3.310.665

1.266.424
1.244.076
330.300
87.184
109.229
67.000
3.186.144

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

7.296
1.901.503
1.138.815
392.000
3.439.614

8.648
1.766.023
966.232
363.000
3.103.903

108.377
265.673
374.050

102.167
114.241
216.408

38.294
38.294

30.175

30.175

Innvesteringsinntekter

1.423.000

480.400

Investeringskostnader

1.617.875

117.952

Avsatt mottatte inv.midler
Bruk av avsatte inv.midler

1.422.961
1.414.342

630.922

Årets resultat/tilført disposisjonsfond
Sum

3.313
3.310.665

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Renteinntekter
Andre finansinntekter
Sum finansinntekter
Rentekostnader
Sum rentekostnader

3.186.144
171

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

2000
228.219
1.666.772
85.935
2.080
1.983.006

1999
207.617
1.764.372
234.673
4.870
2.211.532

ANLEGGSMIDLER
Aksjer og andeler
Bygninger
Sum anleggsmidler
Sum eiendeler

50.000
1.052.238
1.102.238
3.085.241

50.000
1.052.238
1.102.238
3.313.770

GJELD
Kortsiktig gjeld
Udisponerte investeringsmidler
EGENKAPITAL
Bundne fond
Andre fond
Disposisjonsfond
Kapital
Sum gjeld og egenkapital

164.064
1.002.568

234.360
1.091.053

75.000
362.624
226.581
1.254.407
3.085.244

75.000
448.319
210.631
1.254.407
3.313.770

Kristiansund N., 31. desember 2000, 8. januar 2001
Sverre Johan Svendsen

direktør

Hans Hammond Rossbach

formann

Ole Lystad

regnskapsfører

Revidert og funnet i orden. Kristiansund N.
Eivind Glærum, reg. revisor

ÅRSREGNSKAP 2000
2000

1999

19.146,50
110.000,00
20.000,00
15.660,00
6.761,00
12.890,00
30.000,00
214.457,50

35.625,00
107.000,00
18.500,00
13.715,00
8.996,00
7.023,00
30.000,00
220.859,00

INNKJØP VARER:
4010 Varer for salg
Sum innkjøp varer

40.897,81
40.897,81

45.709,41
45.709,41

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.
6710 Kontorrekvisita
6720 Annonser
6740 Reklame
6810 Telefon
6820 Porto/gebyr
Sum driftsutgifter

40.908,18
1.673,00
2.357,00
16.187,00
15.315,30
0,00
430,50
3.764,50
360,00
1.660,50
12.086,00
82.754,00
453,50
0,00
246,00
1.861,50
196,50
180.253,48

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
0,00
396,00
5.722,00
744,50
253,00
149.912,09

794,00
794,00

784,39
784,39

NORSK KLIPPFISKMUSEUM
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

FINANSINNTEKTER:
8010 Renter av bankinnskudd
Sum finansinntekter
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GITTE TILSKUDD:
8620 Nordmøre Museum — Lønnstilsk.
Sum gitte tilskudd
RESULTAT — Årets overskudd

15.000,00
15.000,00
20.899,79

15.000,00
15.000,00
11.021,89

AVSLUTNINGSKONTI EGENKAPITAL:
8990 Årets overskudd
Sum avslutningskonti
RESULTAT

20.899,79
20.899,79
0,00

11.021,89
11.021,89
0,00

Kristiansund N., 31. desember 2000 / 8. januar 2001
Sverre Johan Svendsen

direktør

Hans Hammond Rossbach

formann

Ole Lystad

regnskapsfører

Revidert og funnet i orden. Kristiansund N
Eivind Glærum, reg. revisor

ÅRSMELDING FOR
MELLEMVÆRFTET 2000

Driften på Mellemværftet viser et årsresultat på kr 71.491,- etter en
omsetning på kr 2.148.469,-. Det framlagte årsregnskapet er avgitt
under forutsetning av fortsatt drift ved Mellemværftet.
Styret fungerer som daglig leder etter at Bård Strømgren sluttet som
daglig leder 31.08.00. Ved årsskiftet er det 2 ansatte fagarbeidere ved
verftet.
Restaureringen av d/s Thorolf ble avsluttet i 2000 med godt resultat.
Rederen berømmet kvaliteten på arbeidet som ble utført på båten ved
utdelingen av Fylkeskommunens kulturpris til d/s Thorolf. Den andre
store oppgaven i 2000 var ombygging av «Maud».
Medlemsaktiviteter
Det har vært moderat aktivitet på medlemsfartøyene dette året. Frimann har kommet fri fra presenningen. Losskøyta Langesund tilhørende Eric Duellart har kommet på slipp til utskifting av spant og hud.
Det har kommet i gang bra aktivitet på bramisprøyta Slukk II.
En ny tilvekst til miljøet er Risørskøyta til Åsgeir Roald og kutteren
«Sild Senior» ved Ivar Løkvik.
Det praktiseres faste møtekvelder første tirsdag i hver måned med foredrag, diskusjoner og sosialt samvær. Oppmøtet har vært lavere enn
ønskelig.
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Bygninger, anlegg
Sør- og østvegg er malt.
Årets store løft var installasjonen av sprinkleranlegg i alle bygningene,
Fladsethbrygga inkludert. Dette prosjektet kostet nærmere kr 1.000.000,og ble finansiert av bidrag fra Norsk Museums utvikling og Uni-Stiftelsen. Selv om dette er et kraftig inngrep i det indre miljø i enkelte tilfeller, var det et nødvendig grep for å brannsikre det verdifulle kulturminnet. Det er utarbeidet detaljert sikringsplan for Mellemværftet og de
øvrige museumsanlegg i denne forbindelse.
Aktiviteter, arrangement
Under årets Kystfest sagde Arild Bjarkø bord og halsemner til en geitbåt for hånd i oppdrag for Jon Godal. Bjarkø er Norges eneste aktive
håndsager. I tillegg utprøvde Bjarkø en del teknikker til skipsarbeid
som er overlevert av informanter i Kristiansund (Rolf Blåsvær), bl. a.
krumsaging av spant.

Tom Kaasen
styreleder
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Driftsregnskap pr. 31.12.2000
HITTIL
I ÅR

HITTIL
I FJOR

Salgsinntekter
Andre driftsinntekter

Kr
Kr

1 622 144
526 324

2 049 991
525 400

AVVIK
(427 846)
924

Sum driftsinntekter.

Kr

2 148 468

2 575 391

(426 922)

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

62 022
(526 229)
14 306
10
161 895
(193 521)

2 003 384

2 484 901

(481 518)

145 085

90 489

54 595

5 649
79 243
(71 491)

2 307
88 792
(4 004)

3 343
(9 549)
(67 487)

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

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Renteinntekter
Rentekostnader
Overf. resultat

Kr
Kr
Kr

511 067
917 964
(248 867)
34 300
184 104
604 816

177

Balanse
HITTIL
I ÅR

HITTIL
I FJOR

ENDRING

Perioderegnskap pr. 31.12.2000
Mellemværftet avd. Nordmøre Museum
6509 KRISTIANSUND N

Bygninger
Inventar
Finansielle anleggsmidler

Kr
Kr
Kr

1 684 610
24 800
2 087

1 715 810
27 900
2 087

(31 200)
(3 100)
0

Sum anleggsmidler

Kr

1 711 497

1 745 797

(34 300)

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

Kr
Kr
Kr
Kr
Kr
Kr

168 773
473 876
(189 104)
34 359
42 007
28 782

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

(59 627)
74 686
(184 104)
(32 310)
(64 283)
(23 541)

Kr

558 692

847 871

(289 179)

Utarbeidet regnskap med noter, årsberetning fra styret og revisjonsberetning
utgjør årsoppgjøret.

Sum eiendeler

Kr

2 270 189

2 593 668

(323 479)

Kristiansund N., den 11.april 2001.

Egenkapital

Kr

870 325

798 835

71 491

Sum egenkapital

Kr

870 325

798 835

71 491

Annen langsiktig gjeld

Kr

974 232

1 025 000

(50 768)

Sum langsiktig gjeld

Kr

974 232

1 025 000

(50 768)

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

221 208
39 730
22 190
19 563
4 263
72 326
18 845
27 507

0
182 910
46 672
49 599
118 214
128 041
41 368
203 030

221 208
(143 180)
(24 482)
(30 036)
(113 951)
(55 715)
(22 523)
(175 523)

425 632

769 834

(344 202)

Sum egenkapital og gjeld Kr

2 270 189

2 593 668

(323 479)

Lsum omløpsmidler

Regnskapsførere kommentar:
Endelig regnskap for 2000.
Regnskapet er basert på fremlagte bilag og revidert.
Årets drift ga et overskudd på kr 71,4911.- av en samlet inntekt på kr
2,148,468.
Lønn/personalkost. i % av innt: 31,1% (1999: 45%)
Driftskostnader i % av innt.: 38,3% (1999: 33%)

Med hilsen
Centrum økonomiservice AS
Autorisert Regnskapsførerkontor
Kåre

Centrum Økonomiservice AS, Konsul Knudtzons gi. 5, 6509 KRISTIANSUND N Org_nr.: 933879695
Centrum Økonorniserviee AS, Konsul I.udtiions gt 5, 6509 KRISTIANSUND N Otg.ru.: 933879895

Mellemværftet avd Nordmøre Museum Periode,eski, pr 31 12 2000
Mdlemværflet avd. Nordmøre Museum Perioderegnskap pr. 31.122000
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MEDARBEIDERE I ÅRBOK FOR
NORDMØRE MUSEUM 2001
Brennskag, Marit Jorid, f. 19.02.1958 i Surnadal. Har arbeidet ved
Surnadal Bygdemuseum siden 1999.
Høvik, Kristian (1863-1955). Opprinnelig fra Høvik på Tustna. Bodde
senere på Fossheim, Tustna. Var lærer i Hals og Knarvik og klokker i
Gullstein. Interessert i lokalhistorie og arbeidet som informant for
Norsk Etnologisk Gransking i flere år.
Leigre, Erling V., f. 1926 i Kristiansund N. Cand.theol. Menighetsfakultetet i 1951. Ansatt Den Norske Sjømannsmisjon 1951-1962 med
tjeneste bl.a. i Montreal, Baltimor, London, Swansea Kardiff. Sokneprest i Sunndal og Risør. Prost i Gauldal. Pensjonist.

NORDMØRE
ENERGIVERK
Helt naturlig
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

Mehlum, Marit Holme, f. 1953 i Tønsberg. Mag. art. etnologi UK)
1988. Konservator ved Nordmøre Museum fra 1.9.1993.
Snildahl, Arne (1902-77) — Opprinnelig fra bydelen Vågen i Kristiansund, freelance-skribent i Romsdalsposten i mange år under navnet
"Enra". Flyttet til Stavanger og arbeidet som malermester og senere
maskinsetter i bladet "Rogaland".
Sogge, Olav ((1882-1955) — Drev fargeri på Einmoen i Surnadal, medlem av avholdsbevegelsen, var møteleder og oppleser. Interessert i
lokalhistorie og arbeidet som informant for Norsk Etnologisk Gransking i flere år.

Tollåsenga Produkter
Politimester Bendixens gate 49
Postboks 392
6501 Kristiansund N
Tlf. 71 67 49 52
tollprod@c2i.net

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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Kom og se
vår store utstilling av sanitærutstyr.
5-ferfinner du nettopp det du skat hal

Bademiles

ØIVIND LYSTA AS

B IFOT
BØIFOT

(~taii-ad/o« a#4,

AUT. ELEKTROENTREPRENØR • AUT. TELEINSTALLATØR

Installasjon, vedlikehold og service:
BOLIG • INDUSTRI • SKIP

Freiveien 24, 651 I KRISTIANSUND N.
Telefon: 7I 67 09 55

INDUSTRIVEIEN 4B - 6517 KRISTIANSUND
TLF. 71 57 25 10

ET FIRMA I

BØIFOT-9~~

LOKALHISTORIEBØKER
fra Kristiansund og Nordmøre
får du hos oss

ARK Sverdrup
Kaibakken

SEWBETKIIING-4~4iHOLONIAL
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Telefon 71 57 09 60 - Fax 71 57 09 70
E-post: sverdrup@arkbokhandel.no
www.sverdrupbok.no
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-(411/ INDUSTRIKOPI A.S

, 3iskerestaurant

4.

stjern.

GAGA 1,1

KRISTIANSUND

Spisestedet med det beste fra havet
og den hyggeligste atmosfære

Alt i kopiering - også i farger

FOTO

SPESIALITET: BACALAO - BLANDABALL
• Klippfisk i mange varianter
• Fersk fisk etter tilgang • Kjottretter og Pizza

UTESERVERING OM SOMMEREN

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

Tlf. 71 67 87 78

Catering: Smorbrod og smaretter til moter, servering ved overtid og hjemmeselskap.
Snitter - Middager - Koldtbord - Havets Festbord - Sildeanretninger Laksefat / roket, gravet - Spekemat - Bolinos

E-post: loevold@online.no / www.sjostjerna.no

Regionbanken
Banken ble etablert i 1835 som den første mellom
Bergen og Trondheim. Opp gjennom årene har vi vært
en sentral støttespiller for utviklingen pa Nordmøre. I dag

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

HOTELL KRISTIANSUND
R A I N B O W

H 0 T E L S

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

er SpareBank 1 Nordvest regionbank for Møre og Romsdal.
Telefon: 71 58 00 00
E-post: nordvestgsnv.sparebank1.no Internett: www.snv.no

SpareBankr)Nordvest
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GLASSMESTER

ANTON SOLBÆR
HAUGGT. 21 6509 KRISTIANSUND N. — TELEFON 71 56 67 60
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f
ROGER HASSELØ
otografen

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

Hauggt. 15, 6509 Kristiansund N.
Telefon 71 67 17 70

Bohus

HOPEN PÅ GOMA
ÅPEN: KL. 10-19 (15)
TELEFON 71 58 84 00

Silketrykk på Glass,
Porselen, T-skjorter,
Vinyl og Tekstiler.

Hjemmeside:
h p://home.c2i ,net/michpott

~II

Comfort

Comfort Hotel Fosna
Kristiansund
Telefon 71 67 40 11 - E-post: booking.fosna@comfort.choicehotels.no

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

Den norske Bank
Vi har muligheten — du har valget!
Besøksadr.: Nedre Enggt. 6, Kristiansund
186

€Lnur
187

Vågeveien 4,
6509 Kristiansund N.

tglanigitIMEIWIEFIIW
uM/11[0111[11MIEJIB

Sentralbord
71 58 73 70

COCIMIICJIUMIGHTI

fl

Nordmørskafeen
Inneh. Inger J. og Geir Gimnes

Fosnagt. 3, 6509 Kr.sund N.
Telefon: 71 67 45 47

JONAS ItNIPISLN A•S

- ser deg i By n -

I STIANSUND

SENTRUM

HOB Møre as • Postboks 750, 6501 Kristiansund
Telefon 71 58 78 50 • Fax 71 67 71 82

KLÆR FOR HELE FAMILIEN

CUBUS

NISJA STORGT. NS
STORGATEN 2,
6509 KRISTIANSUND N.
TELEFON 71 57 25 10

MIDT I KAIBAKKEN

GULLSMEDEN I GÅGATA
6509 KRISTIANSUND N. — TLF. 71 67 14 27

SMIA

11/181(1:10

Fiskerestaurant

BACKER

Fosnagt. 30b, 6509 Kristiansund
Telefon: 71 67 11 70 — Telefax: 71 67 11 58

Telefon 71 58 08 00
188

agee

Smia Restaurant og Catering AS
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1.1-

afft.finer

SOUVENIR & GAVEARTIKLER
Stort utvalg i souvenirer, T-skjorter.
sten og stensmykker, flagg, merker,
skinn og kongetinn.

Bøker /hefter til salgs
ved Nordmøre Museum

Kaibakken i — Tlf. 71 67 06 64
Årbøker for Nordmøre Museum 1995-2000 pr. stk. ............. kr 130,Gjertsen, Karl Ragnar 1992: Bacalao superior sin espinas. Om tilvirkning av klippfisk.
(Nytt opplag av særtrykk 1999)

...... kr 35,-

nordmøre museum
1997

nordmøre
museum
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Bøker /hefter til salgs
ved Nordmøre Museum
Husby, Egil 1981:
Reperbaner og repslageri i Kristiansund (innbundet) ............. kr 100,Uinnbundet utgave ..................................................................... kr 40,Hoem, Arne I. 1977:
Kristiansund og Nordmøre i gamle dager ...............................

kr 60,-

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,Mehlum, Marit Holme 1994:
Blikkenslagerhåndverket i Kristiansund ................................. kr 30,Mehlum, Marit Holme 2000:
Seterbruket på Nordmøre ..........................................................

kr 200,-

Svendsen, Sverre J. 1994:
Bøkkerhåndverket i Kristiansund 1865-1940 ........................ kr 250,Egi( Husby.

Reperbaner og repslageri
i Kristiansund

ODD W. WILI IMASIN

KRISTIANSUND
OG NORDMØRE
I G»,11 I 1,1(.3ER

GOD GEDIGEN MUSIKK
Xtistian,and Nuniumiodysiv,
MI

ÅR 1999

nordmeee

Blikkenslagerhåndverket i
Kristiansund

sETERBRuKvr
940

Bli4.5.1.199 , Arne
BlIktonder
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