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Forord

arbeider der, og blant folk i lokalsamfunnene. Det er derfor viktig å ta hensyn
til de psykologiske prosessene som settes i gang ved en omorganisering. Kvaliteten av en strukturendring i organisasjonen er bare så god som menneskenes
vilje til å endre seg med den. Det viktigste er å ivareta menneskene. Du kan
strukturere organisasjonen perfekt, men hvis folk er ulykkelige, blir det ikke
bedre av struktur. (Fra temanummer Change, Training & Development Journal, mars 1992).

Et «hamskifte» for museene
på Nordmøre

En assosiasjon bringer meg til Inge Krokanns bok "Det store hamskiftet i bondesamfunnet" (1976). Her beskrives bøndenes intuitive motvilje mot de store
driftsendringene som fant sted i bondesamfunnet fra midten av 1800-tallet og
framover.

Av MARIT MEHLUM

2003 har vært et brytningsår for Nordmøre Museum. Det har blitt stilt store
krav og utfordringer til oss på grunn av den omfattende omstillingsprosessen
som museumsreformen har medført for museene som går inn i det nye, konsoliderte museet.
Omorganiseringen har satt spor i alle involverte parter. For oss i museumsbransjen har omorganiseringen kanskje vært en ekstra stor utfordring. Vi
" museumsmennesker" har muligens en spesiell skepsis mot endringer? Vi har
som oppgave å ta vare på kulturarven, verne og formidle denne. Vi oppfatter
vel oss selv mange ganger som vernere av kulturell identitet og egenart. Folkemuseene er konkrete symboler på det vi oppfatter som kjernen i vår kultur, våre
røtter.
Folkemuseene vokste på 1800-tallet fram som identitetskapende kulturelementer. Det var den økende bevisstheten om vår norske kulturhistorie som
dannet grunnlaget for framveksten av de første folkemuseene. Ikke minst var
det viktig å formidle det norske — det vi var stolt av — vår egenart og vår selvstendighet etter mange år med unionsstyre. Derfor er det også elementer av
vårt grunnleggende ønske om sjølråderett som ligger forankret i museenes
samlinger. Det var det folkelige — dvs. bondekulturen og almuens kultur folkemuseene etter hvert tok tak i og brakte fram i lyset.
Museene er altså ikke hvilke som helst organisasjoner å endre på: Det stilles
spesielle krav til de som har igangsatt omstillingsprosessen. Det er mange
grunnleggende følelser forbundet med museenes samlinger, både for de som
4

"Sjølve innstillinga hjå folk flest til dette nye i bruksmåtane kan ein kanskje
karakterisere best ved desse Duun-orda: "Ingen torde vera først, og ingen torde
vera sist". Dei såg gjerne at andre gjorde eit eksperiment, og lukkast det, var
dei gjerne snare å koma etter. Men mislukkast det, hadde dei kaldfliren å syne
fram åt desse "som vilde gjera seg til". Det som likevel kanskje skar djupast inn
i sjølve sjelelivet, serleg hjå dei eldre, ved denne omlegginga i drifta, var at den
gamle fe-rasen skulle bytast ut med ein ny og betre. Det hende og at dei eldre
bremsa for utviklinga ved å truge med at dei ville "ta kåret" sitt, dersom dei
yngre freista å setje i verk noko av det nye som dei eldre mislika; i svært mange
tilfelle tolde ikkje garden i desse tider at kåret vart teki ifrå, og som regel gjekk
det då og saman med det andre. Når dei gamle fekk matmåla sine i lag med
gardfolket elles, var dei nøgde".

Krokann beskriver allmennmenneskelige reaksjoner på endring, men faktum
er at vi ikke lever i en statisk verden, og vår evne til å tilpasse oss nye tider vil
være avgjørende for hvordan vi greier å overleve. Dette kan også være tilfelle
for de mange små og store folkemuseene som lever rundt omkring. Men menneskenes tilpasningsevne er stor, og så lenge vi har troen på at noe kan bli
bedre, er det ingen grunn til å streve bakover.
Kanskje tida er moden for en forandring — vel og merke med pietet og jordnærhet: Vi må ikke glemme våre forutsetninger: Forskning, formidling og bevaring. Uten at vi tar vare på og verner om vår egenart på en forsvarlig måte, vil
museene snart bli kulisser uten innhold. Jon Godal formulerer det slik i sin
artikkel: "Eit museum har kunnskap som sitt viktigaste produkt."
utvikle nye samarbeidsformer vil være en stor oppgave for oss museumsmennesker. Dersom vi er spenstige nok til å ta utfordringen, har vi muligheten
til å vokse oss sterkere på dette hamskiftet.
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Et nytt regionmuseum for
hele Nordmøre

Av PER HELGE MALVIK, styreleder

"Nordmøre har ei fantastisk spennende kulturhistorie, mange flotte
museumsanlegg, et kvalifisert personale, og mange entusiastiske frivillige... Utfordringene er mange og potensialet betydelig for det nye regionmuseet for Nordmøre." Sitatet er hentet fra stillingsannonsen i forbindelse
med utlysningen av direktørstillinga i vår. Dette er etter mitt syn en god
beskrivelse av utgangspunktet for det spennende og utfordrende arbeidet
som styret for det nye regionmuseet står overfor.

Hele Nordmøre
Museene i Norge omorganiseres. Økt ressurstilgang og faglig og organisatorisk samordning skal gi bedre museum. Møre og Romsdal er delt i tre
regionale museumsenheter etter fogderigrensene. Enhetene er organisert som stiftelser med egne styrer.
Styret for det nye regionmuseet for Nordmøre kom i gang med sitt arbeid
i mars. Oppgaven består blant annet i å etablere en felles museumsorganisasjon av og for ikke mindre enn 15 eksisterende små og store museumsanlegg rundt om på Nordmøre. Det nye regionmuseet skal videre yte
museumstjenester i alle de 13 Nordmørskommunene, også de kommunene som i dag ikke har lokale museum.

- Ta ska vi få te!
Forventningene til gjennomføringen av museumsreformen er store og tildels sprikende. Blant aktive museumsinteresserte på Nordmøre er det
naturlig nok forventninger om både mer penger og flere stillinger. Det er
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mange oppgaver som det haster med å få løst. Fylkeskommunen har på
sin side pekt på at en svak ressurssituasjon gjør at utgangspunktet for
reformen er vanskeligere på Nordmøre enn i Romsdal og på Sunnmøre,
og fortsetter: "...Det må derfor utvisast tålmod før ein kan forvente rimelege resultat på Nordmøre".
For å lykkes i å realisere ideen om et nytt regionmuseum for hele Nordmøre er vi helt avhengige av å utvikle en konstruktiv samarbeidskultur
der vi evner å løfte i flokk. Enkelt sagt, men krevende i praksis! Fylkeskommunens utsagn om at oppgaven er spesielt krevende for Nordmøres
del utgjør en ekstra motivasjon for at "-Ta ska vi få te!". Basert på erfaringer fra noen få måneders styrearbeid, er min vurdering at vi har kommet godt i gang. "Godt begynt er halvt fullendt", heter det visst. Jeg ser i
hvert fall med glede fram til det videre arbeidet.

Forankringsmuseum
Fylkeskulturstyret la til grunn for gjennomføring av reformen at de nye
regionmuseene skal være organisert som selveiende stiftelser, med eksisterende hovedmuseum i Kristiansund, Molde og Ålesund som "forankringsmuseum" for de nye regionmuseene. Overtakelse av tidligere Nordmøre Museum med tilhørende samlinger og eiendommer i Kristiansund,
og opprettelse av en selveiende stiftelse basert på disse, sto derfor først
på dagsorden da styret for det nye regionmuseet tok til med sitt arbeid.
14.mai d.å. ble vedtaket om å opprette en stiftelse for museene på Nordmøre fattet. Det skjedde i forbindelse med ekstraordinært årsmøte i

14. mai d. å. ble vedtaket
om å opprette en stiftelse
for museene på Nordmøre fattet. Overtakelsen
av «det gamle Nordmøre
Museum» til «Stiftelsen
Nordmøre Museum» forsegles av et håndtrykk.
Fra venstre:
Tidligere styreleder
Andreas Sandvik og
ny styreleder
Per Helge Malvik.
Foto: Marit Mehlum
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Nordmøre Museum. Med dette vedtaket var det formelle grunnlaget på
plass for å gjennomføre museumsreformen på Nordmøre. I samme møte
ble for øvrig den tidligere Foreningen Nordmøre Museum vedtatt omgjort
til en venneforening for alle museene i Kristiansund under det foreløpige
navnet "Museets Venner".

Kommunene viktige medspillere
Nordmørskommunene har i mange år vært viktige og nødvendige bidragsytere, og sentrale medspillere i å skape det flotte og mangfoldige museumstilbudet som Nordmøre i dag har. Ressursene fra staten vil øke noe
som følge av museumsreformen. Men vi er fortsatt helt avhengige av å ha
med oss kommunene i det videre arbeidet, også når det gjelder økonomi,
dersom vi skal ha mulighet til å innfri de forventninger og skape de
resultater som museumsreformen legger opp til.
Styret vil gjennomføre drøftinger og inngå avtaler med lokalmuseene i
løpet av inneværende og neste år, med sikte på å innlemme disse i stiftelsen for det nye regionmuseet. I denne sammenheng ønsker vi også en
aktiv dialog med de aktuelle vertskommunene. Kommunenes rolle og
medvirkning i den videre utviklingen av eksisterende og evt. nye museumsanlegg vil her være sentrale tema.

Nybygg i Kristiansund
Et særlig ansvar påhviler Kristiansund kommune som vertskommune
for forankringsmuseet for det nye regionmuseet. Dette med tanke på å
realisere et nytt magasin- og museumsbygg i byen. Denne oppgaven har
høy prioritet, og må løses gjennom et samarbeid der både staten, fylkeskommunen, vertskommunen og regionmuseet deltar. Styret har iverksatt et arbeid med å klargjøre muligheter og alternativer for et slikt
nybygg, herunder foreta en fordomsfri gjennomgang av foreliggende
utredninger og planer. Dette er en oppgave som det haster med å finne en
løsning på, noe jeg mener vi skal kunne lykkes med dersom vi evner å
etablere et godt og konstruktivt samarbeid rundt prosjektet.

Navnespørsmålet
Styret var tillagt oppgaven å bestemme navnet på det nye regionmuseet.
Styrets arbeidsutvalg (AU) foreslo "å fastsette Nordmøre Museum som
fellesnavn for det nye regionmuseet, med tillegg av navn på de enkelte
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tilsluttede avdelinger / samlinger / institusjoner, samt at det skal utvikles en ny felles logo for det nye regionmuseet". AU pekte i sin vurdering
på at navnet burde fylle følgende behov:
• Fortelle hva slags virksomhet vi driver med: Museum (også et internasjonalt kjent begrep)
• Fortelle hvilket geografisk område virksomheten dekker: Nordmøre
Navnesaker kan skape diskusjon. Det skjedde også i vårt tilfelle. Styret
valgte derfor å sende Arbeidsutvalget sitt navneforslag ut til organisasjonen / tilhørende avdelinger til orientering, med mulighet for å komme
med innspill før styret skulle fatte sitt endelige vedtak i saken 11.juni d.å.
Det kom inn forslag fra 3 lokalmuseum om at "Nordmørsmuseet" burde
velges som navn på det nye regionmuseet. Ved avstemmingen i styret falt
dette forslaget til fordel for AUs forslag om "Nordmøre Museum".

Direktøren på plass!
En særdeles viktig oppgave har preget styrets arbeid dette første halvåret: A ansette direktør for det nye regionmuseet. Jeg vil på vegne av styret uttrykke at vi er svært tilfreds med at Ole-Andreas Isdahl takket ja
til direktørstillingen. At dette er en utfordrende jobb framgår av stillingsannonsen, der det bla. heter:
"Direktørstillingen er utfordrende fordi virksomheten er omfattende og
kompleks, og inne i en organisatorisk utviklingsfase som skal samle og
utløse lokale ressurser i en felles museumsorganisasjon for Nordmøre.
Direktøren kan regne med god støtte fra stiftelsens styre, personalet, og et
faglig nettverk i Møre og Romsdal bestående av de to øvrige regionmuseene og fylkeskommunens kulturavdeling."
Jeg vil benytte denne anledningen til å ønske Ole-Andreas lykke til i
arbeidet!

Det nye styret består av følgende personer:
Per Helge Malvik, leder. Rolf Kåre Sæther, nestleder. Margrete Seter,
styremedlem/medlem av AU. Bjørg Bergem, styremedlem. Asbjørn Jordahl, styremedlem. Olav Nilssen, styremedlem. Marit Mehlum, styremedlem (ansattesrep.) Varamedlemmer: Bodil Røeggen. Børre Tangen.
Stein M. Bach (vara, ansattesrep.)
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Museum i Møre og Romsdal,
etablering og utvikling
Ei kort historisk oversikt
Av JENS PETER RINGSTAD

I desse ABM-tider med store museumsreformer på gang kan det vere
nyttig og interessant å ta eit lite tilbakeblikk på historia når det gjeld
etablering av musea i Møre og Romsdal. Kva var opphavet og inspirasjonen, når vart institusjonane etablert, kva er typisk for utviklinga og dei
enkelte tidsperiodane og kva slags museumsidéer lagt til grunn er mellom dei tema som eg skal kome inn på.
Dette er på ingen måte meint å vere ei komplett museumshistorie for
Møre og Romsdal. Men eg vil trekke fram nokre sider som vi kanskje
ikkje har så mykje fokus på til dagleg, men som eg finn grunn til å minne
om utan å ha ambisjonar om å lage eit fullstendig bilete.

Opphav og inspirasjon
Kva var opphavet til at personar i vårt fylke tok initiativ til å opprette
museumsinstitusjonar. Kvar hadde dei sin inspirasjon frå? Dette veit eg
lite om, men eg veit noko om kva som rørte seg i tida og at Møre og Romsdal ikkje var først ute her i landet. Det Kongelige Norske Videnskabers
Selskab vart stifta i Trondheim i 1760 og hadde frå starten samlingar av
historiske materiale. Kven var det som stifta dette museet? Jau, det var
biskop Gunnerus, rektor Schønning og etatsråd Suhm. Personar med
sentrale stillinger i det offentlege som var opptekne av ta vare på og
framskaffe ny kunnskap, men i hovudsak innan for ein akademisk krets.

Folkeopplysningsrørsla fekk fotfesta her i landet først frå midt på 1800talet. I 1862 arrangerte Ålesunds Handelsforening ei utstilling med
tanke på folkeopplysning og næringsutvikling. Utstillinga inneheldt mellom anna modellar av fiskefartøy og andre båtar og målet var å inspirere
til nytenking og modernisering av fiskeflåten. Denne modellsamlinga
vart seinare overtatt av Aalesund Museum då det vart stifta i 1903.
Dei første musea var i hovudsak gjenstandssamlingar, men mot slutten
av 1800-talet gjorde friluftsmusea sitt inntog i Norge. No skulle ein
samle inn og stille ut heile bygningar. Kong Oscar II etablerte ei samling
på Bygdøy kongsgård i 1885. Samme året etablerte romsdalingen Anders
Sandvig seg som tannlege på Lillehammer. Etter oppvekst på Farstad
hadde Sandvig gått i gullsmedlære i Kristiansund og tok seinare tannlegeeksamen som 20 åring. Han fekk med seg eit studieopphald i Berlin før
han kom tilbake til Norge og åpna praksis. To år etter at han kom til Lillehammer starta han, 25 år gamal, i 1887 på det verket som vi i dag kjenner som De Sandvigske Samlinger eller museet på Maihaugen. Romsdalingen Sandvig har nok inspirert andre frå dette fylket til å verte samlarar.
Nasjonsbygging var eit viktig tema for mange nordmenn alt frå 1814. Av
dei meir kjende personane frå vårt fylke var ørstingen Ivar Aasen som på
1800-talet gjorde ein stor innsats for å legge grunnlaget for eit norsk
skriftspråk. Etter frigjeringa frå Sverige i 1905 tok nasjonsbyggingssaka
av for alvor. Det var viktig å hente fram i lyset alt som var typisk norsk
og kunne bygge opp under vår eigen identitet. Etablering av friluftsmuseum eller folkemuseum var viktige tiltak i dokumentasjonen av vår
stolte historie. Det store hamskiftet i landbruket og framveksten av
industrien som førte til store strukturendringar i samfunnet var nok
også medvirkande til at enkelte såg behovet for å sikre viktige kjelder til
den historia som held på å forsvinne.

Framveksten av museumslandskapet
i Møre og Romsdal
Eg vil dele inn framveksten av musea i Møre og Romsdal i sju tidsbolkar
som tilsaman strekker seg over eit tidsrom på 100 år.
Vi har nok hatt ein del forløparar før vi fekk dei meir etablerte institusjonane. Eg har alt nevnt modellsamlinga i Ålesund frå 1860-åra. I 189011

åra hadde kaptein Ziegler på sine reiser registrert ei gamal nystove/
sengebud på garden Holt i Stordal. Byselskapet i Molde vart med på å
flytte og sette stova opp i Reknesparken i Molde. Bygningen står i dag på
Romsdalsmuseet nord for Reknesparken.

Tre gjenstandsmuseum ved hundreårsskifet
Rundt hundreårsskiftet (1800 —1900) fekk vi tre museum i Møre og
Romsdal som i alle fall i starten var å rekne som kulturhistoriske gjenstandsmuseum. Det var i kronologisk rekkefylgje:
1894 Kristiansunds Museum, seinare Nordmøre Museum
1897 Ivar Aasen museet i Hovdebygda i Ørsta
1903 Aalesunds Museum.

Nordmøre Museum frå 1894
Museet si gjenstandssamling var den første perioden plassert i bysentrum og under bybranden i 1940 vart gjenstandsmassen redusert frå
5500 til 400. Frå 1913 bygde museet opp ei lita friluftsavdeling, først i
Clausenenga og siden ved Dalen gård, med tilflytta bygningar frå bygdene på Nordmøre. I 1962 vart det bygt opp eit eldfast bygg for museet
ved Dalen gård. I seinare tid har museet i stadig større grad bevega seg
til Vågen med overtaking av Mellemværftet (1984), Woldbrygga med bøkkerverkstad (1978), Hjelkrembrygga (1983), og Klippfiskmuseet (1992) i
Milnbrygga (brygga ble overtatt i 1990) for å nemne dei viktigaste elementa.
Ivar Aasen museet 1897
Etter at vitskapsmannen og forfatteren Ivar Aasen døydde i Kristiania
1896, tok arvingane hans med nevøen og gardbrukaren i Åsen-garden,
Jon Aasen i spissen, eit intitiativ til å ta vare på eignalutane Ivar Aasen
etterlet seg. Alt året etter, i 1897 var det første Ivar Aasen museet på
plass i Åsentunet i Hovdebygda. Den store boksamlinga og det enkle
bohavet var plassert i ei gamal røykstove som Jon Aasen hadde kjøpt på
Heltne i Volda og sett opp i tunet.
Andre generasjon museumshus, ei eldfast bygning i mur kom på plass i
1946 og no nyleg har vi fått tredje generasjon; eit stort og flott museumsbygg teikna av arkitekt Sverre Fehn.
Aalesunds Museum 1903
Museet i sunnmørsbyen feirer i år sitt eit hundre års jubileum. Men
museet fekk ein vanskeleg start. Alt i januar året etter stiftinga forsvant
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alt som var samla i den store bybrannen, og ein måtte starte på nytt. Ein
heil by låg i aske. Det var mykje å ta tak i. Men midt i den hektiske gjenreisinga vart det likevel prioritert å få museet i gang att. I 1908 åpna
utstilling av nyinnsamla materiale. Det flotte kjøpmannshuset som
museet no har tilhald i, vart innkjøpt til føremålet i 1931. Viktige tilvekster til museet i 1990-åra har vore Fylkesfotoarkivet (1995) og Fiskerimuseet (1998).

Dei første friluftsmusea (1903 1945)
-

I perioden frå 1911 til 1943 vaks det fram fleire frilufts- og bygdemuseum
i Møre og Romsdal:
1911 Volda Bygdetun
1911 Skodje Bygdemuseum
1912 Romsdalsmuseet,
1920 Stranda Bygdemuseum
1922 Straumsnes Bygdemuseum
1931 Sunnmøre Museum
1932 Stangvik Bygdemuseum
1935 Sunndal Bygdemuseum
1941 Gamle Kvernes Bygdemuseum
1943 Tresfjord Museum
Dei fleste av desse museumsinstitusjonane eksisterar endå, men tre er
borte som sjølvstendige museum. Det skuldast mellom anna at ein på
Sunnmøre bestemte seg for å gå saman om eit felles regionmuseum allereie i 1931 då Sunnmøre Museum vart stifta (konsolidering 70 år før si
tid). Ungdomslagsrørsla spela ei viktig rolle i denne prosessen. Dei små
bygdesamlingane frå 1911 i Skodje og 1920 på Stranda vart etter kvart
flytta saman med andre bygningar og samlingar i Borgundgavlen. Skodje
bygdemuseum bestod av ei gamal stove frå Kristengarden på Svorta som
vart flytta til Nedre Skodje og utstyrt med gamle gjenstander.
Bygdetunet på Stranda var eit stabbur frå Opshaug (flytta 1927) og ei
stove frå Framgarden på Habostad som vart flytta til Moa ved Sløgstad.
Etter dei opplysningane eg sit inne med vart stova flytta frå Habostad til
Moa på Stranda i 1933, freda i 1939 og flytta til Borgundgavlen og Sunnmøre Museum i 1953.
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Freda bygningar på museum
Framgardsstova på Habostad i Stranda var mellom dei bygningane Den
Antikvariske Bygningsnemnd foreslo for freding i si "indberetning" for
Møre fylke i 1929, i 1933 vart bygninga som nemnt flytta på museum, i
1939 freda og i 1953 flytta vidare til eit nytt museum. Dette kan vere litt
interessant å stoppe opp med når ein veit at eit av dei viktigaste føremåla med Lov om bygningsfreding frå 1920 var å skaffe seg eit reiskap
for bevaring av bygningar og bygningsmiljø på opprinneleg stad. I Framgarden på Habostad stod også ei sengebu som vart freda i 1939. Denne
bygningen vart også seinare flytta til Sunnmøre Museum. På samme
museum har ein også ei masstove frå Ystegarden på Jøsvoll i Stordal som
vart freda i 1939 og seinare flytta til museet.

møre. Museet har også flytta til tømmerlåven frå garden Flå ved Sunndalsfjorden på Nordmøre og sett den opp på museet som festsal/gildehall.
Museet har ei gate med gamle Moldehus frå den tidlegare trebyen og
mange bygningar frå bygdene i Romsdal. Dei mest komplette tuna er
Eidetunet frå Eidsbygda og Hammervolltunet frå Eidsvåg i Nesset (Synnøve Solbakken- tunet i Bjørnson sine bondeforteljingar). Fiskerimuseet
på Hjertøya i Moldefjorden kom til i 1948 og Romsdalsmuseet fekk sitt
eldfaste bygg i 1963. I løpet av 1990-åra har museet langt på veg "konsolidert" museumsvesenet i Romsdal med overtaking av Konfeksjonsmuseet i Isfjorden, Veøy prestegard og Løvikremma på Gossen. I tillegg
kjem samarbeid med Nesset kommune om Nesset prestegard og Fræna
kommune om Ergan kystfort for å nemne dei viktigaste bitane.

På Romsdalsmuseet har ein seks bygningar frå garden Eide i Eidsbygda
som vart freda i 1924 og seinare flytta til Romsdalsmuseet. Det samme
gjeld to bygningar frå Erikgarden på Daugstad i Tresfjord som vart freda
i 1923 og seinare flytta til Romsdalmuseet.

Straumsnes Bygdemuseum 1922
I fylgje min forgjenger og tidlegare sjef, Birgitta Rønnestad, var starten
på Straumsnes bygdemuseum eit resultat av lærar Edvard Langset si
interesse for bygda sin kulturtradisjon.

Den tolvte freda bygningen på museum i Møre og Romsdal er ei røykomnstue frå Torvik som vart freda i 1924. I 1932 vart stova flytta og oppsett
som museumshus i Stangvik, men på grunn av ei dårleg planlagt vegomlegging måtte røyomnstua flyttast på nytt og står no på Surnadal Bygdemuseum. Samtidig med flyttinga vart Stangvik Bygdemuseum nedlagt.

Museet var i starten ei gjenstandssamling som vart plassert i ei lita bygning som vart reist for formålet på Grimstadhøgda i 1922. Bygda slutta
opp om tiltaket med gratis tomt, gratis byggetilfong og gratis arbeid.
Samlingane var også gåver frå bygda. Den no åtti år gamle bygningen
som står på Straumsnes er etter mi oversikt den eldste bygningen vi har
i Møre og Romsdal som er reist til føremålet museum. Den bør kanskje
takast vare på som eit "museumsmuseum".
Straumsnes Bygdemuseum har no bygt opp eit friluftsmuseum på
Kanestraum.

Eg finn ikkje grunn til å gi opplysningar om kvart enkelt av dei opplista
frilufts/ bygdemusea, men nemner litt om dei eldste.

.

Volda Bygdetun 1911
Etter ein lengre "tornerose-søvn" vart det nytt liv i bygdetunet på 1970talet. Sjølv om det var semje i 1931 om at "museumssunnmøre skulle
samlast til eit rike" i Borgundgavlen, vart det ikkje flytta noko bygning
frå Volda bygdetun til Sunnmøre Museum. Men det kom heller ikkje særleg mange andre bygningar frå denne kommunen til regionmuseet. Eit
båtskot frå Bjørkedalen er flytta og oppsett i Borgundgavlen. I seinare
tid har fleire bygningar vorte flytta til Haualeitet i Volda, og museet har
også fått sitt administrasjonsbygg. Ein viktig tilvekst er Rødseths garveri som vart overteke i 1982 og restaurert til garverimuseum.
Romsdalsmuseet 1912
Av dei regionale friluftsmusea var Romsdalsmuseet først ute. Som nemnt
hadde Molde tidlegare sikra seg ei nystove frå Holt i Stordalen på Sunn14

Møre og Romsdal sitt eldste bygg for museumsføremål. Foto: Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal.
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Museumsreising i etterkrigstida (1945 1960)
-

I tolvårsperioden 1948-1959 fekk vi ein tilvekst av seks nye museumseiningar i Møre og Romsdal:
1948 Fiskerimuseet på Hjertøya, Molde
1949 Rindal Bygdemuseum
1950 Ner-Hole museum i Grytten/Rauma
1951 Ørsta Bygdemuseum
1952 Ålesund Akvarium
1959 Sivert Aarflot- museet
Det kan sjå ut som perioden like etter krigen vart ein ny giv i "nasjonsbygginga" også innanfor museumsvesenet.
Fiskerimuseet på Hjertøya i Molde starta opp som ein relativt sjølvstendig institusjon med mellom anna eige styre, men vart seinare heilt integrert i Romsdalsmuseet.

Ørsta Bygdemuseum 1951
Sjølv om Ørsta var tungt med på etablering av Sunnmøre Museum i 1931
og Ørsta var den første kommunen som fekk eige tun på museet, opplevde ein kanskje at avstanden frå Ørsta til Sunnmøre Museum var lang
og at ein i tillegg til regionmuseet ville ha sitt "nærmuseum" i kommunen. Utgangspunktet for museet var eit bruk på garden Brudevoll som
Ørsta Bygdemuseumslag fekk overta slik det sto. Og dette er den store
"styrken" til dette museet som allereie i 1951 vart grunnlagt etter idar
som langt seinare har vorte "god museumslatin" i form av økomuseumstanken. I Brudevoll-tunet ligg alt på plass som det gjorde då garden var i
drift med to generasjonar av stover (røykstove og loftsstove), stabbur og
ei løe med høg alder og spesiell konstruksjon. I tillegg er det ein stor og
spesiell innegjerda hage som no er under restaurering. Det einaste som
er gjort her er oppattbygging av smia. Til no har det vore naudsynt å
bruke eit rom i den yngste stova til kontor og delar av stabburet til magasin/ utstilling. Men no har museet reist eit nybygg utanom "innmarka" til
gardsbruket der ein skal få inn viktige driftsfunksjonar for å avlaste dei
gamle bygningane slik at heile tunet kan framstå mest mogleg autentisk.
Ålesund Akvarium 1951
Akvariet i Ålesund har vore ein noko framand fugl i fylket sin museumsfauna. Medan dei andre institusjonane har vore opptekne av kulturhistoria og gamle gjenstander, har akvariet stelt med levande individ i salt
vatn. Institusjonen er likevel med på tilskotsordninga for halvoffentlege
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Brudevolltunet med stabbur og to generasjonar bustadhus.
Foto: Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal.
museum. Akvariet gjorde ei stor satsing i 1990-åra og etablert eit heilt
nytt og stort anlegg på Tueneset i Ålesund. I 1998 kunne den nye Atlanterhavsparken åpne.

Perioden 1960 —1975
Medan ein i perioden 1948-1959 fekk eit nytt museum i gjennomsnitt
annankvart år, vart det lengre mellom museumsetableringane i neste
periode. I 1973 fekk ein til gjengjeld to etableringar samme året:
1962 Sekken Museum
1966 Middelaldermuseet i Borgundkaupangen
1973 Austefjord Museum
1973 Tingvoll Bygdemuseum
Sekken Museum er eit lite lokalmuseum, men som likevel har stor aktivitet i sitt lokalmiljø på øya Sekken i Romsdalsfjorden.
Middelaldermuseet vart etablert i 1966 av Borgundkaupangens venner
for å ta vare på verdiar i kaupangen etter utgravinga. For å sikre det
avdekte årestuekomplekset, vart det reist ei bygning som også gir rom
for noko utstilling. I tråd med tilrådinga i museumsplanen frå 1987 vart
Middelaldermuseet slått saman med Sunnmøre Museum.
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Perioden 1975 — 1987
Tilskotsordninga for halvoffentleg museum
1975 står som eit merkeår i norsk museumshistorie. Det året vart tilskotsordninga til drift av halvoffentlege museum innført og døra vart
sett åpen for dei musea som ønskte det og kunne oppfylle kriteria for
mottak av årlege driftstilskot. Dersom fylkeskommunen gjorde vedtak
om driftsmidlar til eit museum, var det for vårt fylke nok at Møre og
Romsdal fylkeskommune dekte 30% av driftsmidlane. Resten (70%) kom
automatisk frå staten. Det fylgde ein "gullalder" med sugerør i statskassa og både små og store institusjonar melde si interesse og kom med
på ordninga. Men departementet innsåg etter kvart at dei hadde "mista
styringa" på økonomien og i 1982 vart det lagt tak på tilskotsordninga.
Den årlege veksten frå staten kom ikkje lenger automatisk som ein følgje
av løyvingane i fylkeskommunane, men vart styrt frå departementet.
I Møre og Romsdal fekk vi denne tilveksten frå 1975:

1976 Surnadal Bygdemuseum
1979 Landbruksmuseet
1979 Sykkylven Naturhistoriske Museum
1980 Herøy Kystmuseum
1980 Smøla Museum
1981 Garverimuseet, Volda
1984 Mellemværftet, Kr.sund
Landbruksmuseet 1979
Landbruksmuseet vart til etter eit initiativ frå fylkeskommunen. Overfor
fylkespolitikarane vart det sett fram forslag om riving av den gamle,
store driftsbygningen på Gjermundnes Landbruksskule. Ein del kulturpolitikarar såg moglegheita i bygget, behovet for eit spesialmuseum for
landbruk og fordelane ved å plassere museet på Gjermundnes. Dei lanserte ic:Men om eit landbruksmuseum i bygninga. Museet har eit fylkesomfattande ansvar for "nyare tids" landbruk (etter 1900).

Etter museumsplanen i 1987
Den første perioden med tilskotsordninga for halvoffentlege museum
hadde foregått med "åpne dører". Ingen vedteken museumsplan låg i
bunnen som styringsreiskap for kva ein skulle satse på i Møre og Romsdal. Midt på 1980-talet kom ein til at det var på høg tid med ein
museumsplan for fylket som kunne bestemme noko om organisering av
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museumsvesenet og kva ein burde satse på for framtida. Eit breitt
samansett utval starta arbeidet. Interessene var sprikande og diskusjonane gjekk høgt. Det tok lang tid før ein kom fram til eit endeleg dokument. I 1987 kunne fylkestinget vedta den første museumsplanen for
Møre og Romsdal.
Dette var ein plan som i stor grad bar preg av kompromiss-løysingar og
"ja takk, begge deler". Fellestenester for musea i fylket kom i gang med
utstillingskonsulent, tekstilkonservator og distriktskonservatorer for
Indre Nordmøre og Indre Romsdal.
Industrimuseum
På slutten av 1980-åra laga Norsk kulturråd ei nasjonal utgreiing om
bevaring av tekniske- og industrihistoriske kulturminne. For Møre og
Romsdal vart det sett fokus på eit nasjonalt ansvar for møbelindustri (på
Sunnmøre) og konfeksjonsindustri (i Romsdal). Spesial-utgreiingar med
rapportar vart laga for desse to bransjane. I Romsdal landa ein på Oddfred Tokle sin konfeksjonsfabrikk i konfeksjonsbygd nr. ein, Isfjorden i
Rauma kommune som best egna til oppbygging av konfeksjonsmuseum.
For møbelindustrien fant ein ingen godt egna fabrikkanlegg som var tilgjengelege, men ville heller satse på møbelindustrimuseum som ein del
av eit meir heilskapleg fagsenter. Resultatet vart Norsk Møbelfaglig Senter i Sykkylven etablert i 1994. Etter kvart kom også fisketilvirking og
klippfisk til som eit satsingsområde for Nordmøre og Kristiansund.
Klippfiskmuseet vart åpna av kong Harald i 1992.
Geitbåtmuseet i Halsa ble offisielt åpnet i 1995.

Revidert museumsplan 1995
Museumsplanen av 1987 vart ikkje det styringsreiskapet ein hadde bruk
for. Revideringsarbeid vart igangsett og revidert museumsplan for Møre
og Romsdal vart vedteken av fylkestinget i 1995. Planen innheld meir
struktur og fleire konkrete tiltak enn første gong. Ein fekk på plass desse
elementa:
1996 Klippfiskmuseet, Kristiansund (eige tilskot)
1996 Folkemusikkarkivet, Volda
1996 Ishavsmuseet/ Aarvak, Brandal, Hareid kommune
1997 Fiskerimuseet i Ålesund
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Fellestenester:
Fellestenesteråd
Fylkesfotoarkiv
Regionråd
Regionkonservatorar
Prosjektmidlar.
Finansiering av dette lyftet fekk ein til ikkje minst ved at kommunane
vart utfordra til å ta eit sterkere økonomisk ansvar for musea dei er
"vertskap" for. Fylkeskommunen gjorde avtaler med alle vertskommunar
for halvoffenteleg museum i fylket om deltaking i dei årlege driftstilskota
ut frå ein fordelingsnøkkel.
Museumsplanen av 1995 rydda på plass fleire element som var eit godt
forarbeid når vi kom til den store museumsreformen i et nytt årtusen.
Denne ABM-fasen er endå ikkje avslutta så eg tek ikkje med den delen
av historia i denne oversikta.
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Oppgåver for
stiftinga Nordmøre museum
Av JON BOJER GODAL

Innleiing
Dette notatet er ei skisse med sikte på å få fram visse moment og visse
synspunkt når det gjeld organisasjonsstrukturen for Stiftinga Nordmøre
museum. Siktemålet var å pløye gjennom materien på ein slik måte at
ein del av hovudoppgåvene for museet vart gjort tydelege. Notatet er
meint som utgangspunkt for ein diskusjon, ei avklaring av omgrep til
grunnlag for debatt om oppgåvene og organiseringa av dei. Framstillinga
er prinsipiell. Detaljar er tekne med for at grunndrag skal bli tydelege.
Dei er der for å illustrere, ikkje som uttrykk for prioritering.

Definisjonar
Stiftinga Nordmøre museum omfattar etter omorganiseringa både kulturhistoriske og naturhistoriske samlingar. International Council of
Museums (ICOM) har gjeve denne definisjonen på eit museum og som i
norsk omsetting lyder slik i NOU 1996: 7 side 35: Eit museum er ein ikkje
kommersiell, permanent institusjon som skal tene samfunnet og samfunnsutviklinga. Institusjonen skal vena open for publikum. Eit museum
skal samla inn, bevara og sikra, forska i, formidla og stille ut materielle
vitnemål om menneske og omgjevnadene deira. Føremålet er å gje høve til
studiar, opplæring og oppleving.
Dette er oppgåvene også for Nordmøre museum.
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Somme museum har forvaltingsansvar, lovpålagt plikt til å ta vare på,
dokumentere og forske på visse slags gjenstandar. Det gjeld til dømes
universitetsmusea. Somme museum har avgrensa spesialitetar som dei
rettar blikket mot i arbeidet sitt. Døme på dette er kunstmuseum, botaniske museum og krigsminne. Også her kan karakteren vera allmenn
(samtidskunst), eller meir spesialisert (Vigelandsmuseet). På sett og vis
er alle museum spesialmuseum på den måten at dei vel bort ein del gjenstandar og ein del slags gjenstandar. Alle vel bort noko. Jamvel om
mange har det allmenne som siktemål, vil det vera rammer for gjenstandssamlinga anten av geografisk, tematisk eller kronologisk art. Dertil kjem økonomiske relasjonar som også verkar separerande.
Nordmøre museum har ikkje forvaltingsansvar og er etter måten allment i
karakteren. Det har Nordmøre som geografisk avgrensing. Kronologisk er
det etterreformatorisk, slik at nyare kulturhistorie er viktigaste tema.
Etter omorganiseringa vil Nordmøre museum koma til å omfatte kulturhistoriske museum (store og små gjenstandar), friluftsmuseum (bygningar) og
naturhistoriske museum (Myrmuseet på Smøla). Innafor denne vide
ramma vil det vera mange avdelingar som til dels er tematisk avgrensa
(Klippfiskmuseet og Geitbåtmuseet) og dels geografisk (bygdemusea).
Musea tek vare på ting. Vi kallar det gjerne museumsgjenstandar. Men
kva er ein gjenstand? A oppfatte ein gjenstand som eitt stykke gir ikkje
meining i alle samanhengar. Ein vevnad er sett i hop av svært mange
trådar. Dei fleste vil likevel oppfatte båtrya som ein gjenstand. Trådane
er fast bunde til ein annan.
Det er når den tingen vi har for oss, er sett i hop av delar som ikkje er
fast bunde til ein annan, at vi kan bli i tvil. Eit svært godt døme er ei
firetalsfelle med fallstein. Ingen av delane i denne fella er fast bundne til
ein annan. Korkje steinen, dei tre lause pinnane eller åta er kvar for seg
ei felle. Berre når dei er gildra, kan åta, pinnane og steinen kallast ei
felle. Det ser ut som om vi lyt definere gjenstand ut frå funksjonen og
siktemålet med han, og ikkje ut frå om han er sett i hop av ein eller fleire
lause delar. For eit vernearbeid er dette eit sentralt punkt.
Som gjenstand i magasinet kan båt definerast som skrog utan framdriftsutstyr og laust tilfar, men som funksjon er han avhengig av dei
lause delane. Robåten er ikkje til å ro med før tofter og årer er på plass.
Under fiske er også fiskeutstyret ein del av funksjonen fiskarbåt. Utan
børnskap kan vi ikkje få tak i fisken.
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Mellemværftet har mange gjenstandar og er dertil i seg sjølv ein gjenstand.
Foto: Stein M. Bach

Vi trur tanken om å sjå ting i system, det vil seia i samanhengar, er svært
viktig. Gjenstanden si fysiske avgrensing i den samanhengen han står,
lyt vi halde auga med.

Prinsipielt har eit museum (minst) sju oppgåver
og som vi vil sjå nærare på
1. Fysisk vern av gjenstandar og byggverk. Som gjenstand forstår vi
einkvar slags ting som i prinsippet kan bli teke vare å på og sikra for
framtida. I ein del tilfelle vil vernet nærast dreie seg om ein fiksjon.
Vi kan ikkje verne korkje vær, liv eller tid. Dei er forgjengelege. Kulturlandskapet er eit ekko av menneskeleg aktivitet. Det kan i prinsippet ikkje vernast på annan måte enn ved å føre vidare dei driftsformene som har skapt det. Likevel får vi endringar. Dei har si årsak
i naturgjevne og menneskeskapte prosessar vi ikkje kan stanse.
Byggverk av tre blir brotne ned av lys, luft og organismar. Vi kan
seinke nedbrytingsfarten. Tre og anna organisk materiale vil likevel
forsvinne før eller seinare. Det er spørsmål om tidshorisont. Vernar
vi for komande generasjon eller ser vi for oss at gjenstanden skal
kunne vera der også om 1000 år? Vi treng altså å gjera tidshorisonten for det vi held på med så tydeleg at vi kan handle rett.
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5. Styring av økonomien er noko som trengst. Vi lever alle under økonomiske rammer som vi lyt halde oss innafor. Det er spørsmål om å
sikre, definere og styre.

2. Dokumentasjon av gjenstandar, byggverk og kunnskap som er knytt
til desse er eit omfattande arbeid. Dokumentasjonen skjer i eitkvart
slags høvelege medium skrift, bilde, video, lydkassett m.m. Dokumentasjonen tek dels sikte på å karakterisere i høve omgrep som
kategori, type, alder, storleik, form o s b. Dels tek han sikte på å
samle opp dei opplysningane som gjenstanden i seg sjølv ikkje fortel.
Dels tek han sikte på å vera grunnlag for rekonstruksjon. Det siste
syner seg i prinsippet å vera svært vanskeleg. Berre vidareføring av
tradisjon kan sikre ei levande forståing av tilverking og bruk. Det å
kunne lage kan då vare lenger enn tingen i seg sjølv. Godt døme er
mat. Det er ved å føre vidare kokekunst at god mat kan førast vidare
til seinare slekter. Prinsipielt er det altså berre handverket med å
lage og bruke tingen vi kan gi han eit evig liv. Tingen i seg sjølv vil i
dei fleste tilfelle før eller seinare forsvinne. Såleis er vidareføring av
tradisjon eit kjernepunkt i det å taka vare på fysiske kulturminne og
ein viktig del av dokumentasjonsarbeidet. Gjenstandsvernet har både
ei materiell og ei ikkje-materiell side. Viktig del av det å dokumentere er å sikre seg eit godt og effektivt arkiv som gjeld det materialet
som museet rår over; oversynet over dokumentasjonsmateriale, litteratur, gjenstandar og korrespondanse.

6. Sikring av kommunikasjon NOU 1996:7 Museum, mangfald, minne
møtestad legg stor vekt på at eit museum er ein samfunnsinstitusjon,
lik eins som ICOM sin definisjon (sitert ovanfor). Det krev at museet
har ein open dialog med samfunnet i kring seg. Dette kan vi ikkje
sikre utan at også kommunikasjonen internt i verksemda er god.

7. A planlegge aktiviteten er også viktig. Ein plan dreiar seg om å konkretisere dei måla som vi arbeider mot. Det heiter strategisk plan
når vi definerer langsiktige og sentrale mål for verksemda. Ein taktisk plan er kopla mot verkemidlar; menneske i arbeid, ting, lover,
reglar, samfunn i kring, økonomi.

Nærare gjennomgang av oppgåvene
Musea har som si oppgåve å ta vare på gjenstandar og å stille dei til rådvelde for forsking og allment opplysningsarbeid. Viktig del av arbeidet i
musea er såleis å samle inn, katalogisere og konservere gjenstandar. Dei
tinga som er komne inn på eit museum, skal i prinsippet vera der for all
framtid. Difor stillast det store krav så vel til dokumentasjon både av
den prosessuelle (handlingsborne) og den verbaliserbare tradisjonen
kring gjenstanden som til det fysiske vernet. Av di musea har eit slikt
ansvar, bør det i prinsippet vera dei mest verneverdige gjenstandane som
blir tekne vare på av dei. Å artikulere verneverdi er difor ein viktig del
av arbeidet.

3. Forsking som gjeld det museet steller med nemnt under punkt 1, 2 og
4. Forsking er her i vid tyding. Ei kvar søking etter allment tilgjengeleg kunnskap er forsking. Siktemålet med det fysiske vernet er
ikkje å ta vare på gjenstanden i og for seg. Vi dyrkar ikkje fetisjar.
Siktemålet er at gjenstanden skal syne noko som han står for. Han er
berar av kunnskap. Det er den kunnskapen som knyter seg til gjenstanden som er føremålet med vernet. Forsking er altså ein integrert
del av arbeidet med fysisk vern. Forsking skal gjerast allment kjent.
Ord er då viktige. Det skrivne ordet er tradisjonelt den forma som
vitskaplege publikasjonar får. I dei slags ting og prosessar som det i
den kulturhistoriske samanhengen er aktuelt å forske i vil også
andre media enn ord vera gyldige. Kunnskap kan fellast ned i handlingsmønster (så som i dans) og i måten ting er laga på (prosess og
produkt) så som i handverk.

Mange gjenstandar i norske museum er ikkje tekne godt nok vare på. Det
sviktar mykje både når det gjeld lagringsmåte og dokumentasjon. Det
ligg eit stort arbeid framom også for Nordmøre museum sin del i å rette
på denne slags manglar. Det krevjast innsats både i form av magasin og
ved at ein større del av arbeidet ved museet blir kanalisert i den leia.

4. Formidling til ulike målgrupper, på ulike måtar og i ulike media er
ein integrert del av forskinga, men også ei oppgåve for seg. Ho er ei
sentral oppgåve for musea. Med formidling forstår vi i denne samanhengen ei kvar slags vidareføring av den slags kunnskap som eit
museum forvaltar og vinn gjennom sitt arbeid.
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Fysisk vern
Verneomgrep
Sikring av at gjenstanden får ei framtid er eit omfattande arbeidsfelt.
Første punkt er avklaring av verneomgrep. Kvifor vernar vi? Det er
spørsmål både om allmenne omgrep og konkretisering av desse i høve til
den einskilde gjenstanden. Vi kjem attende til verneomgrepa i punktet
om plan (nedanfor). Poenget her er at vi lyt ha klart for oss kvifor gjenstanden blir verna i all vår omgang med han.
Varetaking, vern og sikring
Gjenstandsvernet bør skje i samsvar med ein plan og som del av forsking.
Vi tek vare på gjenstandane av di dei er forteljekraftige. Eit skikkeleg
fundert planarbeid vil ta tid. Vi kan difor koma til å oppleva at dei tinga
vi skal verne forsvinn medan førebuing går på. Difor er det viktig å sikre
seg viktige gjenstandar før vi er ferdige med førebuingane. Vi vil kalle ei
slik førebels sikring for varetaking. Tingen blir teken i vare inntil vidare
og til vi ser om det er naturleg at han går inn i ein samla verneplan. Den
formelle offentlege, varige og omfattande varetakinga vil vi kalle vern.
Vernet har føremålet som utgangspunkt (kjøp, avtaler, vedtak o s b). Sikring dreiar seg om verkemidlar (brannsikring, konservering o s b).
Aktivt vern krev sikring
Vi vil kalle det sikring når det vert sett i verk fysiske tiltak med sikte på
at gjenstanden skal få ei varig framtid. Dette aktive vernet omfattar

mange underpunkt:
vedlikehald
restaurering
konservering
magasinering
tilpassa bruk
uforstyrra forfall (ved inngjerding I avsperring)
aktiv fjerning kombinert med omfattande dokumentasjon
kopiering.
Dette gjeld alle slags gjenstandar frå minste til mest komplekse system
av store byggverk.

det seg at kopiering krev den høgste innsikt både i materialforståing,
verktybruk, arbeidsprosessar og formforståing knytt mot den funksjonen
som tingen hadde. Slikt arbeid krev gode handverkarar med vitskapleg
haldning. Dette er ei viktig yrkesgruppe å utvikle. Tittelen museumshandverkar bør kanskje knytast til slik kompetanse.
Passivt vern
Med passivt vern forstår vi låsing av ein situasjon. Gjenstanden blir
sikra mot aktiv øydelegging, men den naturlege nedbrytinga får gå sin
gang. Fornminne er i prinsippet verna på denne måten. Dei skal ikkje
gjerast noko med før eventuell utgraving. Argumentet for passivt vern er
at eit meir aktivt vern kan koma i konflikt med den verdien som gjenstanden har som kunnskapskjelde. Passivt vern er aktuelt i mange
samanhengar. Til dømes når det gjeld kulturlandskapet kan det å ikkje
gjera noko av og til vera betre enn aktive tiltak.
Aktiv nedbryting I fjerning
Ein plan for vern vil kunne føre med seg at visse gjenstandar blir sett på
som ikkje verneverdige nok til at vi kan ta vare på dei. Det kan vera
gjenstandar som finst i museum, og det kan vera gjenstandar i annan
eige som er komen i forfall, han kan vera skjemmande og jamvel farleg.
Det kan då vera aktuelt å fjerne gjenstanden, å gi han/selje han til andre
eller å destruere. I så fall blir gjenstanden ført vidare berre gjennom
dokumentasjonsmaterialet. Dette stiller dei største krav til dokumentatoren, og dette fører oss over i neste punkt.

Dokumentasjon
Å dokumentere er fast rutine ved eit museum. Innhaldet i rutinane kan
variere både når det gjeld kven ved musea som utfører arbeidet og kva
slags medium det blir dokumentert i. Tidlege protokollar syner at det
helst var styraren, altså den best kvalifiserte ved museet, som skreiv
desse. I dag har slikt arbeid som oftast fått lågare prioritet.
Å dokumentere vil seia å overføre informasjon frå og om tingen til anna
medium.
Medium

Alle desse punkta dreiar seg om kvalifisert innsats. Godt medstell av
gamle ting krev både kunnskap og røynsle. I ein del tilfelle er gjenstanden så dårleg at kopiering er alternativ eller supplement. I praksis syner
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bilde, film, skrift, teikning, kopi og som handling og handlingsmønster i levande menneske
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Val av medium heng saman med mange ting. Mellom anna lyt vi tenkje
på kor varig mediet er. Video forgår fortare enn film. Film forgår fortare
enn skrift og teikning o s b.

nar som sikrar gode vilkår for å finne att. Då trengst det fleire inngangar.
Døme på inngangar er tid, stad, funksjon, nemning o s b. Ein del av dokumentasjonen skjer ved at nokon lærer seg til dømes visse handgrep. Arkivet på museet omfattar difor også oversyn over menneske som kan.

Innfallsvinklar i dokumentasjonen
I første omgang er det viktigaste å gi tingen ein identitet, eit nummer
som syner kor han kom frå, når han kom inn til museet, nemning om ho
finst og dimensjon. Tingen bør fotograferast. Seinare kan meir omfattande dokumentasjon gjerast.

Forsking

Dette seinare børe vera snart. Til lenger tid det går, til meir av kunnskapen kring gjenstanden risikerer vi å misse. Den omfattande dokumentasjonen bør difor ideelt sett gjerast straks, men det er diverre i praksis
sjeldan mogleg.
Når vi ser på eit eller anna skjer det i prinsippet ein tovegs kommunikasjon mellom sjåaren og det sette. Vi leitar etter ting vi kjenner att. Så
snart vi har funne dette har vi ein lynrask karakteristikk. På denne
måten syner dokumentasjonen på mange måtar meir om kva dokumentatoren kan enn kva som bur i tingen av informasjon. For å sikre ein fyldigare dokumentasjon er lister over moglege innfallsvinklar til hjelp (sjå
under plan nedanfor).
Dokumentasjonen bør omfatte gjenstanden i seg sjølv, laging og bruk av
han, produksjonssystem (store og små), o s b. Alt av kunnskap som gjenstanden på ein eller annan måte høyrer saman med er innafor det vi kan
rette blikket mot.
Av di Nordmøre museum har ein allmenn karakter og av di grensene alltid er uskarpe, vil vidareføring av kunnskap som ikkje direkte er knytt til
gjenstandar (dans, språk, skikkar o s b) og produksjonssystem (store og
små) vera noko som museet tek del i og arbeider med.
God og fyldig dokumentasjon er ikkje eit føretak for eitt menneske.
Fleire faglege spesialitetar lyt inn. Veldig fort går den grundige dokumentasjonen over i forsking. Han bør henge saman med denne. Vi leitar
og finn.
For at dokumentasjonsmateriale skal ha verdi som føresett, er det viktig at
det er til å finne att. Arkiv og arkiveringsrutinar er viktig del av livet i eit
museum. Det viktige i samanhengen er eit eintydig system og faste ruti28

Ei av oppgåvene for eit museum er å ha ei aktiv, spørjande og kritisk
haldning. Såleis er det ein glidande overgang frå dokumentasjon til forsking. I praksis vil dei nesten alltid gå over i ein annan, jamvel om det i
prinsippet er to ulike aktivitetar. Innfallsvinklane i forskinga vil i
utgangspunktet vera dei same som i dokumentasjonen, men det kan vera
fleire:
økologisk I biologisk
teknologisk, måten som tingen fungerer på.
handverks fagleg
verktyspor
samanføyingsteknikkar
material. Om det er tre, til dømes treslag, kor i treet, korleis veden
teken ut i stokktverrsnittet m.m. m.m.
avdekking av kunnskap som ligg til grunn for laging og bruk
økonomisk
historisk
sosial
estetisk
innfallsvinklar som ingen har tenkt på før
halde seg orientert om det som går for seg av forsking på relevante fagfelt
- og kombinasjonar av desse.

Formidling
Om vi tek ordet formidling bokstaveleg er det spørsmål om å overføre/gi
vidare/lære noko av den kunnskapen som museet forvaltar. Vi formidlar
vidare til nye menneske det som er funne. Vi har framom nemnt at formidlingsformene er fleire. Vi nemner:
etablering av lokalt venelag/dugnadsgjeng
gjera samlingar og magasin tilgjengelege for særleg interesserte
opne samlingar til visse tider
opne samlingar med omvisning
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utstillingar med eller utan los
foredrag og seminar
publikasjonar
artiklar så vel i dagspresse som i faglege tidskrift av ulike slags årbøker
vitskaplege så vel som populærvitskaplege fagbøker
vitskaplege avhandlingar
film I video
bildeseriar
utoverretta så vel som intern opplæring i laging og bruk av gjenstandar og produksjonssystem (store og små)
vidareføring av handlingsboren kunnskap
vidareføring av rekonstruert kunnskap og handlingsmønster
utoverretta så vel som intern opplæring og vidareføring av kunnskap
som ikkje er direkte knytt til gjenstandar (dans, språk, skikkar o s b)
og produksjonssystem (store og små) osb.
Verksemdsintern kompetansebygging på alle nivå.

Styring av Økonomi
Det er ikkje grunn til i denne samanhengen å seia særleg mykje om dette
punktet. Avgjerande for styring er at rekneskapen er lagt opp slik at han
svarar på dei spørsmåla som føremålet med verksemda stiller. Museum
har ofte løyvingar til særlege prosjekt og på visse vilkår. Då lyt rekneskapen ha ei oppbygging som gjer det mogleg å sjå etter at pengane er
brukte i samsvar med løyving.
Museet lyt ha ei haldning til kor i systemet budsjett og rekneskap skal
ligge. Skal økonomistyringa ligge på kvar person, på kvar faglege avdeling, på kvar geografiske eining eller på verksemda samla? A halde greie
på økonomien er eit kontorarbeid. Mange ved museet har sine daglege
gjeremål knytt til anna enn krakk og skjerm. Økonomi er ei side ved all
aktivitet. Er det difor best at planlegging og budsjettering skjer så nær
der aktiviteten som råd (på individ- prosjekt- avdelings- og einingsnivå),
medan rekneskapen er mest mogleg sentralisert, men med regelvisse
meldingar ut i systemet?

Kommunikasjon
At ei verksemd samla fungerer godt heng saman med at dei ulike delane
også fungerer godt og slik at delen høver til heilskapen. På den hi sida
treng det ikkje vera slik at når delar fungerer godt kvar for seg, fungerer
også den samla verksemda godt. Ikkje sjeldan ser vi at avdelingar suboptimaliserer, at dei får det til godt for seg uavhengig av kva den samla
verksemda treng.
Eit museum er ein samfunnsinstitusjon som er til for samfunnet og skal
ta del i forminga av det. Museet skal altså fungere godt i seg sjølv og dertil i høve til det samfunnet som det er til for.
Første vilkår for god samordning er god kontakt. Det er ikkje mengda av
kommunikasjon det dreiar seg om, men om kvaliteten på han. Vi lyt
altså sikre oss at kommunikasjonskanalane fungerer som dei skal:
på einingsnivå
på avdelingsnivå
for museet samla
mot andre museum
mot samfunnet i kring
lokalt
kommunalt
fylkeskommunalt
mot faglege miljø det trengst kontakt med, kor dei måtte finnast
Ei side ved kommunikasjon som ikkje alltid blir nemnt er omsut, at den
einskilde i verksemda trenkjer på at det skal bli så godt som råd for dei
hine. Leiinga har omsut for alle tilsette som ei sjølvsagt og avgjerande
oppgåve. Ansvar, tillit og vake sinn for vanskar som kan oppstå både hos
den einskilde og i grupper er sentrale stikkord i samanhengen.

Plan
Vi nemnde framom (7.) at ein plan dreiar seg om å konkretisere mål. Det
heiter strategisk plan når vi definerer langsiktige og sentrale mål og taktisk plan når han er kopla mot verkemidlar; menneske i arbeid, ting,
lover, reglar, samfunn i kring, økonomi.
Museet treng planar på alle nivå og for alt det gjer. Vi lever på offentlege
midlar og skuldar å nytte pengane på ein medveten og ansvarleg måte
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som vi kan gjera greie for. Når det gjeld planar talar vi mellom anna om
horisontar.
prosjektplan
årsplan
plan for dei næraste åra framover
strategisk plan for fjernmål
Planar er målretta. Det er målet for verksemda som er innfallsvinkelen.
Det vi treng for å oppnå målet er verkemidlar. Vi har ovanfor lista oppgåvene våre:
Fysisk vern
Dokumentasjon
Forsking
Formidling
Sikring av kommunikasjon:
Museet skal ha ein open dialog med samfunnet i kring seg. I samsvar
med ICOM sin definisjon skal museet tene samfunnet og samfunnsutviklinga. Med dette er det ikkje lenger a-politisk jamvel om det skal
vera strengt u-politisk. Museet er forplikta i høve heile samfunnet.
Museet treng planar for kvart av desse punkta og for alle nivå i verksemda. Å skrive ut alle punkt som melder seg i denne samanhengen er
neppe tenleg no. Vi vil avgrense til nokre få dømegjevande konkretise.
ringar.
Strategisk plan når det gjeld fysisk vern vil mellom anna omfatte formuleringar om kva slags tidsperiode, kva slags gjenstandskategoriar og frå kva
slags område det er vi vil konsentrere oss i tida som kjem? Dertil treng vi
verneomgrep som den einskilde gjenstanden kan haldast opp mot.

Dei verneomgrepa som vi gjer greie for, tek utgangspunktet sitt i dei allmenne og som er uttrykt i: " Verneverdier og utuelgelseskriterier" (Riksantikvaren 1987). Utan å konkretisere vil verneomgrepa vera for abstrakte
til at vi kan få ei allmenn forståing for kva dei står for i høve til den einskilde gjenstanden. Vernekriteria vil også krevje at vi har ein terminologi
som gjer det mogleg å kommunisere om gjenstanden.
Med kunnskapsverdiar forstår vi den verdien som vi gjev gjenstanden av
di han kan fortelje noko om den kunnskapen, intensjonen og forståinga
som låg til grunn då tingen vart laga. Verneverdien er altså avhengig
både av gjenstanden i seg sjølv og av den kunnskapen som dokumentato32

rane sit inne med og som gjer det mogleg for dei å lesa orda i den boka
som dei har for seg.
Utan å kunne lesa har ei bok liten verdi. Utan at vi forstår kva ein gjenstand står for, er det vanskeleg å argumentere for vernet av han. Når det
gjeld materielt kulturvern, gjeld forståinga vide samanhengar. Første
steget i dette å finne fram til kva vi veit vil vera å søkje etter tilgjengeleg
litteratur og tidlegare dokumentasjon. Å skaffe seg slikt oversyn vil vera
del av ein kvar dokumentasjonsprosess.
"At vide head man ikke ved er dog en slags allvidenhet", seier Kumbel.
Det er eit slags inverst vitande. I mange samanhengar vil nettopp vitande
om kva vi ikkje veit vera viktig del av ein argumentasjon for vern. Då er
det spørsmål om å ta vare på kjeldeverdien, jamvel om vi ikkje kan forklare kva kunnskap gjenstanden kan vera kjelde til. Autentisitet blir då
eit viktig stikkord.

Den bodskapen tinga ber med seg krev innsikt og forståing. Vi treng
både praktisk kunnande og teoretisk vitande for at vi skal kunne sjå kva
ting fortel. Der det grunnleggjande dokumentasjonsarbeidet manglar,
lyt det utførast som ein del av planarbeidet. Vi skal samstundes koma i
hug at det er mykje vi ikkje veit. Ein viss del av utvalet bør difor gjerast
som i statistisk forstand eit tilfeldig utval.
Kunnskapen kan vera knytt til gjenstanden i seg sjølv eller til tradisjonen i kring. Det dreiar seg mellom anna om forteljekraft i høve til ei
utvikling.
Byggjeskikk og reiskapskultur endrar seg over tid. I overgangsperiodar
får vi overgangstypar. Desse kan på ein særeigen måte fortelje om kva
slags vurderingar som vart gjorde. Kva mislykkast, kva slo gjennom og
kvifor. Slik sett kan også blindspor i utviklinga synt gjennom ting som
vart mislykka, vera verneverdige. Truleg er dette med forteljekraftig det
sentrale og viktige verneomgrepet. Alle dei hine blir undergrupper og
nærare presisering av dette.
Utvikling er også nedfelt i gjenstandar i form av slitespor, reparasjonar
og ombyggingar som fortel om bruk og endringar i bruk. Når ein gjenstand kan fortelje om utvikling over tid ,er det nettopp ved at han er
påverka av og tilpassa ulike tider sine behov. Mange gonger er nettopp
dei endringane som ein gjenstanden er vorten utsett for, noko av det mest
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interessante ved han. Skal denne slags verdiar knytt til ein gjenstand få
leve vidare, er det viktig at han ikkje blir restaurert eller tilbakeført til
eit visst stadium i utviklinga si. Han bør i staden frysast fast til den tilstanden han var i då han vart verna.
Tingen kan vera representativ for ei viss tid, eit visst område eller ein
viss bruksmåte. Gjenstandar vi tek vare på bør ha i seg element som er
felles for mange. Ein mykje representativ gjenstand kan vi kalle typisk,
men typisk kan også referere til at det er type. For gjenstandar dreiar
dette seg om kulturgeografiske fellesdrag og som er særkjennande for ei
viss tid i eit visst område.
Det vil føre for langt med ein fullstendig gjennomgnag og syner difor
berre stikkord for det vidare:
Vi har kunnskapsomgrep som
Alder
At tingen er sjeldan
Originalitet I autentisitet
Del av totalitet

Er det noko ved handverket? Er det bygningstekniske drag eller ei særleg materialforståing som kjem til uttrykk? I slike tilfelle kan tingen ofte
vera vel så verneverdig om han er i teknisk dårleg stand enn om han er
så god at desse detaljane er mindre synlege. Er det derimot brukseigenskapar vi vil ta vare på, lyt tingen sjølvsagt vera i brukbar stand, men
kanskje vil det då vera ein funksjonsdyktig kopi som kan gjera best
teneste. Til tilstanden høyrer også kor komplett tingen er.
Om det er kjensleverdiane som står i framgrunnen, kan ei gjennomgripande restaurering vera forsvarleg. Det er korkje material eller detaljar
i den tekniske utføringa som er det viktige, men dette at gjenstanden
finst. I realiteten kan vi bli ståande att langt på veg kulissar, men der
gjenstanden fyller symbolfunksjonen, identitetsfunksjonen eller gir ei
meir uspesifikk oppleving.
Når vi skal karakterisere gjenstandar er det viktig at vi tar for oss
mange innfallsvinklar. Skjema kan då vera greie å ha. Døme på opplisting:
-

Vi har også noko som blir kalla kjensleverdiar. Med kjensleverdiar forstår vi dei verdiane som blir lagde til gjenstanden av di han står for noko
som gir ei oppleving av meir kjenslemessig karakter. Ved ei djupare analyse kan det koma til å bli uskarpe grenser mellom kva som er kjenslemessige og kva som er kunnskapsbaserte verdiar. Det kjem av at sjølve
omgrepet verdi har eit element av noko i prinsippet subjektivt, umålande
og emosjonelt.
Kjenningsverdi (symbolverdi) er døme på ein slik verneverdi. Kjenningar
er omgrep med dobbelttyding. Dei står for noko meir. Ting med symbolverdi knyter seg til historia på ein slik måte at dei står for noko ut over
seg sjølve.

-

-

Vidare har vi:
Attkjenningsverdi (identitetsverdi)
Opplevingsverdi
Det er viktig å vera klar over at gjenstandar som er tekne vare på av
kunnskapsmessige omsyn, vil stille eitt sett med krav til teknisk tilstand, medan gjenstandar tekne vare på ut frå meir kjenslemessige
omsyn, stiller heilt andre.
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-

Kulturgeografisk type
Lett synlege ytre kjenneteikn som karakteriserer type
Geografisk utbreiing av type
Nemningar både på heile gjenstanden, delar av han og for karakteristikkar som gjeld funksjon, bruk og kvalitet
Litterær nemning
Tradisjonsboren nemning
Kva gjenstanden omfattar
Kor gjenstanden kjem frå (gjevar, seljar)
Når gjenstanden er laga og når han har vore i bruk, når han er endra
og eventuelt gått inn i ein ny funksjon
Kor og av kven gjenstanden er laga. Kor og av kven har han vore i
bruk
Kategori I bruksføremål
Funksjonsmåte og driftsteknikk, korleis tingen fungerer.
Når det ligg føre allmenn omtale av bruken er det nok å ta for seg det
særlege for den aktuelle gjenstanden. Praktisk bruk som denne gjenstanden har vore i
Form, særkjenne og den forståinga av form som gjenstanden ber bod
om.
Form og funksjon
Form, snitt og mønster i tid og rom (stil, mote m v.)
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Utsjånad, korleis tingen ter seg, kva han fortel om estetisk oppfatning
Material, art, kvalitet og leggjemåte I måten materialen er tilvirka og
bruka på i den aktuelle tingen
Handverkstekniske særkjenne og verktøyspor
Byggjeteknisk I konstruksjonstekniske særkjenne
Storleik I storleiksgruppe
Dimensjonar og mål:
Mål i metrisk system
Kroppsmål (alen, tommar, spann)
Nummersystem
Vekt
Tilrigging I arrangement I organisering I møblering
Tilstand:
Allmenn karakteristikk
Bruksspor
Spor etter ombygging og gjenbruk
Behov for tiltak:
vedlikehald, restaurering, oppstilling, konservering
Loggbok for tilstand og tiltak
Laust utstyr som høyrer til
Økologiske og geografiske samanhengar
Økonomiske samanhengar
Sosiale, kulturelle og historiske samanhengar
Særlege I uføresette særkjenne
Referansematerial:
Litteratur
Informantar
Registrator:
Registreringsdato:
Registreringsmaterialet omfattar:
Notat
foto
lydband
film I video
forklarande gjenstandar, emne, halvfabrikata, skisser, mål og malar
Kor primærinformasjonen blir lagra:
Kor gjenstanden blir lagra:

Fastlegging av denne slags skjema for dei ulike gjenstandskategoriane er
viktig del av planarbeidet.
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Årsplan for fysisk vern I sikring vil mellom anna omfatte planar for:
- Inntak og førebels varetaking av gjenstandar
- Magasinering av gjenstandar som er ferdig dokumentert
Eventuell bygging/utviding av magasin
- Årleg reingjering
Årleg vedlikehald
- Konserveringstiltak på gjenstandar som treng dette
o Rustbehandling
o Tiltak mot rote
o Overbygg
o Oppstøtting (båtvogger er svært aktuelt døme)
o M.m.m.
Restaurering
Kopiering
- Tilpassa bruk av byggverk og gjenstandar som treng dette
- Samordna interne tiltak (dokumentasjon/forsking/formidling) knytt
opp mot årsplanen for fysisk vern. Det kan til dømes gjelde supplerande dokumentasjon eller forsking knytt mot vedlikehald, konservering, restaurering og/eller kopibygging
- Kombinerte tiltak saman med andre vernestyresmakter om bygningsvern
- Kombinerte tiltak saman med andre vernestyresmakter om landskapsvern

Til strategisk plan innafor føremål formidling høyrer spørsmålet om målgrupper. Kven skal vi formilde til og i kor stor grad skal vi prioritere den
eine gruppa framføre den hi?

-

-

Komande (ufødde) slekter. Dei har enno ingen som kan målbera seg.
Det blir spørsmål om ein institusjonsmoral. Kor langt skal vi gå i å
sikre for ettertida? Sikring på svært lang sikt står ofte i konflikt med
lett tilgang for ei brei formidling i notida.
o Lokalt
o Nasjonalt
o Internasjonalt
Barn
o Lokalt
o Nasjonalt
o Internasjonalt
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Ungdom
o Lokalt
o Nasjonalt
o Internasjonalt
Studentar
o Lokalt
o Nasjonalt
o Internasjonalt
Særlege yrkesgrupper
o Lokalt
o Nasjonalt
o Internasjonalt
Forskarar
o Nasjonalt
o Internasjonalt
Brei allmente
o Lokalt
o Nasjonalt
o Internasjonalt
Dugnadsgjengar og venelag. Dugnadsgjengen er viktig strategisk.
Han er både mål (viktig gruppe å formidle til) og middel (yter innsats
til museet sine ymse gjeremål) i den museale samanhengen.
o Lokalt
o Nasjonalt
o Internasjonalt
Styresmakter
Til taktisk plan med sikte på å oppnå ulike delmål høyrer sikring av kommunikasjon. Vi kallar det ofte nettverk. Museet treng kontakt. Også
dette punktet gjeld alle delar av føremålet for verksemda.
- Det gjeld til dømes kontakt med sikte på å oppnå forståing for behov
hos løyvande styresmakter.
Det gjeld til dømes nettverk av lokalkjende.
- Det gjeld til dømes kontaktnett til blad fykar (journalistar, reporterar)
i ulike media.

Det interne nettverket
I administrative system og organisasjonar opererar vi gjerne med lineære sentralistiske strukturar på den eine sida og flatare, nettverksba38

serte strukturar på den hi. Den første har eintydige "kommandoliner"
medan den andre er meir innafråstyrt. Avgjerslene blir tekne på staden
av den som utfører arbeidet, men i kontakt med dei delane av organisasjonen som er involvert. Svært få verksemder er reindyrka i den eine
eller den hi leia. Dei fleste kombinerer båe system.
Eit museum har kunnskap som sitt viktigaste produkt. Kunnskapsbaserte verksemder lyt i høg grad vera innafråstyrt. For at museet skal
fungere godt lyt det altså etablere seg som ei matrise.
Oppgåvene har samanheng med ein annan
Tala i matrisa står for dei sju oppgåvene som vi har definert ovanfor. Det
ho syner er at alt står i samanheng med alt.
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1
1.1.
2.1.

2
1.2.

3
1.3.

4
1.4.

5
1.5

6
1.6

7
1.7

7.6

7.7.

3.2.
4.3.
4.5.
6.5.

Matrisa er fylt ut berre på ein dømegjevande måte. Det er sett tal berre
i nokre av rutene. I line 1 les vi at fysisk vern (1) står i samanheng med
seg sjølv, med dokumentasjon (2), forsking (3), formidling (4), økonomi
(5), kommunikasjon (6) og planar (7).
Øvst til venstre står 1.1. Det tyder at det er relasjonar innafor det
fysiske vernet. Vi har sett at fysisk vern er ei omfattande sak som omfattar både verna bygningar, gjenstandar og magasin. Intrarelasjonen kjem
til dømes fram ved at det er gjenstandar i ein bygning. Det kan vera ein
vevnad i fargar, møblar, lagga kjerald og smijarn. Bygningen i seg sjølv,
møblane, dei lagga kjeralda, tekstilane og smijarnet har ulike krav når
det gjeld lys, temperatur og fukt. Dei som steller med fysisk vern treng å
gjera vurderingar av kva slags gjenstandar det skal takast mest omsyn
til. Kanskje lyt somme av dei inn i klima- og lysregulert magasin.
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I line 2 ser vi at dokumentasjon står i samanheng med fysisk vern. Det
går altså kanalar frå fysisk vern til dokumentasjon og frå dokumentasjon
til fysisk vern. Vi kan kalle det tovegs kommunikasjon eller ymsesidig
ansvar og kontakt. Eit døme kan vera slik: Til det fysiske vernet høyrer
konservering. Konservering av tre kan omfatte å fylle det med impregnerande stoff. Dette endrar treet slik at til dømes vedstruktur og verktyspor blir mindre synlege. Då er det viktig at dei som steller med det
fysiske vernet samarbeider med dokumentatorane slik at vi får ein god
nok dokumentasjon før viktige spor blir uleselege.
I line 3 les vi at forsking står i samanheng med dokumentasjon. Forskinga har spørsmål å stille og dokumentasjonen avslører fenomen det
bør forskast på.
Vi ser på rute med tala 4.3. møtet mellom forsking og formidling. Forskinga kjem fram til resultat som skal formidlast. Samstundes er forskingsprosessen og dei opne spørsmåla som driv henne i seg sjølve interessante. God formidling om pågåande forsking kan ofte vera vel så inspirerande for museet sine gjester som det ferdig togne resultata. Å sjå på
nokon som reknar trådar i ein vev er vel ikkje så spanande, men når det
opne spørsmålet om spinneteknikk, vevemønster eller fiberkvalitet blir
presentert får vi ei oppleving av gåte og spenning. Museet blir ein stad
der det går føre seg noko interessant. Inciterande formidling vil også dra
interessante menneske til museet. Dei kan ha spørsmål, røynsler eller
kunnskap som forskinga vil ha glede av. God kommunikasjon er i dei
fleste tilfelle to-vegs.
Slik kan vi halde på. Vi vonar døma er omfattande nok i denne
omgangen. Det blir ei oppgåve i det daglege arbeidet å sikre innhald og
samanhengar i alle rutene. Når vi går tett på, har alle rutene eit omfattande innhald.
Oppgåvene har eit tilhald
Tilhaldet er dei ulike einingane innan Stiftinga Nordmøre museum. Dei
faglege oppgåvene er knytt til einingane. Talet på einingar er førebels
ikkje avklara. Matrisa er såleis berre av prinsipiell karakter i denne
omgangen.
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Brygger
Klippf
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Leikvin
Rindal
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Til alle stadene knyter det seg fysisk vern (1), dokumentasjon (2), forsking (3), formidling (4), økonomi (5), kommunikasjon (6) og planar (7).

Avdelingar og einingar
Avdelingar
Med avdeling vil vi denne samanhengen forstå ei fagleg eining. Det er nærliggjande å føreslå dei sju: Fysisk vern (1), dokumentasjon (2), forsking (3),
formidling (4), økonomi (5), kommunikasjon (6) og plan (7). Det er ikkje sikkert vi har råd til alle. Då kan det vera aktuelt med til dømes fire:
- Fysisk vern (driftsavdeling)
- dokumentasjon og forsking (forskingsavdeling)
- formidling (formidlingsavdeling)
- økonomi, kommunikasjon og plan (planavdeling)
Einingar
Med einingar forstår vi i denne samanhengen dei ulike stadene som går
inn i den samla organisasjonen. Det er enno uklart kor mange einingar
det blir og kva vi skal rekne som eining. Inntil vidare vil eg halde meg til
at alle museale tiltak innafor same kommune er å sjå på som eining.
Dette er likevel eit spørsmål som lyt takast opp i meir omfattande breidd
seinare. For prinsippet sin del spelar det mindre rolle, men i praksisen
kan det vera heilt annleis.
- Aure (einskilde utstillinger + Stiitzpunkt Melland))
- Smøla (Smøla og Myrmuseet)
- Halsa (Geitbåtmuseet)
- Tustna (Kråksundet Notnaust og Sjøbruksmuseum)
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- Kristiansund (Det gamle museet (KM), Klipp fiskmuseet,
Mellemværftet, bryggene (Brunsvikens Reperbane) og
kommunale brann- og skolemuseum)
- Frei (Kvalvik fort)
- Surnadal (Asen og Bøfjorden)
- Rindal (Rindal)
- Sunndal (Leikvin)
- Tingvoll (Tingvoll og Straumsnes)
- Gjemnes (Skeidsdalen og Fagerlia)
- Eide (kjøper tjenester i Gamle Kvernes)
- Averøy (Gamle Kvernes)
Berre Gamle Kvernes, Rindal, Smøla, Leikvin og Tingvoll har statstilskott etter gamal ordning.
Det er vanskeleg å sjå for seg annan ordning enn at kvar eining får ein
person som er ansvarleg for eininga andsynes Stiftinga Nordmøre
museum. Vi kan tenkje oss for somme einingar sin del at same personen
kan vera ansvarleg for fleire einingar. I kommunar som ikkje har
museum vil det førebels vera snakk om ein kontaktperson.
Kombinerte roller ?
Vi har alle ulik kompetanse. Vi duger til ulike ting. For organisasjonen
samla sett er det viktig at kvar steller mest med det som ho eller han er
best til. Då kan det hende at den beste til å vera avdelingsleiar for forsking er knytt til ei eining medan den best kvalifiserte når det gjeld formidling er knytt til ei anna.

Fysisk vern er ei stor oppgåve. Det vil bli ei avdeling med fleire spesialitetar som til dømes bygningsvern, teknisk konservering, restaurering av
møblar, jordbruksreiskap, fiskereiskap m.m. Spesialistane lyt vera plasserte ein geografisk stad. Beste løysing er oftast at dei er der dei er. I
mange tilfelle vil spesialisten då få eit visst lokalt ansvar i samband med
eininga og dertil eit fagleg ansvar for heile futedømet (Nordmøre), jamvel
heile fylket er aktuelt i somme samanhengar.
Visse oppgåver er av ein slik karakter et det neppe er lurt å gjera binding
mot visse einingar. Det gjeld først og fremst avdeling for økonomi, kommunikasjon og plan. Dei skal stille likt i høve til alle. Kor vidt dagleg
leiar skal vera knytt til ei viss eining og eller avdeling er eit ope spørsmål. Konkrete oppgåver gjev nærleik og forståing, men også bindingar
som leiarane kanskje ikkje bør ha.
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Gamle barneleker
i Kristiansund
Av JØRGEN HOFF JENSSEN

Nordmøre Museum har i et par år nå arbeidet med å ta vare på kunnskapen om gamle leiker i Kristiansundsområdet. Vi har dannet ei "leikegruppe", bestående av spreke pensjonister som har demonstrert, hatt skoleundervisning, kurs og startet arbeidet med å dokumentere leikene. Vi
har også fått laget en del gamle leiker, som bandhjul m.m. Jørgen HoffJenssen har beskrevet de gamle barneleikene slik han husker dem. Vi
publiserer disse her. Hoff-Jenssen skriver fra sin egen barndom, fra ca.
1926-1937 i Kristiansund, da han var fra 5-16 år.
Dersom noen har utfyllende kommentarer til artikkelen setter redaktøren
pris på å bli kontaktet.

Innledning
Spesielt voldsomme har jeg ikke inntrykk av at lekene våre var. Det var
heller sjelden at de virkelig utartet så noen ble skadet, og ingen ble uvenner av noen varighet.
Men datt og slo oss, særlig på knær og albuer, gjorde vi ofte, både under
lek og ellers. Rifter, hudavskrapinger, skrubbsår og litt blod blandet med
rusk og søle var ikke noe som ble lagt særlig vekt på, det var fort glemt.
Ingen gutt hadde bukser som kunne ta imot en støyt mot kneet, kortbukser ned til kneet var obligatorisk, og i sommerhalvåret, som jeg her tenker på, gikk alle med det vi kalte halv-strømper, altså til oppunder kneet.
De som ikke hadde riktige halvstrømper, og det var nok de fleste opp til
skolealder, rullet helstrømpen ned til under kneet, dermed var det bar
hud alene som fikk unngjelde. Jeg kan forresten godt huske den tjukke
ullpølsa av rett og vrang hjemmestrikkede strømper under knærne, helst
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sorte. Lange som strømpene var, rakk de ellers helt opp til skrittet og var
festet med knapper og strømpebånd (en flat, bred strikk med hull) til et
merkelig plagg, kalt liv, vanlig for småtroll. Etter hvert som vi ble større,
ble det alminnelig med halvstrømper kjøpt i butikk.

To muligheter for fortsettelse:
1) Kasteren fortsetter å kaste inntil han mislykkes ved at kniven ikke
blir stående, eller den blir stående i eget land, eller den treffer utenfor
oppmerket område.

Det hendte jo at en og annen kunne være så uheldig å brekke en arm
eller et bein, så han måtte spjelkes, gå med arman i fatle eller med
krykke en tid. Foresten var dette noe som heller ga status enn at det var
noen strek i regningen. Det var rett og slett gjevt å ha vært så uforsiktig
at en kunne brekke arm eller bein. Selv har jeg alltid vært flau over at
jeg aldri har brukket noe.

2) Deltakerne kaster annen hver gang enten kniven blir stående eller
ikke.

De lekene jeg beskriver, og som jeg ikke regner med at alle omkring min
alder i Kristiansund skal ha lekt på akkurat samme måte, har jeg for en
god del tatt fra egen hukommelse. Heldigvis har jeg i tillegg to brødre,
Eilif og Gunnar, som i stor grad har hjulpet meg å huske. I tillegg har jeg
kunnet støtte meg litt her og litt der til nedtegnelser om leker o.a. som
jeg mer eller mindre tilfeldig har kommet over, og hvor jeg har fått hjelp
og id&r, f. eks.: Tidsskriftet "Gammalt frå Fræna" 1993, om Leik og aktivitetar på Bjørnsund før i tida, av Anne Lise Farstad.
De fleste av disse lekene har moret barn over store deler av landet, noen
steder helt like, noen steder nokså like, og andre steder igjen ganske
ulike men tydelig med samme opphav.
Jørgen Hoff-Jenssen, 2002

Kapp land
(2 deltakere.)
Finn et jordstykke hvor det er mulig å få en kniv til å stå når en slipper
eller kaster den mot jorda. Strek opp omkring 1 kvm i firkant og del den
midt på med en strek. Trekk hvem som skal begynne.
Første deltaker velger land. Der må han stå når han kaster kniven i motstanders land og forsøker å dele dette i to. Blir ikke kniven stående går
turen til deltaker nr. to.
Står kniven, deles landet i to med en strek langs knivbladet. Kasteren
velger hvilken del han vil ha og innlemmer denne i sitt land ved å viske
vekk delestreken mellom sitt land og det han har valgt.
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Det kan kastes hvor som helst en ønsker i motstanderens land, men det
er om å gjøre både å ta så mye land som mulig, og å ta land som grenser
best mulig til ens eget.
Uansett hvor lite land en deltaker har igjen, må han stå i eget land,
gjerne på kl fot og på tærne om mulig, når han skal kaste. Berører han
grensestreken har han tapt.
P.s. Vær forsiktig med kniven.
I "Kom ut og lek", Øyvind Sandberg, 1988, brukes en sirkel i stedet for
firkant. Flere kan delta ved at sirkelen deles opp i tilsvarende mange
deler. Der er det også slik at det er eieren av landet som bestemmer hvilken del han skal gi fra seg. Og det er bare punkt 2) ovenfor det spilles
etter. (Denne måten å spille på mener jeg var ukjent hos oss).

Bainnhjul
Å trille bandhjul/bainnhjul var nok utbredt over hele byen. Trille bainnhjul har sikkert alle førkrigsunger i Kristiansund vært med på. I dag er
det dessverre hjul som triller ungene.
Artig var det å se bildet i "TK" 7. juni 2001 av ei jente som forsøkte seg på
bainnhjultrilling, riktignok innenfor fire vegger, det skulle jo helst
adskillig større plass til for å kunne trille bainn på orntli'. Ja, jeg tør si at
det krevde ganske mye øvelse før hjulet trilla slik en ønsket.
Bainnhjul var altså en ring av 5-6 mm (?) tykk jerntråd, med noe varierende diameter, jeg skulle tro vanligvis mellom 30 og 40 cm. Med en lang
nok stang med et kort tverrtre i enden skulle hjulet settes i gang og holdes trillende. Dette startet med at en støtte med tverrtreet inne i forkant
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av ringens nedre del, deretter skjøv en simpelthen på hjulet i bakkant
ved hjelp av tverrtreet. God fart var en forutsetning for at det skulle gå
bra, og jeg husker at vi ofte sprang oss svette som bare det med dette hjulet. Ikke bare rett fram heller, hjulet kunne svinges fra side til side. Det
ble gjort ved å vri litt på styrestanga, samtidig som en ga et lett sidetrykk. Mange ble utrolig flinke til å manøvrere hjulet på den måten, dit
de ville.

•

En annen spesialitet var å trille fra gata over rennesteinen og opp på fortauet. Det ble gjort ved at en trillet rett mot fortauskanten, og i rette øyeblikk la en tverrtreet ned i rennesteinen foran bainnhjulet, gjorde en
liten vipp med tverrtreet, og dermed trillet hjulet greit opp på fortauet.
Men bak slike finesser lå det også mye "trening". Ingen "trente" selvfølgelig
på dette, eller på andre leker for såvidt, det ordet var ukjent i en slik sammenheng. Alt var bare lek og moro. Jo mer vi trilla, desto bedre gikk det.
Bainnhjul var jo ikke noe en kunne få kjøpt i butikk, så det var nok smeder som sto for produksjonen og solgte til ungene. Jeg husker å ha vært
i smia hos smed Watten i Vågabakken, det kan ha vært i en slik forbindelse, hvis det da ikke hadde med bainn å gjøre. Smed-arbeid begge deler.
I Bergen ble det brukt tønneband, senere hjul som hos oss. Til å styre
med hadde de en jernstang med en liten krok i enden. Tønnebånd, og
sykkelhjul, var brukt også andre steder. I Bjørnsund, ei bittelita, nå fraflytta, øy utenfor Fræna, der brukte ungene gamle ovnsringer og ei
"speie", som de løp rundt hele øya med.

Spøttakul
Den leken er ikke lett å glemme, den skulle jeg tro ble lekt overalt både i
by'n og ellers i landet. Men hva ligger i dette merkelige ordet, hva betyr
det? I publikasjonen "Gamalt frå Fræna" finner jeg at leken heter "Spøtte
kule" (som også andre steder). Og i Fræna var det slik at istedetfor å "tvi
seg" på blind-mannens "stå"-sted, skulle en spytte dit bort og var da fortsatt fri.
"Kule" kan,. iflg. Riksmålsordboken (også) bety 1) gjeng, "haug", 2)
omgang i spill. Jeg kan faktisk huske at vi brukte ordet i betydningen
hele gjengen, nemlig "heile kula". Leken kan andre steder hete " Tvibrendt".
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Leik med bainnhjul. Fotografiet er tatt under kurs for lærere i gamle barneleiker, Dalabrekka skole i Kristiansund, våren 2003. Foto: Marit Mehlum

Leken gikk ut på at en "blindmann" skulle "stå på mål". Han ble trukket
ut ved at det ble "ellet". Sto så sto vendt mot en vegg eller et plankegjerde
med hendene ved tinningene for at han ikke skulle kunne se ut til sidene,
og så tælt'n til f. eks. 50 eller 100. Ved avsluttet telling ropte han så høyt
han kunne: "Deinn som ikje har gjæmt sæ no, hainn ska stå!" I løpet av
tellingen hadde de øvrige sprunget og gjemt seg, bak trapper, i oppganger, bakgårder, rundt et hushjørne, bak voksne som sto og pratet,
hvor som helst det var en mulighet.
Nå var det blindmannens oppgave å finne, eller det var nok å se, de som
hadde gjemt seg, slik at han kunne løpe til mål, slå i veggen, og "tvi" dem
ved å rope " Tvi'n Gunnar og tvi'n Eilif!"
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For de som gjemte seg var det om å gjøre at den som "sto" fjernet seg
lengst mulig fra både ståplassen og fra gjemmestedet. De måtte derfor
best mulig holde øye med ham, slik at de i det riktige øyeblikk kunne
storme til mål og rope " Tvi mæ!". De som greide det var fri for å "stå"
neste gang.
Greide ikke den som sto å tvi noen, måtte han stå på nytt, men det hendte
nok svært sjelden. Den siste han greide å tvi måtte stå neste gang.

Fakk og befri
Dette må ha vært den gjeveste av alle lekene vi hadde på Hauan (NerHauan) i 1930-årene. Leken foregikk for det meste i krysset Fr. Nansens
gt./Pr. Christies gt., rett under vinduene der vi bodde i Drågen-gården.
Mor skulle kunne fulgt med hvis hun hadde villet, men jeg kan ikke
huske henne ved gardina noen gang, ingen overvåking derfra altså.
Mødrene var da også tøffere enn en skulle tro på den tid, lot oss i fred selv
når det gikk for seg som villest. At hun hørte oss der oppe i tredje etasje
er jeg ikke i tvil om.
På hjørnet, med kommunens plankegjerde som bakvegg, ble "Borgen"
streket opp på fortauet. Så ble partiene trukket. Det var nok regelen at
de to raskeste i Hauangjengen ble utpekt til å trekke hvert sitt parti. En
slags demokratisk tankegang tilsa dette, skulle jeg tro. De to "beste"
skulle ikke komme på samme parti. Aller først trakk disse to om hvem
som fikk trekke førstemann til sitt parti. Den som vant, ville så trekke
den raskeste/beste av de som skulle være med på leken, hvoretter den
andre trakk osv. Ganske bemerkelsesverdig må det vel kunne sies å
være at alle var klar over rangordenen, best, nest best osv., selv om
mange ropte i munnen på hverandre: " Ta mæ, ta mæ!" hver gang den
trakk som de helst ville være på parti med. Alle visste hvem som var raskest eller smartest, og hvem som ikke var noen av delene og derfor ville
bli blant de sist valgte. Totalt ukjent var våre dagers tese om at ingen
skal føle seg som "taper". Men følte noen seg som taper, og ble lei seg, om
de sto igjen til sist? Det tviler jeg sterkt på. Til det var vi altfor gode
kamerater, vi kjente hverandres styrke og svakhet, og jeg har ikke følelsen av at vi så ned på noen for deres mulige manglende ferdigheter og
evner. Noen måtte være eller bli sist, uansett hvordan en snudde og
vendte på den saken. Dette var noe vi måtte avfinne oss med, det var nå
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engang slik, og det visste vi, bevisst eller ubevisst. En annen ting er, at
en som var "dårlig" i en lek, kunne utmerke seg i en annen. Og omvendt.
På en eller annen måte ble nok dette registrert uten at vi tenkte nærmere over det.
Så var det reglene:

En trekning gjensto: hvem skulle fakke og hvem skulle befri? Når dette var

avgjort, spredte utelaget seg ut fra gatekrysset. Helst skulle leken skje en
litt varm høstkveld, helst litt sent, helst litt mørkt. Det ville være perfekt.
Kanskje var det ikke så mange steder å gjemme seg, ved en gatedør, i et
portrom, under eller bak en trapp, i en bakgård, rundt et hushjørne, ved
"pokkhuset", helst et sted med retrett-mulighet. Aller gjevest var det hvis
porten i Drågen-gården i Nansens gate var åpen. Da kunne en komme
seg inn i bakgården, lure seg opp baktrappene til altanen i tredje, opp en
trapp til rulleboden, ut på tørketaket med klehenget, klatre over til nabogårdens ditto, videre til neste, Dalset-gården, og derfra ned trappene og
ut i Christies gate. I et slikt tilfelle burde en helst ikke ha noen etter seg,
det kunne bli for mye bråk når vi larmet ned trappene.
Reglene var enkle, partiet som var "inne" skulle fange hver enkelt deltaker
i partiet som var "ute". Det var ikke nok å slå på vedkommende, han skulle
holdes fast, deretter leies til borgen, hvor det skulle være en "vokter".
Den eller de som var "tatt" (som vi sa), måtte holde seg innenfor oppstrekingen av borgen, men de kunne befris. Dette foregikk ved at en på utepartiet greide å lure ham som voktet borgen, gjerne ved å liste seg nærmest mulig og så i rasende fart løpe gjennom borgen og rope "Befri!" Det
var også nok om en fikk en fot innenfor oppmerkingen, eller en hånd på
veggen, men da var også risikoen stor for at en selv kunne bli tatt som
fange av vokteren. Rope "befri" måtte en uansett, vokteren skulle ikke
være i tvil om hva som skjedde. Dessuten virket nok befri-ropet som en
både mental og fysisk god utladning for en svett og andpusten guttunge.
Hvis to eller flere var fanget, kunne to på utelaget løpe inn fra hver sin
side, da var en bedre sikret at noen slapp ut. Men i alle tilfeller måtte en
ta risikoen på selv å bli fanget av vokteren eller en annen på innelaget. I
slike tilfeller kunne det bli noe til mølje når deltakere fra inne- og utelag
fløy i alle retninger, mens noen forsøkte å fange og andre å rive seg løs.
Når innelaget hadde fanget alle på utelaget, var kampen over, og rollene
ble byttet.
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Å du verden, så moro det var mang en gang. Som broder Eilif sier idag:
" Vi glædd oss jo te det ble mørkt om kveldan". Og broder Gunnar skriver:
" - på ettersommeren så vi frem til de mørke høstkveldene, for det var jo da
leken var morsomst".
Slike kvelder har jeg inntrykk av at mødrene strakte seg langt før de
begynte å rope inn podene sine. Jeg sier begynte, for de gikk som oftest
med på "ei lita stuinn teee!" I hvert fall en gang. For de elsket jo den
varme, svette, skitne kroppen som om litt skulle komme sjanglende opp
trappa, sliten, sulten, trett, og vel fornøyd med leken og dagen.
Apropos mødre:
Hvorfor hørte vi aldri noe til fedrene? Hvor kommer de inn? En var sjømann, greit. Men alle de andre? Vi visste faktisk ikke hvem fedrene var
til mange av kameratene. Ja, nesten ingen! De må da ha eksistert? Men
så dem, gjorde vi aldri.

Merkelig. Var mødre den gang mer selvstendige enn hva dagens kvinner
vil ha det til? Og sterkere? På tross av feminisme og frigjorthet og utdannelse og stresskoffert og kjønnskvotering. Hvorfor blir disse spørsmålene
aldri stilt? (Noen er redd for svaret!)

Spill &møres

Så var det på'n igjen for de som fortsatt var pengesterke nok, ikke hadde
tapt for mye, eller ikke hadde tapt sin eneste 5-øring.
Sant å si tror jeg foreldre mislikte slikt pengespill, men de visste nok lite
om det som foregikk. Jo mer jeg tenker over det, desto mer forundret blir
jeg over hvor fritt vi egentlig hadde det.
Blækkskiva
Men penger var det jo ikke alle som var i besittelse av. 5-ører var heller
sjeldne, hos noen svært sjeldne, så hva da? Ble det ikke noe spill? Å-joda,
kaste på strek skulle vi. Unger er ganske oppfinnsomme når de må greie
seg selv, ikke har noen til å legge opp leken for seg. Og i 20-30-årene ble
løsningen blækkskiva. Vi oppsøkte blikkenslagerne i byen, særlig husker
jeg en på "Sletta". Der var vi ofte. Disse produserte blikktønner for sildolje/tranfabrikkene. Tønnene måtte ha et hull, de skulle både fylles og
tømmes og var ikke laget for å kunne åpnes, som sildetønner. Det ble
altså stanset et hull, og avfallet ble en blikkskive, opphøyd rundt kanten,
litt større enn en femøre. Så når blikkenslageren laget trantønner, kunne
vi krype rundt på gulvet og samle blækkskiva. Ingen hindret oss. Skivene hadde "verdi" for oss, selv om vi kanskje ikke ble like lei oss når vi
tapte blækkskiva som når det gjaldt femører.
Jan H. Sedsbøe demonstrerer å kaste på strek med blækkskiva i Hjelkrembrygga. Foto: Marit Mehlum

(spille på strek)
Ja, 5-ører var nok mest brukt, når noen hadde en eller flere. De var lettest å kaste med, men var økonomien ekstra skral, ble nok også 2-ører
benyttet (1-ører ble for smått). En strek i gata ble risset opp, samt en der
vi skulle "stå", altså kaste fra, noen meter fra den første. Så kastet vi en
etter en våre 5-øringer mot streken, en kunne bruke så mange en hadde.
Selvfølgelig var det om å gjøre å komme nærmest streken, eller få mynten til å havne på streken. Oppnådde to å få mynten til å legge seg på
streken, var den først hvis mynt dekket mest av streken. Rekkefølgen
ellers ble målt opp etter hvor nær streken hver enkelts mynt lå.
Den som altså kom nærmest streken, samlet hele innsatsen, laget et hulrom med hendene, ristet/blandet godt, og kastet myntene i været. De som
falt ned på "krone" tilfalt ham. Deretter gjorde nr. 2 og så nr. 3 osv. det
samme med myntene som var igjen hver gang, inntil den/de siste falt ned
på "krone".
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For blækkskivan gjaldt "krone" når de lå som en omvendt tallerken. Spillet var ellers som med femører.
Og det var ikke bare på strek vi spilte med kobbermynt og med blækkskiva. På Hauan hadde vi et langt plankegjerde fra Nansens gate til Bysmia, og jeg tror nok at vi oftest brukte dette gjerdet som "strek". En brukbar strek i ei grusgate kunne vær vanskelig nok å få til, gjerdet var alltid
på plass og tilgjengelig. Vi sto helst i rennesteinen og kastet. Da strakk
vi oss innover fortauet for å plassere fæmøren/blækkskiva nærmest
mulig gjerdet. Var en så heldig at mynten/skiva ble stående mot gjerdet,
da kunne ingen bli bedre, og en var først til å "riste".

1 - 2 - 3 - 4 - 5 (husker

ikke navn/benevnelse)

(Flere deltakere).
En står med ryggen mot en vegg. De andre står på linje 5-10 m unna,
vendt mot veggen. Han som "står", snur seg raskt mot veggen og teller til
5, fort eller langsomt bestemmer han selv, men oftest ble det tellet i lynfart. Ved 5 snur han raskt tilbake.
I løpet av den tiden det tar for den som står å telle til 5, kan deltakerne
flytte seg fremover mot veggen, ett eller flere skritt. Den som først kan
slå i veggen, har vunnet og skal stå neste gang.

"Klekka
Også kalt "smellstikker", men hos oss bare klekka. For ganske mange år
siden slo det meg at det kunne være kjekt å prøve å "klekke" igjen. Altså
måtte jeg ha et par-tre klekka. To kunne jo være nok i første omgang, det
var to alle begynte med, bare viderekomne kunne klekke med tre. På den
annen side, måtte ikke jeg regnes for viderekommet? Jo, jeg hadde da
brukt tre klekka i sin tid, så det var gode grunner for å lage tre stk. når
jeg først var i gang. I trelastlageret i garasjen fant jeg straks emne, passe
bredde, 2-2 1/2 cm, passe tykkelse, 8 mm, og lengden husket jeg da,
mente jeg, 12-14 cm.?
Fasongen var heller ikke noe problem, så det var bare å gå i gang med
sag og kniv. Klekkan ble fine de, innsnittet for fingerfeste godt brukbart,
enden litt smalere og pent avrundet. Og så skulle det smalere partiet
brennes, så ut og tenne opp bål. Brenningen gjorde at eventuell fuktighet
ble borte, og når treet blir helt tørt får klekkan "tørrere" klang og høyere
lyd, det gir stor forskjell for en proff klekker.
I "Tidens Krav" leser jeg (2001) under "10 år siden" om klekka. En Tron
Karlsen hadde smidd tre stk til prøven på årets Paraplyrevy. "Bare Torfinn Carlsen var gammel nok til å mestre det velkjente rytmeinstrumentet". Instrument var nå sterkt sagt da. I så fall er jeg musiker, om ikke
like velkjent som mitt instrument her sies å være.

I det øyeblikk den som står har telt ferdig og snur seg fra veggen, må
ikke deltakerne røre en fot. Straks han ser at en deltaker ikke har begge
føtter fast på bakken, går vedkommende ut av leken. Ofte vil deltakere,
som jo ønsker å bevege seg raskest mulig fremover, være i ubalanse ved
5, men så lenge føttene deres ikke er i bevegelse, er de fortsatt med, uansett hvor mye de veiver med kropp og armer for å holde balansen.
Det kan forekomme at alle etter hvert blir "tatt", slik at ingen rekker
frem til veggen. Leken starter da på nytt med samme teller.

Men kunne jeg fortsatt klekke? Med to klekka gikk det riktig bra med en
gang. Med tre er det atskillig vanskeligere, og det visste jeg jo. Imidlertid, det skulle ikke mange forsøk til før jeg kunne klekke. " Gatamarsjen",
tror jeg vi kalte den. Og det omkring 50 år etter at jeg sist hadde brukt
klekka. Det var artig. Siden har de vært fremme fra tid til annen, og barn
og barnebarn har prøvd dem, med beskjedent hell. Å nei, det skal nok
trening til. Ikke så lite heller.

NB! Den som teller bør ikke snu seg samme veg hver gang. I så fall vil
han se deltakeren f. eks. ytterst på venstre fløy først, hver gang han snur
seg. Deltakeren på høyre fløy vil da få mer tid på seg og ha større mulighet til å være tidligere fremme ved veggen. Ingen skal kunne vite hvilken veg telleren snur seg neste gang. Når en kommer igang med leken,
vil en oppdage at dette faktisk har betydning.
Denne leken var mye morsommere enn beskrivelsen kanskje tyder på.

Om klekking
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Den største vanskeligheten består i å holde klekkan riktig. Den første
skal holdes mellom peke- og langfinger, og den skal holdes fast. Det gjør
en ved å legge pekefinger ned på klekka i overkant, samtidig som en gir
klekka et sidetrykk med innerste ledd av tommelen. Da skal den sitte
fast. De øvrige klekkan, mellom lang- og ringfinger, og mellom ring- og
lillefinger skal henge løst, men likevel holdes i ganske fast grep. Dette
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«Klekka». Foto i privat eie, Jørgen Hoff-Jenssen.
lyder såpass selvmotsigende at det ikke er annet å gjøre enn å prøve seg
frem.
Når en så "rister" klekkan fra side til side, altså beveger hånda raskt i
håndleddet i en dreiende bevegelse, skal de to "løse" klekkan slenge mot
den første og mot hverandre.
Nei, dette er slett ikke enkelt. De to "løse" klekkan har lett for å slenge
hit og dit på egen hånd og ikke fra side til side, slik de skal. Med ring- og
lillefinger kan en hjelpe til med å holde klekkan på plass, godt nok til at
det blir sving på klekkinga. Litt lettvint vil det være å si at det bare er
øvelse som skal til, men selvsagt trengs det øvelse, mye øvelse, om en
skal bli god til å klekke. Og du verden så artig det er når en begynner å
få det til.

Olav Torske demonstrerer «klekka» under kurs i gamle barneleiker. Til
høyre Gunn Fagerlie Johannessen og Birgit Lossius. Foto: Stein M. Bach.

kjøkkener lå ut til bakgårdene, og der hadde alle mødre nok å ta seg til.
Hva skulle de med utsikt til gata?
( Klekka, må være avledet av klikk, som iflg. Riksmålsordboken tyder:
lite, skarpt smell).

Slå "niks"

I de 'gode gamle dager", som for meg er 20-30-årene, gikk vi med klekkan
i lomma og tok dem frem i et "ledig" øyeblikk. Mange ble rene kløppere i
klekking, laget triller og trommevirvler og hva en nå kan kalle det.

Jeg husker godt hvordan niksen så ut, og at vi lekte mye med den. Den
skulle slås på spissen med et balltre, som på vårt språk het kjelltre, så
den spratt opp i lufta. I neste øyeblikk, mens den var i lufta, skulle en slå
til den, men hvorhen og i hvilken hensikt?

At det kunne bli ganske mye både lyd og ulyd når flere klekket samtidig,
det visste ikke vi. Og hadde vi skjønt det, ja så hadde nok ikke det forandret noe. Forøvrig var sjelden voksne å se, voksne var ikke ute på gata.
De hadde da ikke noe der å gjøre? Mødrene kunne ikke bli forstyrret, alle

På sidene av niksen var skåret inn romertallene I, II, III og X. Det er det
jeg husker. Og jeg har smidd til en niks som ser tilforlatelig ut. Men
reglene for å slå niks var det ikke mulig for meg å erindre. Ingen hjelp å
få hos brødrene heller.
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Etter nesten å ha gitt opp, finner jeg en niks avbildet og regler beskrevet
i "Kom ut og lek" av Øyvind Sandberg. Dette var i Bergen, og der kaltes
niksen "kattepinn". Riktignok ser denne niksen ut til å være skrådd ut til
spiss på alle fire sidene i hver ende, mens vår var skrådd på bare 2 sider
og derfor kunne sprette høyere. Dette fordi avstanden fra underlag til
spiss ble lengre. Kattepinnen kunne altså peke i to retninger, niksen i
bare &i.
Det er en gammelkar som beskriver reglene, og han sier at det er mange
måter å spille med kattepinnen på. Fremgangsmåten han siterer kan se
ut til å være ganske lik den måten jeg mener at vi spilte på i 20-30-årene:
Der tegnes en sirkel en halv til en meter i diameter. Til å slå med brukte
vi ei smal fjøl med tilskåret håndtak, altså et kjelltre i vår språkbruk.
Første spiller kaster niksen ca. 5 m ifra sirkelen. Faller niksen med X
opp, er det nestemanns tur. Ellers får han så mange forsøk på å slå niksen inn i sirkelen som tallet på den viser, ett, to, eller tre. Så slår han
med kjelltret på spissen av niksen, og idet niksen snurrer opp i lufta,
smeiser han til den i retning sirkelen.
Hvis han treffer inni sirkelen med de forsøkene han har, får han ti
ganger så mange poeng som tallet på niksen da viser. Dette kan så gjøres
om igjen så lenge spilleren treffer inne i sirkelen, før nestemann får slå.
Men faller niksen med X opp inne i sirkelen, er det nestemanns tur.
Treffer niksen sirkelstreken, får han fem ganger så mange poeng som
niksen viser. Så er det nestemann.
Hvis han ikke treffer sirkelen, og niksen viste f.eks. III, da har han tre
forsøk på å slå niksen så langt vekk som mulig. Når det er gjort, beregner
deltakerne samlet hvor mange skritt det er fra sirkelen til niksen. Beregnes f.eks. 20 skritt, gis nestemann f.eks. 18 skritt til å nå niksen. Greier
han det, får han 18 poeng. Hvis ikke, får den som slo 18 poeng.
Uansett er det nå nestemann som skal slå.
Det kan være fornuftig å bli enige på forhånd om en poengsum, den som
når den har vunnet.

Bilde innfelt: Niks. Foto: Jørgen Hoff-Jørgensen

Men tro om noen kan hjelpe meg å finne ut om det virkelig var slik vi slo
niks?

Demonstrasjon av niks. Kurs for lærere i gamle leiker ved Dalabrekka skole
i Kristiansund. Jan H. Sedsbøe demonstrerer. Foto: Marit Mehlum
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Slå ball
Langball tror jeg det kalles, men vi snakket bare om å "slå ball".
At vi slo ball husker jeg best fra tiden jeg bodde i Langveien, altså inntil
omtrent 1929-30. På Hauan kan jeg ikke huske at vi slo ball, skjønt det
har vi nok gjort. Beste plassen var i Bendixens gate med Pokkhustomta
på ene siden og de ubebygde tomtene på den andre (mellom huset bak
Metodistkirka og øverste huset i Nansens gate). Her sjenerte vi ingen og
kunne utfolde oss fritt. Nesten! For i huset bak Metodistkirka bodde i
første etasje en enke med en voksen datter, og datteren var stadig etter
oss fordi vi bråkte for mye, enda så stille og fredelig vi lekte!
Regler, slik jeg husker dem:
2 lag trekkes, helst så mange som 4-5 på hvert, gjerne flere. Utstyr: Kjelltre (balltre). For de mindre var det laget av ei smal fjøl med tilskåret
håndtak, for større gutter var det rundt og lengre. Liten ball, som tennisball, men mest populær var ball av hel gummi (rågummi?), den var det
virkelig sprett i og kunne slås langt.
En strek ble laget i grusen tvers over banen i hver ende, her kalt innemål
og utemål. Foran og ved enden av streken hvor vi skulle stå og slå ble det
streket opp en borg.
Innbyrdes på hvert lag ble det avgjort hvem som skulle slå først. Blåstedet var midt på og bak streken. Her sto en fra utelaget som skulle lyre
opp, dvs kaste ballen opp foran den som skulle slå. Ballen skulle kastes
rett opp i lufta mellom dem. Kasteren trakk seg så raskt tilbake for ikke
å bli truffet av kjelltret. Et godt slag kunne være helt avhengig av hvordan ballen ble kastet opp for den som skulle slå. Var kasteren skjødesløs,
kastet ballen for nær eller for langt fra den som slo, eller for lavt eller for
høyt, da ble det protestert og det hendte at slaget ble gjort om igjen.
Hver spiller hadde ett slag (men det forekommer meg at siste spiller
hadde tre forsøk). Bommet han, gikk han til borgen, klar til å løpe. Hvis
en senere spiller traff godt, høyt eller langt slag, kunne både han og de
andre i borgen løpe mot utemålet. Kom de over streken var de fri og
kunne slappe av. Ved nytt godt slag kunne spillerne bak utemålet løpe til
innemålet og være klare til å slå igjen. Den som først har begynt å løpe,
kan ikke løpe tilbake til inne- eller utemål igjen. Det er tillatt å løpe til
utemålet og straks tilbake til innemålet, hvis en ser mulighet for det.
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Så lenge innespillere befant seg mellom inne- og utemålstrekene, kunne
utespillere som hadde ballen stikke dem, treffe dem med ballen. Når det
hendte, og alle utespillere greide å komme seg til innemålet uten selv å
bli stukket, da måtte innelaget bytte med utelaget til nytt spill.
Men hvis en innespiller fikk tak i ballen, etter at en på laget var truffet,
kunne han igjen stikke utespillere som var på vei mot innemålet. Greide
han det, og alle innespillerne kom seg til innemålet uten å bli stukket, da
var spillet fortsatt igang, ikke noe bytte.
Når det hender at det ikke er noen igjen på innelaget til å slå, da byttes
det til nytt spill.
P.s. Kjelltre (ordet ikke funnet i ordbøker) er jeg kommet til kan stamme
fra hjalt eller hjalte, som (også) betyr "håndtak på sverd". Det er vel
ingen umulig forklaring på et umulig ord?

Suta
eller sisten som den blir kalt nesten overalt ellers. Hva navnet sura
betyr, eller hvor det stammer fra, er det vel ingen som vet i dag?
Dette var nok den enkleste og mest brukte av alle leker, skulle jeg tro.
Den kunne startes uten videre, og med få eller mange deltakere. Noen
ganger ble det trukket hvem som skulle "ha'n", andre ganger ble uten
videre kl utpekt, og atter andre ganger kunne &i finne på bare å slå på
ryggen til en annen og rope "du har'n", dermed var leken igang.
Leken går ut på at den som "har'n" løper etter hvem som helst av de
andre. Innhenter han en, tar eller slår han på ham og roper "sur". Så er
det dennes tur til å løpe etter en av de øvrige som er med å leke sura.

En ulempe kan sies å hefte ved denne leken. Det har lett for å være slik
at det blir de minste, eller de som ikke er like kvikke i vendingen som
andre, som blir innhentet og må "ha'n". Og som i sin tur får vanskeligheter med å ta igjen noen. Men noe av det samme gjelder jo også andre
leker og er ikke noe å gjøre med, om de minste vil være med på leken.
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Veie salt
2 deltakere, noenlunde jevnstore.
Disse stiller seg rygg mot rygg og hekter armene i hverandre i albuen.
Den ene bøyer seg fremover, derved løfter han samtidig den andre opp på
ryggen sin. I en rytmisk bevegelse setter han så "saltsekken" ned igjen
ved å rette seg opp, hvoretter den andre bøyer seg fremover og løfter sin
saltsekk opp på ryggen. Og slik fortsetter de, hele tiden i jevne, rytmiske
bevegelser. Så lenge det går.

rekka. Straks han har hoppet over den første, reiser denne seg og følger
etter. O.s.v.
Han som hoppet først, løper litt frem og stiller seg som bukk når han har
passert den siste i rekka. Det samme gjør nestemann o.s.v. På denne
måten flytter hele rekka seg stadig fremover, den har hverken fast
begynnelse eller noen fast slutt.

Hoppe bukk
Å hoppe bukk kan gjøres to-sammen, eller av akkurat så mange som er
tilstede.
Det var 3 måter å hoppe bukk på, eller kanskje riktigere, 3 måter å "stå"
bukk på.
Den vanligste var å stille seg noen meter foran og med krum rygg mot
den/de som skulle hoppe, den ene foten foran den andre for å stå støtt.
Hopperen tar springfart og tar sats samtidig som han legger hendene på
"bukkens" rygg og skyver ifra, han flyr over, om alt går bra. Deretter
løper han noen skritt frem og stiller seg klar som bukk for den neste som
kommer.
Ved måte nr. 2 stilte en seg på tvers av hoppretningen, og med hodet godt
inn under kroppen. Passet en ikke på dette siste, kunne en bli sparket i
hodet av den som skulle hoppe. Ellers som foran beskrevet.
Den tredje måten må kunne sies å være for de dyktigste, de mest spretne
hopperne. Da sto en med strak rygg mot hopperen, haka presset ned mot
brystet, og et ben godt foran det andre. Hopperen skulle altså hoppe over
skuldrene på en jevnstor kamerat, noe som krevde betydelig spenst. Men
så ga det også prestisje i kameratflokken for den som greide det.
Når tre eller flere deltar kan fremgangsmåten være denne: Foran den
som skal hoppe først stiller alle seg opp på rekke, setter det ene benet
foran det andre for å stå imot trykket fra den som hopper, og bøyer seg
med rund rygg. Det må være passe avstand mellom dem så hopperen får
et visst tilløp. Så hopper førstemann bukk over den ene etter den andre i
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Barn i lek ca. 1900 i Kristiansund. Foto: Elisabeth Werrings samling. Nordmøre Museum.
61

Gåpå styltra
som vi sa.
Det var nok mest gutter som gikk på stylter, eller "styltra"
Også jenter prøvde seg, men jeg sitter med det inntrykket at de ga fortere
n ter var det ikke
opp. Så helt enkelt var det da heller ikke, og for je
samme prestisjetap om de ikke greide det etter å ha prøvet et par ganger.
Gutter kunne ikke bare gi seg sånn uten videre.
Nødvendig materiale for å lage stylter var to lange lekter og to tilskårne,
nokså tykke fjølbiter. Fjølbitene ble spikret fast til lektene i ønsket
høyde, styltene var ferdige. Se bilde. (Apropos bildet: Disse styltene er
altfor korte i forhold til de vi brukte. Han holder her med hånda i enden
av lekta og styltene må derfor bli langt mer ustødige).
"ekstrabein" en
Hvor lange lektene skulle være, avhang av hvor lange
ønsket seg. I alle fall måtte de være så lange at de rakk opp foran og forbi
armhulen. Armene skulle holdes lett bøyd, og hendene gripe fra utsiden
av lekta og innover.
Oftest startet en med å sette fjølbitene langt ned på lektene. Da var det
lettest for en som var nybegynner og skulle prøve seg. Senere kunne en
flytte fjølene høyere opp. Hadde en lekter som var lange nok, kunne en
stå opptil en meter over bakken. I slike tilfeller, og ellers også, burde en
ha god øvelse i å komme ned på føttene når en gikk over ende, enten en
falt forover eller bakover eller til siden. Slik øvelse var for øvrig ikke til å
unngå. Og når en falt, var det beste en kunne gjøre å slenge styltran fra
seg og tenke bare på nedslaget. Nevnes bør vel at på grunn av slike
manøvrer var det viktig at tilskuere holdt seg et godt stykke unna.

Jørgen Hoff-Jenssen demonstrerer hvordan det er å gå på styltra. Foto i
privat eie, Jørgen Hoff-Jenssen.

63
62

Lang, lang rekke

Opp-og-ned-sanger

Etter hva jeg minnes idag, var dette alt overveiende en jentelek, men det
hendte nok at gutter var med på den også.

Leken/sangen gikk ut på at jentene stilte på rekke ved siden av hverandre. Den som sto ytterst til høyre gikk foran, vendt mot rekka, og danset/hoppet sideveis foran rekka mens hun fulgte rytmen i sangen.
Ferdig med verset gikk hun inn i rekka og neste jente overtok dansingen.

Alle som skulle delta, stilte seg på rekke ved siden av hverandre, med
"Lisa" ytterst til høyre. Alle "sang", høyt, enstonig, og i marsjtakt: "Lang,
lang rekke. Lisa ut av rekka gå!"
Lisa sprang så ut av rekka og stilte seg i venstre ende av den. Deretter
var det den neste i rekka som måtte "ut av rekka gå" og stille seg ved
siden av Lisa. O.s.v. så lenge jentene hadde tålmodighet til det, før de
fant på noe annet.

Kjør trill bår
Ble lekt av to som byttet på å være trill'bår. Den ene la seg på magen og
sprikte litt med beina. Den andre tok tak rundt anklene hans. Beina
skulle da være armene på ei trillebår. Den som lå, hevet seg opp på
armene og begynte å "gå" fremover på hendene. På den måten "kjørte"
den andre trillbåra.
Leken krevde styrke både i armene og mavemusklene for "trillbåra". Et
typisk tegn når en ikke var sterk nok, eller det røynet på i mave- og lårmuskulatur, var at rumpa kom høyere og høyere. Da var det like før
armene sa takk for seg, og den andre kunne gå over til å agere trill'bår.

Rullball opp og Rullball ned og Rullball alle daaage,
Rullball er en lystig fyr og Rullball er en plaaage.
Jeg elsker Rullball og Rullball elsker meg,
vi er forlovet, Rullball og jeg.
Mamma, jeg vil ikke gå på kinematograf.
Hvorfor ikke det? Får'ke sitt' i fred.
Guttene de kiler meg og da må jeg le.
UFF, de ekle gutt-e-ne.
Det suser og bruser i alle verdens land,
for alle vil ha Nanna til kokke på Grand.
Men, nei sier Nanna, det går ikke an,
for jeg må være hjemme hos'n Jørgen littegrann.
Du Nanna, du Nanna, du er ikke grei,
til alle dine friere så svarer du nei.
Men så kommer Jørgen som du holder av,
og da svarer Nanna ja (fallena!).
I de to følgende er jeg på gyngende grunn. Er det hjelp å få noe sted?

Diverse
(2 leker jeg ikke er sikker på om vi hadde navn på.)
Oftest 2 gutter, men flere kunne også delta. Med armene over kors og
hinkende på ett bein var det om å gjøre å dytte den andre slik at han mistet balansen og måtte sette også det andre beinet i bakken. Da hadde han
tapt.
I denne leken kunne 4, 6, 8 gutter delta med to på hvert lag. Jeg tror vi
kalte den "Hest og rytter".
På hvert lag tar den ene den andre på ryggen. Rytterne forsøker å rive
hverandre av ryggen på hestene. Når en rytter har ett bein på bakken er
han ute. Denne leken kunne gå ganske voldsomt for seg.
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Ut å plukke blomster, ut å plukke bær,
ho Nanna er forlova så lita som ho er.
Med lysegule krøller og hua litt på snei,
og lever ho til våren så gifter ho seg.
eller?
Å, jeg er forlovet, å, jeg er så glad
for jeg har fått den jeg helst ville ha,
med lysegule krøller og hua litt på snei,
og lever jeg til våren så gifter jeg meg.
: I : På livets vei, sa han til meg:
sett deg på en sten så skal jeg rundkysse deg. : I :
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Ritsj, ratsj, fillibombombom,
vil du værra me' så komkomkom.
Ritsj, ratsj, fillibombombom,
vil du værra me' så kom.
Se daaamene, se damene se damene,
se daaamene, og lille Hansemann.
De bader seg i sodavann, i sodavann, i sodavann,
de bader seg i sodavann, i sodavann og Lux.
Slik lød den hos oss, det er jeg sikker på. Andre steder har de hatt følgende variant i 5. og 6. linje (men utelot 7. og 8.):

Fru Seeederstrøm, fru Sederstrøm, fru Sederstrøm,
fru Seeederstrøm, og lille Hansemann.
Du Ingrid vil du ride - på livets landevei, med Ole ved din side, svar ja
eller nei.
Nei, jeg vil ikke ride - på livets landevei, med Ole ved min side, nei, det
vil jeg ei.
Du Ingrid vil du ride - på livets landevei, med Martin ved din side, svar
ja eller nei.
Ja, jeg vil gjerne ride - på livets landevei, med Martin ved min side, åja, det vil jeg.
(I dette tilfelle går den som svarer 'ja" straks ut og danser sammen med
den første.. Deretter stepper den første inn i rekka igjen, mens hun som
ble spurt velger neste jente som skal spørres.)

Jeg danser med deg på livets landevei , og lykkelig er jeg - - - ? ? ?

Andre leker I sanger
To deltakere står ansikt til ansikt: klapper hendene mot hverandre, slår
seg på brystet, klapper hendene mot hverandre, slår seg på lårene, klapper hendene - - , o.s.v.
Synger samtidig:

Min far han er barber, fallera.
Han står i hvite klær, fallera.
Han bruker sin forstand, fallera
med såpe, kost og vann, fallera.

Regler, ramser, risper
Av slike finnes en uhorvelig mengde over hele landet, og svært mange i
flere varianter. Hvor hver enkelt har oppstått er umulig å si. Sannsynligvis kan en regle være påbegynt "i det små" og er så påbygget videre
både der den startet og andre steder. Som med "ellinger" finnes noen i et
begrenset område ett sted i landet, og så i tilsvarende begrenset område
et helt annet sted. Jeg vil tro at enkelte også er mer eller mindre stedbundet, se f.eks. "Tor med hammar'n - ", ordet kammar (skjit, lort) finnes
ikke i mine ordbøker, eller i min synonymordbok. Ikke har jeg funnet noe
liknende i noen av de mange bøker om emnet jeg har gjennomgått heller.
Da må det vel stamme fra en lokal poet? Og se "Gubba Noa", den er klart
tilpasset lokale forhold: dr. Mæhle var en kjent lege i byen.

Eksempler på regler, ramser, risper
Anne Panne Pøne, mor si sladderhøne,
gikk på skolen som en gris, da ho kom hjem fikk ho ris.
Bakom døra lå en lort, den hadd' vesle Anne gjort.
( Her er Anne selvfølgelig bare en tenkt person. Den som regla gikk ut
over, fikk såvisst navnet sitt satt inn i steden for Anne. Og den som leste
opp regla, helst høyt og svært tydelig, kunne vente seg ett av to: 1) At
"Anne" løp gråtende hjem til mor. 2) At han/hun fikk en farlig sinna gutt,
evt. en ilter, kloreklar jente etter seg, hva som nå måtte være det minst
risikable).
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Tor med hammar'n, sloss med kammar'n,
kammar'n vant og Tor forsvant
i rævva på en elle fant.
Gjort er gjort, kongen sport, kommer aldri mer tilbake.
(Spurt er det riktige, men vi sa jo sport for spurt, så rimet det også!)
Ola Dilt, Ola Dalt, Ola spekesild og salt,
Ola møssmør og krok, Ola utskjette brok,
Ola bæhæhæ, kor det lokte tå dæ.

(Finnes også i flere andre versjoner over hele landet, men denne er jeg
sikker på er ordrett slik vi brukte den).
Snekkar, drekkar, feiar, fant. Pekka på døra, det va 'kje sant.
(Banket på døra, -)

En mellomting mellom regle og lek, helst for småunger. De gikk i ring og
holdt hverandre i hendene: "Epler og pærer, vokser på trærne, når de blir
modne, så faller de ned". På ordet "ned" falt alle ned på bakken, evt. satte
seg på huk, avhengig av underlaget.
Eilif, Peilif, skarravarra Veilif, skarravarra vinken stinken Steilif.
Gunnar, Punnar, skarravarra Vunnar, skarravarra vinken stinken
Stunnar.
Jørgen, Pørgen, skarravarra Vørgen, skarravarra vinken stinken Størgen.
Men? Olai, Plai, skarravarra Vlai, skarravarra vinken stinken?
De fleste navn kunne brukes, men det var noen regla ikke passet for. Det
er bare å prøve seg frem!

"Synges", med en eneste tone, og så høyt som mulig:
Hauagutan er ei bange, de kan både slåss og stange! Hei-tjo, hei-tjo,
på Hauan vil vi bo!

Jeg vet ikke om jeg skal kalle det følgende for regle eller lek (det var vel
en slags innelek). Den skriver seg fra den tid en brukte griffel på tavle):
" Vil du, vil du vildu vildu vil du med meg ut i skogen gå?
ja men, ja men, jamen jamen ja men, her skal tredve streker stå."
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Det hele går altså ut på å at når en fremsier regla, settes en strek på et
papir for hvert ord eller del av ord. Men sammentrekkingene "vildu" og
'jamen" skal ha bare k), strek. Ovenfor har jeg så angitt hva en skal legge
trykk på under fremføringen.
Sladderhank skal selv ha bank, for han har en lei skavank,
synes selv han er så bra, men om andre ondt han sa.
Jeg vil så gjerne,.r°:t gjerne, så gjerne,
få slipp å fryse på tærne, på tærne,
få gikt i armer og ryggen og knærne
i vind og vær. (fra Eilifs husk)
Har du vondt i magan
gå te'n Per i hagan,
sætt dæ på en stein
og gnaga på et bein.
Så bli du bra i magan.
Erten og Furten satt på en hau.
Furten han ønska at Erten va dau.
Dette er hva jeg husker og vet at vi brukte. Fortsettelsen er slik:
Furten gikk foran og sutra og gråt,
Erten gikk etter og hørte kolles det låt.
Ein mainn hadde tre sønne.
Den første hett Skrå,
den andre hett Skråskrallerå,
og den tredje hett
Skråskralleråskralskryliaskrå.
Grannen hadde tre døtre.
Den første hett &pp,
den andre hett &ppspenpp,
og den tredje hett &ppspenppspsyriaspp.
Så fikk han Skrå ho &pp,
han Skråskrallerå fikk ho &13pspenpp,
og han Skråskralleråskralskryliaskrå fikk ho &ppspenppsippsyriaspp.

( Denne er notert fra Stryn. Ble brukt likedan i Kristiansund. Varianter
finnes, f. eks kan første sønn hete Sipp osv. Jeg husker den som sitert).)
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Gubba Noa, beit i tåa, så det gjorde vondt.
Kom hain doktor Mæhle, spurte ka som fæle.
Gubba Noa, beit i tåa, så det gjorde vondt.
Og kjerringa gikk seg på veaskog, heifara på veaskog.
Der satt det ei kråke i lunda og gol, heifara. Fal-turil-tural-tura.
Virre virre vip, min mann er kommen.
Virre virre vip, hvor kom han fra?
Virre virre vip, han kom fra Drammen.
Virre virre vip, hva gjord' han der?
Virre virre vip, ei tønne epler.
Virre virre vip, hva kostet den?
Virre virre vip, en 6-7 daler.
Virre virre vip, slå av en daler.
Virre virre vip, det gjør jeg ei.
Virre virre vip, så gå din vei.
Jeg husket det meste av denne og fikk hjelp fra "Norske barnerim og
regler", hvor den refereres fra Gamvik i Finnmark. Det er nok med
denne som med så mange andre, de varierer fra sted til sted. I "Hvem
banker? Rim og remser fra her og der", ved Rikka Deinboll, Aschehoug
1951, er de fire første linjene likedan, bortsett fra "Spirrevirrevipp" istedetfor "Virre virre vip", deretter følgende som jeg også vet at jeg hørte
som guttonge (men med Virrevirrevipp):
Spirrevirrevipp, han solgte epler.
Spirrevirrevipp, hva kostet de?
Spirrevirrevipp, to kroner kilo'n.
Spirrevirrevipp, det er for dyrt.
Eitt-to, eitt-to, ein støvel og ein sko.
( Helt enstonig. Gjentatt til vi ble lei eller hes).
Hadd æ hatt deinn hatten som æ hadd hatt, så hadd' æ hatt hatt.
Det følgende, som er en typisk jentegreie, er jeg noe i tvil vedrørende
sammenhengen av, så jeg tar alle forbehold etter å ha strevet fælt for å
sette det sammen.
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Ut å plukke blomster, ut å plukke bær,
ho Guri er forelska så lita som ho er.
Med lysegule krøller og hua litt på snei,
og leve ho te våren, så gifte ho seg.
og/eller:
Hain Einar har ho elska, hain Einar har ho kjær,
hain Einar har ho kyssa både her og der.
Den følgende husker jeg godt at vi brukte i flere varianter, men jeg er
usikker på hvilke av de jeg her nevner det gjaldt, og om det var flere. Her
sitert fra "Rim og regler for barna", Orion forlag 1995, men litt omskrevet, slik jeg husker den:
Alle duer flyver, alle duer flyver,
vinduer flyver ei, nei vinduer flyver ei, sier je-e-ei.
Alle hjerter banker, alle hjerter banker,
vaffelhjerter banker ei, nei vaffelhjerter banker ei, sier je-e-ei.
Alle rister ruster, alle rister ruster. Kontorister ruster ei, nei - - Alle klokker tikker, alle klokker tikker. Blåklokker tikker ei, nei - - Alle seler svømmer, alle seler svømmer. Bukkseseler svømmer ei, nei - Alle ringer ruller, alle ringer ruller. Kjerringer ruller ei, nei - - - .
Kjekk kar - kommer og går, håndtak i ryggen og krøllete hår.
Dette skulle sies fort, mange ganger, uten å snuble i ordene:
Henrik Ibsens ripsbusker og andre buskvekster.
Loppat, lusat, fillat, rein.
Ett ord for hver synbar knapp hos hver enkelt.
Hvem banker? sa Per Anker.
Det er min kone, sa Per Lone.
Hva vil hun? sa Per Lund
Kjøpe Løk, sa Per Høk.
Og hvor mange? sa Per Lange.
En, to, tre, fire, sa Per Lire.
Ikke fler? sa Per Ler.
Det er nok, sa Per Kokk.
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Måter å "elle" på, ellinger.
Ellinger brukes når man skal leke gjemsel, slå ball eller ved andre leker,
for å finne ut hvem som skal begynne eller hvem som skal stå.
Fra "Spill og leker utendørs" av Fred Bremberg/Staffan Seth.
"Ellingene" kjennetegnes ved rytme og ordglede. De er en slags "popkunst" i folkelitteraturen.
Det er vanskelig å datere dem eller finne deres opprinnelse. I noen ellinger kan man gjette seg til at barn har forvrengt ord som de har hørt
voksne si. - ofte synes (de) å ha gjennomgått forvrengninger av tidligere
ramser. - legge merke til at samme ordsammensetninger dukker opp i
helt forskjellige ellinger. Et merkelig fenomen er det også at samme
elling kan være meget vanlig innen små områder som ligger langt fra
hverandre, men er ukjent utenfor disse.

Vi starter med den kanskje mest kjente, utbredte og varierte måten å
"elle" på, slik jeg husker vi brukte den:
Elle melle, deg fortelle, skipet går, ut på hår, rygg i rand, to i spann,
snipp snapp snute,
du er ute.

Bernt Støylen: "Norske barnerim og leikar", 1899, sier:
"Elle melle, de fordælle, skipe gaar ut i Haar. Rygg i renn, tvo i spenn,
snipp snapp snute ute!"
Den er fra Vestlandet o.fl. steder. Haar skal være Harlem i Holland!
På Jæren sa de: ' Æla mæla ming mang ding dang, skipe gaar ut i aar,
rygg i renna tvo i spenna snipp snapp snute, ute!" " Gøy i barneselskap", Ulrika Lindhagen, 1964: "Elle melle, deg fortelle,
skipet går ut i hår, rygg i rand to i spann, snipp, snapp snute, du er ute! I "Kom ut og lek", Øyvind Sandberg, 1988, og flere: " - skibet går ut i år-"
"Norske barnerim og regler" v/Magnhild Lauvdal, Forlaget Grenland,
Porsgrunn: "- ut på hår, rygg, rand to i spann". Og utrolig mange flere
varianter.
Vi får vel holde oss til den første her, vår versjon, som må være den riktige, for oss.
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Æppel, pæppel, pirum parum, kråka satt på lirum larum,
ho sa ein, ho sa to, ute skal du være no.
(Pirum = drukken. Det ordet brukte faktisk mange voksne i min barndom, når de ville omtale fenomenet litt penere. Lirum-larum = ensformig, kjedelig el. vrøvlete tale).
Ole dole doff - kinkeliane koff - koffeliane birkebane - Ole dole doff.
Akka bakka - bonka rakka - etla metla - sjong dong fillifong - issa bissa
topp.
Fra "Spill og leker utendørs". Svensk. - Uvisst om brukt hos oss. Men jeg
vet jeg har hørt "Akka bakka - bonka rakka", ikke det øvrige.
Akse bakse rompetroll, ramla ned fra Karivoll, med sin kone Karoline,
midt - på - trynet.

Den korteste jeg kjenner, og som ofte ble brukt:
En knapp - du slapp.
Når det ble lekt spøttakul (gjemsel) skulle den som "sto" telle til f. eks. 50.
Etter 50 skulle han rope så høyt han kunne: "Deinn som ikje har gjæmt
sæ no, hain ska stå!"
Her blir det ellet på knappene hos hver enkelt:
Loppat, lusat, fillat, rein. Loppat, lusat, fillat, rein. Osv.
Ellinga, vellinga, Vat'landsguten,
slo til kjerringa midt på truten.
Det skal du ha ditt stygge troll,
fordi du ikke kan telle til tolv.
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.
Akka makka mia, reinnt sæ på skia,
skia va glatt og Akka makka datt.

Og slik tror jeg det skal hete, men så kommer broder Eilif og minner meg
om at vi endret avslutningen etter eget hode til " - - og allesammen datt".
( Dette var vel også en slags lek hvor alle tok hverandre i hendene i en
ring, hoppet og danset rundt og slapp seg ned på bakken (sneen) på
"datt").
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For artighets skyld tar jeg med denne noe ufine måten å "elle" på. Fra
Bergen:
Min mann Mads
døde stille på dass,
med dolokk i hånden
oppga han ånden,
begraves på Møllendal kapell
i kveld
adjø, farvel.
Når det gjelder både rim, regler, risper og ellinger har jeg gjennomgått en
mengde bøker om emnene. Dette har vært nødvendig for å hjelpe på
hukommelsen. Noen ganger har jeg husket brokker av en regle, andre
ganger har et par linjer manglet. I disse bøkene har jeg ganske ofte funnet det jeg lette etter, og enkelte ganger funnet hele regler eller ellinger
som var gått helt i glemmeboken, men som jeg straks kunne gjenta fra
først til sist når jeg ble minnet om dem. Og så har jeg hatt god hjelp av
broder Eilif.

Taktfast, flere ved siden av hverandre, med armene over skuldrene til
sidemannen, labbet vi fremover og kunne sperre hele gata, mens vi hauket og brølte så høyt som mulig:
Vi e go'e kammerata vi! Vi e go'e kammerata
i det uendelige.
Men etterhvert som vi ble lei av "kammerata", erstattet vi det med f. eks.
"fisk-kaka" eller hva som helst vi kunne finne på i farten. Jo verre, desto
bedre. Så lo vi og hauket og labbet videre samtidig.
"Feigskjit!": En som ikke torde, eller ikke ville, være med på ett eller
annet, ble kalt feigskjit.
For en guttunge den gang var nok det den aller groveste fornærmelsen.
Dernest fulgte "Mammadalt" og "Sladderhank ".
Nevnes må vel også "fiinskjit", gjerne om "de rike" og om folk som bodde i
Villastrøket, øverst i Langveien, "Plysjbyen". De ble forøvrig mer moderat
også kalt "finingan".
Hallavei i bakkan, ellers får du kula i nakkan!

Rop
Ordet "rop" var sjelden sterkt nok, så vi kalte det å "hauke", da ble absolutt alle stemmemidler tatt i bruk.
Hauagutan er ei bange, vi kan både slåss og stange.
Hei-tjo, hei-tjo, på Hauan vil vi bo.
(I Langv. het det jo "Langveigutan er ei - ")
I en sjelden, og i dette tilfelle akutt, mangel på noe å ta seg til, kunne vi
finne på, altså uten egentlig å ha bestemt oss for det, å spre oss på linje,
legge armene over skuldrene på sidemannen, og så prøvde vi å gå i takt.
Gjerne midt i gata. Liksommarsjerte er vel riktigst, med lange skritt,
mens skoene ble satt hardt ned i gata for å markere takten. Og det ble
ikke med et rop eller to når vi først satte igang, vi drev gjerne på til vi
gikk lei. Eller vi fant på noe annet å bruka tida til.
Det e' brainn, det e' brainn i rompa på'n Strainn.
Jeg tror ikke dette var ment som noen sjikane av bybud Strand i gata
vår. Han var en aktet mann, og 2 sønner tilhørte Hauangjengen. Vi får
skylde på tilfeldigheter her. Strand var jo et ganske vanlig navn i byen.
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Hva "hallavei" skulle bety, har vært meg en gåte. Kan det ha betydd
"halv vei i bakken" slik at det ble plass både for den som rente (på kjelke,
bomme, bainn, spark) og de som kom i veien? Eller så enkelt som "ha
dokker av vei'n!?" - I Mosjøen sier de 'Hallo vei -" (resten helt forskjellig). I Eid heter det "Hal vei! Hal vei!" (også her er resten annerledes enn
hos oss).
"Kula i nakkan". Mente vi her "ei kule i nakken"? Jeg tviler på det. Skytevåpen var ikke vår greie. Men "kule" kunne jo også bety gjeng, helst i
betydningen hele gjengen, iflg Riksmålsordboken. Og da slår det meg at
vi faktisk brukte ordet ellers i den betydningen, idet vi sa "heile kula" om
oss selv samlet. Da er den gåta kanskje løst? Som et apropos kan nevnes
at vi i tillegg til "gjeng" og "kule" også brukte ordet skokk.
Her kommer jeg, kjukk og brei, alle politier kjenner meg.
Taktfast. Egentlig ble alle ord uttalt med fynd og klem. - Når vi ville
kjekke oss.
Kyss mæ i rævva polleti! Mæssingknappen gikk forbi.
Ble "sunget". Meget populært.
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Eitt-to, eitt-to, ein støvel og ein sko. Eitt-to, eitt-to - o.s.v.,
samtidig som vi marsjerte i takt.
Og så hadde vi et merkelig rop, som ble brukt både sånn uten videre, og
som en kunne bruke for å gjøre andre oppmerksom på seg: "Oa-oa-oaken". O'en lå mye høyere på skalaen enn a'en. Det var en slags jodlelyd.
Kanskje er falsett riktigst. Derfra falt en på en måte ned på a'en. -ken
var i samme tonehøyde som a'en. Kan dette ha vært rent lokalt innenfor
Langveien-Hauan?
Gi bort og ta 'gjænn, hønskjit på fingran.
Det var flaut, det! Ble ofte gjentatt en eller flere ganger.
Det følgende var et populært rop når en gjerne ville være litt stygg i munnen.
heisann, så feis han, så alle folkan lo.
Hadde lett for å bre seg, og om ikke "alle folkan" lo, ja så lo vi i hvert fall
selv, og det så det ljomet.
Vi går beint fræm, vi går beint fræm, osv.
På Gomalandet sa de:
Vi går rætt fræm, samme ka vi støyte på
Helst to og to, men det kunne også være flere med. Da trampet vi
avgårde, gjerne hvor flere var samlet, slik at vi kunne sikte oss inn på en
eller annen. Og poenget var selvsagt å gå rett frem, uansett hvem som
kom i veien. Litt klabb og babb kunne det jo forårsake, skumping og
skubbing og krangling, noe som var som det skulle være. Var det kanskje
ikke derfor vi gikk rett frem?
Helt vanlig var det at vi stilte oss opp utenfor huset hvor en kamerat
bodde og ropte navnet hans for at han skulle komme ut og leke eller hva
det nå var vi hadde fore. Kom moren i vinduet, spurte vi: "Ska'n Gunnar
ut?" ( Vi var fullt klar over hvem det var som hadde avgjørelsen der!)
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Stygge ord
Banning tør jeg si det var lite av, jeg kan ikke huske at noen av kameratene var spesielt fæle til å banne. Litt bannskap var det vel, men stort
sett fant vi andre "stygge" ord til erstatning for banneordene. For selvfølgelig visste vi hva som var stygt å si, og foreldre slo raskt ned på tilløp til
"stygg munn". "Det skal vi ikke ha no' av".
Din jævel var ikke helt uvanlig, fanken og farstren heller ikke, men ellers
gikk det mest på søren, å fiken!, rævva, din pess-onge, (hold) kjæften din,
jævven, å steike, din kødd (å være køddat).
Når vi var overrasket: å jødde mæ, å æppelkak. Bare hos jenter: fadderrullan.
("Jødde mæ" el.l. har jeg ikke vært borti andre steder og har ingen aning
om hvor uttrykket kan skrive seg fra).
Takk til bror Eilif og bror Gunnar for god hjelp med de verste uttrykkene.

Liste over leiker som blir beskrevet i artikkelen:
Kapp land
B ainnhjul
Spøttakul
Fakk og bedfri
Spill fæmøres (spille på strek)
1-2-3-4-5
" Klekka"
Slå "niks"
Slå ball
Sura
Veie salt
Hoppe bukk
Gå på styltra
Lang, lang rekke
Kjør trill'bår
Opp- og ned-sanger
Regler, ramser, risper
Måter å "elle" på, ellinger
Rop
Stygge ord
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Av Anne Lise Farstad.

Barn i lek ca. 1900 i Kristiansund. Foto: Elisabeth Werrings samling. Nordmøre Museum.
Foto: Elisabeth Werrings samling. Nordmøre Museum.
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Glimt fra aktiviteter
og begivenheter
ved Nordmøre Museum 2003

Det nye styret for Nordmøre Museum inviterte til samling med alle de ansatte
ved museene på Nordmøre i Handelshuset Patrick Volckmar 25. mars 2003.
Foto: Marit Mehlum

Barn i lek ca. 1900 i Kristiansund. Foto: Elisabeth Werrings samling. Nordmøre Museum.
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Det første styremøtet i den nye museumsstiftelsen ble holdt i Handelshuset
Patrick Volckmar 12. mars 2003. Øverst fra v: Bjørg Bergem, Margrete Seter,
Bodil Røeggen, Per Helge Malvik og Olav Nilssen.
Nederst fra v: Bjørg Bergem, Per Helge Malvik, Rolf Kåre Sæther, Asbjørn
Jordahl og Olav Nilssen. Foto: Marit Mehlum.

Fra årsmøtet i Nordmøre Museum 12. mars 2003. Fra v. rundt bordet: Klaus
Karlsen, Egil Husby, Odd Williamsen, Helge Hegerberg og Rolf Kåre Sæther.
Nederst fra v: Stein M. Bach, Anita Paulsen og Knut Garshol.
Foto: Marit Mehlum.

Museumsansatte og alle med tilknytning til museumsarbeid på Nordmøre ble
invitert til et "Stormøte" i Halsahallen den 9.4.03. På møtet fikk forsamlingen flere oppgaver, hvorav en var å utvikle en visjon om hvordan
museums-Nordmøre skulle se ut i 2008! Øverst: Kulturinnslag ved elever fra
Halsa skole.

Besøk på Averøy. I mars tok Marit turen til Averøy for å delta sammen med
Kåre Bøe (i midten) ved Gamle Kvernes Bygdemuseum i et intervju med slektninger til eierne av Røeggen Fiskarlag. Turen gikk også innom Ella ødegård
(t.v.) og Laura Hopmark (t.h.) hvor vi fikk gjestfri servering.

Nederst: Intens konsentrasjon om oppgavene. Fra v: Arne Vatn, Osvald Bae,
Klaus Karlsen, Thomas Bjørkan Andresen og Ragnhild Stavne Bolme.
Foto: Stein M. Bach.

Fra barnas festuke 2003. Museet hadde eventyrstund i Almskårstua på programmet. Forteller var Grethe Pedersen, og her har hun besøk av Lilleputten
barnehage. Foto: Marit Mehlum.

Nordmøre Museum v /Stein M. Bach videofilmet gamle sangleiker fra Kristiansund. Kulturformidlere var Jan H. Sedsbøe og Britt Jensen.

Klippfiskdagen 2003: I år var det to klasser fra Allanengen skole som fikk
prøve klippfiskarbeid ved Milnbrygga. Foto: Marit Mehlum.

Vegard Pedersen overrekkes gave for årets beste
bacalao i privatklassen.
Milnbrygga 28.6.03.
Foto: Marit Mehlum.

På «Byens bursdag»
29.6. 03.
Ordfører Dagfinn Ripnes
holdt tale.
Foto: Marit Mehlum

Utstilling av maninarkeologiske funn
fra havna i Kristiansund i Hjelkrembrygga under
Klippfiskfestivalen
2003. Fra v. arkeologistudent Bjørg
Alise
Antonsen,
arkeolog
David
Tuddenham og
arkeologistudent
Lene Strøm. Foto:
Marit Mehlum

På "Byens bursdag" var det stor kakefest for ca. 100 besøkende!

Far Knut Garshol og sønn Lars Daniel Garshol demonstrerer røyting av
klippfisk under Klippfiskfestivalen 2003. Foto: Odd Williamsen.
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Keramiker Trine
Olsen hadde salgsutstilling i Handelshuset Patrick
Volckmar under
Klippfiskfestivalen
2003. Foto: Odd
Williamsen.

8')

Steinalderdag ved Voldvatnet 20. mai 2003. Nordmøre Museum arrangerte
steinalderdag ved Voldvatnet i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Tingvoll museum. øverst: Grilling av pølser. Foto: Marit Mehlum.

Sivilarbeider Kjetil Sildnes demonstrerer bueskyting. Foto: Marit Mehlum

90

Arkeolog Morten Kutchera er også flintsmed. Foto: Marit Mehlum

Edvard Røkkum fra Tingvoll Museum demonstrerer hvordan en gjør opp ild.
Foto: Marit Mehlum
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Under: Fra kurset
"Samling for
læring". Rokstadnaustet i Sjursvika
i Kristiansund, trolig fra siste del av
1700-tallet, restaureres.
Fra venstre: Petur
Lars i Puntabyrgi,
og Osvald Bae.
Foto: Stein M.
Bach.

cp

Foto: Odd Inge

Trebåtbygger
Kai Egers arbeider
på losskøyta
"Langesund" ved
Mellemværftet.
Foto: Stein M.
Bach.

Fra det siste lørdagsmarkedet på plassen
utenfor Handelshuset Patrick Volckmar
i 2003. Lørdagsmarkedene er populære
og finner sted den
siste lørdagen i
måneden gjennom
hele sommeren.
Foto: Stein M. Bach
Brunsvikens Reperbane ble restaurert i
2003. Anleggsstarten gikk direkte på
NRK radio 14.10.02.
Reporter er Anne
Mari Fladseth. I
bakgrunnen: Håndverker Odd Inge
Bjerkestrand. Foto:
Odd Williamsen.
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Over:
De eldres dag ble feiret i
Milnbrygga 7.9.03 med
stort oppmøte. Her ser
vi Elin og Bjørn Otto
Strømme som underholder i Vaskehallen. Foto:
Odd W. Williamsen.

Fra kulturminnedagen
2003 i Milnbrygga.
Tema i år var "Helse".
Tannlege Stein Stokstad
hadde en flott utstilling
av gammelt tannlegeutstyr. Foto: Odd W.
Williamsen.
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Om gamle barneleikar
i Straumsnes
Av GUNNAR RAKSTANG

I grenda der eg vaks opp, var det mange jamaldringar, særleg gutar. Vi
måtte til vanleg ta del i arbeidet i heimen, men desto meir triveleg var
det å møtast i fritida, kveld og helg. Moroa måtte vi finna på sjølve, og vi
mangla aldri gjeremål. Og morosamt hadde vi det, - mykje meir enn dei
unge har i dag. Var det ruskever ute, eller i mørke vinterkveldar, var det
alltid nokon som opna heimen sin for oss ungar. På skolen leikte gjerne
gutar og jenter i lag, men det hende det var sterke skilje mellom kjønna
og. Vi gutane kunne kanskje vera litt barske i leiken.

Fra Kulturminnedagen 14.9.03. Milnbrygga, Hjelkreinbrygga og Handelshuset Patrick Volckmar var arenaer for kulturminnedagen. Mange utstillere,
stort program og flere hundre besøkende gjorde dagen til en av de mest vellykkede for museet i 2003. Her ser vi "Klippfiskballetten" som underholder.
Foto: Odd W. Williamsen
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Mange av dei leikane Jørgen Hoff-Jensen skriv om, var brukte også hos
oss, kanskje med visse avvik. Vi også kasta på stikka, men blekkskiva
var ukjent for oss. Vi brukte heller ikkje rennarband, men visste at det
var noko dei brukte i byen. Rende gjorde vi på ski eller med kjelke. Det
var bygdeveg av dårlegste sort i mi heimegrend. Vintersdag var vegen
brøyta med hest og treplog, så bilar var ein trygg for å møta.'Vegen gjekk
opp og ned bratte, lange bakkar, og vi sette utfor. På kjelken kunne det
vera både tre og fire ungar. Den som satt bakerst, styrte kjelken med ei
lang stong, styrarstonga. Det hende nok det bar utfor vegen, Ja, somme
gonger ned i elva som rann forbi, men som oftast vart det berre
skrubbsår og nokre tårer utav det. Beinbrott var sjeldan!
Og så laga vi hoppbakkar både her og der. Alle gutane hoppa, store som
mindre, og alle vart aksepterte for sine "prestasjonar", sjølv om ikkje alle
var like flinke.Utstyret var heller primitivt. Vi gutane laga både ski og
enkle kjelkar i sløyden, og det var nok bra, for bruken var heller hard, og
det gjekk ofte utover "reiskapen". Men vi hadde ein flink, foståelsesfull
sløydlærar som stod oss bi i "nødens stund"!
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Skismurning var også nokså uvanleg. Restar av stearinlys var populært.
Etter kvart vart det "kjøpsmurning" og, men det var billegare å laga sjølv.
Det var ymse oppskrifter. Tjøre, dyretalg, ja, til og med knuste grammofonplater gjekk med. Det heile vart koka på komfyren, og spreidde liflig
duft i alle hus.
Sparkstøttingen vart kjent i 30-åra hos oss. Men å kjøpa slikt var økonomisk ruin. Lysten til eit slikt vidunder var likevel stor. Ein gong far var i
byen, kom han over eit litt defekt eksemplar av spark-støtting-meiar for
kr. 7,25. Dette var ein stor sum å bruka på luksus, men han kom no heim
med dei, og eg fekk dei. Far var litt "altmogelegmann", og vi var i smia og
fiksa meiane. Så gjorde eg sjølv treverket. Sparken var nytta i mange år
både til leik i bakken og til butikkfart vinterstid. Og historia er blitt eit
godt minne for meg.
" Kapp land" og "Slå niks" må vera spesielt for Kristiansunds-området,
for eg har aldri høyrt at slike leikar var brukt på våre trakter.

Å "Slå langball", derimot, var kanskje den mest brukte leiken hos oss. På
skolen låg alltid ein rå-gummi-ball på kateteret. Når friminuttet byrja,
blei ballen henta, og når vi kom inn att til time, vart den lagt på plass.
Ofte var det læraren som "lyra opp". Det var stas. Han stod ved ei lita
rute bak innestreken. Ballen måtte treffa ned i ruta. Gjorde han ikkje
det, fekk den som slo, eit nytt forsøk. Greidde ein frå utelaget å ta ballen
på direkten, fekk dei "inn". Og om nokon på utelaget tok ballen etter
berre ein sprett, miste "nestemann" på innelaget sitt slag.
Det var skogsmark rundt skoleplassen vår. Det hende difor at ballen
hamna i skogen. Da var det å leita til vi fann han — uansett kor mange
friminutt det gjekk med til leitinga.
Gardsplassen rundt barndomsheimen min var flat og fin vollmark. Der
gjekk det føre seg mange former for leik, og her var det jamt samlingspunkt for unge. Sjølsagt slo vi ball der. Vi spela tennis på primitivt vis, og
ein slags fotball spela vi og. Fotball ("kjøpball")visste vi ikkje kva var,
men det gjekk bra likevel. Mor vov matter somtid, og så var det å besøkja
fillekorga hennar. Der fann vi materielar til "lørvballen"! Den var absolutt gratis.- Men oftast slo vi "kvems" eller vippa "jeppe". Kvifor leikane
heitte så? - "Han f6r som ein kvems", kunne folk seia, og meinte at vedkomande var uroleg av seg. Og kvemsen i leiken kunne kanskje også til
tider vera ustyrleg. — "Jeppe" er nok mest kjent frå salige Holberg, men
eg trur neppe namnet på barneleiken hadde tilknytning til det store
diktarverket hans.
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A "slå k vems
Kvemsen laga vi sjøl. Det var ei grein av lauvtre med ein rett bøyg på ca.
45 grader, kanskje 3 — 4 cm tjukk. Frå bøygen var greina ca. 25 cm ein
veg, og andre vegen berre 7 — 8 cm. Denne delte vi gjennom margen, slik
at kvemsen vart flat på ei side. Den vart avrunda litt i kantane, og vart
såleis litt mindre farleg, om nokon vart råka av han. Kvemsen kunne no
stå på bakken og den kortaste delen peika opp. I tillegg måtte vi ha ei
speie å slå med. Dette var også ei rett grein, kanskje 60 — 70 cm lang. Ei
rute i bakken markerte der kvemsen skulle stå. Det kunne gjerne vera
berre ein utespelar og ein innespelar, men like moro var det om det var
fleire på kvart lag.
Så slo ein frå innelaget lett på bøygen på kvemsen, slik at han spratt litt
opp, for deretter å slå han ein gong til i lutfa, om du greide det da!
Greidde du det ikkje, måtte du la nestemann på laget ta over, eller var du
åleine inne, måtte du ut. — Greidde ein frå utelaget å ta kvemsen før han
landa, måtte laga også byta plass. Dersom ikkje, tok ein utespelar og
kasta kvemsen frå der han landa, med det mål å treffa ruta. Men no står
innespelaren klar med speia for å slå kvemsen ut att. Treffer utespelaren ruta, må utespelar og innespelar skifta plass, eller om det var fleire
på laget, fekk nestemann slå.Treffer han ikkje, eller om han greier å slå
kvemsen ut att, blir det 1 poeng - målt med speia — frå det kvemsen
landa og til ruta.
Med god trening kunne du bli så god til å slå, at du tok risken på å slå til
kvemsen to gongen i lufta, etter at du hadde vippa han opp. Traff du,
gjekk leiken vidare slik som nemnt, men du fekk 5 poeng for kvart mål.
Risikoen var likevel stor for at du bomma, og da fekk du ikkje fleire slag.

A "v ip p j ep p e" (å vipp pinne)
Det er eit sterkt "slektskapstilhøve" mellom denne leiken og å slå kvems.
Kvemsen vart erstatta med ein rett pinne, kanskje 30 cm lang og 2 cm
tjukk. To jamtjukke steinar (gjerne mursteinar) vart lagt i breidd med ei
spalte mellom. Speia var den same som i kvems. Leiken hadde 3 ulike fasar.
1. Pinnen vart lagt tvers over spalta mellom steinane og vippa ut med
speia. Dersom ein frå utelaget tok pinnen før han nådde jorda, måtte
laga skifta plass, eller om dei var fleire på laget, gjekk speia til nestemann. Dersom ikkje, vart speia lagt tvers over steinane. Ein frå utelaget kasta pinnen frå der han landa, med det mål å treffa speia. Gjorde
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han det, måtte laget ut, eller nestemann på laget tok over. Bomma utespelaren på speia, gjekk ein over til neste fase. - Dette var såleis ein
slags innleiingsrunde som ikkje gav poeng.
2. Du heldt i eine enden av pinnen og slo til han med speia. Om nokon tok
pinnen i lufta, måtte laga byta plass, eller nestemann på laget tok
over. Om ikkje, blei pinnen kasta mot steinane, med det mål å treffa så
nær som råd. Men no stod innespelaren klar til å slå pinnen ut att med
speia. Greidde han det, blei det å måla avstanden frå nedslaget, til
steinane — eitt poeng pr. mål. Og eit godt slag gav mange poeng. — Om
du ikkje traff pinnen, måtte du måla avstanden frå der pinnen datt
ned, og fekk poeng for det.
3. Du sette pinnen på skrå mot ein av steinane, slo lett til han med speia,
slik at han spratt opp, for deretter å slå til han, slik at han f6r av
garde. Var du flink nok, og tok risken, kunne du slå til pinnen fleire
gonger. Traff du ikkje, miste du retten til vidare slag. - Om nokon frå
utelaget tok pinnen i lufta, måtte laga byta plass. No skulle ikkje pinnen kastast inn att. Det blei målt med speia frå nedslaget, til steinane, - eitt poeng pr. mål. Dersom du slo til pinnen to gonger, målte du
med pinnen, - eitt poeng pr. mål. Dersom du greidde tre slag, brukte
du speia, men fekk 5 poeng pr. mål. — Greidde du alle tre rundane,
starta du på att med runde 1.

Å "slå på ringen"
Dette er ein slags songleik. Det må vera mange for å danna ein ring. Ein
deltakar blir utteken til å springa rundt ringen utvendig og syngja: "Slå
på ringen, slå på ringen. Slå på den du vil ha. Slå på ringen, slå på
ringen, slå på kjæresten din". Etter å ha bestemt kven, gjev han denne
eit lett slag, men fortsett å springa rundt. Den som blir slegen på, forlet
ringen og spring motsett veg rundt. Der blir det da eit ope rom i ringen.
Den som kjem først til operommet av dei to som spring, får plass der. Den
som blir "kjærestelaus", fører leiken vidare.

" Ta den ring og la den vandre

H

Dette er også ein songleik, helst ein jenteleik. Deltakarane sitt, eller står
i ein ring, eller på rekkje, skulder mot skulder. Dei held hendene fram
med handflatene mot kvarandre, slik at det blir ein opning øvst. Ein
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utvald deltakar har ein ring (det kan no vera noka anna lite og) usynleg i
hendene. Alle syng: "Ta den ring og la den vandre, fra den ene til den
andre. Ringen er skjult — den sees ei — nettopp no er ringen hos meg".
Medan alle syng, går den som har ringen rundt til kvar einskild, og — i
samsvar med takten - liksom legg ringen ned i hendene på dei. Før
songen er til endes, slepper han ringen ned i handa på ein av deltakarane, mest mogeleg skjult, men held fram inntil songen er til endes. Den
som siste ordet i songen fell på (ordet "meg"), skal gå omkring og freista
finna ut kven som har ringen. I medan syng alle: "Ser du, jeg har fått'n,
ser du, jeg har fått'n. Tra — la — la — la — la — la". Dersom ringen blir funnen på dette viset, får den som leita, overta ringen og gå rundt neste
gong. Om ikkje, får den som fekk ringen i handa, gå rundt.

"Bro, bro brille
Alle deltakarane står i rekkje. Dei to fremste held kvarandre i hendene
så høgt dei når, og dannar derved ein port.
Desse to samsnakkar seg om kvar sin ting, t.d. gullring og diamantring,
eller noko anna (matslag, møblar) med på lag lik verdi. Dette utan at dei
i rekkja høyrer det. Så går deltakarane gjennom porten medan dei syng:
" Bro, bro, brille, klokken slager elleve. Keiseren står i sitt høyeste slott,
så hvit som en and, så sort som en ravn. Fare, fare krigsmann, døden
skal du lide. Den som kommer aller sist skal i den sorte gryte". Den som
er i porten når siste ordet i songen blir sunge, blir "fange", ved at dei som
dannar porten senkar hendene omkring han. Denne "fangen" blir slik
ført til side og får valget mellom dei to tinga, (gullring eller diamantring).
Resten må ikkje høyra dette. Når "fangen" har valgt ord, går han og stiller seg bakom den i porten som representerer den tingen han har valgt.
Leiken held fram med ny runde gjennom porten, ny "fange", nytt val av
ord o.s.b. Til sist er alle fanga. Alle står no på ei line. Dei som har valgt
"gullring" står med ansiktet mot dei som har valgt "diamantring". Dei to
som danna porten, tek kvarandre fast i hendene, medan dei øvrige i rekkja tek rundt midja på kvarandre, og dei to gruppene dreg i kvar si retning. Ein eller annan plass i rekkja vil den slitna, og det laget har tapt.

"E nkemann vil ha seg make "
Kanskje er namnet på leiken kvinnediskriminerande.
Alle som er med, stiller i rekkje bak kvarandre, parvis to og to. Ein
("enkemann", som gjerne kan vera ei "enke") stiller seg eit stykke
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framom flokken med ryggen til og ropar: "Enkemann vil ha seg maka,
spring så det braka". Det bakerste paret i rekkja skil lag og spring til
kvar side framom flokken. "Enkemannen" freistar fanga den eine. Greier
han det, blir dette det nye paret, som stiller først i flokken. Han /ho som
mista maken sin, blir den nye "enkemannen", og leiken held fram. Dersom "enkemannen" ikkje greier å fanga nokon, må han gjera fleire forsøk
på å finna seg ein make.

Den eine av deltakarane seier to tal, t.d. 1 til 9. Den som skriv, teiknar
ein strek frå 1 til 9. Deretter t.d. 3 til 7 osb. — Det kan vera berre tre
strek ut frå kvart tal. Streka kan ikkje kryssa kvarandre, og heller ikke
røra (koma borti) kvarandre. Er du flink til å skriva strek, og tenkjer deg
godt om, vil du til sist oppnå tre strek frå kvart tal, og da blir du ikkje
"bunden", men oftast kjører du deg fast. Da er du "bunden".
I eksemplet ovafor var oppskrifta slik:
1 til 9, 3 til 7, 2 til 7, 1 til 7 (no har 7 fått 3 strek og blir kryssa ut), 2 til
3. Så kan du t. d. seia 5 til 8. Oksen er bunden!

"Sura", eller "sisten"
Dette var ein enkel leik. Barneflokken vel ein til å fanga. Når han rører
ved (får tak i) nokon, seier han "Sura" og dermed skiftar rollane. - Det
var gjerne eit frimål — eit tre, ei rute, eller ein vegg. Men dersom for
mange stod på frimålet, kunne ein telja dei av, ved td. å telja til tjue. Da
måtte alle springa ut.

"Ringsura
Dette var ein fjern slektning av vanleg "Sura". Det måtte vera snø på
marka. Når nysnøen var kvit og fin, sprang ungane utpå det urørde snøteppet og trappa opp ein ring, kanskje både 10 og 15 m i diameter, alt
etter kor mange som skulle vera med. Etterpå sprang ein opp eit par diametrar i kryss, og eit "fengsel" i sentrum. Det måtte vera minst to til å
fanga. Når ein fanga nokon, bar det i fengslet. Dit kom du om du trokka
ut i laussnøen og. Det var lov til å fri dei som var fanga. Da måtte du inn
til fengslet og røra ved ein eller fleire av fangane. Men dette var heller
farleg, for ein er spesielt sårbar når ein gjer slik ein manøver og kan lett
bli fanga sjølv. — Og når alle var fanga, byrja leiken på nytt med ny
"øvrigheit".

"Bitt okse
Utstyr: Papir og blyant. Berre to kan spela om gongen. Det startar med
at du skriv tala 1 til og med 9 med god avstand slik:

Spela hårlugg
Papir og blyant. Her er det oftast berre to som spelar, men det kan og vera
nokre få fleire. Blir for mange med, tek leiken så lang tid. Det kan heller
vera fleire lag som spelar. Du må ha ei lita papirkule, eller liknande.
Du teiknar opp ein tabell på arket:
KARI
PER
OLA
LIV

x

Kari tek hendene bak på ryggen og puttar papirkula i eine handa, knyter
nevane og legg begge hendene på bordet. Ingen veit kva hand kula er i.
Per kakkar på eine handa til Kari, der han tippar kula er. Treffer han på,
får han eit strek frå hjørne til hjørne i si rute. Er det feil, får Per strek, og
Per tek over kula. Bak på ryggen, plassere kula, hendene på bordet, Ola
freistar treffa på kula. Dersom Ola tek feil, får Per strek igjen, denne
gongen frå motsett hjørne. Per gøymer kula inntil Ola finn ho. Leiken
går vidare. Den som først kjem i mål har vunne.
"Sigerherren" gjev taparen tre venskapelege lugg etter endt spel. Difor
namnet.

" Tampen brenn

H

Borna sit rundt omkring i rommet. Ein blir vald, eller melder seg frivillig, og må gå ut eit anna rom. Dei som er att inne, gøymer ein gjenstand
i rommet. Etterpå kjem den som gikk ut, inn att og skal leita opp tingen.
Det kan vera vanskeleg nok. Difor er det til hjelp at det blir sagt "Tampen brenn " når han nermar seg gøymestaden.
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"Blindebukk tt
Ein i flokken får bind for auga. Alle i stua spreier seg rundt omkring. Dei
vaksne var nok glade for at vi leikte denne leiken, for alle måtte vera
stille som mus. Så galdt det å få tak i nokon og deretter (inna ut kven det
var. Den som vart attkjend, måtte leita neste gong.

"Bettan tå grisa
( Dette er eit dialektuttrykk og tyder: Beten av grisen.)
Deltakarane får tildelt kvar sin bit av grisen, t.d. spelen, eller trynet,
eller flesket. Eg trur gjerne at det heitte å selja beter av grisen. Deltakaren kunne da velja sin del. Etter at kvar av deltakarane hadde fått eller
kjøpt sin del, byrja ein spørsmålsrunde. Måtte du le, hadde du tapt. Ein
som t. d. hadde fått tildelt "Trynet", kunne få slike finurlege spørsmål:
" Kva åt du til middag i dag?". Det gravalvorlege svarat måtte alltid vera
"Trynet". Neste spørsmål: "Kva pussar du nasen din med?" Svar: "Trynet". Når ein måtte le, gjekk spørsmåla til neste. — Om leiken var morosam, avhang mykje av om den som spurde var flink til å spørja, men eit
alvorleg ansikt vart også anerkjent.

Når ein skulle velje nokon til ei spesiell oppgåve i ein leik, kunne ein
"Elle". Da kunne ein nytta denne regla: "Elle, melle, deg fortelje, skipet
går, ut på hår, rygg i rand, to i spann, snipp, snapp, snute, du er ute". Alle
deltakarane stod da i ei rekkje. For kvart ord i regla vart det peika på ein
deltakar. Den som fekk siste ordet (ute), fekk oppgåva.

Barn fordypet i kortspill på låvebrua. Møre og Romsdal. Foto: Sverdrupsamlingen, Nordmøre Museum.
Barn i leik i Kristiansund ca. 1900. Foto: Nordmøre Museums fotosamling.

Elles var det andre regler som var nytta til ulike føremål:
"Aka, baka, bonka, raka, fili, pong, slong, etla, metla, topp", eller "Ole,
Dole, Doff, kinkelihane koff, kofelihane birkebane, Ole, Dole, Doff'.
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Nordmøre Museum innbyr
til kurs i gamle leiker

Formidling og dokumentasjon av gamle leiker
ved Nordmøre Museum
Av MARIT MEHLUM

Nordmøre Museum innbyr lærere i barneskolen i Kristiansund til
kurs i gamle leiker. Museet har et godt samarbeid med en del
spreke pensjonister som har organisert seg i ei "leikegruppe" ved
museet. Disse er ivrige etter å få lært bort sine kunnskaper og ferdigheter slik at de ikke går tapt.
Museet har i flere år hatt glede av pensjonister, som har stilt opp
på skoleaktiviteter ved museet. Det kan imidlertid fort bli vanskelig å dekke etterspørselen etter slike skoledager, og vi er nå
interessert i å få lært bort kunnskapen på en slik måte at det
kommer inn i litt mer strukturerte former.

Vi har i første omgang tenkt å tilby opplæring i tre typer av leiker:
1. Bandhjul
2. Kaste på strek med "blækkskiva"
3. Ulike ball-leiker
4. Sangleiker og " treting"
Det er også flere andre leiker som kan være aktuelle å overføre
til en yngre generasjon. Det finnes ulike sang-leiker, ulike treleker (nix, kissel), pilstreng og rennarband m.m.

Nordmøre Museum har gjennom flere år formidlet gamle leiker til skolebarn i distriktet. Ideen til leikeprosjektet kom fra mangeårig styremedlem
Jan Sedsbøe. Etter hvert fikk vi samlet en gruppe pensjonister som kaller
seg "Leikegruppa" ved museet. Deltakerne i leikegruppa er: Jan Sedsbøe
(leder), Olav Torske, Britt Jensen, Torbjørg Brunsvik, Solveig Wiklem,
Gunn Fagerlie Johannessen og Birgit Lossius. Fra museet: Marit Mehlum, Sverre J. Svendsen og Stein M. Bach. Marit er sekretær for gruppa.
Formålet med "Leikegruppa" har vært å ta vare på kunnskapen om
gamle leiker og å videreformidle kunnskapen til barn og voksne interesserte slik at leikene kunne få leve videre blant folk. Vi ønsker også å
dokumentere leikene ved hjelp av konkrete beskrivelser, videofilming og
fotografering. Museet har også planer om å kunne produsere noen av leikene for salg. (Bl.a. blækkskiva, bannhjul m.m.).
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Museet tilbyr seg å være arena for opplæringen. (Evt. Kaffebrenneriet, Hjelkrembrygga el.l.) Dersom været ikke tillater oss å
være ute, kan det også være aktuelt å benytte en gym-sal el.l.
ved en av skolene som arena. Vi ønsker også å knytte skolene
nærmere ved at barna kan komme til museet og få orientering
om leikene i en kulturhistorisk sammenheng, evt. ved at vi lager
en liten utstilling, og forteller mer om barns historie gjennom
tidene. Gjennom dette vil vi kunne vise noe av de kontrastene
det er mellom barns oppvekst i dag og i tidligere tider.
Mulighetene er mange, men i første omgang gjelder det å få opplæringen i gang slik at ikke kunnskapen går tapt.
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Aktiviteter for leikegruppa i 2003
Nordmøre Museums
"stand" på kulturtorget i
Molde i januar 2003.
Fra y: Eirik Roksvåg,
Jan H. Sedsbøe og Olav
Torske. Foto: Marit
Mehlum

Arrangement
I 2003 startet vi tidlig på året med deltakelse på kulturtorget i Molde i
slutten av januar. Jan H. Sedsbøe og Olav Torske var med sammen med
Marit Mehlum og Eirik Roksvåg fra museet. Vi laget egen "stand" i hallen i Molde Stadion, hvor også Romsdalsmuseet og Tingvoll Museum deltok. Jan og Olav demonstrerte bandhjul og "kaste på strek med blækkskiva". Erfaringene fra kulturtorget var at vi burde fått en bedre plassering på grunn av at publikum ikke hadde noen naturlig gjennomgang
her. Dessuten burde vi stått på programmet, slik at flere hadde kunnet
oppsøkt oss.

For øvrig har leikegruppa deltatt ved flere skolebesøk, samt på den årlige
Håndverksdagen i Hjelkrem- og Woldbrygga. Aktivitetene ble veldig
populære, og leikegruppa har vært selvskrevne deltakere på programmet
under klippfiskfestivalen og kulturminnedagen. Leikegruppa deltok også
med stor suksess på «eldres dag» i Milnbrygga, 7. september. Over 100
eldre fikk delta med allsang og gamle leiker.
Opplæring
Det har lenge vært planlagt å få dokumentert kunnskapen om de gamle
leikene. Det har også vært en målsetning å lære opp yngre personer, slik
at aktivitetene kan tilbys til flere. Vi fant ut at det kunne være en god ide
å tilby kurs til lærere slik at noen av "den yngre garde" ble lært opp og
kunne bidra når vi hadde store mengder skole-elever.
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I mai inviterte museet lærere
og studenter til kurs i gamle
leiker:
Kurset ble avholdt på Dalabrekka skole den 6. og 8. mai
2003. Birgit Lossius ordnet
med at vi fikk være på skolen,
og vi møttes til en hyggelig
kaffestund på lærerværelset
før kurset startet.
Det var i alt 9 deltakere. Disse
kom fra Dalabrekka skole,
Allanengen skole og Høgskulen i Volda. Leike-lærere var
Jan H. Sedsbøe, Olav Torske,
Britt Jensen og Torbjørg
Brunsvik. Deltakere fra
museet var Stein M. Bach og
Marit Mehlum.

Olav Torske demonstrerer og lærer bort
"bandhjul" på kulturtorget i Molde
2003. Foto: Marit Mehlum.

Kurset var vellykket, og det ble tatt opp bestilling på bandhjul som
museet kan produsere i blikkenslagerverkstedet i Hjelkrembrygga av
Edvard Fladseth.

Dokumentasjon
På dokumentasjonssiden har vi ikke rukket så mye enda, men noe er
gjort. Vi har vært så heldige å få kontakt med en eldre, utflyttet kristiansunder, Jørgen Hoff-Jenssen, som har beskrevet en god del leiker i en
egen artikkel i årets årbok. Han beskriver blant annet:
Kaste på strek/spell fæmøres, bainnjul, rennarband, 1-2-3-4-5, fakk og
befri, kapp land, spøttakul, klekka, slå niks, slå ball m.m.
Det var også mange andre leiker, og ikke minst jenteleiker, som vi også
bør dokumentere. Aktiviteter/leiker som å bytte glansbilder og servietter,
ulike sangleiker og ball-leiker for jenter er viktig å få beskrevet. Hoppe
tau, paradis, lage drager m.m. var også vanlig leiker.

I tillegg har Gunnar Rakstang skrevet om gamle barneleiker i Straumsnes.
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Ivrige lærere får
instruksjon
gamle ball-leiker.
Fra leikekurset
på Dalabrekka i
mai 2003. Foto:
Stein M. Bach.

Stein M. Bach har videofilmet en del under ulike arrangement, men vi
tar sikte på å lage en plan for arbeidet videre. Jan Sedsbøe og Britt Jensen har blant annet sunget inn ulike sangleiker på video. Opptaket ble
gjort på Nordmøre Museum i vår, og ble filmet av Stein. Dette "prosjektet" skal fortsette til høsten.
En systematisk filming av de ulike leikene bør komme på planen så snart som
mulig. Dette er materiale som går tapt med de som innehar kunnskapen!

Deltakerne på "leikekurset" på Dalabrekka skole.
Bakerst fra v: Olav Torske, Birgit Lossius, Edith Husby, Gunn Fagerli
Johannessen, Anne Grethe Aasprong, Rita Tangen-Hansen og Jan H.
Sedsbøe. Foran fra venstre: Torbjørg Brunsvik, Britt Jensen, Unni Søbstad Larsen og Marit Mehlum. Foto: Stein M. Bach.

Planer framover for leikegruppa
Dokumentasjon av barneleikene er viktig, og bør ha høy prioritet.
Kunnskapsoverføring i praksis:
Jan H. Sedsbøe
forklarer hvordan
leiken "nix" ble
brukt. Anne
Grethe Aasprong
følger nøye med.
Foto: Stein M.
Bach.
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Museet vil også undersøke mulighetene for å lage produkter for salg. Vi
har allerede vært i kontakt med Kristiansund Videregående skole når
det gjelder produksjon av blekkskiv. Slike produkter vil for eksempel
kunne selges i Kaffebrenneriet. Edvard Fladseth har sagt seg villig til å
lage en del bandhjul på bestilling for skolene. Så oppgavene blir mange
og spennende framover!
Olav Torske har latt seg inspirere til å lage en sang om gamle leiker.
Denne ble framført under kurset i gamle leiker ved Dalabrekka skole.
Det er slike kreative personer vi har med i leikegruppa!
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Leikevise
Av OLAV TORSKE

Klæppfeskteatret presenterer

Havherre og Sjøtrell
Av KLÆPPFESKTEATRET

Det var engang at leken var gøy med godt humør
Vi hoppet tau og ruteblåste rognebær ut av et rør
Og smidde nex og klekka og lekte fakk å befri
Vi trilla bainhjul og slo ball, å det gjorde vi ut i det fri
Jeg tror nå det var mer moro når vi lekte før
Vi klipte papirhus og malte sopp.
Vi lagde så drager med ansikt i fin kulør
Så sprang vi ut og sendte dragen opp.
Vi lekte også pinnen av, da stod det en på vakt
Han skulle melde den han så på pinnen og det straks
Og hvis han stod der lenge ved pinnen ble det ropt
Han står nå der på mål å' brenne kaffe
Ja ungdommen i dag de liker best å kjøre bil
I løpet av en uke har de ikke gått ei mil
Men heldigvis så er det ikke alle som gjør det
De trener i en idrettsgren og håper på suksess
Hva er idretten i dag og hvilket spor er den kommet i
Det er sponsoravtaler og pengegnåleri
Er en gutt eller pike blitt gode i sin sport
Da kommer de med pengene, og da er det gjort
Den gutten eller piken blir bundet av kontrakt
Hva er gleden med idretten når pengene får makt.
La oss få en sterk frisk idrettsglede i ungdommen vår
Og begynn med at de en tur ut i naturen går.
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Musikalen "Havherre og Sjøtrell", som ble spilt fire ganger i vaskehallen
på Norsk Klippfiskmuseum, Milnbrygga, 13.-14. mars 2003, var et pionerprosjekt utarbeidet av Klæppfeskteatret, og var basert på Karsten
Alnæs' roman med samme tittel. Klæppfeskteatret var ungdomsbedriften til avgangsklassen ved musikklinja på Atlanten videregående skole
2003. Gjennom et helt skoleår ble hele oppsetningen nøye planlagt, og
elevene skrev selv både manus og musikk, og holdt kontakt med samarbeidspartnere og sponsorer. Alt dette på egen hånd.
'Havherre og Sjøtrell' hadde urpremiere i Milnbrygga 13. mars 2003.
Med god hjelp av medelever på musikklinja og allmennlinja, greide vi å
komme i mål med en musikal som omhandler mange forskjellige sider av
klippfiskindustrien tidlig på 1800-tallet. Den unge kjøpmannssønnen
John Daniel kommer hjem etter et opphold i England, og møter et samfunn preget av klasseskille og nød. Han er dristig, og villig til å satse i
forretningssammenheng med sine gode kontakter i England. Han forlover seg med sin gamle flamme, Susy Møhlen, som blir med barn. På
grunn av maktkamp, penger og profitt bryter han forlovelsen og gifter
seg i stedet med Anna, datteren av den mektigste mannen i byen, klippfiskbaronen Jens Kiel. Samtidig begynner et ulmende opprør blant de
fattige i byen, med Eva Baut og Edvin Bua i spissen. John Daniels ekteskap med Anna, går etter hvert i oppløsning, og John Daniel innleder et
kjærlighetsforhold til Eva Baut. Krigen kommer til landet og klippfiskhandelen blir blokkert. John Daniel utstøtes fra det gode selskap på
grunn av sitt jødiske opphav og sitt engasjement for de svake og fattige.
Når handelen med England gjenopprettes ønsker de han tilbake, og han
slites mellom forståelsen for klassekampen og det at han selv er en av
havherrene. John Daniel drar til slutt tilbake til England, mens arbeiderklassen fortsetter kampen og blir mer selvstendige.
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Forarbeid
Romanen ble delt ut til lesing våren 2002, noe de aller fleste i klassen
gjorde. Vi visste ikke da at prosjektet kom til å bli så omfattende. Etter
sommerferien var det ramme alvor. Klassen ble inndelt i skrivegrupper,
som samarbeidet om å utarbeide et musikalmanus, ut ifra romanens innhold. Vi samarbeidet med norsklæreren vår, Britt Marit Johnsen, om å
lage en grov skisse over handlingen i stykket. Da var det viktig å korte
ned mye av bihandlinger, for å få frem budskapet i hovedtrekk. Med
dette unngikk vi en altfor lang forestilling og problematiske sceneskift.
Som forfatter av boken Havherre og Sjøtrell, Karsten Alnæs, kommenterte; "Manuset tolket dere veldig fritt, noe som er nødvendig når man
produserer musikaler, basert på romaner." Forfatteren var positivt overrasket over fremføringen, den frie tolkningen og personskildringer som
ble båret med ungdommelig sjarm.
En forestilling gjør seg sjelden bemerket uten riktig markedsføring.
Denne oppgaven løste vi ved å utnevne en ansvarlig komit& Det viktigste
arbeidet var å kontakte det lokale næringslivet. Vi skaffet sponsorer,
trykket plakater, satte inn annonser og skapte blest om prosjektet vårt.
U11WWERI

Uka på Milnbrygga

IA D:

Vi kom til Milnbrygga mandag morgen den 10. mars. Det var iskaldt og
en hel masse rot, siden museets håndverkere bruker vaskehallen som
verksted vinterstid, og det enda var fire måneder til turistsesongen. Fredagen i forveien hadde vi ryddet vekk alt som var av fiskeflak, kasser og
diverse, slik at vi fikk plass til å sette opp scena som vi fikk låne av Kristiansund Forum. Dette var litt av en jobb siden gulvet i vaskehallen er
ujevnt; for at vannet skulle renne ut, den gangen de vasket saltfisken
her. Vi hadde også
satt opp nærmere 200
stoler som vi henta
fra Festiviteten. På
mandag fikk vi på
plass alle instrumentene i orkestergrava,
og lydutstyret ble
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Fra forestillingen
"Havherre og Sjøtrell".
Foto: Marit Mehlum.
114

1 15

koblet opp. Vi så ikke lys i tunnellen på dette tidspunktet, sanger var
ikke innøvd, manus ikke pugget, og folk ikke møtt frem.
Det hele var ganske uorganisert, og vi støtte på mange praktiske problemer. Særlig fordi Milnbrygga ikke er bygd for teaterforestillinger. Taket
har også forskjellig høyde, og det stod påler i veien overalt. Med god hjelp
fra Osvald Bae og medhjelperne hans ble det meste løst og ordnet. Det
ble lange dager for oss, vi var som noen slips etter endt arbeidsdag. Den
flotte ouvertyren ble, som seg hør og bør, skrevet etter generalprøven.
Til alles glede kom det påfyll med mat fra Tor Sevaldsen hver dag kl. 11.
Som nevnt, er ikke ei brygge det mest egnet for slike oppsetninger, så vi
hadde et problem med garderober. Stemningen steg mange hakk utover
uka, folk så lys i det fjerne, ting kom sakte men sikkert i orden. Interessen fra media, TV, radio og aviser ble stor og vi fikk god pressedekning.
Selve generalprøven ble katastrofal og nervene meldte seg. Klippfiskmuseets Venner serverte bacalao i pausen til publikums store fryd. Overalt
sprang det unger fra Operakoret. De bidro som skuespillere på scenen.
Før premieren var det en spent stemning i leiren. Vi skulle få storfint
besøk fra bl.a. Karsten Alnæs. Premieren gikk over all forventning og
humøret var på topp etterpå. Men i bakhodet lå tankene om neste dag. Vi
skulle gjennomføre tre forestillinger på en dag og var forberedt på ei
knallhard og siste arbeidsøkt. I løpet av den dagen ble vi så kjent med
stykket at alt gikk som en lek. Det var nesten litt trist da siste forestilling var et faktum.

Takk for oss!
Vi tok på oss en meget stor oppgave, som ble løst etter beste evne. Tatt i
betraktning av at vi var en gjeng amatører, som aldri hadde gjort noe lignende, ble det ei bra forestilling. I etterkant har vi fått mye skryt og oppmerksomhet. Vi hadde besøk av tv, radio, aviser og et publikum som virket svært fornøyd. Kontakten med næringsliv og Nordmøre Museum var
god hele tiden, og vi hadde en god dialog med forfatter Karsten Alnæs
som også var tilstede under premieren.
Forarbeidet til "Havherre og sjøtrell" har vært utfordrende og lærerikt
for alle. Etter ei slitsom og krevende uke i Milnbrygga er vi lettet over å
være ferdig, og vi sitter igjen med gode minner som vi kan ta med oss. Vi
takker Nordmøre Museum/ Norsk Klippfiskmuseum for god støtte og et
godt samarbeid!
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Bacalaofestivalen 2003
3 x 3 hurra!
Av HEDVIG WIST

Når noe riktig skal feires,
så roper vi: tre ganger tre hurra!
I dag skal Milnbrygga beleires,
og slikt hurra må vi jamen ta.
For tre ganger tre er ni,
og akkurat ni år feirer vi!
Og bacalao-gryter putrer
med skjønne dufter og herlig smak.
Og øl og rødvin vår tunge lutrer
og fukter svelg og strupe bak
Og i år, som åra før,
Det vanskelige valg vi gjør!
En nesten-blink er en nier,
en generalprøve, kan vi si.
For neste år blir det inner-tier,
og festivalen er kommet for å bli!
Men nå- vi feirer et ni-årig mål,
med alle bacalaokokeres skål!
Hedvig 28. juni 2003.

f
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Båtgrava ved
Mo kirke i Surnadal
Av RAGNAR ORTEN LIE

Båtgrava ved Mo kirke i Surnadal vakte oppsikt da den ble oppdaget i
1994 og utgravd i 1995. Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkekommune har fått lagd et rekonstruksjonsforslag til hvordan selve båtgrava
kan ha sett ut den dagen den døde ble gravlagt. Rekonstruksjons forslaget
er lagd av firmaet Arklkon.

Figur a,b,c: Båtgrava under utgraving. Selve nedgravingen og båten tegner seg som et mørkere felt mot den lyse silten. Spiker markerer klinknagler og sverdet og spydspissene er synlige. Man ser og hvordan en moderne
grøft har ødelagt stevnen. Foto: Bjørn Ringstad.
med intensiv dyrking lå graven og det
meste av båtavtrykket bevart under
dyrkingslaget. Dessverre er stevnen
ødelagt av en moderne grøft.

Registrering og utgraving
Båtgrava dukket opp under ei arkeologisk registrering som fylkesarkeolog Bjørn Ringstad utførte i 1994. Registreringa ble utført i samband med
utvidelse av kirkegården. Ved å fjerne matjordslag med gravemaskin vil
eldre strukturer ofte vise seg som mørkere felt mot den lys sterile undergrunnen. Ringstad mente at muligheten var stor for å treffe på spor etter
eldre huskonstruksjoner, dvs. stolpehull, ildsteder el. ved denne undersøkelsen. Han ble imidlertid svært overrasket når omrisset av en ca. 8 m
lang båt dukket opp.
I 1995 ble båtgrava utgravd under ledelse av Anne Stalsberg for Vitenskapsmuseet i Trondheim. Båtgrava har muligens engang vært dekket
av en gravhaug og har hatt ei fotgrøft som markerte grensene på gravminnet. En eventuell gravhaug har blitt pløyd helt bort og man kunne
ikke ane den minste førhøyning der båtgrava lå. Det mulig at det ikke
har vært en gravhaug over båtgrava, men at forgrøfta eller andre typer
markeringer har markert graven. Fotgrøfta tegnet seg som en 1 — 1,5
meter bred grøft fylt med mørk matjord og skjørbrent stein. Med en indre
diameter på 11 meter gir grøfta oss omkretsen på gravanlegget. De øverste båtborda og noe av gravgodset kan også ha blitt pløyd bort, men selv
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Båtgrava

Båtgrava fra Mo er en mannsgrav fra
første halvdel av 900 tallet, dvs.
vikingtiden (750 — 1050 e.kr.) Grava
lå i båtens midtparti og inneholdt
våpen, redskap og hverdagsting.
Sverdet var mønstersmidd med innlagt dekor av sølv eller kopper på
knapp og hjalt. Avtrykket etter tekstiler og fjør på det rusta sverdet vitner
om klær, tepper og puter i graven,
men slike organiske gjenstander (tre,
l ær, tekstiler m.m.) etterlater seg
dessverre få spor på våre breddegrader. Det er stort sett metallgjenstandene vi finner igjen. Sverdet har ligget ved den dødes høyre side, videre fantes en bunt med pilespisser
( minst 11 stk), to spydspisser, en sigd, to kniver, ildstål og flint, en liten
tang, bryne, en ravperle, to glassperler og en skiferperle. Antageligvis
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har en bue m.m. råtnet helt bort og et eventuelt skjold som burde vært
plassert over den dødes ben kan ha treverket ha råtnet bort og skjoldbulen i jern blitt pløyd bort.
Båtavtrykket består av mørkere masse fylt i nedgravingen. Treverket i
skroget har råtnet bort og har etterlatt et mørkere felt hvor klinknaglene
står igjen og forteller om spant, båtbord, form og lengde. Båten var
bevart i 6, 1 m lengde og over 150 klikknagler stod regelmessig og med
økt lengde jo dypere ned i båten de stod. På grunnlag av naglrekken ble
det konstantert at båten hadde hatt kjøl og antatt lengde på ca. 8 meter.
På foto fra utgravinga er klinknaglene markert med spiker og avtrykket
gir formen på båten som engang lå her.

Høvding, bonde, viking?
Hvem har ligget i grava? Dette er kanskje det vanligste spørsmålet på en
slik utgraving, men kanskje også det vanskeligste å besvare. Vikingtidens utadretta ekspansjon med vikingtokter og handel kunne ha funnet
sted uten et overskudd i jordbrukssamfunnet i tida forut. Mest trolig er
den døde odelsbonden på gården Mo. Svært få, kanskje bare 1 av 10 frie
(ikke treller) fikk et synlig gravminne. Vi kjenner graver, brente og
ubrente under flatmark uten synlig markering, men hva som skjedde
med de fleste andre døde vet vi ikke. En antar at vikingtidens gravhauger, i tillegg til å være verdige gravminner, også har vært et slags odelsmerke m.m. I et skriftløst samfunn legitimerer man sitt krav på ættens
jord ved å vise til sine hauglagde forfedre. Dette er noe som går igjen i
middelalderlovene hvor en skiller mellom odel og haugodel, dvs. en som
kan føre sitt krav tilbake til de hauglagde. Gravhaugene er således viktig
både for de levende og for de døde. Vi skal heller ikke glemme at en ætt i
det førkristne samfunnet bestod av både døde og levende medlemmer og
de døde kunne påvirke grøden, lykken osv. Den døde på Mo synes lagt
ned med det våpensettet en fri mann skal ha etter lovene, og har i tillegg
redskaper som sigden som vitner om jordbruk. I et fint gravutstyr er det
nok båten som er den største investeringen. Båten var den tiden viktigste kommunikasjonsmiddel. Det å la en båt gå med som gravgods vitner
om overskudd. Muligens vitner båten også om forestillinger om livet
etter døden, et dødsriket eller ferden dit.
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Båtgrav som gravskikk
Gravskikken i vikingtiden viser stor variasjon. Vi kjenner brente og
ubrente graver, med og uten markering, store og små jordhauger og
steinrøyser. Av form er gravminnene runde, avlange, sirkelmarkerte, trekanta m.m. Variasjonen er stor. Når såpass mange gravminner er fjernet
uten faglig undersøkelse er det å få en større forståelse for gravskikken
svært vanskelig.
Den døde på Mo er lagt i en båt og dette er et trekk som oftest omtales
som en egen gravskikk. Gravgodset med våpen og redskap vitner kanskje
om mannens roller som storbonde, og høvding. Gravgodset kan også være
ment til bruk i dødsriket eller en forestilling om etterlivet i gravhaugen.
Men hva med båten?
Skikken med å begrave de døde i båter synes å ha spilt en viktig rolle i
forhistorien. I Norge kjennes båtgraver fra eldre jernalder (500 fkr — 550
ekr.), men det er yngre jernalder (550 — 1050 ekr.) og da særlig vikingtid
(750 — 1050 ekr) som kobles til båtgraver. Fra yngre jernalder finnes båtgraver fra Tyskland, England, Frankrike, Russland, Island, Finland,
men de fleste båtgravene er fra Norge og Sverige. I Norge er det stor variasjon også innenfor båtgravene, hovedskillet er om det er brente eller
ubrente graver, men videre kjennes minst 15 — 20 variasjoner innen gravene med båt. Båtgravene er gjennomgående rike graver og vi finner
både menn og kvinner i dem. Som for andre gravtyper fra yngre jernalder
er det 3-4 ganger så mange mannsgraver som kvinnegraver. Den rikeste
skipsgraven (skip dvs, over 20 m lengde) i Norge er kvinnegraven fra
Oseberg.
Fra skriftlige kilder har man flere nedtegnelser med båt i graver. Hos
Saxo Gramaticus beskrives begravelsen til Gelderus, kongen av Sachsen,
der likbålet var bygd av skip. Den arabiske diplomaten Ibn Fadlan overvar i 921 (antageligvis Svenske) vikingers begravelse av en høvding hvor
den døde legges i båt og brennes. I det angelsaksiske eposet Beowolf fra
700 tallet omtales en skipsgrav hvor skipet med den døde og gravgodset
skyves ut på havet. I Snorres Den eldre Edda beskrives guden Balders
bålferd hvor skipet med den døde guden blir stukket i fyr og deretter
skjøvet ut på havet. Gravskikken har også fascinert kunstnere opp igjennom tidene. Det mest kjente tilfellet fra vårt fylke er fra Frei. I Håkon
den Godes saga fortelles det om begravelsen til Egil Ullserk og hans
menn etter slaget ved Rastarkalv. "Kong Håkon tok de skipene Eirikssøn121

transportmiddel og redskap i datidens samfunn. Med tanke på Mo som
en sentral gård kommunikasjonsmessig med Trønderlagsområdene og
som religiøst senter, er tanken på en storbonde/høvding, begravet i en båt
som var viktig i hans virke, absolutt nærliggende. Men båtgravskikkens
gåte vil vi neppe kunne knekke. Til det er den for sammensatt og for
mange av båtgravene er åpnet i tidligere tider uten faglig dokumentasjon. Dette gjør båtgravene kanskje ennå mer fascinerende?

Førkristen båtgrav og middelalder kirkested

Historiemaleren Frank Dicksee kan ha latt seg inspirere av Balders bålferd.
nene hadde hatt og som var blitt liggende i fjæra, og lot dem dra opp på
land. Der lot kong Håkon Egil Ullserk legge i et skip, og sammen med han
alle som var falt i hans flok; så lot han bære jord og stein over."

I 150 år har gravene med båt fått fagfolk til å klø seg i hodene. Minst 5-6
ulike tolkningsforslag er satt fram: (Etter Ole Crumlin-Pedersen 1991)
1: Båten har alene tjent et praktisk formål som
la: brensel til gravbålet, eller fyllmasse til gravhaugen
lb: gravkammer, kiste.
2: Båten har hatt verdslig symbolsk betydning som
2a: symbol på verdslig makt
2b: symbol på den dødes tilknytning til sjøfart
3: Båten har hatt religiøs symbolsk betydning som
3a: reisemiddel/transportmiddel på den dødes ferd til Valhall/dødsriket
3b: attributt/kjennetegn for en guddom og offergave til denne.
Rut Helene Langbrekke Nilsen som skrev hovedfagsoppgave på grunnlag av utgravingen på Mo er av den mening at man overvurderer båtens
symbolske sider og samtidig undervurderer båten som et nødvendig
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At det ligger førkristne graver på middelalderens kirkesteder, er ikke et
uvanlig fenomen. Man vet også at gravhaugene ofte ligger tett ved
tunene. Det ble i 1931 funnet en mannsgrav med sverd, øks, spydspiss,
to kniver og ei jerngryte under graving av en grav tett ved kirken på Mo.
På grunn av beliggenheten med sentral dyrka mark, middelalder kirkested og førkristne gravfunn ble det reist krav om arkeologisk registrering
og dette medførte at båtgraven ble påvist.

I tidligere forskning ble det fokusert på at de første kirkene ble plassert
oppe på de hedenske "tempelbygg" (hovene) som en slags "triumf', en
markering av religionsskiftet. I dag er dette synet mer nyansert. Man tror
ikke lenger at det har vært utbredt, (eller at det har eksistert?) tempelbygg i vikingtidens samfunn. Den lokale og den regionale kulten har vært
nært knyttet til den verdslige makten, faktisk kan man ikke skille disse
funksjonene. Den lokale kulten har sannsynligvis foregått på hver enkelt
gård og den regionale kulten i hallen på storgårdene, dvs. høvdinggårdene. Her ligger nok nøkkelen til etableringen av de første kirkestedene.
Under religionsskiftet og en tid etter legges kirkestedene til storgårder
hvor det finnes makt som både kan beskytte og dra nytte av kirkestedene. En storgård/høvdinggård som får etablering av kirkested på sin
grunn, har et skifte i religion, men kontinuitet i religiøsfunksjon og
makt. Ættens døde begraves fortsatt på ættens grunn. Slik sett kan den
antatte odelsbonden i båtgrava fra Mo ha vært høvding. Kirkestedet etableres på hans grunn, 50?, 100?, 200 ? år etter hans død.
Religionsskiftet medfører her endring av religion, men stedets funksjon
som religiøst senter er det samme, og vi kan derfor snakke om kultkontinuitet fra førkristen til kristen tro på Mo. At man respekterte den førkristne gravhaugen skyldes antageligvis at man viste hvem som lå hau123

Til ettertanke?

Graver med båter har fascinert oss i minst 150 år. Ser man på nasjonalromantiske bilder fra 1800 tallet blir man klar over at en for 150 år siden
ikke viste hvordan et vikingsskip så ut. Vår Nasjonale "gullalder" er
basert på skipsteknologi og overskudd i jordbrukssamfunnet og ble ofte
skildret ved hjelp av middelalderens seilskip. Først ved funnene av de
godt bevarte skipsgravene ved Tune, Gokstad og Oseberg utover på slutten av 1800 tallet og tidlig på 1900 tallet fikk man sett de smekre og fleksible skrogene av skipene som gav vikingene den mobilitet og fart som
gjorde dem i stand til å reise vidt rundt på handel og plyndring.
Ved funnet av Osebergskipet i 1904 var Norge på vei inn i unionsoppløsningen med Sverige. Et bevart skip fra vår "gullalder" var derfor et viktig
symbol, men uten lovverk som sikret kulturminner var skipet grunneieres eiendom og tyske og amerikanske kjøpere var på markedet. Treverket
i denplyndra gravhaugen var dekket av et lag blåleire og var forbausendegodt bevart. Skipet var knust i tusen deler og kun ekstrem dyktighet og en middels porsjon hell førte til at det fortsatt er bevart.

Osebergskipet under utgraving. Til høyre stevnen på Osebergskipet brukt
på 20 kr. Mynten.

glagt her og at hans kristne ætt respekterte hans grav. Som et apropos
kan nevnes at ved kristningen av Danmark åpner Kongen Harald Båltann sin fars gravhaug og gir deretter faren en kristen grav i en nybygd
kirke.

Dersom en ser den politiske og næringslivsmessige bruken av dette funnet ser en litt av den posisjonen slike gravfunn har i forholdet til vår
nasjonale identitet og selvfølelse. Ser man på 20 kr mynten, på OL på Lillehammer, på eksport av laks og andre produkter til utlandet er vikingskipet og stevnen på Osebergsipet et yndet motiv. En ser videre misbruk
av vikingtidssymbolikk og vikingskipet i nazistenes propagandaplakater
under krigen.

Surnadal i vikingtid
Båtgrava fra Surnadal regnes som godt utstyrt og gir et viktig bidrag til
vår forståelse av vikingtiden. I Surnadal ligger det igjen 9 synlige gravminner, minst 3 av disse kan knyttes til vikingtid. Alle de 9 gravhaugene
er plassert slik at de er synlig fra fjorden, et vanlig trekk i Møre og Romsdal. I flere kommuner er 80% av gravminnene tapt og svært få er faglig
undersøkte vikingtidsgraver i vårt fylke. Båtgrava ved Mo er således et
svært viktig funn.
Vikingskipet brukt på en grønnsakkasse.

124

125

Båtgraven i Surnadal er spennende faglig sett, den
gir et innblikk som fascinerer de fleste av oss, og
den føyer seg inn i et idekompleks som moderne
nordmenn har en tendens til å se som sitt. I
vikingtiden er ideen om nasjonen Norge så
vidt i støpeskjeen, fra Norden strømmet man
ut på handel og plyndring, tilbake førte
man gods, sølv og kulturimpulser, blant
annet kristendommen. I vår bruk av
vikingtiden i oppbyggingen av nasjonal
identitet og som logo, er vikingskipet som
"varemerke" svært viktig. Vi bør derfor
og respektere deres graver og i størst
mulig grad la de som fortsatt ligger
igjen, få ligge i fred.

Elvakleiva i Frei
En historie om kulturvern
Av MARIT MEHLUM
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A spho lme

I 1938 fant Paul Lyngstad og hans far, Martin Lyngstad en steinring på
sin eiendom Elvakleiva i Frei. Steinringen kom fram under nyrydning i
lyngmarka. Steinringen ble funnet i et område hvor det allerede var gjort
flere funn av gravrøyser m.m., nordøst for Frei gård og sør for Or.
Vitenskapsmuseet i Trondheim fikk beskjed om dette, og allerede 20.7
samme år skrev konservator Th. Petersen en artikkel i Romsdalsposten
om steinringen:
" Rydning av ny jord fører også med sig at man ikke sjelden støterpå minner om menneskelig kultur fra en mer eller mindre fjern oldtid. Slike
funn, hva enten det dreier sig om løse gjenstande eller om jordfaste fortidsminner, er som historiske dokumenter. Hver for sig sier de kanskje
ikke så meget, men sammenlagt er de den grunnvoll som vårt lands eldste bosetninga- og kulturhistorie skal bygges op på. De er de enkelte sten
i et billede av mosaikk. En målestokk for hvor langt vi nu er nådd og hvilken betydning alle disse enkeltfunn har for utformingen av det historiske
helhetsbillede, gir første bind av den nye Norgeshistorie av den forhistoriske tid.
Forståelsen av oldfunnenes historiske betydning har jo tidligere dessverre ikke vært så særlig stor, og mange viktige dokumenter er av den
årsak gått tapt for forskningen. Det er imidlertid en gledelig erfaring
nedskriveren av disse linjer har kunnet gjøre i de mange år han har styrt
Videnskapsselskapets Oldsakssamling i Trondheim, at denne forståelse
er i sterk vekst, og tapsprosenten er nu betydelig mindre enn da undertegnede overtok Oldsakssamlingen. Årsaken hertil er sikkert ikke så
meget fredningsloven av 1906, skjønt den jo har hatt sin store betydning,
men visstnok vel så meget den voksende interesse for de historiske minner, som igjen ikke er uten sammenheng med det nasjonalistiske drag
som for tiden går over den hele jord, og som har ført til en blomstring av
den arkeologiske forskning som man aldri tidligere har sett maken til.
Men fremdeles går naturligvis ikke så lite tapt. Blant meget annet gjelder dette ikke sjelden en egen form av grave, hvis tidsstilling det ennu
hviler adskillig uklarhet over, nemlig de runde stenringer med en liten
bautasten i midten. Ofte kommer de fram under nylandbrytning, men
man blir gjerne ikke opmerksom på dem før det er for sent. I heldigste tilfelle sitter man tilbake med et eller annet løsfunn, som kan gi en tidfesting. Nylig hendte det således på to forskjellige lokaliteter nordpå, at
slike stenringer blev ødelagt. I begge blev det dog heldigvisgjort funn, og
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Foto av steinringen og tegning.
Fra Bjørn Ringstad 1997. Tegning og foto fra Th. Petersen,
1938.
det fremgikk av dem, at det i det
ene tilfelle må ha dreiet sig om
en grav fra stenalderen, et enestående kulturminne i denne tid
her i Norge. I det annet tilfelle
om en grav fra folkevandringstiden. Men anledningen til undersøkelse og fotografering er gått
tapt.
Det var derfor med ikke så liten
forventning undertegnede mottok en melding fra småbruker
Martin Lyngstad på Frei, om at
han under nylandsbryting på sin eiendom Elvakleiva av nedre Frei,
hadde støtt på en ring av forholdsvis små kuppel lagt omkring en central
liten bautastein. Bautasteinen lå visstnok overende, men det såes tydelig
merke efter hvor den hadde stått, slik at den kunde reises igjen. For
øvrig var alle stenene blitt avdekket, og det hele lå nu ferdig til sakkyndig undersøkelse.
På en reise på Nordmøre i anledning av bosetningshistorisk arbeide
undertegnede for tiden holder på med, - fikk jeg også anledning til å
besøke Elvakleiva, hvor det nye funn blev opmålt og fotografert. Ringen
er ikke stor, bare ca. 3 m i tverrmål og dertil ikke helt regelmessig. I midten står en reist sten knapt 1 m høi. Det mest eiendommelige ved dette
anlegg er imidlertid en stor stenhylle som var lagt utenfor og tett inn til
nordre kant og støttet op i nord av to kuppelsten. Det kan ikke være tvil
om at disse stener er å oppfatte som en dørtram, og herav fremgår den
interessante kjennsgjerning at det er det runde hus som har stått for tanken med dette anlegg. Ikke så å forstå at der her dreier sig om en hustuft;
dette motbevises bl.a. ved bautasteinen i midten. Det kan være en grav,
hva det vel sannsynligvis også er; vi vet at graven som den dødes bolig i
oldtidens forskjellige perioder meget ofte tok form av de levendes hus.
Ved gjennemgraving av arealet innenfor ringen blev dog intet annet fun129

net enn et kullag, der som et tynt belegg dekket det meste av jorden
under lyngtorven og likeledes trakk inn under kantstenene og dørhellen.
Det er imidlertid også en annen lighet åpen til forklaring. Det er at vi her
står overfor en gammel helligdom, et offersted. Herom våger dog undertegnede foreløpig ikke å uttale sig; mest sannsynlig tør som nevnt forklaringen som grav være. Og hele anleggets karakter viser at det må være
eldre enn vikingetiden. Antagelig tilhører det folkevandringstiden, nærmere bestemt tiden mellom ca. 300-500 e.Kr. Det er således sikkert eldre
enn den historiske begivenhet som under navn av slaget på Rastarkalv
satte sig monumentale spor i terrenget litt lengre syd på Frei. Av disse
monumenter som jeg vilde ha gitt meget for å ha bevart, er det nu praktisk talt bare tilbake en gjenreist bautastein, og vi vet ikke engang om
den står på sin oprinnelige plads.

,

r

3/4- v<

(
77,44,4
.1,A4
f/ 44, d:

%/

til-a44fr. ° 4:2,441,67/

14,G1

-14

Om Elvakleiva
Elvakleiva er utskilt fra husmannsplassen Elven, som var husmannsplass på Frei, og utskilt fra garden Nedre-Frei, en av de eldste gardene i
Frei. Stedet ble utskilt til hjem for jordmora i Frei en gang i siste halvdel
av 1800-tallet. Senere bodde nok ei jordmor her, til 1931. Stedet ble i
1932 kjøp av Martin Lyngstad. Han drev skreddervirksomhet her til han
døde i 1939. Det var han som oppdaget steinringen, sammen med sønnen
sin, Paul Lyngstad. Han drev skreddervirksomheten videre etter faren. I
1950 solgte enka eiendommen videre.
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Stenringen på Elvakleiva har intet med slaget på Rastarkalv å gjøre.
Men som et kulturminne fra en eldre tid bidrar det til å utdype det historiske miljø for en av sagaens mest fengslende begivenheter. Det vilde
være å ønske at det på en eller annen måte lot seg gjøre å få stenringen
bevart".
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Over: Kopi av Kristiansunds Museums møteprotokoll fra 17. februar
1942. Nordmøre Museums arkiv.
Under: Kopi av Kristiansunds Møteprotokoll fra 1946. Nordmøre
Museums arkiv.
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Nordmøre Museum og Elvakleiva
Nordmøre Museum (den gang Kristiansunds Museum), nevner Elvakleiva første gang i sine papirer i et referat fra styremøte den 17.2.1942.
Den gang var det adjunkt Olav Yderstad som var museets bestyrer. Han
var engasjert i museets arbeid helt fra 1907.
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I møteprotokollen står det:
"I anledning bevaring av kulturminnet på Elvakleiva, Paul Lyngstads
eiendom, Ohrstrand, Frey, opplestes skriv fra konservator Petersen,
Trondheim, 27.5.1941 og Lyngstads skriv av 2.6.1941, det siste med tilbud om salg for 150 kr. Besluttedes å utsette saken til en har vært på
åstedet og opptatt nærmere forhandling med eieren om saken."
Her har det altså foregått en viss brevveksling mellom Vitenskapsmuseet i Trondheim, eieren av Elvakleiva og museet. Det går også tydelig
fram at eieren ønsker å selge steinringen til museet for kr. 150,-.

Neste gang museet nevner Elvakleiva i sine protokoller, er i 1946:
"Et godt tiltak på kulturvernets område gjorde museet høsten 1944 da
det forpaktet for all framtid et fortidsminnesmerke på bruket Elvakleiva
på Frey. Merket består av en rund steinsetting (ca. 3 m diam.) med en ca.
1 m høy bautastein i midten. Det ligger på dyrket mark og kan etter kontrakten gjerdes inn og med adkomstrett for besøkende. Minnesmerket er
undersøkt i sin tid av konservator Petersen i Trondheim. Han redegjorde
nærmere som sin undersøkelse i en artikkel i Romsdalsposten for 20. juli
1938, og mener at det kan være et offersted — men mest sandsynlig en
grav, og han mener det skriver seg fra folkevandringstiden, oml. 300-500
e.Kr. Det er altså adskillig eldre enn den begivenhet i Snorre som kalles
slaget på Rastarkalv. Allerede i den nevnte artikkel anbefaler hr. Petersen på det sterkeste at stedet må bevares og fredes. Dette er nå skjedd
ved Kristiansunds Museums tiltak."
Forpaktningskontrakten var nå undertegnet, og kjøpesummen var kommet til kr. 300,-. Det gikk m.a.o. fire år mellom første gangen det ble forhandlet om kjøpesummen og til kontrakten ble underskrevet.

Befaring av minnesmerket
I museets protokoll fra styremøte den 5. mai 1946 står følgende:
"En kjørte med bil til Elvakleiva på Frey for å ordne med inngjerding av
oldtidsminnesmerket som var fredet for all framtid i 1944. Se kopi av festekontrakten jnr. 89/44 i arkivet, samt N. Historielags årsskrift 1945:
Kristiansunds museum under okkupasjonen".
Med på turen var: Formannen (Volckmar), Aas, Hagen, S. Glærum,
Yderstad. En stakk ut med pinner der gjerdet skulle stå. Porten ble
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Forpaktningskontraktens ordlyd var:

Forpaktningskontrakt
På min eiendom Elvakleiva, g.nr. 17, br.nr 3 i Frey herad, Gjemnes lennsmannsdistrikt, ligger i min dyrkede mark et fortidsminnesmerke bestående av en rund steinsetting med et tversnitt 3 meter og med en opreist bautastein i mitten.
Dette minnesmerke vil Kristiansunds Museum beskytte for
etterslekten, hvorfor jeg herved for all framtid bortforpakter til
museet et kvadratisk grunnstykke, 5 x 5 meter, innesluttende
den runde steinsetting og bautaen med rett til å inngjerde stykket på den måte museet selv finner det mest tjenlig for sit formål.
Som godtgjørelse skal museet betale mig, en gang for alle, mot
denne kontrakt kr. 300,00 — tre hundrede kroner - . Heri er da
også innbefattet rett til adkomstvei for besøkende, således at
gangstien til sjøen følges til det passer å ta av over den udyrkede mark og deretter over denne mot minnesmerket. Herunder
påsees, at minst mulig av den dyrkede mark betredes.
Skulde den nuværende eller senere eiere omlegge sin sjøvei, eil
det bli anvist tilkomst langs denne vei og videre fram til minnesmerket.
Elvakleiva, Frey, den 14.11.1944
Til vitterlighet: Paul Lyngstad
På Kristiansunds Museums vegne tas denne kontrakt:
O.H. Volckmar (f. t. formann).

t
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bestemt på sørsia. Arkitekt S. Glærum påtok seg å tegne gjerdet. Volckmar og Aas påtok seg å skaffe jernmaterialet (jernstenger) på billigst
mulig måte. Eieren Paul Lyngstad, som var til stede, påtok seg eventuelt
arbeidet med å sette gjerdet opp.

stad ble gjort i 1945, altså syv år etter at funnet ble gjort. Dette forklarer
sikkert hvorfor funn-tidspunktet ikke stemmer helt.

Inngjerdingen
Inngjerdingen som ble nevnt ovenfor, og som skulle tegnes av arkitekt S.
Glærum, ble av forskjellige grunner utsatt. Men i 1960 står det i museets
protokoller:
"Inngjerding av minnesmerket på Elvakleiva: Styremedlem, bestyrer av
byens mek. Verksted, ing. Ragnar E. Aas har nå, i dagene fra omkr. 5. til
20. september 1960, fått oppsatt et 8-kantet gjerne av jernstenger, 3 i
høgda rundt minnesmerket. I flere år har steinringen og midtsteinen ligget utsatt for allslags "trafikk" av dyr og folk. Ringen var nesten overgrodd av mose og gras, og midtsteinen holdt på å falle helt ned. Først
måtte det avdekkes, slik at det så ut som på Petersens foto i 1938, og som
er trykt i årsskrift 1945. Dette arbeid påtok seg den ringe, interesserte
bonde på gården Or. Dette arbeid ble utført både forsiktig og samvittighetsfullt i uken 5.-10. september. Jeg kontrollerte dette arbeid i dag 19.
september sammen med ham selv og ing. Aas, da gjerdet som før var
gjort ferdig av håndverkere på verkstedet i Øvrevågen, var brakt derut
og skulle settes opp. Noen ganske få endringer av ringsteinene ble foretatt for å få beliggenhetene til å stemme så vidt mulig med fotoet fra
1938. Midtsteinens stilling var der litt tvil om. For å få den til å stå sikkert fundamentert for framtida måtte vi foreta en forsigtig utgraving av
grunnen i dens opprinnelige leie. Først et lag myrtorv (ca. 20 cm) ned til
et tynt sandlag, under dette fast fjell. I dette var der en tynnere kløft i
retningen SØ-NV. Det viste seg da at midtsteinens nederste ende var
likesom den hadde en kant — altså at de som allerførst omkring 400 e.Kr.
hadde nedsatt steinen hadde gjort nedreenden slik for å få steinen til å få
en solid feste i denne naturlige fjellkløft. Vi ble enige om å la steinen
sette sement, og reiste den opp slik for framtida. Over sementlaget la vi
tilbake den oppgravde sand og jord og la de opprinnelige mindre støttesteiner slik som fotoet viste.

Innføring i museets gjenstandsprotokoll
I 1946 ble Elvakleiva innført som gjenstand i museets protokoll. Her står
det:
"5. mai 1946 — Gjenstand nr. 546 — Et oldtidsminnesmerke på småbruket
Elvekleiva, Ohrstrand. Er omtal i årsmeldingen for 44/45, men er ikke
innført tidligere på grunn av manglende fullstendige opplysninger.
Innkjøpt eller festet for all framtid i 1944, en festekontrakt-kopi i arkivet, jnr. 89/44. Original hos kasserer. Paul Lyngstad (oml. 35 år gammel)
fortalte i dag om da han og hans avdøde far Martin Lyngstad høsten 1938
fant steinringen. Vi holdt på med nyrydding her i lyngmarka. Vi grov fra
nord med spaden i ca. 20 m breie spadetak til en dybde av om lag 30 cm.
Vi hadde ikke merket noe stein ved a) (viser til tegning nedenfor). Et tak
til, og vi merket at steinene var en del av en ring. Jeg tilkalte lærer
Vigum her på nabogården og med han som "vitne" blottet vi litt etter litt
hele ringen, ca. 2 m diam. Og steinene ble ikke rørt det minste fra sin
opprinnelige liggeplass, og siden har de heller ikke vært rørt. I midten lå
en større lyng- og mosetue. Da vi blottet den så vi denne større midtsteinen liggende mot sør. Nordenden lå i en fordypning med mindre støttesteiner i øst-vest. Vi reiste den opp og den passet i fordypningen slik at en
sikkert må anta at den opprinnlig har stått der i oppreist stilling. Så ble
plassen senere undersøkt av konservator Petersen i Trondheim. Resultatet av hans undersøkelse ble offentliggjort i Romsdalsposten. Om dette —
se nærmere i N. Historielags årsskrift 1944/45 der hans fotografi av minnesmerket er inntatt. Fotografi av stedet finnes også i museets bildesamling, se nr. 223 og 224. Petersens artikkel i Romsdalsposten 20.7.1938 er
innheftet i protokoll nr. 92/41." (Sitat fra Kristiansunds Møteprotokoll
fra 1946. Nordmøre Museums arkiv).

Det 8-kantede gjerde ble plasert slik at merket "Gravplass fra omkr. 400
e.Kr. Kristiansunds museum" fikk plass ved den sandsynlige "indgangsdør" til ringen i NØ."

Vi ser av beskrivelsen av omstendighetene rundt funnet at Lyngstad
refereres. Han forteller at funnet ble gjort høsten 1938, noe som ikke
stemmer helt. Funnet ble beskrevet av konservator Petersen i juli 1938,
og funnet ble trolig gjort på vårparten i 1938. Men beskrivelsen fra Lyng134
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Hva skjer med Elvakleiva?
Nordmøre Museum var i 1996 en tur til Elvakleiva og fotograferte kulturminnet, som igjen var overgrodd med mose og gras, slik som Yderstad
beskrev at tilstanden var i 1960. Midtsteinen stod (den er jo blitt sementert fast!), men den, hadde sunket ned i jorda. Disse bildene ble tatt:
I 2001 fikk museet en henvendelse fra Frei Rotaryklubb som hadde vært
på befaring til Elvakleiva. De hadde sett at gjerdet — som ble satt opp i
1960 — var i ferd med å bli dårlig. Rotaryklubben ønsket å ta vare på kulturminnet, som var både gjengrodd og i ferd med å bli glemt.
Nordmøre Museum v/Marit Mehlum holdt deretter en orientering på Elvakleiva for Rotaryklubben. Det ble besluttet å undersøke med fylkeskonserva toren om kulturminnet kunne ryddes for gras og mose. En ønsket også å
gjøre tiltak for å få laget et nytt gjerde rundt minnesmerket.

Regionkonservator Odd W. Williamsen står innenfor gjerdet i steinringen.
Midtsteinen står oppreist, men er sunket ned i jorda. Foto: Marit Mehlum
1996
Gjerdet er i ferd med å ruste opp. Foto: Marit Mehlum 1996
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I brev av 16.2.01 søkte deretter Nordmøre Museum om penger til nytt
gjerde. Søknaden ble sendt til Frei kommune og Neas. Nordmøre
Museum satte også av kr. 1.500,- til formålet. Det kom inn kr. 3000,- fra
Frei kommune, slik at en til sammen har kr. 4.500,- til nytt gjerde.

Foto av steinringen slik den ser ut i 2003. Foto: Marit Mehlum

Frei Rotaryklubb har nå satt i gang arbeid med å få gjerdet inn minnesmerket på nytt. Det vil bli satt opp et tre-gjerde til erstatning for det
gamle jern-gjerdet.

Rydding
Frei Rotaryklubb tok deretter på seg på seg arbeidet med å rydde steinringen, slik at den nå er fri for gras og mose.

Gammelt nytt fra pøbelbyen
Spredte tillegg til museets
musikkhistoriske temabok av 1998
Av ODD W. WILLIAMSEN

KILDER:
Kristiansunds museum under okkupasjonen. Ved styret. Årsskrift for
Nordmøre Historielag 1945, s. 80-84.
Museets protokoller (gjenstandsprotokoller og møteprotokoller) for 1941,
0944, 1946 og 1958.
Møllenhus, Kristen R: Frei i forhistorisk tid. Årsskrift for Nordmøre Historielag 1955, s. 466-473.
Petersen 1938: Interessant oldtidsfunn på Frei. Romsdalsposten
20.7.1938.
Ringstad, Bjørn 1997: Et glimt inn i Egil Ullserks rike. Årbok for Nordmøre Museum. Kristiansund.

Det er jo alltid slik, at når et manuskript endelig er ferdig trykt og boka
utsendt, så dukker det opp gode poenger som absolutt burde ha vært
med, selv om teksten fikk ligge og godgjøre seg aldri så lenge. Lokal
musikkhistorie skjuler seg godt bakom klippfisk, trålere, samferdsel og
helsevesen - og alt annet vi driver kulturhistorisk forskning på. Poengene titter fram der man minst venter det. Nå er det dog gått fem år, og
jeg føler behov for å meddele meg igjen. Disse notisene er mest ment som
et kildeskrift, til bruk for den som vil skrive en mer dyptpløyende analyse
ved en seinere anledning, eller for dem som leter etter poenger i tilknytning til andre hendelser på samme tid. Det er viktig å merke seg at det
som her skrives, er ment som et tillegg til Nordmøre Museums temabok
1998: «God gedigen musikk», og at man bør ha denne for hånden ved lesningen av det følgende. Like fullt kan det jo forekomme innslag som kan
tåle å stå på egne bein.

Ole Vig
Ole Vig (se også året 1854) var lærer i Kristiansund 1845-51 og den
kjente sangen «Blant alle lande» ble trykt i hovedstaden 1854. Vig skrev
gjerne skisser og utkast lenge før dikt ble utgitt, og således kan sagnet
om «Ola Vik»-steinen på Klubbneset være riktig. Han skal etter tradisjonen ha diktet «Blant alle lande» (Nordmanssang) nettopp der. (Seinere er
samme sted tilskrevet Edvard Fliflet Bræin og «Ut mot Havet»). Denne
artikkelens tittel refererer til et brev Ole Vig skrev i 1847, og der han
synes at det står dårligere til med kulturen i Kristiansund enn i Ålesund
og Molde. Jeg siterer: «Her er en Pøbelby, hvor såre Få virkelig interessere
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sig for og skjønne sig på Underviisnings og Oplysnings Værd, men derimod de Fleste foragte ikke blot Underviisning og dem, som arbeider derfor, men endog for al hans Møie lønner ham med Grovheder.» (Høverstad
1953:356). Historieprofessor Ludvig L. Daae skrev i 1858 at «Stedet skal
siden 1814 neppe have frembrakt en eneste Student» (KH IV:159), men så
fikk vi da heller ikke noen høyere skole før i 1860-åra. I samme leia følger
et anonymt hjertesukk i en konsertomtale fra 1883: «Kristiansund er
kunstens likkiste i vår store norske gravlund» men hvor mye publikum
kunne man forvente å tyne ut av en befolkning på datidens åtte tusen i
all hovedsak ubemidlede innbyggere? For å gjøre meg ferdig med de
negative bølger allerede innledningsvis, må det tas med at heller ikke
musikklivet styrte klar av antisemittismen: «Man bør ikke lade sig vildlede af flotte Annoncer fra tyske Jøder, der faktisk gjennemgaaende kun
fører Secunda Vare, og som aldeles ikke kan levere Varerne saa billig som
vi...», skrev de lokale musikkinstrumentgrossistene Aass & Knudsen i
Haugegaden 47 i sin katalog (priskurant) fra 1904, s.23. Knudsen var
født Hoem og forresten i nær slekt med den kosmopolitiske gitar- og felemaker Lars Hoem (1782-1853), som hadde besøk her i byen av både «FelJakup» fra Skjåk og Karl Fant (Karl Johansen Rosenberg) — begge mesterspelmenn. Men skulle man gjøre merkantil suksess, var det best å
kvitte seg med gårdsnavn som etternavn! De solgte fioliner, buer, kasser,
deler, gitarer og blåseinstrumenter. Nils Bakke var blant dem som kjøpte
seg fiolin i denne butikken.
-

Fra Kaasbøl til Bræin
Magnus Andreas Thulstrup (1769-1844) fikk æren av å innlede temaboka med sitt optimistiske brev til Jens Kaasbøl i 1807. Han ble i 1814
Norges første professor i kirurgi. Han var født i Danmark og utdannet
ved det Kirurgiske akademi i København. I Norge var han militærkirurg
og avanserte til generalkirurg i 1818. I 1826 ble han utnevnt til overkirurg ved det nyopprettede Rikshospital. I bladet «Levende Historie»
3/2003 fortelles det om hans meget vellykkede nesekirurgi, som fra en og
samme pasient innbrakte både tusen riksdaler og en diamantring!
Qvamme (2002) forteller at Thulstrup også spilte i «Det dramatiske Selskabs orkester» i hovedstaden, og at han var like fremragende teater- og
konsertadministrator som han var kirurg. Dessuten: «Hans hustru var
byens store skjønnhet og teaterets primadonna.» Familien Thulstrups
tilknytning til musikklivet i Kristiansund kommer av at de var hybelverter for 16-åringen Anna Brun Kaasbøl høsten 1807. Hun tok under140

Kristiansundsjenter som opptrer med ballett på en revy i 1920-30-åra. Liv
Rolfsen f. 1907 er blant dem. Nordmøre Museums bildesamling.
visning i ballett, fiolin- og klaverspill, ved siden av engelsk, fransk, tegning og brodering, og var som en datter i det musikkdramatisk pregede
huset (KH II:247f).
«God gedigen musikk» (uttrykket er et sitat etter Rudolf Z. Unhjem)
begynner med en innledning der dynastiet Bræin presenteres. Christian
har fått sin egen biografi av denne forfatter, og Edvard er portrettert av
sin sønn Ola i Årbok for Nordmøre Historielag 2002. Jeg tar likevel med
noen nye poenger om Edvard Bræin (1887-1957): Han skrev en marsj til
Kong Haakons kroningsferd i 1906, og han begynte å skrive på en symfoni, men han framførte nok ikke samtlige av Bachs orgelkonserter (rettelse). Han var tilhenger av bynavnet Fosna, og skrev en sang om dette.
Han var født og oppvokst like vest for det vi i dag kaller Bræinlunden, og
familien leide seinere leilighet hos Foss, omtrent der Konsul Johnsens
gate er i dag. Fra 1934 bodde de i Ole Jullums gate 12. I 1946 holdt han
konsert på Folkets Hus på Enge i Valsøyfjord sammen med sangeren
John Neergaard. Midt under konserten kom en hund inn i lokalet og forstyrret dem. Det tok 20 minutter å roe gemyttene, slik at konserten
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kunne fortsette. For øvrig kunne ikke Per Kvist ha brukt Kristiansunds
Historie som inspirasjon til librettoen til Bræins opera «Hvite Seil», for
bøkene kom ut mye seinere.

År for år
Resten av denne artikkelen er en supplementsliste år for år, til temaboka
«God gedigen musikk»:

1660

Den velutdannede legen Peter Grauer flytter hit fra Berlin. Stedet hadde bare 200 innbyggere. Han bygde hus på den seinere Kaasbøl/Knudtzon-eiendommen og anla urtehage der Knudtzonhagen/ Grand
Hotell seinere kom til. Han døde 1674 og etterlot seg en mengde bøker og
flere musikkinstrumenter, bl.a. et klavikord, leser vi i arveskiftet. (Rp
15/10 1960)

1771

Skiftet etter byens første organist, Heinrich Christian Prøsch( død
14/9), viser at han hadde kostbare klær: en rød silkekledning med vest,
en ny grønn kledning, en blå kledning, en fiolett kledning, tre vester
hvorav en av silke, to par plysjbukser, seks par silkestrømper. Organist
Prøsch var fra 1767 også forpakter for Kristiansund for stadsmusikanten
i Trondhjem, J. D. Berlin «til at opvarte sammenstæds med Instrumental-Musique i alle Samquemme af Bryllopper, Trolovelser og alle andre
forsamlinger, ingen undtagen, hvor Musique og hans Tieneste i saa
maade forlanges og det mod billig Betaling.» (Statsarkivet i Trondheim,
kassett «Musik»).
Ny organist blir Henrich Peter Bøchel (1771-1777), som dør 1781.
-

1778

Organist og stadsmusikant Jonas Hamren tiltrer i Kristiansund.
Han var opprinnelig sokneorganist i Helsingland i Sverige og kom til
Trondhjem i 1771. Han var organist i Hospitalskirken der 177621.2.1778, da han flyttet til Kristiansund og virket her til sin død 1781.
Hans navn forekommer feilskrevet til «Johan Hansen».

1788

Et russisk admiralskip - som seinere fikk navnet «Maxim Ispovjednik» - som lå i Nervågen for reparasjon et års tid, hadde «blæsende
musikk», dvs. minimum signaltrompetere, blant mannskapet - som talte
700 mann (jfr Svendsen 1991).

1792

Daniel Berlin fratrer som organist 20/7 1791. I brev av 12/4 og
21/11 1792 forsvarer Berlin seg overfor biskopen mot innsendte klager.
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Han forteller at han selv er blitt truet med juling. Berlin dør, og Christian Wilhelm Mønnichen fra Trondhjem blir ansatt som organist 15/2
1792. Han blir her til 1798, da han får stillingen i Vår Frue kirke i Trondhjem. Han får fin attest fra sokneprest Jens Lemvig Bull 9/6 1797: han
skriver at Mønnichen er både festlig og ordentlig.
Byens borgerskole - «Den Bernstorffske stiftelse» opprettes, og
har 4 timer ukentlig musikkundervisning på timeplana. Målsettingen er
«å utbedre musikalsk sang og instrumentalmusikk». Lærer Purup (se
1805) skulle ha ekstra godtgjørelse for dette. (KH 111:419)

1795

1799

Organist Lassen stod i tjenesten til 1818.

Carl Friedrich Knobloch fra Sachsen blir eier av Tollbodsmuget 8 i Kristiansund. Han var gift med byens første jordmor.

1801 Musicus

Opera!
1805

Siden det stunder mot 200-års-jubileum, rekapitulerer vi starten
på Kristiansunds operatradisjon: Den første egentlige opera skrevet og
framført i Norge av nordmenn, nemlig Enevold de Falsens fire-akter
"Dragedukken" (til musikk i fransk-italiensk stil av Det Kongelige Teaters kapellmester Kunzen, skrevet til urpremieren i København 1797),
blepresentert på John Colletts privatteater i Christiania (i dag skuespillerfoajeen på Centralteateret) i 1803, med forfatteren som regissør.
( Qvamme 2002). Like etter, i 1805, kommer den første musikkdramatiske forestilling i Kristiansund.
Personene bak var: Jens Christian Purup (f.
i Helsingør 1771, d. av slag 1814), utdannet
ved Blaagaards lærerskole i København
1794. Lærer, leilighetstaler, poet, aviskorrespondent, bokhandler, festarrangør, teaterinstruktør og musikklærer. Byens «skjønnånd», sammen med organisten: Jacob H.
Det eneste kjente portrett av F. L. Ae. Kunzen; hvis nese var så bemerkelsesverdig stor
at Kuhlau skrev en kanon til den: «0, du
Nase». Kobberstikk av J. H. Lips.
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Jens Kaasbøll. Foto fra <Møre Fylkes næringsveie i tekst og bilder». Oslo
1928. Marie og Johan Peter Strømberg. Foto fra «Kristiansunds historie»,
bind III, 1958.
Lassen, som ansettes 1799. (Årslønna var 80 riksdaler i kontanter og to
daglige måltider servert på omgang hos byens bedrestilte, bl.a. hos
byfogd Schare. Han underviser etter hvert i minst sju private hjem på
Kirkelandet, de samme steder hvor han fikk middag, og var bl.a. lærer
for frøken Anna Brun Kaasbøl på fiolin og klaver. Etter 14 år fikk han
etter søknad innvilget 200 rd i total kontantlønn i stedet for fri kost.
Saken gikk helt til topps, og ble avgjort av stattholderen, prins Christian
Frederik. Problemet later til å ha vært at middagsservererne trodde de
ga musikeren mat av høflighet og som del av betaling for barnas undervisning, og ville avvikle ordningen når det ble krig og dyrtid, mens organisten vitterlig hadde rettigheten kontraktsfestet.) Lassen spilte også
fiolin og harpe, men beveget seg lite utenfor Kirkelandet (byens sentrum). Christen Pram skriver om Lassen og Purup 1804: "Musiken, for
hvis Skyld man har skaffet sig en meget duelig Musiklærer, er her i de
fleste Huse i Flor, og denne Musiklærer, som endnu mer den ved Borgerskolen ansatte Lærer Purup, der er dannet på Blaagaard Seminarium,
synes at være nødvendige Personer i alle deres Samkvem."

Kapitalen og visjonen stod Jens Kaasbøl (1762-1811) for. Han var storkjøpmann med tette forbindelser til Trondhjem, Christiania og København, og den fremste eksponent for byens høyt utviklede handelskultur;
bereist, velstående og kunstinteressert. Han var selv en meget dyktig fiolinist, skriver Arne Odd Johnsen i Romsdalsposten nyttårsaften 1946,jfr.
KH 11:240. Kompetansen hadde Johan Peter Str6mberg (1772-1834) - en

svensk skuespiller som fra år 1800 hadde eget teater i NykOping. Han ble
av Kaasbøl engasjert til å lede privatteateret i Kristiansund i 1805, og vi
vet om en lønnsutbetaling til ham på 40 riksdaler 21.6. dette året, altså
tilsvarende halve organistens kontantlønn i en jafs. Hans kone Marie var
også skuespiller og ballettdanser, utdannet hos Gallodier. De etablerte
seg i juli 1805 i Christiania som danselærere og teaterinstruktører, og tilbød «Undervisning i alle Slags nu brugelige Danse som Menuet, Contredanse, Engelske Danse, la nouvelle Allemande, Valsen, Skotske Danse
eller de saakalte Feiere med de moderne pas de glissade en variation og
pas ballot&. ( Qvamme 2002:39). Han ble engasjert som instruktør for
Det borgerlige dramatiske Selskab i hovedstaden, med første forestilling
14. februar 1806. Seinere ble det ballett-oppdrag bl.a. i Drammen. I 1827
grunnla StrOmberg Christiania Theater, det første offentlige teater i
hovedstaden, men gikk konkurs etter ett års drift. (Den første utdannede
operasanger ansatt ved et norsk teater var tenoren Edvard Schmuckert,
på Christiania Stadstheater 1839, skriver Brøgger 1943:34). Strbmberg
gjorde seg bemerket som uryddig i pengesaker også mens han bodde i
Kristiansund, men rakk å sette opp åtte komedier her. I en annonse lanserer han dette motto for sitt virke: «At op fordre alt det som staar i min
magt til mine elevers fortgang og dannelse er min pligt; men at vinde
bifald utgjør min ære.»
Jens Kaasbøl inviterte på Kong Christian VIIs fødselsdag 29. januar
1805 kl. 18.00 til en fire timers musikkdramatisk forestilling i sitt hjem,
den seinere Knudtzongården, som lå der Kristiansund Dyreklinikk
(«Smiths jernlager») og det gamle meieriet er i dag (feil plassert i temaboka s.17). Det var ballett, teater, sang og aftensmat. Det var 80 sitteplasser i den nyinnredede salen. I Adresseavisen for 12.2.1805 skriver
Purup at den første forestillingen var sammensatt av to komedier: "De
snurrige fettere" og "Den unge indianerinde", prolog, 9 kanonskudd, ballett ved åtte roseprydete piker og pas de deux av Strbmberg og frøken
Anna Brun Kaasbøl, samt solo av begge. Balletten må ha vært ledsaget
av musikk, og det var antakelig også mellomaktsmusikk og sang i komediene. Billettprisen var 32 skilling, til inntekt for et planlagt "arbeidshus" for fattige. Vinteren 1804/05 ble det oppført sju teaterstykker hos
Kaasbøl. I 1806 var forestillingen på Kongens fødselsdag "Menneskehat
og Anger", sammen med en komedie til og allsang ! Skuespillere var kjøpmann Nicolay H. Knudtzon jr., Anna Brun Kaasbøl (de var regnet for å
være byens peneste par, og han ville gjerne gifte seg med henne, hun ville
ikke - så var hun da også bare 14 år gammel - han var 18), apoteker Hendrik Christian Gottwaldt (dansk sportsinteressert kirurgsønn, i 1804 gift
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med prestedatter Margrethe Budde fra Tingvoll) og jomfru Thue (tollinspektørens datter). Over 100 tilskuere fikk plass. I 1807 rapporteres det
om "harleqviniader", altså karneval. I disse årene rundt år 1800 var det
aktiv musikkundervisning i byen, ved organist Lassen og andre musikkl ærere. Det var konkurranse mellom kjøpmennene om å ha de vakreste
og mest velutstyrte (med bibliotek, kopperstikk, musikkinstrumenter
etc.) hjem og landsteder, familiegravsteder og selskaper. Mange var følgelig misunnelige på Kaasbøls privatteater og begavede datter (som altså
ble ballett- og musikk-"student" i Oslo og København og døde tidlig, i
1822). Skjønnånd-aktivitetene ble brått stoppet av Napoleonskrigene.
Kaasbøl gikk konkurs etter forferdelige tap 1807-8, like fullt var han sjef
for det militære kystforsvaret av Kristiansund 1808. Kaasbøl var folkevalgt («eligert mann»), drev internasjonal handel med sild og fisk på egne
fartøyer, var førstemann i byen til å importere korn fra Arkhangelsk og
drev dertil krambuer i utværene og på Molde.
Vi noterer at fru Kaasbøl var født Margrethe Thiel og kom fra Flensburg
(1772-1842). Hun har gitt navn til landstedet og gata Margrethes Fryd i
Myra. Orgelgiver i 1766 Jens Kaasbøl (1706-69), var halvbror til operaJens Kaasbøls far. Kaasbøl skal ha uttalt om Strdmberg, at «om ham kan
man si at han er svensk!». Familien Brodtkorb-Christie var misunnelige
på Kaasbøls musikkteater og anklaget ham for å drive med dette for personlig vinnings skyld; dette er den berømmelige «teaterstriden».

1819

Organist 19/3 1819 - 6/9 1828 var Nicolay Christian Friis Kåmpe,
som i temaboka ble omtalt om lokal fiolinist i 1780-åra.

1830

Knut E. Cleve var organist 1835-1844, muligens helt til 1856. I
KH V:636 fortelles det at en skuespillertrupp fra Den Nationale Scene i
Bergen holdt en ekstraforestilling her i byen til inntekt for Cleves enke,
som satt i meget trange kår. Sønnen Andreas Johan Julius Klewe ble
organist på Kongsberg 1852-1903, og skulle være sjøllært, før han tok
etterutdanning hos Vogel. - Teaterdirektør Maysons sommerforestillinger i Kristiansund ble fra 1841 overtatt av hans etterfølger som teaterdirektør i Trondhjem, G.W. Selmer.

1838

Mer om hr. Braase: etter skandaleopptredenen 17. mai annonserer han trøstig 2. og 9. juni undervisning i piano, gitar, fløyte, blåse- og
strykeinstrumenter, og tilbyr pianostemming og instrumentreparasjoner. 30/6 annonserer han en i tillegg «syngeskole», og planlegger et års
opphold i byen.
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1842

Her har temaboka to feil: Ole Bulls første konserter i Kristiansund var i 1843! Dette var den berømmelige tildragelsen med bakkanaler
og utflukt til Bremsneshola, som gjorde at det bare ble tid til en kort formiddagskonsert på kaia i Molde. Den omreisende fløytisten hette Vledder, og hans konserter var i 1844.

1843

(tillegg) På 1840-tallet hadde Kristiansund to nybygde festivitetslokaler: Thomas Lyhs' på Krutthushaugen (der Langveien Ungdomsskole nå ligger) og Morten Galschjødts gård som lå litt sør for nåværende
Grand Hotell. Konserter ble arrangert når anledningen bød seg, og favoritten var nok her - som mange andre steder i verden - fiolinsten Ole
Bull, som stadig var på turne. I 1843 kom den fremadstormende pianisten Thomas Tellefsen for å holde konserter i Kristiansund, for å reise
kapital til videre studier i Paris!
Thomas Dyke Acland Tellefsen var født i Trondheim 1823, og satset først
som sanger. Først etter at Latinskolen var unnagjort, lærte han seg selv
å spille klaver. Han ble tidlig begeistret for Chopins komposisjoner, og
fikk en sterk trang til å lære kunsten direkte fra denne mesteren personlig! En rik mesen trodde på gutten, og finansierte den første Paristuren.
Audiens hos Chopin var imidlertid vanskeligere å oppnå enn å komme
inn til kongen, skriver han i sin selvbiografi. Dertil var det svindyrt, og
derfor måtte han tilbake til Norge for å reise mer kapital. Han holdt konserter i Trondheim, Kristiansund og Molde. Ved en anledning i Trondheim spilte han sammen med Ole Bull, som turnerte samtidig. Bull var i
Kristiansund om sommeren, mens Tellefsen kom hit i september. Kristiansunderne hadde greid å få Ole Bull til å drøye oppholdet her i byen så
lenge at konserten i Molde måtte avlyses, og prøvde nå å lokke Tellefsen
med tilsvarende «bachanaler»; dvs. utagerende festing inkl. tur til
Bremsneshola. Men han avslo.
Kristiansund lå ikke bare lagelig til på reiseruta mellom Trondheim og
Paris, men her hadde Tellefsen også sin onkel og tante boende. Onkelen
var Christian Schjøtt Stibolt (1786-1855). Etter en militær karriere opp
til majors grad, var han tollkasserer i Kristiansund 1837-48. Stibolt var
viseordfører her 1841-42 og første formann i det reorganiserte Klubbselskapet fra 1839. Det var nettopp i Klubbselskapets regi og i Galschjødts
lokale at Thomas Tellefsen holdt konsert som 20-åring. Han har selv
redegjort for sine bevegelser i dagbokformede brev (Tellefsen 1923). De
fleste brevene er sendt fra Paris, men ett datert 9.september 1843 er
sendt fra Kristiansund, og her forteller han at hovedkonserten ble lagt til
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kong Karl Johans kroningsdag 7. september, som var gjenstand for årlig
feiring. Han spilte fem klav&stykker, «og høstede eenstemmigt Bifald».
Han skriver: «Da jeg hadde spillet min «For Norge, Kjæmpers Fødeland»
var Bi faldet meget larmende med Bravo og jeg maatte spille den 2 gange.
Salen var fuld.» Tellefsens variasjoner over patriotiske sanger var popul ære i flere generasjoner, men er aldri trykt. Etter konserten var det
«Aftencalas» i Klubben «hvor min Skaal udbragtes med at jeg ei maate
friste den Skjæbne at forhindres i min Moldereise ved de Christiansundske Bachanaler. Jeg proponerede til Gjengjæld en Skaal (...) med Ønske
om at de ei oftere maatte foraarsage nogensomhelst Uroligheder eller Borgerkrig. Det gik haardt udover Moldenserne.»
-

Tellefsens øvrige opptredener var i private hjem. Hos Stibolt spilte han fire
variasjoner over «Å kjøre Vatten», skrevet for anledningen. Han var også
hos stadslege Fr. G. Adeler Gliickstad og hos Ida Emilie Thrones Christensen på Bremsnes gård. Henne kaller han «Bremsnes' smukke Enke». Hun
var 26 år, og ble to år seinere gift med brigadelege Andreas Falck Paasche
i Trondheim. - Pianistens avskjedshilsen til foreldrene er et hjertesukk
over at han glemte reise-vinen i karjolen, antakelig på kaia i Trondheim da
han skulle sørover, og derfor måtte ta til takke med sukkertøy på den «3
Dages Reise i det ubildeste Veir af Verden».
Hvordan gikk det så? Jo, Tellefsen møtte året etter helt tilfeldig på gata i
Le Havre, underveis til Paris, en annen nordmann, Peter H. Smith, som
kjente kunstnermiljøet. Via mange omveier kom Tellefsen i kontakt med
Chopins venninne George Sand, som syntes han var en artig skrue pengelens og språkløs (han kunne ikke fransk), men besatt av Chopins
musikk. Hun bestemte på stedet at Tellefsen skulle få undervisning, og
dette varte i fire år. Chopin og Tellefsen dro på turne sammen i Skottland
1848, og ble nære venner. Etter Chopins død 1849 ble Tellefsen en av
Paris' mest ettertraktete klavrpedagoger. Han var uten tvil sin tids
mest betydelige norskfødte pianist, og skrev mye musikk i franskinspirert norsk nasjonalromantisk stil. Han døde 1874. Mange av hans manuskripter fins på Ringve i Trondheim. For ordens skyld, til slutt: omtalte
pianist er ikke i slekt med vår tids berømte fiolinist fra samme fødeby.

en beretning fra Ålesund heter det at byen var preget av
gitarer, mandoliner, Fandangodans og spansk sang. Spansk mannskap
på klippfiskskutene satte sitt preg på det offentlige liv - ofte, mye og ute
i gatene. Og slik var det også i Kristiansund, skriver Anderssen 1904, jfr.

1850-åra I

Neeraas 1920.
Byens første faste korpsdirigent Christian Joh. H. Otto, egentlig
fiolinist, var organist her 1861-70 (Lindhjem 1916), andre kilder sier fra
1853/54. Han arbeidet også i Tromsø i perioden 1842-64.

1852

Lærerne Ole Vig og Iver Hansen utgir boka «Salmer og sanger til
Brug ved Skolelærer-Møder», på sitt forlag i Kristiansund. Samlingen
var på 43 sanger og ble utsolgt.

1854

Louise Rechdahl averterer i Romsdals Amtstidende 1.april. Hun
tilbyr undervisning i musikk for nybegynnere. 5. august averteres to
aftenunderholdninger med det militære musikpersonale fra Trondhjem,
og 25.november arrangerer organist
Christian Joh. H. Otto en soire med
fløytist Johan Spiess (fra 1856 organist i Drammen, fra 1864 i Ålesund)
i Pfefferkorns sal. De to kom begge
fra det tyske Harzverein-orkesteret,
12 mann som reiste på turner i
Norge fra 1840-45 (Lindhjem
1916:37ff).

1855

1860-åra

(Bergitte) Marie Hveding, f. 1846, datter av kjøpmann
Johan A. Hveding sen. og utdannet
ved musikkonservatoriet i Leipzig,
var musikklærer i byen. Hun ble i
Bergen 1882 gift med fiolinist og
språklærer (Christian) Henrik Storjohan, f. 1839. Deres bryllupssang
fins i museets arkiv.

1845 Organist Holm er aktiv i byen 1845-1853. Halvparten av organistboligen kan sees på bildet av Renniegården i KH 11:265. Organisten
bodde bakom, til venstre. Kirka lå mellom de to bolighusene.

1848
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Kristiansund hadde langt 17.mai-tog med musikk.

Henrik Storjohan. Foto: J. K. Engvig,
eier Ida M. Knudtzon
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1864 Stor

50-års-jubileumsfeiring av grunnloven 17.mai, med hornmusikk i byens gater kl 05, prosesjon med musikk og faner kl 17 og fyrverkeri på Sundet, under musikk fra Møllerops altan, kl 23.

1870

Niels R. Parelius skriver at medlemmer av Det Musikalske Selskap spilte til dans og supe på Møllerops hotell om vinteren. Lærer Jens
Skjoldborg (1837-1907) var blant lederne. Han var fra Bergen, sønn av
tollinspektør Otto Skjoldborg og Maren f. Greve. Artium 1854. Philosophicum med laud. Tredjelærer ved Kristiansunds Borgerskole 1861, hjelpelærer ved K. Lærde- og realskole fra grunnleggelsen i 1864. Nervøs og
sykelig, da han sluttet i 1890-årene, skriver Olaf Yderstad i et notat. Han
utga 1877 sin diktsamling «Kornblomster sankede paa oplysningens
sædemarker,» under psevdonymet Insulanus («øyboeren»), på Knudsen &
Johnsens Forlag og Tryk, Kristiansund. Boka fins på museet. Skjoldborg
var grundtvigianer (KH IV:234ff). Kirkesanger Lars Svendsgaard var
organist 1870-72.

1872

Theodor Hilde var organist fra 1871, skriver Neeraas (1922:8).
Hilde var fra Kristiania. Sammenlikningen mellom Hilde og Chr. Bræin
under «1872» i temaboka er dessverre resultat av sammenblanding, og de
to setningene må strykes.

1874

Komponisten Knut Olai Thornæs blir født i Kristiansund (d.
1945). Han virket i Trondheim, der han også var kommunistisk pressemann, dirigent, organist og leilighetsdikter. Han skrev 70 verker, herav 3
strykekvartetter. Forkjemper for Trøndelag Teater og Trondheim Symfoniorkester. Faren var kordirigent i Kristiansund. Trondheim har ei gate
og en park - med bauta laget av Odd Hilt - oppkalt etter ham.

1880

(tillegg) Nordmøres musikkglade distriktslege (fra 1846) Martin
Tuxen Werring (bundtmakersønn født i Kristiania 1814, død 1894, to foto
i Sundnes 1950:2100 som i 1880-åra komponerte en del dansemusikk og
gjerne kalte stykkene opp etter døtre og svigerdøtre og gjerne spilte når
han var på sykebesøk, fikk utgitt 16 dansemelodier på Carl Warmuths
forlag i Christiania. Sophie-vals, Hilda-galopp og Caroline-polkett (med
tydelig sitat fra Offenbachs operette "Pariserliv" (1866), fins i komplett
orkesterarrangement av Edvard Bræin i Kristiansund Symfoniorkesters
arkiv.

1883

12. januar hadde Det Musikalske Selskap aftenunderholdning i
Mølleropsalen, med både den franske &lakts-farsen «Jens Støvring»,
mellomaktsmusikk og Erik Bøghs syngespill «Om forlatelse». (Bøgh
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(1822-99) var dansk teatermann, forfatter og bohem - og populær også i
Kristiansund.) Billettpris for voksne kr 1,-. 28/1 var det ball med musikk
ved Kristiansunds Orkesterforening i Arbeiderforeningen. Dette var nok
samme orkester som Hornmusikforeningen/Bræins Orkester/DilettantOrkesteret (se 1882). En orkesternote til Beethovens 2.symfoni (ikke noe
utpreget korps-nummer!), stemplet «Christiansund Musikforening» og
antakelig brukt ca. år 1900, er omtalt i Romsdalsposten 29/5 1959. Christian Bræin holder abonnementskonserter i desember, med flotte omtaler.
Turnrende fløytist Claus Knudsen holder konsert sammen med Ida Lossius og Elisa Barth, piano/sang.

1884 Optiker Karl Ludvig Larsen bodde i Kristiansund 1884-86 og

medvirket iflg. hans datter i «opera» i byen. Dette kan ha vært Thrane &
Bjerregaards «Fjeldeventyret», som ble satt opp 1885, hvis han da ikke
var med på Kristiania Tivolis Operaselskaps turnoppsetninger her i
1884 (dette var Norges første operaselskap, stiftet 1883 og ledet av Olufine Moe fra Bergen, som ellers var kjent som operadiva i Stockholm),
eller det kan ha vært i Christian
Bræins operette «En nat paa Maanen» i 1886. Hans solist-kostyme
eies nå av Trysil Mandskor, og brukes fortsatt ved ordens-promosjoner
hvert femte år, siden 1933.

1886 Temaboka siterer TK 1950 på

at notene til Chr. Bræins operette
«En nat paa Maanen» er bortkommet, men dette er ikke helt riktig, da
de fleste korsatsene nå er gjenfunnet
i Ola Bræins samlinger. Librettoen
(dialogen) er imidlertid tapt. (Se Chr.
Bræin-biografien) Og en rettelse til:
Ingeborg Pettersen var med A.B.
Grøndahl på turn, og hun var ikke
fra Kristiansund.

Bjørn Odden i Trysil Mandskor
poserer her i det 120 år gamle operakostymet. Foto: Knut Nerhagen.
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1887 Arbeiderforeningen oppretter eget musikkorps og instrumenter for
kr 400,- blir innkjøpt. Korpset ble nedlagt etter få år, fordi flere medlemmer flyttet fra byen. I 1896 ble instrumentene solgt for kr 160,-.

1888

Arbeiderforeningen oppretter eget sangkor med 40 medlemmer,
og C. G. Båckstrbm som dirigent. (Neeraas 1900:56).
Den svenske maskiningeniøren Carl Gustaf Bdickstffim (født i Kristianstad 1852, død i Frei 1936) kom til Kristiansund 1877, og ble to år seinere
innvotert i Klubbselskapet, etter hvert også i Bystyret. Han hadde sin
utdannelse fra Karlstads Tekniske Sløydskole og hadde vært ansatt hos
professor Sederblom som tegner og mekaniker i to år. I Kristiansund
ledet han først oppføringen av et par fabrikkbygninger og startet så egen
arkitekt- og ingeniørforretning. Fra 1889 (først konstituert, da forgjengeren, Gunstensen, ble kalt til et professorat i Riga!) til 1921 var han stadsingeniør, brannsjef og til like byarkitekt — han tegnet bl.a. Gomalandet
skole (1916), forbedret gravstedene og stod bak det nye sykehuset, slaktehuset (ett av landets første i sitt slag), leiegårder som Ulvehiet og
Arken og Gomalandets vannbasseng med tilhørende rørnett. Han var
mannen bak Vågekaia (1896) og vannforsyningen fra Bolgvatnet (1914).
Å legge ut den 700 meter lange prefabrikerte sjøledningen under det 40
meter dype Omsundet var en teknologisk bragd som fikk global oppmerksomhet. Båckstr6m huskes også for sitt meget nøyaktige bykart
(trykt 1885, kopi til salgs hos Nordmøre Museum) og konstruerte en spesiell skyvestige for brannvesenet, som fins på kommunenes brannmuseum. Han ledet i 28 timer i strekk 300 mann i slukkingsarbeidet etter
brannen ved Grand Hotell i 1907. Han innførte branntelegraf, sjødampsprøyter (der han selv var reservemaskinist) og motorsprøyte. Mange nye
gater og vann/kloakkanlegg kom i hans tid. Han var også involvert i planene om en kanal fra Dalabukta/Hagelin til Øvervågen, en ide som fortsatt har sine talsmenn.
Bdckstrbm var fiolinlærer, dirigent for en rekke sangkor og ledet Frei
hornmusikk 1921-25, med base i sommerboligen i Flatsetsundet. Det var
faktisk her på "Trio" under Vestre Flatset at han døde sommeren 1936.
Sommerhuset bygde han 1918. I 1938 ble C.G. Bdckstrdm hedret av foreningen Kristiansunderen med en minnestein ved Vanndamman.

1890

Den lokale versjonen av Verdis «Trubaduren» ble presentert i
januar 1896, ikke i 1890. Kjøpmannsfruen Kitty Hals Williamsen (18641912) var blant solistene. Hun sang altstemme, og hadde rollen som sig152

Øverst: Kitty Williamsen med musikervenner, sannsynligvis i Oslo. På fiolin svogeren Bernt Florelius. Foto: Claes Williams.
Nederst: Fengselsscenen i «Trubaduren», Kristiansund januar 1896. Vi ser
H. Herlofsen (Luna), fru Heide (Leonora), Fr. Ellertsen (Trubaduren) og
Kitty Williamsen (Azucena). Foto: 0. Ranheimsæter. Eier: Claes Williams.

øynerheksa Azucena. Hun arrangerte dessuten for egen regning en rekke
konserter, for eksempel med den finske sangerinnen grevinne Mannerheim og støttet Edvard Bræins gratis orgelkonserter. Kittys søstre var
kunstmesner og drev bl.a. et kursted for eldre musikere og kunstnere i
Hemsedal. Kittys tante Laura Bang, født Kaasen, var gift med Oslobispen Anton Chr. Bang (1840-1913). Fiolinisten Maia Bang Hohn (født i
Tromsø 1870- d. 1940) var en av biskopens døtre, altså Kittys søskenbarn.
Kitty hadde et dedikert foto av Maia med fiolin, og har sannsynligvis
støttet hennes utdannelse økonomisk. Maia gjorde suksess i USA, og
hennes fiolinskole i 7 bind selger fortsatt bra. Kittys søsterdatter Jennie
Sisse re, seinere gift Apenes, var med på en operaparodi i Elverum
1897: «Karlek och dbd eller Mohrens sista suck» av Blomberg, Bagge og
Elfvik, som var populær blant norske studenter. Kitty spilte en viktig
rolle i byens musikkliv, og Mandssangforeningen «Fosna» var med d/s
Mørejarlen da hennes båre ble hentet til byen fra landstedet Hasselbakken, Østre Flatset på Frei. På landstedet hadde hun et gedigent taffelpiano av merke Heinrich Schubert, Hamburg, som fortsatt står i huset.

1892

Det første «fylkesorkesteret» spilte Haydn i 1893, ikke 92, som det
står i temaboka. Det talte 46 mann og spilte i Kristiansund i påska og i
Ålesund i pinsa. 30 Kristiansundere var med. Chr. Bræins halvbror
Harald var kornett-solist og gikk til fots Lillehammer-Kristiansund t/rt
for å være med. Det var konsert også i Molde, og utbyttet (!) ble kr 13,54
pr. mann - minus fellesutgifter som transport og desslike! Chr. Bræin
dirigerte 1892-95 en Orkesterforening med 25 medlemmer, og de hadde
flere «meget yndede» symfonikonserter, iflg. en tilbakeskuende Romsdals
Amtstidende 13/11 1912.

1896

Kong Oscar II var på besøk 24/7. «Bymusikken», dir. Chr. Bræin,
måtte spille fra gårdsrommet, da det ikke var plass til dem inne i Mølleropsalen. Han dirigerte også Kristiansund Mandssangforening i Knudtzonhagen i Storgata etter middagen, slik det var vanlig ved store festligheter. De sang Kongesangen, den svenske nasjonalsangen og «Benita» med
Nicolay Volckmar som solist. Kong Oscar underholdt seg lenge med Chr.
Bræin og solist Volckmar. Kongen hadde betalt oppholdet i Kristiania for
seks av byens korsangere under Landssangerstevnet tidligere på året.

1897 i temaboka er en ren trykkfeil for 1898 - det var da - og i 1899 - at

«Liden Kirsten» ble oppført tre ganger. Det var 30 medvirkende, og en
del navn er bevart på kornotene. Sopran: Lisken Dall, tenor: K.L. Larsen,
Bass: Ole Torske, Jens Pedersen og Kvande. Ved flyglet: adjunkt Bergh.
154

Chr. Bræin dirigerte, og prøvene var hjemme hos ham i Thesens gård
ovenfor Tollboden (se Rp 5/1 1928) eller hos Herlofsen.

1900

Chr. Bræins 25-års jubileum i byen ble også feiret med en æreskonsert 9/12 kl 6, der både damer, herrer og Musikforeningen opptrådte.

1901

Oxfordsymfonien ble oppført 19/10 kl 6.

1902

Edvard Bræins skoleorkester hadde strykere, treblås og piano,
ikke messingblåsere.

1903

Julie Guldbrandsen, f. 1874, seinere musikklærer i Oslo, husket
fra sin barndom at det hver vår opprådte gatemusikanter i byen. De
spilte blåseinstrumenter, og en tyrolerfamilie kunne også tilby sang. Hun
husker dem som «blåfrosne». Tyske folkemelodier og Bellmann var vanlig. (Rp 19/1 1959). Julies musikklærere i Kristiansund var Elisa Barth
og Lulli Lous - Hamsuns kjæreste.

1904

William Wold stifter mannskoret «Einar». Se egen biografi om
ham i neste årbok.

1906

siste tradisjonelle «Stjernespill» i byen (Sverdrup 1932, jfr
Grimsmo 1985, Losnedahl 2000 og arkivmateriale etter Egil Husby på
Nordmøre Museum)

1909 William Wold stifter mannskoret «Varden», da «Einar» ble avholdskor.
Allerede i 1910 var det halvprofesjonelle Teaterorkesteret i sving,
selv om det ikke ble formelt stiftet før i 1912. Ildsjelen Alfred Wangberg
hadde 475 musikkstykker i sitt bibliotek. De spilte lettere underholdningsmusikk praktisk talt hver eneste kveld uken gjennom, fra tidlig på
høsten til seint på våren. Besetningen var på 12 mann og de spilte på
markeder, aftenunderholdning, fester, til mellomaktsmusikk til teaterturner og gjerne all musikken til operetteturn&r. Medlemsfortegnelsen
for 1915 omfatter disse navnene: Førstefioliner: Nils Aasen, Konrad Poulsen, Hans Johannessen (seinere klarinett) og Olaf Wirum. Andre fiolin:
Johan Slenes. Bratsj: Martin Furseth (seinere kjent hornist), kontrabass:
Idar Løkke. Fløyte: Kristian Elgsaas (seinere obo), trompet: Oscar Olsen,
trombone: Sigurd Sivertsen, piano: Oluf Jonassen (opplært av Chr. Bræin,
fra 1914 organist i nye Nordlandet kirke), slagverk: Alfred Wangberg.

1910
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I 1919 gikk de samlet inn som medstiftere i Kristiansund Symfoniorkester, og få detaljer om denne forløperen har til nå vært kjent. Imidlertid er Teaterorkesterets møteprotokoll for årene 1915-20 gjenfunnet,
og her finner vi et vell av nye detaljopplysninger. Ensemblet hadde meget
flat struktur, og var hva vi i dag kaller allmøtestyrt. Det kunne være
hardt ordskifte mellom medlemmene, men de ble som oftest godt forlikte
og pleide i utstrakt grad sosial omgang med hverandre. Solidaritetsånden var høyt utviklet, men noen ganger falt enkelte for fristelsen og tok
på seg solo-oppdrag utenom "klubbkassa", for eksempel hos konkurrenten, kapellmester P. Olsen Bruun. Dette slo allmøtene hardt ned på. Det
gjalt å holde prisen oppe og stå samlet om å kunne tilby de beste musikertjenestene. Man tok 70-90 kr. for å spille til ball og karneval i den
nybygde Festiviteten. I 1915 var inntekten kr. 4122,- for 108 oppdrag, og
kr 330,- ble utbetalt til hver. Lønna kunne etter diskusjon på allmøtene,
bli gradert etter innsats. Fravær og forseintkomming var et gjengangerproblem, og dette ble det trekk i lønna for. Fiolinbesetningen på et teateroppdrag i 1915 varierte fra to til sju, fra kveld til kveld, uten at noen
ga beskjed! Protokollen omtaler også diskusjoner om man skulle bruke
bratsj og cello, i tillegg til fiolin og bass på strykersiden. Det later til at
samtlige selv syntes de skulle spille førstefiolin! Symfoniorkesterets første konsertmester (1919), Oscar Ramstad, ble som nyankommer i 1915
pålagt å spille cello. Det var to prøver i uka, ledet av Kristian Elgsaas,
som fra 1926 også dirigerte Tempo. Dersom noen ønsket å slutte i orkesteret, ble avskjedssøknaden rutinemessig avslått og han ble overtalt til å
fortsette!

Markeder
"En række av markeder satte os i stadig sjau og en frikveld blev tilslut
betragtet som en helligdom," skriver Teaterorkesterets sekretær høsten
1915. - Handelsstanden, Håndverkerforeningen og Arbeiderpartiet
hadde hver sitt 14 dager lange marked, og i tillegg sto orkesteret selv
som lokal arrangør for en teaterturne og to aftenunderholdninger denne
høsten. Nykommer Ramstad måtte spille xylofon. Enkelte ville dele
ensemblet i to og spille ei uke hver, men løsningen ble at medlemmene
kunne få fridager etter tur. Den store pågangen etter musikkunderholdning i denne høykonjunkturtida, gjorde at ensemblet kunne velge og
vrake blant oppdragsgivere. I 1917 sa man nei til Klubbselskapet 17.
mai. «Alle var enige i at vi ikke skulde spille 17. Mai i Klubben, fordi at
de gode herrer der oppe hadde opført sig meget lumpent.» Saken later til
å gjelde at Klubben presset ned honoraret ved å bruke andre musikere
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innimellom, men Teaterorkesteret lot seg altså ikke pille på nesen, selv
om noen av medlemmene var redd for avispolemikk og boikott av orkesterets eget marked som motreaksjon. Til dette markedet ble det hentet
inn fem sangere og dansere fra Stockholm (etter avisannonse der, som
man fikk haugevis med svar på). Overskuddet, kr 4561, var meget bra «naar man tar hensyn til at der næsten ingen fremmede fiskere var kommet
til byen endnu.» Man sa forresten også nei til «socialisterne» 1. mai samme
år, men vurderte å melde seg inn kollektivt i Norsk Musikerforbund.
Høsten 1918 hadde Typografene og Mandssangforeningen Varden hvert
sitt 10-dagers-marked, mens Arbeiderpartiet holdt det gående i hele 24
dager! Og musikk skulle det være hele tida. Høsten 1919 var arrangørene «Samhold», Sosialistlaget og Arbeiderpartiet. Våren 1920 spilte de
for markeder arrangert av KFK, Seilforeningen, Mållaget, Losse- og lastelaget, samt brytestevner og karneval.

Central kino

3. desember 1916 var det matine på Central kino. «Forestillingen blev
arrangert efter overenskomst med Bestyreren Ste fansen, som holdt lokale
og betjening, samt kjørte filmen «Hendes Ungdomsforelskelse» i 3 akter +
En av de første kinosaler i Kristiansund. Merk pianoet. Muligens er dette
på Grand hotell i 1909. Haakon Schmedling og Paul Gaupset er med på
bildet. Fotoeier: Gunhild Schmedling Hansen, Oslo.

Krigsfilm. Foruten en Indledningsoverture «Leichte Cavalleri» spilte
orkestret til filmen. Vi brugte i alt 9 nr. til stykkerne. Besøket var godt - og
nettoutbyttet blev ca. Kr. 70, som overlevertes Skolebestyrer Følling til
utdeling til sko til fattige barn til jul.» Byen hadde fem private kinoer på
denne tida, og alle brukte levende musikk. Orkesteret var på en del turneer på Nordmøre og i Trøndelag - der man i 1916 spilte om bord på krysseren «Berlin» som lå til kai i Hommelvik, og ble traktrt med flaskebrus
og sigarer. Et par planlagte felleskonserter med orkesteret i Molde ble
det imidlertid aldri noe av.

1912

Teaterorkestret medvirker iflg en annonse i Rp 23/11 på Kristiansund Skytterlags marked, sammen med den svenske revystjernen Ernst
Rolf. Torvgadens Kinograf har kjøpt et «kunstspillpiano» fra Berlin. Det
spiller automatisk piano, fiolin og fløyte og har elektrisk motor. Dette er
det andre eksemplaret i Norge! (RA 27/11 1912). En liknende maskin fantes på Mekanisk Musik-Museum i København fram til 1981.

Kristiansunds Guttemusikk ble stiftet 1917 og ble fotografert av dirigent
Ole Egge. Blant guttene er Carl Erlandsen, Johan Wammer-Pettersen
(bekken), Kulø (fløyte), Bardal, Nylund-Hestad, Olsen, Hans Harstad
(med tromma), Johan Røe (trompet), Emil Enge, Knut Harstad og Erling
Halseth.

1916

William Wold stifter blandakoret «Vårsol».

1917

Under første verdenskrig kom flere russiske fiolinister til Kristiansund. De var jøder og elever av professor Auer i Odessa. De utmerket
seg med imponerende teknikk. Navn: Mitnitski, Max Rosen, Toscha Seidel, R. Burgin m.fl. De bidro til økt interesse for strykeinstrumenter i
byen (Dyvik i Rp 1981).
Fotokunstneren Christian Bøbak (1891-1955) oppholdt seg i Kristiansund fram til 1923. I Teaterorkesterets protokoll får vi vite at han ble
med der i 1917, og var sekretær 1918-20. Han fotograferte ensemblet på
årsfesten 4. april 1917, men bildet er sannsynligvis gått tapt. På årsmøtet i 1917 ble kassebeholdningen fordelt: «der blev besluttet utdelt kr 80,paa hver av de ældre, samt paa Bøbak 50,- og Halseth 40,-. Sidstnævnte to
kan endnu ikke sies helt at klare sine stemmer - og maatte saaledes en
passende reduction her være paa sin plads. Formanden henstillet til de to
herrer at gjøre sit bedste for at opnaa den rutine som er saa paakrævet for
en orkestermand.» Han var sammen med Edvard Bræin blant dommerne
på folkemusikk-kappleiken i Kristiansund 1920. Bøbak ble for øvrig seinere overtalt til å gå over på bratsj.
I Roger Erlandsens nylig utkomne storverk om fotografiets første hundre
år i Norge, fram til 1940, nevnes ofte denne så godt som glemte «kristiansunderen» Christian Bøbak. Erlandsen plasserer ham som vidt anerkjent portrettkunstner med base i Bergen, representert på Norges Fotografforbunds store utstilling på Norsk Teknisk Museum i 1940 og redaktør av Norsk Fotografisk Tidsskrift i mange år fra 1933. Går vi til andre
kilder, er det mer utfyllende opplysninger å finne. Bøbak var født i Lesja
i Gudbrandsdalen 2. januar 1891. Læretida var først hos den anerkjente
fotografen Hans H. Lie på Vinstra et par år fra 1909, seinere hos hoffotograf Karl Andersson i Kristiania (som hadde patent på retusjering). Han
studerte samtidig tegning og maling, og var en dyktig treskjærer. Som
ferdig utdannet hadde Bøbak et kort opphold på Dovre, før han etablerte
seg i Kristiansund! (Hosar 2000).
Fra 1919 deltok han på nasjonale og internasjonale utstillinger og oppnådde seks sølvmedaljer, tre bronsemedaljer og Landsforeningens gullmedalje. Han bestyrte Selmer Norlands fotoforretning i Bergen 1924-27,
startet egen forretning 1928 i Storjohanns hus på Torvalmenningen 4 og
var selv i firmaet til 1953. På det meste var det 18 ansatte. Nevøen Karsten Krogsæter overtok fra 1945, og avviklet 1974. En del av Bøbaks
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negativer ble da gitt til Universitetsbiblioteket i Bergen. I Bergen var
Bøbak en drivkraft i musikklivet, og nær venn med Harmoniens dirigent
Harald Heide. Han var oldermann i fotograflauget og stiftet kameraklubben i Bergen. Bøbak fikk tre sønner og to døtre. Sønnen Jan Magne fikk
sine fiolinstudier i Paris og London bekostet av skipsreder Hilmar Reksten, og han ble konsertmester i Amsterdam-filharmonien.
Chr. Bøbak regnes som en av de mest begavede portrettfotografer Norge
har hatt. Kristian Hosar mener at han var «blant de ypperste i norsk og
nordisk portrettkunst». Svenskekongen var blant Bøbaks store beundrere. Bøbak konstruerte et letthåndterlig kamera til barnefoto, som på
grunn av andre verdenskrig aldri kom i produksjon. Bøbaks omgangskrets var først og fremst skuespillere og musikere. Hans portrett av Nina
Grieg står på komponistens flygel på Troldhaugen. Andre kjendiser i portrettarkivet er Hauk og Per Aabel, Sverre Jordan, Edvard Munch - og
Vidkun Quisling. Bøbak var nemlig NS-medlem fra starten i 1933, og ble
derfor «glemt» etter krigen. Hvordan hans politiske standpunkter var,
vet vi lite om. Det er imidlertid interessant at han var en nær medarbeider med den jødiske kjøpmannen Herman Fischer i Kristiansund. «Han
er eit godt eksempel på kor utanfor det som hende, dei var, dei som var
med i NS,» skrev barndomsvennen fra Lesja, skolestyrer Kristian Tordhol om Bøbak i Årbok for Gudbrandsdalen 1958. Han forteller hvordan
Bøbak sank sammen da han etter krigen fikk høre om jødeforfølgelsene.
Yngstesønnen falt på Østfronten, 18 år gammel. Kunstnervennene i Bergen forlot ham ikke på grunn av krigen. De kom tilbake og betraktet ham
ikke som landssviker. Bøbak flyttet 1954 til sin søster på Lesja, og døde i
romjula 1955, nedbrutt og invalidisert. Han er begravet ved Lesja kirke.
«No da alt er kome meir på fråstand, ser vi til fullnads kva for eit særmerkt menneske og kva for ein kunstnar han var,» skriver Tordhol.
Chr. Bøbak var fiolinist, og Herman Fischer var cellist. Begge var medstiftere av Kristiansund Symfoniorkester i 1919. Og de ble styreledere,
etter tur. Bøbak var gruppeleder på andrefiolin i orkestret, fram til han
forlot byen i 1923. Det var også i Kristiansund han giftet seg i 1920, med
den svenske pianisten Magda Gauffin. Dette var gode tider med høykonjunktur. Byen hadde fem private kinoer, og KSOs første konsertmester
Oscar Ramstad var typisk nok profesjonell kinomusiker. Jeg gjetter på at
Magda Bøbak også hadde en slik jobb. Andre spilte på restauranter og
hoteller. Bøbak har noen påfallende likhetstrekk med Marcus Thrane.
Begge var fiolinister og fotopionerer, og politisk aktive - men hver på sin
ytterkant.
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1919

William Wold skriver
musikken til Helseths kantate til innvielsen av Allanengen skole.

1922

Musikklærer Anton
Julius Marø
(1885-1950)
bodde i det vesle huset i Freiveien 48 i Vågen, Kristiansund, sammen med sin eldre
og nesten blinde søster Bergitte, enke etter Othlius Hansen. Hans hovedinstrument Folkemusikk-kappleiken i Kristiansund
var fiolin, men han under- 1920. 1. rekke fra venstre: Dommerene:,
viste på alle strykeinstru- Christian Bøbak, Ingebrigt Kvendset,
menter, og han var regnet for Peder Hals, Edvard Bræin, Svein Øye. 2.
å være byens beste fiolinlæ- rekke fra venstre: Ole J. Birkelund, Jon
rer i mellomkrigstida. Han Rosenlid, Alfred Maurstad, Torfinn Litspilte cello - tidvis også fiolin lere, Lars Gjestad, Nils Bakke. 3. rekke
og bratsj - i Kristiansund fra venstre: Peder Helle (Helle-Pe), Peder
Symfoniorkester og Unhjems Tevik, Holger Aresvik, Ola Kallset. Hallstrykekvartett fra 1922. Han vard Ørsal var på kappleiken, "men det
ledet et salongorkester, spilte gikk som mange ganger før: Han kom i
på kafer og på Paul Kråuss- dårlig selskap og ødela alt for seg".
lichs kino «Kosmorama» i Det var store premier: Jon Rosenlid og
Grand Hotell - og var para- Aslak Lundtveit fikk kr 500 hver. Holger
ply- og instrumentreparatør Aresvik var best på vanlig fele, Peder
og avisbud. Huset lå ikke så Helle gjorde stor lykke med klarinettspilavsides til den gangen fløtt- let sitt og fikk ekstrapremie. (Bildet er
mannen la til ved Likvoren. fra boka "Folkemusikken i Møre og
Undervisningen foregikk i den Romsdal" av Jostein Fet, Volda 1999.
kombinerte stua/soverommet. Fotograf: Ole Egge).
Marø satt gjerne i gyngestolen
når han spilte duetter med
elevene, og katta sov søtt så lenge musikken låt bra. Marø var også en flink
tegner, og laget mange portretter av berømte komponister. Undervisningen
kostet kr 3,50 pr. time på den tiden en ungdom kunne tjene 125 kr i måneden. Undervisningstida ble tilpasset elevens ønske, og kunne gjerne
foregå søndag formiddag. Han brukte Gustav Fr. Langes fiolinskole.
Kjente Kristiansundsmusikere som var elever av Marø var blant mange
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andre: Magnar Ersvik, Erling og Knut Ulvund, Morten og Petter Wold
(bratsj), Arne Langseth og Ottar Schnell (cello).
Marø var født i Kristiansund og hadde studert med Oscar Kvenild i
Trondheim, der han også var kaffimusiker. Kvenild var også restaurantfiolinist, født ca. 1870, og hadde sitt eget ungdoms-strykeorkester - som
seinere ble overtatt av ingen ringere enn Arvid Fladmoe!
Marø levde kummerlig, men hadde flotte konsertklær på lur, også under
krigen (i likhet med Nils Bakke). Han var vidt anerkjent for høyt utviklet
fiolinteknikk, og hadde svært mye noter - hvorav en del er bevart.
Anton Marø døde på Vonheim tuberkolosesanatorium på Tingvoll, 10.
april 1950. En strykergruppe spilte «De hundrede violiner» av Eyvind
Alnæs i begravelsen. Hans fiolin er i bruk i Kristiansund Symfoniorkester. Marø har fire barnebarn i Kristiansund. Han ble hedret på Kulturminnedagen 2002, som forløper for KSOs orkesterskole og Kristiansund Musikkskole.

1928

Figaroteatret fra Oslo var her på turn 6/12 med operetten «Jomfruburet», bygget over Franz Schuberts musikk og liv. I hovedrollen
Aksel Bøhler som Schubert.

1929

Puccinis opera «Tosca» var her på turne i april. Det var en propagandaturne for opera i Norge, og ville gjerne ha med lokalt orkester men Edv. Bræin skrev i Rp 15/4 at den tildelte prøvetida (siger & skriver
&i prøve !) ble for kort for et amatørorkester. Derfor ble det klavrakkompagnement ved Melvin Simonsen.

1931

Den jødiske fiolinisten Jacob Maliniak (f. Warzawa 1883), tidligere konsertmester og solobratsjist i Trondheim Symfoniorkester, spilte
på Kaffi Kristiansund hele året. Han var ikke med i KSO eller opera her,
og var skuffet over manglende
anerkjennelse fra Bræins side.
Sannsynligvis handlet konflikten om honorar. Drept i Auschwitz.

Jacob Maliniak. Foto: Norsk
Musikerblad nr. 112000.
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1933

Nils Bakke, f. på Oppdal 10. januar 1887, d. Kristiansund aldershjem 11. august 1969, profesjonell dansemusiker fra han var 13 år gammel, bodde fra 1933 i Stabbursgata 5b på Innlandet. Huset er revet. I
1938 finner vi Nils hos broren Karl som drev urmakerbutikk i Tollbodbakken 4 (dagens Grungbakken bak Rådhuset). Etter bombinga 1940 var han
nabo med gammelskolen i Thomas Aasgaards gate på Innlandet. Huset er
revet. Han spilte gjerne på sundbåtkaia (allmenningen). Nils Bakke er
kjent som en av de beste folkemusikk-spellemenn i Norge, en mesterspelmann som ble blant de framste på kappleiker. Dessverre fins det bare
amatøropptak fra da han var nærmere 70 år gammel. Han spilte direkte
minst tre radioprogrammer før krigen, men opptak fins ikke. Turner med
Hallvard Ørsal, Erik Almhjell og Ole Wenge. Reiste over hele sør-Norge,
bl.a. Telemark, Voss, Gudbrandsdalen, Trøndelag og her i fylket. Spilte
hva som helst på moteinstrumentet hardingfele — også tyske marsjer og
nordmørske folketoner; crossover ble kritisert av puritanerne. I 1935
holdt han konsert for Nordmørlaget i Trondheim, med gamle slåtter fra
Nordmør. Viktig tradisjonsbærer. Han var kjent for rent og vakkert spill,
godt forberedt, konsentrert; også "posisjonsspill". Intenst, kraftig, men
svært elegant buestrøk. Hadde ekstra lange fingre. Han ville at hele fela
skal synge hele tida; i en gyngende, suggererende rytme som inspirerer
danserne. Han hadde et stivt kne; la foten framover når han satt og spilte,
og hadde en karakteristisk underdeling (markering av hvert slag) med
friskfoten. Nils Bakke hadde grundig opplæring både i Karl Fant-tradisjonen og Nordmørstradisjon, seinere i hardingfeletradisjon i Telemark og på
Voss. Da han var bortsatt i Batnfjorden som liten (og fikk fela tråkket
sund av sauer) gikk han barfot (for å spare sko) over Fursetfjellet til Osen,
for å lære slåtter av Knut Ytterhaug. Blant de seinere læremestrene hans
var Ola Gråvinn på Kvenna og Sjur Helgeland fra Voss. Alfred Maurstad
var begeistra for spillet hans.
Nils Bakke var av "reisende folk", men det var jo også genier som Charles
Chaplin. Han fikk først ei fele av blikk som faren laget. Faren Fredrik var
blikk- og kobberslager (og arbeidet 1916-18 år på Kristvik Fabrikker på
Averøya). Nils fikk sin første ordinære fele da han var 6 år, laget av Martin
Dalen i Torvikbukt, og spilte til dans som 7-åring. Hardingfela hans er på
Nordmøre Museum, og er ei "Hellandfele", bygd av Knut Ellefsen Steinkjøndalen i Bø i Telemark 1895. Denne fela kalte Nils for "Sigrid". Ved
begravelsen fikk han kun et enkelt trekors på grava. M&R Folkemusikklag samla inn penger til minnesteinen som ble avduket 2. september 1989.
Nils Bakke får nå ei gate oppkalt etter seg, i forlengelsen av Skanseveien
på Innlandet i Kristiansund. Han ble hedret på Bautaens Dag 2003.
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Nils Bakke. Fotoeier: Johan Berg
Sundøy

1945

Foreningen Kristiansunderen vedtar på medlemsmøte 5. juni
å "avskaffe" den gamle bysangen
" Hvor over Atlanterhav" p.g.a. forfatterens forhold under andre verdenskrig. Styret gis i oppdrag å
skaffe til veie en ny bysang!

1946

KSOs strykerskole omfattet
ikke kontrabass. På Foreningen
Kristiansunderens årsmøte 5.
desember "opptas" Bræin/Ohrviks
" By ved hav" - finalen i kantaten til
200-års jubileet i 1942 - som foreningens fremtidige sang, og den blir
heretter framført på alle møter.
Kristiansund Bymusikk i mellomkrigstida. I. rekke fra venstre: Blikkenslager Kristian Elgsaas, NN, Edvard Bræin, urmaker Øivind Simonsen,
Johs. Johansen. 2. rekke: Karl Halseth, baker Simen 0. Bjerkestrand,
typograf Andersen, politi Slenes, konditor Hjelkrem, Alfred Wangberg. 3.
rekke: Thomas Halseth, baker Hjelkrem, NN, NN, NN, Skomaker Sæther,
NN. Foto: Gunnar Elgsaas.

1957 Foreningen Kristiansunderen utlyser en konkurranse om en Kristiansunds-marsj, fordi man mener at Bysangen er uegnet til å marsjere
etter og for "orgelpreget". Premien skulle være kr 200,- - men ingen
meldte seg i konkurransen.

1995

KSOs konsertmester Håkon Gudbrandsen spiller på samme
Guadagnini-fiolin som Helga Løkke brukte som solist med KSO i 1939.
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Fra Nordmøre Museums
samling
Ei "pork" fra Frei
Av MARIT MEHLUM

Kristiansund Rytmeklubbs orkester på Grand Hotell 1943. Fra venstre:
Ingemann Sevaldsen, slagverk, Petter Furseth, trompet, Sissa Dyrhaug,
vokal, Egil Gurki Jacobsen, piano, Bjarne Sakshaug, trombone (og fiolin),
Rolf Stavrum, trekkspill, Jan Jahnsen, saksofon, Helge Eilertsen, gitar. De
oppførte dette året to-akteren «Vi har rytme», i 31 avdelinger. Foto: Monge.
Fra en Temporevy i Festiviteten. Fra venstre: Tveito, Valdis Hansen,
Erling Fagerlie, Nore Flohr gift Lien, Mikalsen. Vi gjetter på nummeret
«Til sjøs vil jeg seile og min kurs vil jeg peile, som en sjømann på bølgene
de blå» av Arne Jonassen og Paul Ohrvik.

Årets gjenstand er ei såkalt "pork" fra Frei, laget ca. 1920. Dette var en
liten kjelke beregnet på mindre barn. Slike kjelker var vanlige både i
byen og på landet. Vanligvis var de heimesnekra, et "sjølprodukt". Kjelken kommer fra Oddbjørn Gundersen på Frei og ble laget av Ola Elven,
bestefar til Oddbj ørn.
I byen ble slike kjelker ofte kalt for "bomme". Museet har imidlertid i
sine samlinger en kjelke fra Gomalandet der "purke" er oppgitt som navn
på kjelken.
Vi synes denne gjenstanden passer bra i årets årbok, hvor vi blant annet
har fokusert på gamle barneleiker. De fleste leikene i eldre tid ble laget
"på hjemmebane", i motsetning til dagens leiker og leikeindustri.
Foto: Stein M. Bach
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Ansatte har vært:
Nordmøre Museum

Årsmelding for
Nordmøre Museum 2002

Styret

for Nordmøre museum har etter årsmøtet 2002 hatt følgende
sammensetting:

— Valgt av årsmøtet for Nordmøre museum: Leder Andreas Sandvik (fylkeskommunens styrerepresentant), nestleder Ivar Løkvik.
— Styremedlemmer: Arnt Wærnes (Kristiansund kommune), Per Arne
Westavik, Jan Sedsbøe, Fredrik Aandahl, Stein Bach, (ansattes representant).
— Vararepresentanter: Harald Nymoen (fylket), Else Karin Leren (Kristiansund kommune), Bodil Røeggen, Gunnar Rakstang, Osvald Bae
(ansattes representant).
Styret hadde i 2002 9 styremøter. Årsmøtet var 24.4.02. Ekstraordinært
årsmøte ble holdt 22.8.02 i anledning konsolideringsprosessen.
Det var juleavslutning for alle ansatte i Patrick Volckmar 20.12.02 med
servering av julekoldtbord og kaker i anledning av at Nordmøre Museum
går over i det nye, konsoliderte museet 1.4.03 etter 108 år som egen forening.

Museumsdirektør/konservator: Sverre Johan Svendsen
Konservator: Marit Mehlum
Regionkonservator: Odd W. Williamsen
Spesialarbeider: Stein M. Bach.
Kontorsjef: Oskar Bøe (fra 1.4.02)
Regnskapsfører: Ole Lystad (til 1.5.02)
Prosjektleder: Jon Bojer Godal (3-årig engasjement fra august)
Håndverker: Osvald Bae
Håndverker på prosjekt: Odd-Inge Bjerkestrand (fra august)
Timeansatt på div. prosjekter Eirik Roksvåg
Timeansatt på prosjekt: Ståle Visnes
Timeansatt på prosjekt: Anne Sofie Bou (3 mnd)
Deltid på Patrick Volckmar A/S: Tuva Brænne Wathne, Liv Lervik,
Øyunn Wathne Sæther, Kristin Bae, Ingrid Settemsdal, Kine Bae, Idun
Roesen
Vaskehjelp: Line Holme Mehlum (fra 1.6.02).
Guider/ekstrahjelp: Jane Wiik, Kaia Kolset, Kristin Holme Mehlum,
Hermann-Josef Netzer, Erik Aukan og Skage Svendsen Spjelkavik

Mellemværftet:
Daglig leder Klaus Karlsen. Trebåtbygger Kai Egers. Trebåtbygger Stian
Solheim. Trebåtbyggerlærling Hogne Danielsen

Frivillige medhjelpere har vært:
Blikkenslager Edvard Fladseth, Britt Jensen, Jan Sedsbøe, Solveig
Wiklem, Olav Torske, Karin Ormbostad og medlemmer i Kristiansund
Husflidslag, Erling Sæther, Willy Larsen, Nils Aukan, Anton Røsand,
Karsten Knudseth, samt medlemmer av "Klippfiskmuseets venner" m.fl.

Medlemstall:

Konsolidering av musea på Nordmøre

Nordmøre Museum hadde i 2002 ca. 150 medlemmer. Arbeidet med å få
opp medlemsantallet samt å aktivisere medlemmene til fordel for museet
må fortsette med øket intensivitet. Det er laget en vervebrosjyre som er
lagt ut ved alle museumsarrangement i løpet av året.

Museet har i løpet av 2002 vært inne i starten på en omfattende konsolideringsprosess der museene på Nordmøre skal gå sammen og danne en
ny enhet, en ny virksomhet. Prosessen har vært forberedt gjennom flere
år, men i 2002 ble det lagt fram en intensjonsavtale som skal underskrives av museene innen 1.4.2003. Etter at intensjonsavtalen er underteg-
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net skal det utarbeides egne avtaler med hvert av museene. De museene
som går sammen i første omgang, er de som tidligere har stått på tilskuddsordningen. Dette er: Nordmøre Museum, Tingvoll Museum,
Gamle Kvernes Bygdemuseum, Leikvin Kulturminnepark/Sunndal bygdemuseum, Rindal Bygdemuseum og Smøla Museum.
Det ble i 2002 opprettet et nytt styre for den nye virksomheten med Per
Helge Malvik fra Sunndalsøra som styreleder.
Møre og Romsdal fylkeskommune signaliserte tidlig i 2001 behovet for å
konsolidere/samordne museumsaktivitetene i Kristiansund - i praksis en
fusjon mellom Mellemværftet og Nordmøre Museum. Den 20. mars 2002
overtok Nordmøre Museum Mellemværftet fra Foreningen Mellemværftet som ble nedlagt og senere omgjort til venneforeningen "Mellemværftet Fartøyvernforening og Kystlag".
Som et ledd i arbeidet med å forberede overgangen til det nye regionmuseet har Nordmøre Museum engasjert Jon Bøjer Godal med ønske om å
øke kompetansen i regionmuseet for "handlingsbåren kunnskap". Godals
kompetanse vil også tilbys andre museer i Norge.
Videre er museets kompetanse styrket med hensyn på regnskap og økonomikontroll med ansettelse av økonomisjef/kontorsjef. Museets kapasitet
forutsettes benyttet av de tilsluttende museene i det nye regionmuseet.

Økonomi
Nordmøre Museum mottok i januar 2002 statens økte satsningsmidler i
forbindelse med Museumsreformen. For Nordmøre Museum utgjorde beløpet kr. 1.000.000,-. Beløpet er i sin helhet gått til dekning av øket ressursbruk innenfor handlingsbåren kunnskap (Jon Bojer Godal), vedlikeholdsarbeider, økonomi/kontorsjef Oskar Bøe samt økte pensjonskostnader og
utgifter i forbindelse med konsolideringsprosessen (møter og reiser).
Konsolidert regnskap for hele virksomheten viser et driftsunderskudd på
kr. 165.312,- som skyldes underskudd ved Mellemværftet. Virksomhetens samlede kapital utgjør kr. 3.289.067,Administrasjonen har sammen med styrets leder lagt ned et betydelig
arbeide for å sikre driften av Mellemværftet. Etter overtagelsen av verftet er det ryddet i regnskapene og alle potensielle tap er avskrevet. Fore170

løpig driftsunderskuddet for 2002 er belastet kr. 195.218,- i tap/avsetninger.
For å sikre en best mulig drift og engasjement ved verftet vedtok styret å
etablere et eget driftsstyre. Dette styret vil komme i aktivitet primo 2003.

Publikumsbesøk

Det totale besøket i 2002 for alle anlegg tilhørende Nordmøre Museum
var 18.025 personer.
Besøksstatistikk

2002

2001

Milnbrygga, Norsk Klippfiskmuseum
Hj elkrembrygga
Mellemværftet
Reperbanen (skolebesøk)
Handelshuset Patrick Volckmar
Skoleelever (alt utenom Reperbanen)
Knudtzondalen
Woldbrygga

1.383
192
5.300
50
8.702
2.075
323
0

1.342
444
5.227
100
7.037
1.037
346
200

15.733
18.025
I alt
I 2001 var besøket 15.733, altså var det en økning på 2.292 personer.
Økningen skyldes hovedsakelig at Patrick Volckmar har hatt en økning i
besøkstallet. Dette er det bl.a. lørdagsmarkedene som har bidratt til. I
tillegg var det et svært stort besøk i Kaffebrenneriet under 4-landsmarsjen i romjula.
Når detgjelder skoleelever, har vi også hatt en stor økning. Museet har i
flere år arbeidet systematisk for å utvide og forbedre det pedagogiske tilbudet , noe som nå begynner å gi resultat. I tillegg har vi hatt åpne dager
hvor Atlanten videregående skole skole fikk benytte museet for elever
som ikke kom opp til eksamen. Elevene besøkte alle museets avdelinger
hvor de fikk omvisning og orientering på hvert sted. Det har også vært
svært godt besøk på julearrangementet for skolene i Almskårstua.
Hjelkrembrygga har hatt nedgang — og dette skyldes først og fremst at
besøket under kulturminnedagen var svært bra i 2001, mens det i 2002
var meget dårlig.
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Selv om besøkstallene viser en kraftig forbedring i forhold til fjoråret i en
sesong der øvrige museer i fylket melder om stagnasjon og tilbakegang,
må det arbeides videre for å forbedre publikumstilbudene. 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 det betalende
publikum til museet - først og fremst må vi tilstrebe en større grad av
familieprofil på større arrangement. Det bør også arbeides mer målrettet mot reisearrangører slik at Norsk Klippfiskmuseum og Patrick Volckmar AS kommer med på "kartet". Da Kristiansund ikke har et stort og
årvisst anløp av cruisebåter slik Molde og Ålesund har, må vi i arbeide
mer aktivt mot reiselivsbransjen for å få betalende grupper til museets
anlegg i sommersesongen. Det må for øvrig understrekes at den største
økningen kommer fra besøkende under arrangement der adgang til
anleggene er gratis.
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. Å 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.

Museets åpningstider
Det totale antall åpningstimer på alle anlegg var 4.216.
Hovedbygningen, Knudtzondalen: Tirsdag-fredag 10-14,
Norsk Klippfiskmuseum:
Mellemværftet åpent
Handelshuset Patrick Volckmar:
Hjelkrembrygga:
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søndager mars-november: 12-15.
Juni-august daglig 12-17 (13-16)
Daglig 8-15
Søndager 12-17, toppsesong:
Tirsdag-søndag 12-20
Juni-august: Søndager 13-16.

Dokumentasjon 1 forskning I utredingsarbeid I kurs
Bryggeplan for Kristiansund — Utredningsprogram
Nordmøre Museum laget i 2002 et utredningsprogram for bryggeplan for
Kristiansund. Rapporten var ferdig i mai 2002. Prosjektansvarlig var
Sverre J. Svendsen, og prosjektleder Marit H. Mehlum. En gruppe bestående av personer fra kommunen, (administrasjonen, brannetaten, planog bygningsavdelingen), fylkeskulturavdelinga og bryggeeierne deltok i
dette arbeidet. Museet fikk bevilget kr. 30.000 til dette arbeidet fra kommunen, som nok tok en god del lengre tid enn vi hadde beregnet. Høsten
2002 og våren 2003 ble søknadene til de bevilgende myndigheter sendt
ut. I skrivende stund er det ikke kommet inn svar på søknadene.
Det bør også nevnes at koret "Fosnafolk" arrangerte konserter i Øverlandbrygga og Gundersenbrygga under tittelen "Vi brenner for bryggene"
16.3 og samlet inn kr. 6.735 til formålet. Pengene er gitt til Nordmøre
Museum og skal brukes til et godt formål m.h.t. bryggesaken. Fosnafolk
vil også holdes nye konserter/arrangement under samme tittel.
Intervjuprosjekt
Museet har fortsatt sitt arbeid med å intervjue eldre personer. Bl.a. er
fiskerkvinnen Borghild Stensønes fra Smøla, og Harriet Aspen fra Kristiansund intervjuet av Marit Mehlum. Flere intervjuer er planlagt. Det
materialet som bli samlet inn i slike forbindelser er først og fremst livsløpsintervjuer, som gir et bilde av kvinnenes egen historie.
Dokumentasjon av gamle leiker
Leikegruppa hadde i 2002 et par møter, og det ble tatt initiativet til å få
til et "leikekurs" for interesserte lærere i barneskolen som kan videreføre
kunnskapen. Vi håper at kurset skal kunne finne sted våren 2003. I leikegruppa er Jan Sedsbøe leder og Marit sekretær. Jan Sedsbøe fikk
bevilget kr. 5.000,- til leikegruppa fra Storlegat 1. Pengene skal brukes
til formidling/dokumentasjon.
Forskningsdagene 2002
Nordmøre Museum samarbeidet også i 2002 med næringsavdelinga i
Kristiansund Kommune og Bølgen Næringshage om Forskningsdagene.
Vi prøvde ut en ny formidlingsmåte, der bedrifter og foreninger kunne
bestille foredrag fra en utsendt meny. Årets tema var fiskeriforskning, og
Odd Williamsen holdt forelesningen "Strategiske proaktive og offensive
suksesser i Kristiansunds klippfiskeksport - en kortfattet gjennomgang
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av bakgrunnen for de ulike historiske aktørers suksess ved restrukturering av handelen" to ganger. (Odd Williamsen underviser ved Handelshøyskolen BI i vitenskapsteori og mediekunnskap.)
Hjelkrembrygga hadde arrangement med "Produksjon av fiskekasser"
under Forskningsdagene 2002. Her demonstrerte blikkenslager Edvard
Fladseth gamle kunster. Odd holdt foredrag om klippfisk og økonomi.
Samling for læring, "handlingsbåren kunnskap".
Jon Bojer Godal vart tilsett i stilling som prosjektleiar for tri år ved
Nordmøre museum i 80% stilling frå 1.08.02 med heimekontor i Halsa
( Vollen i Valsøyfjord). Oppdraget går ut på arbeid med utvikling av handverkarar og handverkskunnskap og tilrettelegging av grunnlag for verneplanar gjeldande båtar og byggverk knytt til bruken av sjøen.
Fram til årsskiftet har dette vore hovudelementa i arbeidsoppgåvene:
1. Etablering og å gjera seg kjend.
2. Opplæringstiltak for handverkarar der "Samling for læring" førebels
har vore den dominerande delen, men etter kvart kjem det fleire tiltak
til. Samling for læring har fått stønad frå Riksantikvaren og involverte
kommuner. Opplegget ber med seg vidare prosjektutvikling med sikte
på finansiering og gjennomføring av restaureringsprosjekt. Først ute
blir Rokstadnaustet i Sjursvika.
3. Eksterne oppdrag. Det gjeld mellom anna to foredrag, oppdrag for
Riksantikvaren som gjeld stavkyrkjene, oppdrag for andre museum/
kulturkontor mellom anna vedrørande Holvikjekta i Gloppen og Stokkåsen i Gjemnes, diverse saker for Mellemværftet (innkjøp av tømmer
og retteleiing av lærling), for Norsk handverksutvikling (m a rettleiing
stipendiat i båtbygging) og for høgskolen i Sør Trøndelag (rettleiing dr
stipendiat).
4. Eigne studiar. Det gjeld vidare studiar av båtar i Møre og Romsdal
med sikte på å koma fram til ein større publikasjon om emnet. Dette
arbeidet vil det bli lagt større vekt på etter kvart. Studiet omfattar
måling av båtar, bygging av båtar, roing og segling, samtaler samhandling med eldre båtbrukarar og båtbyggjarar.
Det har gått med om lag like mykje tid til kvar av dei tri første punkta og
litt mindre på det siste.
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Jon Bojer Godal har i 2002 fått gitt ut desse artiklane:
" Kvifor heiter det åttring?", artikkel 17 sider Norsk sjøfartsmuseums
årbok 2001.
" Geitbåten i tid og rom", artikkel 18 sider Nordmøre museums årbok
2002.
"Torvtak", artikkel saman med Roald Renmælmo 5 sider i Landliv nr 4
2002

Diverse saker
Det har vært arbeidet videre med lokal musikkhistorie og personalhistorie. Sammen med Skipshistorisk Forening planlegges et bokverk om
lokal trålerhistorie.
Odd Williamsen laget utredningen "Kristiansunds 300-årige klippfisktradisjon og 200-årige operatradisjon som basis for segmenterte, levedyktige reiselivspakker" i forbindelse med Opplæringsprogrammet "Kultur,
natur og reiseliv i Møre og Romsdal 2002".
Det har vært holdt knivsmedkurs og kurs i tau/knuter ved Mellemværftet.
Odd har holdt kurs i gjenstandsregistrering for Kvalvik Forts Venner.
Knut Garshol, styremedlem i Patrick Volckmar A/S, er Norsk Klippfiskmuseum/Nordmøre Museums representant i flere organer innen Norsk
Tradisjonsfisk, og deltok på møter i Ålesund 5-6.4. og i Stjørdal 30.9.
Knut Garshol og Sverre J. Svendsen har fått i oppdrag å skrive faktabladet om klippfisk for Norsk Tradisjonsfisk.
Norsk Klippfiskmuseum hadde besøk av Tysklands ambassadør 13.5,
Portugals- og EU's ambassadører 5.6. Portugals ambassadør ledet juryen
for "N.H. Knudtzons Ærespris" i produsentkonkurransen "Årets klippfisk".
Cruisebesøk i Kristiansund 21.6 med 277 amerikanske turister.
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ler for å registrere også privatarkivene i fylket. Vi kan ikke forvente oss
for mye på denne fronten i den nærmeste framtid, men vi ser dette som
starten på et framtidig Arkiv- Bibliotek- og Museumssamarbeid. Museet
har ellers planlagt å fokusere på arkivsituasjonen og innhenter nå kunnskap om registreringen av privatarkiv.

Gjenstandssamlingen
Museet driver ikke aktiv innsamling av gjenstander på grunn av den
prekære magasinsituasjonen. Museet har tatt imot gaver i den grad det
har vært forsvarlig. Det er kommet inn ca. 570 gjenstander fordelt på 13
innkomstnumre. Når det gjelder registrering, har det ikke vært kapasitet til å gjøre et systematisk arbeid her. Til dette arbeidet trenger vi økte
ressurser i form av innleid arbeidshjelp eller omprioriteringer. Det blir
gjerne gjenstandsregistreringen som får "lide" når mange prioriterte
arbeidsoppgaver venter. Antall gjenstander som ikke er registrert i samlingene anslås til ca. 2600.

Undervisning I Utstilling
Undervisning
2002 var et aktivt år m.h.t. formidling. Godt over 2000 skoleelever besøkte oss dette året. Under et større arrangement for Atlanten v.g. skole
holdt vi åpent i Norsk Klippfiskmuseum/ Milnbrygga (v/Sverre), Hjelkrembrygga (v/Edvard og Marit) og Mellemværftet (v/Klaus). Arrangementet foregikk 17. og 18. juni og det var 250 elever som besøkte oss over
to dager i de tre anleggene. Til sammen blir dette i alt 750 elever. I tillegg
til dette har vi hatt håndverksdag (93 elever) i Hjelkrem- og Woldbrygga
og et større guide-opplegg for Nordlandet Ungdomsskole i Norsk Klippfiskmuseum/brygga med 100 elever.

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
gjenstandene i kontrollerte omgivelser samtidig som tilstanden på det
som av formidlingsmessige grunner må være i bryggene overvåkes nøye.

Fotosamlingen
Det har i 2002 vært en tilvekst på 45 bilder. I tillegg kommer flere temasamlinger, særlig innen musikk.
Arbeidet med å digitalisere negativer har fortsatt ved Stein. Museet har
satset sterkt på å digitalisere glassnegativene etter Georg Sverdrup.
Stein har avfotografert skuteportretter som tilhører Skipperforeningen i
Kristiansund.

"Leikegruppa" har hatt to møter i Kaffebrenneriet. Deltakerne har vært
Jan Se'dsbøe, Olav Torske, Kristian Aspen, Britt Jensen, Edvard Fladseth
og Ida S. Ryther. I tillegg har to lærere, Gunn Fagerlie Johannessen (Allanengen) og Birgit Lossius (Dalabrekka) deltatt på ett møte. Det er laget
innbydelse til et kurs i gamle leiker for inntil to lærere fra hver barneskole
i Kristiansund som vil bli avviklet til høsten. Museet vil også ta initiativet
til at det blir produsert en del gamle leiker (bandhjul, blekkskiv m.m.).

Arkiv og bibliotek

Museet har samarbeidet med prosjektleder Øyvind Sollid som har laget
Kristiansund kommunes plan: "Levende Vågen" med ulike aktivitetsopplegg for skoleelver. "Levende Vågen" vil føre til at museets anlegg og aktiviteter i Vågen i økende grad integreres i undervisningen i ungdomsskolen og etter hvert også videregående skole. Dette er en utvikling som vil
kunne integreres med vår egen formidlingsplan — dessuten vil det gi en
ny dimensjon til prosjektet "Samling for Læring" da vi vil kunne utvikle
samlinger på relevante yrkesfaglige retninger og dermed få tradisjonskunnskapen og forståelsen for den inn på videregående nivå.
Museet gjentok også i 2002 "klippfiskdagen" for 7. klasse ved Allanengen
skole. Opplegget var omtrent som ved tidligere anledninger, men i år deltok Knut Garshol som medhjelper ved pakking og røyting av fisken.

Pr. i dag har museet registrert ca. 482 arkivnummer. De store bedriftsarkivene kommer i tillegg til dette samt en ikke ubetydelig — og voksende —
mengde foreningsarkiv. Museet rår over ca. 150 hyllemeter arkiv i alt.
Tilgjengeligheten til arkivene er varierende, men må som helhet sies å
være svært dårlig. Oppbevaringssituasjonen er kritisk for en del av arkivene, som av mangel på tilfredsstillende lokale ligger oppbevart på bryggeloft og i uthus.
Det er opprettet kontakt med IKA's representant i Kristiansund, (Interkommunalt arkiv) som har fått i oppgave å registrere sensitivt kommunalt materiale i første omgang. IKA har imidlertid søkt om prosjektmid176
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Vi hadde også i 2002 "Håndverksdag" i Hjelkrembrygga og Woldbrygga
med godt besøk av skoleelever.

Jan Haraldseth, BT-Brannteknikk, har prosjektert arbeidet, rørleggerarbeidet er utført av rørleggerfirmaet Johnny Andresen. Grøfta ble gravd
delvis av entreprenørfirmaet Alvheim, delvis for hånd av Eirik Roksvåg.

Første uka i desember hadde museet julearrangement for barn i Almekårstua. Fortellere: Marit, Tuva og førskolelærer Grete Pedersen. Vi
hadde besøk av til sammen 331 barn fordelt på 5 arbeidsdager. Arrangementet var vellykket og er vel nærmest blitt en tradisjon. Marit har laget
en egen evaluering av opplegget, med forslag til nye elementer neste år.

Planen for 2003 er å videreføre dette arbeidet med bl.a. å delsprinkle
fasaden på Hjelkrembrygga mot Woldbrygga, samt prosjektere sprinkleranlegg i Woldbrygga.

Utstillinger

Bygninger /anlegg:

I år har vi basert oss på de tradisjonelle utstillingene som finnes i Knudtzondalen, Norsk Klippfiskmuseum/Milnbrygga, Patrick Volckmar og
Hjelkrembrygga.
I Hjelkrembrygga har Nils Aukan kommet med flere gjenstander fra
"havets dyp", noe som gjør at museet må tenke nøye gjennom hvordan
disse gjenstandene skal oppbevares tilfredsstillende. I første omgang og
av mangel på plass andre steder, har Osvald Bae bygd en monter i en av
buene i 3. etasje. Her er en del av gjenstandene plassert. Noe av det mest
verdifulle er sikret i hovedbygget. Gjenstandene kan danne utgangspunktet for meget interessante marinarkeologiske utstillinger, og fortjener en bedre plassering enn i dag.
Vandreutstillingen "Fiskerihistorie fra Averøya" har vært brukt aktivt i
flere kommuner.

Sikring
I 2002 var det sikring av Hjelkrembrygga, Woldbrygga og Strandhuset
som stod for tur. Vi fikk i løpet av året bevilget kr. 400.000 til dette arbeidet. Midlene ble bevilget fra Stiftelsen UNI, Kristiansund kommune og
Norsk Museumsutvikling.
Sikringsarbeidet har bestått i å få lagt ny, frostsikker vannledning gjennom Hjelkrembrygga og videre inn i Woldbrygga og Strandhuset med
den kapasitet som skal til for å forsyne et sprinkleranlegg. I tillegg ble
det oppmontert brannslanger inne i Hjelkrembrygga og utendørs mellom
Hjelkrembrygga og Woldbrygga.
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Hjelkrembrygga I blikkenslagerarbeid
Innredningen av blikkenslagerverkstedet fortsatte med bl.a. rydding av
boder og reparasjon av maskiner. I tillegg har Edvard Fladseth og Stein M.
Bach arbeidet med å lage beskyttelsestank i blikk rundt dieseltanken til
traktoren bak Milnbrygga samt å lage kjøkkenvifte til Patrick Volckmar.
I forbindelse med sikringsarbeidene, ble det ryddet ut av fyrhuset. Blant
annet ble den gamle fyrkjelen fjernet og rommet ble spylt. Det ble også
gjort arbeid i forbindelse med oppmuring av vannposten i Dikselveien.

Milnbrygga; Norsk Klippfiskmuseum
Fasaden på Milnbrygga ble malt i løpet av 2002, hovedsakelig av Eirik
Roksvåg. Det har blitt satt opp skillevegg i vaskehallen v/Osvald Bae,
Odd Inge Bjerkestrand og Eirik Roksvåg, slik at en lettere kan ha arrangement i brygga. Det er også igangsatt arbeid med å lage rømningsveg i
Milnbrygga.
Deler av taket i vaskehallen ble også reparert og rettet opp ved hjelp av
midler fra Kristiansund Kommune. (Kr. 20.000 til nye limtredragere)

Strandhuset
Deler av Strandhuset er blitt malt i løpet av 2002 av Eirik Roksvåg.

Mellemværftet
Det har blitt laget nye nedløpsrør til takrennene på bolighuset på deler
av bygningene v/Edvard Fladseth og Stein M. Bach.
For øvrig har Mellomverftet behov for omfattende vedlikeholds- og restaureringsarbeider på alle bygningene utenom sagskuret.
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øvrig arbeid ved Mellemværftet
Av viktige arbeider ved Mellemværftet i 2002 kan nevnes: Ferga Rjånes
har fått reparert dekket og satt opp nytt telt. 3 mindre havarister er tatt
inn til reparasjonsarbeider. Det har vært 9 slippsettinger i løpet av året.
Det har også vært 5 større restaurerings- og vedlikeholdsarbeider av
ulike fartøyer.
Det kan også nevnes at det i løpet av året er startet med bygging av geitbåt etter tradisjonelle håndverksmessige prinsipper med den hensikt å
ta vare på tradisjonene ved geitbåtbygging og for å ta vare på et "verneverdig" yrke.
Brunsvikens reperbane
Et stort arbeid ble i 2002 igangsatt på Reperbanen. Bevilgningen på kr.
600.000 fra Riksantikvaren og 40.000 fra fylket muliggjorde ny fundamentering av bygningen. Det ble lagt jernbaneskinner i bunnen for å
støtte opp bygningen. Det er også skiftet ut bunnsviller. Arbeidet fortsetter også i 2003. De som har deltatt i dette arbeidet er Odd Inge Bjerkestrand, Osvald Bae og Eirik Roksvåg.
Dalen gård
Taket på låven på Dalen gård er i ferd med å bli restaurert med offentlige
midler. Taksteinen ble tatt av og bygningen sikret mot videre forfall. Fylket bevilget kr. 250.000 til dette arbeidet. Arbeidene utføres av Osvald
Bae, Odd Inge Bjerkestrand og Eirik Roksvåg. Arbeidet utføres på vegne
av eierne av gården og i nært samarbeid med Fylkeskonservatoren.
Rokstadnaustet i Sjursvika
Kristiansund Rehabiliteringsselskap bevilget kr. 20.000 i 2002. Naustet
ble ryddet og gjort klart til omfattende reparasjoner i samråd med eierne.
Naustet er en del av Jon Godals opplærings- og restaureringsprosjekt
"Samling for læring" som er finansiert av Rikantikvaren og involverte
kommuner, til sammen kr. 70.000. (Se mer info under dokumentasjon/
forskning).

Kurs I seminar
Kurs i "Læreplan 97 og musea" ved Romsdalsmuseet, 13. og 14. mars. Marit
Kurs i museumsstudier. Arr: Bergen museum, 5.-6. september.
Marit
Kurs i lobby og media, Skjetten. Arr: Forskerforbundet.
Marit
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Kurs i lønnspolitikk og den nye museumsoverenskomsten,
Marit
Oslo. Arr: Forskerforbundet.
Fylkeskulturkonferansen 2002 i Surnadal, 3. oktober.
Marit
Tema bl.a. "Kulturnett Møre og Romsdal".
Kurs vedr. Museumsoverenskomsten mellom organisasjonene og
Marit, Sverre, Andreas
HSH i Trondheim, 31.oktober. Arr: HSH.
Marit
Kurs i omstilling i Oslo, 5-6. november. Arr: Forskerforbundet.
Kurs i metallkonservering ved Trøndelag Folkemuseum. Osvald, Stein
Osvald, Odd Inge, Eirik
Kurs i varme arbeider 4.11 på Nor-Pro.

Prosjektarbeid
Markedsføring
Anne Sofie Boue var ansatt i 3 måneder for å arbeide med å forberede sommersesongen i Norsk Klippfiskmuseum, Milnbrygga. Arbeidet bestod i å
kontakte reisearrangører, tilrettelegge for bedre markedsføring og bl.a.
bedre skilting til bryggene på Gomalandet. Undersøkelsene hun gjorde forsterket inntrykket av at besøks- og brukspotensialet i Milnbrygga vil ikke
kunne utløses før tilføringsproblematikken er løst — mest sannsynlig i form
av en rutegående tilbud fra sjøen med en kapasitet og beredskap som kan
brukes til arrangement utenom åpningstidene. Hun fikk også i stand en
utstilling på-flyplassen med fotografier og informasjon om museet. Museet
ble også medlem av Kristiansund Reiselivslag i 2002.

Klippfiskmuseets venner
Anne Sofie hadde også et stort arbeid med å få igangsatt foreningen
" Klippfiskmuseets venner". Hun stod for store deler av sekretærarbeidet
og laget også et blad "Milnposten" som ble distribuert til nye medlemmer
og medlemmer av den "gamle" foreningen "Klippfiskens venner". Foreningen ble stiftet den 17.10.02 og skal ha sitt første årsmøte 18.3.03, hvor
nytt styre skal på plass. Dette arbeidet ser ut til å ha en meget positiv
retning, og det er allerede mange interesserte medlemmer i foreningen.
Handelshuset Patrick Volckmar a Is.
PV har holdt åpent i hele sommersesongen og i helgene utover høsten. I
tillegg til Tuva Brænne Wathne har også Liv Lervik arbeidet her. PV har
vist seg å fungere bra for endel museumsarrangementer som møte- og
kurslokaler. Varde-kaffe er blitt en populær vare, og det brennes kaffe ca.
en gang i måneden. Det har også vært arrangert keramikk-kurs her. Kaf181

febrenner Willy Larsen og Erling Sæther legger ned en meget stor frivillig innsats når det gjelder kaffebrenningen. Erling Sæther har også lagt
ned et omfattende frivillig arbeid når det gjelder øvrig arbeid i Patrick
Volckmar A/S.
Markedsdager
Det har vært avholdt markedsdager den siste lørdagen i måneden fra
mai-september. Ideen har vært å trekke til seg folk som har ting de vil
selge, mot å betale en liten avgift. Museet har også tatt på seg å selge
markedsting for folk mot en liten provisjon. Markedsdagene har stadig
økt i popularitet og har tiltrukket seg flere hundre personer hver gang.
Under kystfesten 2002 ble det brent St. Hansbål med stort publikumsbesøk. Vi vant førsteprisen i Kristiansund kommune, konkurranse om
beste bål, inkl. sikkerhet og opprydding. Det var også telt-konsert/Plattdans med Terje Tysland og utvidede åpningstider.
Kaffebrenneriet har som en kan se av besøksstatistikken hatt en fin
besøksøkning i forhold til forrige år. Kaffebrenneriet er også ofte benyttet
av selskaper i løpet av året, noen skoleklasser og barnehager og dessuten
til museets egne arrangementer som for eksempel høsttakkefesten.
Før jul ble det arrangert "Vi lager julegaver" for barn ved Kaffebrenneriet flere dager.
North Sea Maritime Heritage
Sverre Svendsen har deltatt i søknadsforberedende samlinger i Haarlem,
Nederland. Det forberedes en søknad fra en rekke samarbeidende institusjoner fra Tyskland, Nederland, Belgia, England og Norge; alle historiske skipsverft eller fartøyprosjekter. Mellemværftet er tenkt en rolle
med båtbygging, materialtilførsel og utvikling av skogen som fornybar
ressurs for fartøyrestaurering og replikabygging. Prosjektet har en kjernefunksjon med trening og kunnskapsbevaring og utvikling som passer
godt sammen med tankegangen bak "Samling for Læring" og handlingsboren kunnskap. Det skal søkes om prosjektmidler for en 3 års periode
innenfor "Interreg IIIW som det heter i EU-systemet. Mellemværftet
samarbeider med Jensbua i Sogn og Fjordane slik at vi utfyller hverandre i det tenkte samarbeid. Dersom søknaden blir godkjent vil det føre til
et aktivt samarbeid med de deltakende land med utveksling av ansatte i
tillegg til kunnskap og materialer. Mellemværftet vil få tilført sårt tiltrengte investeringsmidler gjennom dette prosjektet.
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Årbok for Nordmøre Museum 2002
Museets åttende årbok i egen regi hadde følgende innhold:
Forord
Sverre J. Svendsen:
Hans Martin Neeraas "Spanjoran". En blodig julekveld.
Baccalaovise
En middelhavstur med barkskibet "Catarina" av
Chr. Loennechen:
Christiansund 1879.
Med "Marie" av Christiansund N til Spania med
klipfisk i 1880.
Werring, Henri Tuxen: Ukronet dronning av Kristiansund. Caroline W.
Knudtzon (1849-1935) in memoriam.
Glimt fra bacalao-land.
Gunnar Kulø:
Trålrederier på Nordmøre 1930-65
Alfred Beck:
Prosjekt "Fiskerihistorie i intervju og bilder".
Pål Farstad:
Rapport fra arbeidet.
Geitbåten i tid og rom.
Jon Godal:
Edvard Vatn og
Fiskebåtar, buder- og —hjeller. Svar på Ord og
P.O. Gimnæs:
Seds spørreliste fra 1937.
Prosjektet Geitbåtmuseet i Halsa
Margrethe Seter:
Fra morse til bredbånd — et telehistorisk tilbakeOle Didriksen:
blikk
Glimt fra aktiviteter/begivenheter ved Nordmøre Museum 2002
Årsmelding 2001
Årsregnskap 2001, Nordmøre Museum og Norsk Klippfiskmuseum
Årsregnskap, Nordmøre Museum, Handelshuset Patrick Volckmar A/S,
2001
Årsberetning og regnskap for Mellemværftet 2001
Medarbeidere i årbok for Nordmøre Museum 2001

Befaringer, møter, foredrag m.m.:
Brannvernkonferansen i Haugesund 27.5: Sverre holdt foredrag om
brannsikring ved Nordmøre Museum.
Sverre deltok på klippfiskfestivalen (La FUe de la Morue) i Bgles i mai
2002 sammen med Olav Grytnes fra Operaen og Astrid Aubert fra Atlanten videregående skole. Det forberedes en større markering av Kristiansund som klippfisk- og kulturby under festivalen i 2003 med elever fra
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musikklinja på Atlanten videregående skole og ny utgave av forestillingen "Klippfiskballetten" fra Operaen. Videre blir det representasjon
fra Kristiansund kommune og Kristiansund Reiselivslag Dermed får vi
eksponert oss på en festival med 30 — 40.000 deltakere i en region som
omfatter det sørvestlige Frankrike og det nordvestlige Spania. Det vil bli
gjenvisitt fra både I3gles politiske ledelse og private klippfiskgrossister i
13 4- les under årets Klippfiskfestival i juni.
Sverre holdt en foredragsrekke "Coastal Culture of Norway" samt foredrag om både steinalder, vikingtida og kosthold i eldre tid på engelsk for
gruppen "Elder Hostel". (Amerikanske pensjonister). Programmet appellerer til pensjonerte akademikere og profesjonelle fra USA som ønsker å
tilbringe 7-14 dager i et område for å lære om landet. Dette tiltaket var
svært vellykket. De besøkende var svært fornøyd med kombinasjonen
foredrag/ekskursjon. Kristiansund og Nordmøre gir et godt tverrsnitt av
Norge både i eldre og nyere tid, samtidig som det er en relativt lite kjent
og utnyttet av denne turistgruppe
Marit holdt foredrag i Gjemnes historie- og museumslag på Batnfjordsøra 6.3. Temaet var bondekvinnas rolle på 1800- og 1900-tallet.
Marit holdt foredrag under "Høsttakkefesten" 2002 med tema: Fiskerkvinnen.
Stein holdt foredrag om Nordmøre Museums fotosamling på møte i foreningen "Data i Slektsforskning" (DIS) på Nordmøre Museum 27.11. Her
kan det ligge til rette for mer samarbeid.

Andre arrangement
Klippfiskfestivalen
Klippfiskfestivalen ble avholdt 27.6-30.6.02. Av tilbudene kan nevnes:
Torsdagen ble det arrangert "Geitbåtens dag", hvor Hogne Danielsen
demonstrerte bygging av geitbåt, og det var montert en ny plakatutstilling. Fredag var det "Marinarkeologisk dag" i Hjelkrembrygga. Nils
Aukan presenterte sin utstilling og fortalte for publikum. I tillegg deltok
"leikegruppa" med å demonstrere gamle leiker, det ble demonstrert bøkkerhandverk og utstillingene om blikkenslagerhåndverket og "uthuspronektet på Røros" var åpen for publikum.
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Lørdag 29.6 var det bacalaoens dag, med kåring av årets beste bacalao
både for privatpersoner og storhusholdning. Vinnere av konkurransen
var Daniel Stensvold (privat klasse) og Sjøstjerna Fiskerestaurant og
Catering A/S (Storhusholdningsklassen).
På Kaffebrenneriet var det brenning av kaffe og utendørs marked. Fredagen var det også platt-dans med Terje Tysland som tiltrakk seg et betydelig antall besøkende. Arrangementet var et samarbeid mellom Patrick
Volckmar og Filmklubben.
Søndag var det åpent i Hjelkrem- og Milnbrygga og om kvelden var det
forestilling med Kolbjørn Botten og Kåre Jostein Simonsen samt servering av bacalao.
Olsokkonsert
Folkemusikkgruppa "Folk" holdt konsert på Norsk Klippfiskmuseum 28.
juli.
Dansefest i Milnbrygga, Norsk Klippfiskmuseum
Den 30. august ble det arrangert dansetilstelning med servering av bacalao i Milnbrygga. Ideen var å trekke til seg nye besøkende i brygga som
kanskje ikke ville ha besøkt museet ellers. Dansetilstelninger i Milnbrygga er også en gammel tradisjon fra 1930-tallet. Musikere var "Tony
and the young Once", og arrangementet trakk til seg ca. 80-100 besøkende. Arrangementet var vellykket bortsett fra at det gikk med et mindre økonomisk underskudd. Dette skyldtes trolig at det var mange konkurrerende aktiviteter i Kristiansund den kvelden.
Museumsstafetten
4.8 var det arrangement i Hjelkrembrygga i anledning Museumsstafetten på Nordmøre. Det ble demonstrert blikkenslagerhåndverk og demonstrert gamle leiker. Godt publikumsbesøk.
Kulturminnedagen.
Kulturminnedagen i år hadde temaet "Da klokka klang", om skolehistorie gjennom tidene. Det lokale temaet var "Opplæring i Vågen gjennom
tidene": Grunnskole, sjømannsskole, husflidskole, musikkskole og lærlingeordninger. Det var 10-ende gang Nordmøre Museum arrangerte kulturminnedagen i Kristiansund. Det var lagt ned et betydelig arbeid med
arrangementet, som dessverre hadde dårlig oppslutning i år. Noe av
årsaken var muligens det flotte høstværet.
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Høsttakke festen.
Museet inviterte sine hjelpere, ansatte, styret og andre til høsttakkefest
i Handelshuset Patrick Volckmar. Marit H. Mehlum holdt foredrag om
fiskerkvinnen på Nordmøre. Oppmøtet var bra, og serveringen bestod av
" Rundhusets krembuljong" laget av Liv Lervik, Varde-kaffe og kaker.
Adventsarrangement.
Den første desember ble det årlige julearrangementet i Almskårstua
avholdt. Oppmøtet i år var meget bra, og det ble holdt en "ekstraforestilling" med eventyropplesning. De som deltok var Marit Mehlum, Line
Mehlum, Osvald Bae og førskolelærer Grete Pedersen.
Annet
Den 28.8 ble kongens fortjenestemedalje tildelt Ole M. Lystad etter 37 års
tjeneste som museets regnskapsfører. Tilstelningen ble holdt i Skolemuseet på Allanengen Skole. Kristiansunds ordfører overrakte medaljen.
Regionkonservator Odd Williamsen: Årsrapport 2002
Regionrådsmøter/Nordmørsmøter har vært arrangert på Fylkeshuset i
Molde 28. februar (med 7 museer/kommuner), Surnadal kulturhus 24.
mai (10 museer/kommuner), Gjemnes kommunehus 29. august (11
museer/kommuner) og Nordmøre Museum 10.-11. oktober (11
museer/kommuner). Alle møtene har vært dominert av konsolideringsprosessen.

Det har blant mye annet vært arbeidet med Brunsvikens Reperbane,
innsamling og registrering av arkivsaker, museets årbok og faste utstilling, kystfest/klippfiskfestivalene, diverse mindre utstillinger i byen og
regionen, lokal musikk- og slektshistorie, bistand til kommuner, journalister, lærere, skoleelever, studenter og forfattere. Regionkonservatoren
har holdt foredrag om Kitty Williamsen (Kvinnedagen), klippfiskeksport
( Nordmøre Fiskarlag og åpen dag under Forskningsdagene), lutnakka
( Rica), N.H. Knudtzon og Knudtzonlunden (Straumsnes, Freiøya Historielag, eldretreff og Frei Rotary), 17.mai (lokal-TV) , musiker Anton Marø
( Kulturminnedagen) og for Vegdirektoratet. Museumsstafetten ble gj ennomført også denne sommeren.
Regionkonservatoren er varamedlem i styret til Fortidsminneforeningen
på Nordmøre og har deltatt på Norsk sosiologforenings vinterseminar,
brannsikringsseminar, Norges Museumsforbunds dokumentasjonskurs,
MIMRs fagdag om foto og opplæringsprogrammet Kultur, natur og reiseliv i Møre og Romsdal. Medlem i styringsgruppa for pedagogisk utviklingsarbeid ved Geitbåtmuseet. Fram til årsmøtet 11/4 sekretær i MIMR
- Musea i Møre og Romsdal. Nordmøre Museum har fått ny vervebrosjyre, Mellemværftet plakatutstilling. Tidens Kravs gatenavnomtaler er
kvalitetssikret. I uke 38 ble museer i Hannover, Bremen og Liibeck
besøkt i forbindelse med forberedende møte om et europeisk nettverksamarbeid om voksenopplæring, finansiert av Senter for internasjonalt
universitetssamarbeid.

Disse museer er besøkt:
Gamle Kvernes Bygdemuseum: 1.2., 18.4. og 26.11.
Gjemnes kommune: 31.1.
Kråksundet notnaust og sjøbruksmuseum: 14.5.
Leikvin bygdemuseum: 3.4.
Norsk Myrmuseum: 12.4.
Rindal bygdemuseum: 5.3.
Smøla Museum: 7.2.
Stiftelsen Geitbåtmuseet: 3.1., 15.4.og 3.6.
Straumsnes bygdemuseum: 31.1.
Surnadal bygdemuseum: 5.3.
Tingvoll museum: 11.2.
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Balanseregnskap

Årsregnskap 2002
Nordmøre Museum
Driftsregnskap

2002
18.000

2001
18.500

Leieinntekter
Offentlige tilskudd:
Kulturdepartementet
Fylkestilskudd
Fylkestilskudd ekstra
Kommunetilskudd
Andre offentlige tilskudd
Andre driftsinntekter

2.407.533
1.334.488
0
389.760
17.350
534.865

1.344.000
1.288.000
50.000
376.150
100.000
246.683

Sum

4.701.996

3.423.333

Varekostnader
Lønns- og personalkostnader
Andre driftskostnader
Tilskudd til særregnskap

1.985
2.373.123
1.477.189
443.000

9.005
2.026.856
1.112.570
392.000

Sum

4.295.297

3.540.431

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Dekning tidl. års underskudd
Renteutgifter
Investeringskostnader
Investeringsinntekter
Avsetning til fond
Bruk av fond
Årets resultat

136.548
334.961
70.700
1.697.590
1.558.335
351.299
403.400
50.432

110.320
0
48.085
756.155
321.000
341.111
496.171
÷ 334.961

Sum

4.701.996

3.423.330
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Eiendeler
Omløpsmidler
Kontanter, bank m.v. (inkl. disposisj.fond)
Bundne midler
Kortsiktige fordringer
Varebeholdning

2002
246.685
1.362.356
439.495

2001
84.107
1.466.570
184.173
585

Sum omløpsmidler

2.048.536

1.735.435

Anleggsmidler
Aksjer og andeler
Bygninger
Andre anleggsmidler

90.000
1.856.745
109.234

50.000
1.552.239
413.740

Sum anleggsmidler

2.055.979

2.015.979

Sum eiendeler

4.104.516

3.757.414

55.415
635.190
802.578
75.000
379.204
255.786

467.238
854.679
75.000
382.643
241.308

Egenkapital
Udekket tap/underskudd
Kapitalkonto

50.432
1.850.911

+ 334.961
2.065.507

Sum gjeld og egenkapital

4.104.516

3.751.414

Gjeld
Langsiktig gjeld (lån)
Kortsiktig gjeld
Ubrukte investeringsmidler
Bundne fond
Andre fond
Disposisjonsfond

Kristiansund N., 31. desember 2002 / 22. januar 2003
Sverre Johan Svendsen
direktør

Andreas Sandvik
formann

Oskar Bøe
regnskapsfører

Revidert og funnet i orden. Kristiansund N., januar 2003
Eivind Glærum, reg. revisor
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Årsregnskap 2002
Norsk Klippfiskmuseum
Inntekter:
Aksjer og andeler
3010 Billettinntekter
3410 Tilskudd fra fylket
3411 Tilskudd fra kulturdep.
3420 Tilskudd fra Kristiansund kommune
3610 Salg klippfisk
3611 Salg kart, krus, hefter m.m.
3612 Salg servering
3710 Tilskudd fra Nordmøre Museum

Sum inntekter
Innkjøp varer:
4010 Varer for salg

Sum innkjøp varer
Driftsutgifter:
6210 Vedlikehold bygning
6220 Vedlikehold anlegg
6230 Lys og varme
6250 Avgifter, trygder, forsikring
6410 Inventar og utstyr
6450 Utstilling / undervisning
6480 Vedlikehold inv/utstyr
6490 Transport
6491 Sikring
6493 Tilfeldige utgifter
6499 Arrangement
6510 Nordmøre Museum — ref. lønnsk.
6720 Annonser
6740 Reklame
6810 Telefon
6820 Porto/gebyr

Sum driftsutgifter
Finansinntekter:
8010 Renter av bankinnskudd
8090 Nordmøre Museum - Kulturfondet

Sum finansinntekter
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Gitte tilskudd:
8620 Nordmøre Museum — Lønnstilsk.
2002

2001

65.972,71
56.984,00
59.048,00
20.000,00
6.080,00
5.687,00
14.370,00
75.000,00

90.000
20.030,00
54.494,00
57.506,00
20.000,00
7.560,00
21.438,00
15.265,20
30.000,00

303.141,71

228.293,20

41.408.87

33.688,12

41.408,87

33.688,12

21.705,64
18.043,00
19.129,00
9.862,00
27.062,61
3.107,00
2.210,50
4.466,70
12.497,30
5.781,00
37.194,65
98,497,60
749,00
25.822,50
880,00
362,50

15.272,82
28.888,26
31,399,50
23.727,00
19.936,45
6.547,50
360,00
609,00
18.366,79

15.000 00

15.000,00

Sum gitte tilskudd

15.000 00

15.000,00

RESULTAT — Årets overskudd

40.423 16 26.260,74

Avslutningskonti egenkapital:
8990 Årets underskudd

40.423 16

26.260,74

40.423 16

26.260,74

0,00

0,00

7.079,95
26.100,00

8.329,81
15.109,00

Sum eiendeler

33.179,95

23.438,81

Kortsiktig gjeld:
2010 Kreditorer
2610 Nordmøre Museum

2.291,00
97.873,30

0,00
50.000,00

100.164,30

50.000,00

66.984,35

26.561,19

66.984,35

26.561,19

0,00

0,00

Sum avslutningskonti
= RESULTAT
Eiendeler:
Omløpsmidler:
1035 Nordmøre Sparebank 23.62681
1510 Varebeholdning

Sum kortsiktig gjeld
Egenkapital:
2940 Udekket tap

Sum gjeld/egenkapital
= RESULTAT

81.616,00
977,50
3.386,00
2.923,50
135,00

287,371,00 240.740,72

215,00

213,09
34.661,81

215,00

34.874,90

Kristiansund N., 31. desember 2002 / 22. januar 2003
Sverre Johan Svendsen
direktør

Andreas Sandvik
formann

Oskar Bøe
regnskapsfører

Revidert og funnet i orden. Kristiansund N., januar 2003
Eivind Glærum, reg. revisor
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Mellemværftet 2002

Balanse

Driftsregnskap pr. 31:12.2002

TuTTIL
i ÅR

Bygninger
LtiVentar

FUTTIL
i ÅR

1111
I FJOR

AV‘Tie

Kr

836 990
4'85 000

847 389
509 550

(10 399)
(24 550)

Kr

1 356 939

(34 949)

Forbruk av innkjøpte varer
Kr
Lønn
avg./sos. kost/ref.
Avskrivninger
Tap på fordr . og avg. diiftsma Kr
.
Andre driftskostn 4der

1 321 990
1 4 1120
830890
41 906
31 200
132 379
275 026

137324
499 215
58 670
34 300
194445
288 993

3 795
331 675
(16 764)
(3 100)
(62 067)
(13.966)

Sum driftskostnader

Kr

i 452 521

1 212 947

239 574

Dnftsresultat

Kr

(130 531)

143 992

(274 52 3': -)1,

Sum egenkapital

1 365
53 292
0

8 002
14 161
(77 833)

(6 637)
(20 869)
71 833

Annen langsiktig

Salgsinntekter
And; e driftsinntekter
L___Surn driftsinntekter

Tr

Renteinntek-ter.
Rentekostn adei:
Overf. resultat ,
LResuitat hittil i år

1%1

.

(182 458)

0

anleggsmidler'

-

Sum aulegg-snudler

(182 458) 1

110
55
J

I ir

Kr
Kr
Kr

365 625

588 817

(223 192)

Sum eiendeler

Kr

2 011 622

2 266 014

(254 392)

Egenkapital.'
Årets resultat

Kr
Kr

948 158
(182 4583

948 158
0

0
(182 458)

765 700

948 15S

(182 . 4581j

Kr

863 265

921 751

(58 486)

Sum langsiktig gjeld

Kr

863 265

921 751

(58 486)1

Kassakredit
LeVerandeireid
$kattetrek og andre trekk
Skyldig rn erverdiavg t
Skyldigg arbeidsgiveraVo
Skyldig lønn
Skyldige feriepenger
PåløPte kostnader mynt

Kr
Kr
K.r
lir
r

136 633
22 349
40 744
?0 60b
37 576
'17 777 .
82 593
29 428

136.59U
67..503
23 311
70 178
71 551
0
54 215
?? 756

43
(45 154)
17 433
(49 . 572)
10 974
17 . 777
28 378
6 672

:382 656

396 105

(13 448 ►

011 622

2_ 266 014

(254 392)

smidier

k eld

Kr

Jar
-

Sum kortsiktig gjeld

or

.

3udsjett
•

-

Sum egenkapital og gjeld Kr

55

:Apr -

C eirr, '.'ai.v.,01:

• ,Tuo .

',,crer1,S,. Kan,:

okt

• Aug • •

A. K7-I-U

Dcs

(31 200)1
(6 214)
(244 421)

:

nftsres tat - 1000 le oner

(31 200)
0
0

131 384
418 409
(32 811)
48 309
23 527

Sum e

.

1 645 997

1 653 410
21 700
_ _2.087
1 677 197

ENDRING

125 170
173 987
(32 811)
56 959
42 320

Varelager
Kundefordringer
Avserriing tap på fordringer
Andre fordringer
Kasse, Bank

-

155 •

1 622 210
21 700
_
2

kili 1 IL
I FJOR

2

p. 5, 6 5D*73:RIFil.A.J Z

8 650
18 792

64,TV. 93U7W9S

•
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Perioderegnskap pr. 31.12.2002
Mellemvæiftet avd. Nordmøre Museum
6509 KRISTIANSUND N
Regnskapsferers kommentar:

Medarbeidere i årbok for
Nordmøre Museum 2003

Foreløpig regnskap nr. 2. for 2002.
Rezaskapet er basert på fremlagte bilag Regnskapet er hverken, klarlagt For
revisjon eller revidert.
Regnskapet viser et underskudd på kr 182,458.. av en samlet inntekt på h
1,321,990. (2001: kr 1,356,939 - ned 2,58%)
Arbeid utført-ikke utfakturert, er ikke ajourført. For å få. et riktig regnskap, må
slik liste utarbeides.
Lønn i % av inntekt: 66,02% (Hele 2001: 41,12%)
Driftskostnader i av innt. : 33,17% (Hele 2001: 120,04%)
Mangler fortsatt dokumentasjon på lån fra Kr. sund kommunepå kr 400000
(rente- og avdragsfritt).
Legg ved stiv til Fylkesskattekontoret hvor Strømgren ikke har fu 1l
til å
underskive revajin.T,7.avg-oppgayen.
Kristiansund N., den 12.februar 2003.
Med hilsen
Centrum økonomiservice AS
Autorisert Regnskapsførerkontor
Kåre E Sætherbø

Cenwarn
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Rein Are Jensen

Keischl . "1 1, 1c,v) ,1fgt: .5, 554)

3

1

:R STIANSUNb N C

Godal, Jon Bojer: f. 1937. Har siden 1970 arbeidet med utforskning av
båttradisjoner, og med offentlig støtte til slikt arbeid fra 1979. Fra 1987
har han vært tilknyttet Norsk handverksutvikling, NHU, (tidligere
Håndverksregistret) som er lokalisert til Maihaugen, men med nasjonalt
ansvar. Hovedansvarsområde har i denne sammenhengen vært dokumentasjon og videreføring av handverkstradisjoner, særlig knyttet til
materialet tre. I praksis vil det først og fremst si ulike slags tømring og
båtbygging. En del av dette arbeidet har været knyttet til Møre og Romsdal, mellom anna med bygging av Geitbåt (Ole Skålvik, Halsa), Nordmørslystring (Sigurd Brubæk, Nesjestranda, Romsdal) og Bremsneskrysser (Olav Dahlen, Bremsnes, Nordmøre), reising av bukkehus
(Erling fÅl øy Kleive, Romsdal ) og stavline (Olav Haugen, Kvanne, Nordmøre)og . Jon Godal har skrevet flere bøker om emnet, bl.a. et firebindsverk om Nordlandsbåten og Åfjordsbåten (1990, Tre til kleding og kleding (1994), Beresystem i eldre norske hus (1994), Tre til laft og reis
(1997), Skisser og fabuleringer kring handverkspedagogikk (stensil NHU
1999) Tre til båtar (2001).
Jørgen Hoff-Jenssen, f. 1921 i Kristiansund. Bosatt i Fet kommune siden
1963. Folke-, middel- og handelsskole. Kjøpmann i 10 år, 1962-83 kurs
for butikkfolk over hele landet.
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Per Helge Malvik, f. 1955. Utdanning innen informasjons- og kulturfag,
kommunal planlegging og administrasjon. Yrkeserfaring bla. 9 år som
kultursjef i heimkommunen Sunndal og 5 år som daglig leder i Sunndal
Aktivum AS. Siden 1999 daglig leder i Sunndal Næringsselskap AS. Prosjekt- og styreerfaring fra flere utviklings- og byggeprosjekter, samt styrer i aksjeselskap. Har også vært aktiv som opphavsmann og instruktør i
JazzåTeatret på Sunndalsøra. Leder i styret for det nye regionmuseet for
Nordmøre fra 2003.

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

Marit Mehlum, f. 1953 i Tønsberg. Mag.art. etnologi Ui0 1988. Konservator ved Nordmøre Museum fra 1.9.1993.
Gunnar Rakstang, f. 1929. Pensjonert rektor/lærer ved Straumsnes
barne- og ungdomsskole. Bosatt i Straumsnes.
Jens Peter Ringstad, f. 1948 på Stranda på Sunnmøre. Arkitekt MNAL
med utdanning frå TTS i Trondheim og SHKS i Oslo, diplomeksamen
1976. Kulturvernkonsulent i Møre og Romsdal fylkeskommune 19761982, konstituert fylkeskonservator 1982-84 og fast tilsett som fylkeskonservator i Møre og Romsdal frå 1984. Har hatt permisjonar for å
arbeide med prosjekt som "Plan for kulturminnevernet i Møre og Romsdal" og etablering av kunstmuseum for Møre og Romsdal. Er styremedlem i stiftinga Norsk Kulturarv.
Odd W. Williamsen, f. 1958 i Kristiansund. Cand. Sociol. Uis0 1982 med
avhandling "Kunstsosiologi og kunstpolitikk". Fra 1998 regionkonservator ved Nordmøre Museum.
Hedvig Rossbach Wist, f. 1926 i Bolsøy, nå Molde. Lærerutdannet. Ansatt
ved skoler i Kristiansund fra 1950. Mange lokalhistoriske bidrag i aviser
og årbøker, også egne bøker.

E-post
tollasenga@kristiansund.kon-imune.no

BØIFOT
BØIFOT

AUTORISERT fliNsrallarøR

AUT. ELEKTROENTREPRENØR • AUT.TELEINSTALLATØR

Installasjon, vedlikehold og service:
BOLIG • INDUSTRI • SKIP

Freiveien 24, 6511 KRISTIANSUND N.
Tlf.: 71 56 60 30 — Fax: 7 156 60 31

ET FIRMA I
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BØIFOT~
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Kom og se
vår store utstilling av sanitcerutstyr.
Her finner du nettopp det du skar ha!

Bademillja

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

LOKALHISTORIEBØKER
fra Kristiansund og Nordmøre
får du hos oss

ARK Sverdrup
Kaibakken
Telefon 71 57 09 60 - Fax 71 57 09 70
E-post: sverdrup@arkbokhandel.no
www.sverdrupbok.no

FISKERESTAURANT
Skolegata 8, 6509 Kristiansund

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

UTESERVERING OM SOMMEREN

Tlf. 71 67 87 78

Catering: Smørbrød og småretter til møter, servering ved overtid og hjemmeselskap.
Snitter - Middager - Koldtbord - Havets Festbord - Sildeanretninger Laksefat / røket, gravet - Spekemat - Bolinos

1{1.1P1 2 1 : 151(13trill<I<IE.N
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E-post: loevold@online.no / www.sjostjerna.no
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FOTO
HOTELL KRISTIANSUNDD
R A I N B O W

Nedre Enggt. 19, 6509 Kristiansund N.

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

Telefon/fax: 71 67 29 78

INDUSTRIKOPI A.S
1P

1i

4.

GLASSMESTER

ANTON SOLBJØR

KONTORVEIEN 2, 6517 KRISTIANSUND N.
TLF. 71 58 14 82 — FAX 71 58 14 40
E-post: post@industrikopi.no

Alt i kopiering - også i farger

Bank og forsikring
på samme sted

H O T E L S

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

FOTOGRAF

.

t.

HASSELØ

A

A4v"w
-

Skolegt. 10 , 6509 Kristiansund N
Telefon 71 58 75 80 • Telefax 71 58 75 81

Banken ble etablert i 1835 som den første
mellom Bergen og Trondheim. Gjennom årene har vi vært
en sentral støttespiller for utviklingen på Nordmøre.
I dag er SpareBank 1 Nordvest regionbank for Møre og Romsdal
og tilbyr både bank- og forsikringstjenester.
Telefon: 71 58 00 00
E-post: nordvest@snv.sparebank1.no Internett: www.snv.no

SpareBankl)Nordvest
2 00

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

Comfort Hotel Fosna
Kristiansund

kontorpar kristiansund

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

•••■■■■•

-

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

deg i Br 'n

-

ISTIANSUND

SENTRUM

KLÆR FOR HELE FAMILIEN

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

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

2

02

NISJA STORGT. A/S
STORGATEN 2,
6509 KRISTIANSUND N.
TELEFON 71 56 67 40

MIDT I KAIBAKKEN

INUÅBO
BACKER
Telefon 71 58 08 00
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Velkommen til

Nordmørskafeen
Inneh. Inger J. og Geir Gimnes

Fosnagt. 3, 6509 Kristiansund N.

Telefon 71 67 45 47

Nordmøres

STØRSTE KJØPESENTER!
•
•
•
•

Nettbuss Møre AS
Postboks 750, 6501 Kristiansund
Telefon 71 58 78 50
Telefax 71 67 71 82

nettbuss

37 butikker
Apotek - Bank - Post
650 gratis p-plasser
Åpent 10-20 (18)

(n/kid.

agee

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

SMIA

Fiskerestaurant
Smia Restaurant og Catering AS
Fosnagt. 30b, 6509 Kristiansund
Telefon: 71 67 11 70 — Telefax: 71 67 11 58
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NORDMØRE REVISJON
KRISTIANSUND AS
Konsul Knudtzons gt. 5
Postboks 461, 6501 Kristiansund N.
Telefon 715 715 00
Telefax 715 715 01
E-post kristiansund@nordmore-revisjon.no

ODD E. FUTSÆTER
KNUT H. MUNDAL
Registrerte revisorer
THOMAS BJORSETH
Statsautorisert revisor

Medlemmer av

Den Norske Revisorforening
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SOUVENIR & GAVEARTIKLER

Bøker I hefter til salgs
ved Nordmøre Museum

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

Husby, Egil 1981:
Reperbaner og repslageri i Kristiansund (innbundet) .... kr 100,Uinnbundet utgave ..................................................... kr 40,-

Kaibakken 1 — Tlf. 71 67 06 64

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

nordmøne museum

............................................................

Reperbaner og repslageri
i Kristiansund

kr 250,-

ODD W. WILLM.EN

KRISTIANSUND
OG NORDMØRE

GOD GEDIGEN MUSIKK
Strnioninthp.sle,

1 GAMLE DAGER

8, ÅR 1,94

notilmere

Blikkenslagerhåndverket i
Kristiansund

SETERBRUKET
Pk NORDMØRE

I

Kiusr,Nst.
i

— 1 q..41,

Blikkenslager Arne Ellingsen
BlIktonder
,1 .11 1101.:11,11,111.1 ■ N1
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ti V1,11,1,
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Bøker I hefter til salgs
ved Nordmøre Museum
Årbøker for Nordmøre Museum 1995-2002 pr. stk. .... kr 150,Gjertsen, Karl Ragnar 1992: Bacalao superior sin espinas. Om tilvirkning av klippfisk.
( Nytt opplag av særtrykk 1999) ................................ kr 35,-

1997

1995

A

I

-\

nordmøre
museum
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nordmøre
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