
Kampen mot naturkreftene
med Vårherre som alliert
Av Astor Furseth

Mentalitet, tru, lokalsamfunn og næringsliv på Sunnmøre er påverka
av naturkatastrofar

BAKGRUNN
Gjennom heile historia har folk på Sunnmøre gong på gong fått opp-
leve at naturen viser styrke. På Sunnmøre som elles i Noreg er skred
den mest vanlege og mest alvorlege naturkatastrofen (flaumar gir
også skred), og mange menneske har late liv i skredulykker. I tillegg
har eit stort tal husdyr stroke med og ei mengd bustader blitt
ruinerte.

I Møre og Romsdal er det registrert om lag 800 skredulykker gjen-
nom tidene. (Skred over veg er stort sett ikkje rekna med her.) Dei
fleste har skjedd på Sunnmøre og i eit par kommunar i Romsdal. Ser
vi på 350års-perioden 1650-2000, er det kjent 388 skredulykker på
Sunnmøre.
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Skredulykker på Sunnmøre: 1650 - 2000
alle tal situasjon: skredtype:

skred døde hus/tun i marka i fjellet i båt jordras steinras snøras

Ålesund 4
Vanylven 18 12 11 1 3 2 7
Sande 2
Herøy 6 4 1 3 4
Ulstein 4 5 4 1 5
Hareid 7 4 4 4
Volda 44 33 18 10 5 6 27
Ørsta 73 156 96 21 1 38 2 8 146
Ørskog 1
Norddal 67 135 127 6 1 45 90
Stranda 123 150 121 8 5 12 35 115
Stordal 8 4 1 2 1 2 2
Sykkylven 11 6 4 2 1 2 3
Skodje 5 1 1 1
Sula 5 7 6 1 7
Giske 0
Haram 11 16 15 1 16

(Furseth 2011)

I denne 350 års perioden har skred ført til minst 533 dødsfall på
Sunnmøre, i gjennomsnitt 1,5 pr. år. Det er sjølvsagt eit utopisk mål å
få med alle ulykkeshendingane, endå til fatale ulykker på 1900-talet
kan ha blitt oversett, for ikkje å snakke om det som kan ha skjedd for
meir enn 300 år sidan. Talet på døde av skredhendingar er såleis
minimumstal, og kor mange fleire menneske som har gått med, blir
spekulasjonar.

Av skredhendingar som har ført til dødsfall, er 413 (77,6 %)
snøskred/sørpeskred medan 113 (21,1 %) er stein- eller jordskred.
Denne perioden inkluderer den særs uvanlege snøskredaktiviteten
på slutten av 1600-talet, noko statistikken ber preg av, og snøskreda
har ikkje vore så dominerande elles gjennom tidene. I meir enn 200
skred har bustadhus blitt råka.

I nesten alle dei 17 kommunane på Sunnmøre har det skjedd
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skredulykker. Det er faktisk berre på Giske at slike ikkje er registrerte.
Dei tre kommunane Ørsta, Stranda og Norddal skil seg ut med flest
skred. Her har også skjedd dei største enkeltulykkene.

Mange av dei mest fatale skreda vi kjenner, kom i løpet av nokre
nattetimar 6. februar 1679. Ein uvanleg vêrsituasjon førte til ulykkes-
natta med snøskred nesten alle stader i midtre og indre strok. I alt
omkom 135, flest i Skylstadskredet i Norang med 28 døde og
Valsetskredet i Bondalen med 27 døde. Skred har også ved fleire høve
råka båtar, verst 1. januar 1770 då snøskred frå Otola i
Hjørundfjorden tok tre kyrkjebåtar og 27 ungdommar omkom. Den
største snøskredulykka på 1900-talet kom på Vesterås/Hole i 1907,
der 13 døde.

Det store fjellskredet har kome med ujamne mellomrom; frå det
meir segnprega Hyske-ulykka i Geirangerfjorden, til Skafjellulykka
ved Stranda i 1731 (17 døde) til det store fjellskredet i Tafjorden i 1934
då heile 40 menneske let livet – den klart største enkeltulykka på
Sunnmøre.

Fatale skredulykker har vist ein minkande tendens i nyare tid, då
det er blitt gjort fleire tiltak som har redusert skadeverknadene, og
ikkje minst ved at fleire såkalla marginale busetnader er blitt fråflytta.
I løpet av dei siste 50 åra har skredulykkene også endra karakter ved
at det er blitt sjeldnare med omkomne i bustad og tun-område,
medan fritidsulykkene utgjer ein stadig større del av ulykkesbiletet. 

KORLEIS HAR SUNNMØRINGANE TAKLA
SKREDPROBLEMATIKKEN
Det er velkjent at både stormane og ikkje minst drukningsulykkene
har vore mange og tragiske, og dette saman med alle skredulykkene
høyrer med når vi snakkar om kampen mot naturkreftene. Det har
ikkje kom særleg fram i historia vår at denne sida av tilværet har vore
med på å forme menneskesinna og prege viktige sider ved folkelivet
og busetnaden på Sunnmøre, kanskje meir enn nokon annan faktor.

Denne ustanselege utfordringa har gitt erfaringar som er blitt tekne
vare på av komande generasjonar, men også gitt folket eit særleg
lynne. Dei gamle overleveringar viser at det gjekk det an å leve med
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denne trusselen, og både bygdesamfunn og kristentru kom velberga
gjennom dette.

Eit skred er ein del av naturlege prosessar, og det er berre når folk,
husdyr eller hus og eigedom kjem innanfor skredområdet at det blir
ein naturkatastrofe. Problemet blir vanlegvis størst når folk plasserer
hus og anlegg der dei kan bli usette for slike hendingar. Slik treng
ikkje problemet alltid vere naturen, men mennesket sjølv. Gjennom
tidene er det oppretta bustader der det finst, mat, vatn, energi, ly og
transport, dvs. gjerne i dalbotnar, ved elvar og strandsonar - og til alle
tider har folk levd med konsekvensane av dette.

Ein kan stille seg spørsmålet: Korleis «tenkte» folk naturkatastrofe
i tidlegare tider? Var naturulykka skred noko dei følte var handterleg,
kunne vinne rimeleg kontroll over? Også det førmoderne mennesket
og folk i primitive kulturar tok i bruk all kunnskap dei rådde over for
å bu seg mot og forstå kataklysmar. På bakgrunn av erfaringar prøvde
folk med praktiske, vitskapelege og teknologiske måtar å verne
busetnaden mot t.d. skred.1

EIN BUSTAD UNDER FJELLET
Faren for naturkreftene har sjølvsagt vore eit vesentleg moment når
folk skulle setje opp husvære. Gjennom tallause ulykkeshendingar
har folk hausta kunnskap til å vurdere lokal skredfare, plassere husa
rett, ro/gå utanom kjende skredfar og ta forholdsreglar ved visse
vêrtilhøve. Naturen er farleg, men ein lærte å ta faresignala på alvor.
Det har vore med på gi ein viss tryggleik. Ein lærte å plassere husa, i
somme høve med ein presisjon på få meters slingringsmon. Dei las i
landskapet korleis skredbanen vil bli, og merka seg at dersom eit tre
har stått der i 2-300 år, var dette ein trygg buplass.

Det viktigaste grunnelementet i byggjemønsteret og byggjeskikken
på bygdene vart rekkjetunet, der husa oftast er lagde med mønet i
dalretninga. Fram til utskiftingane frå midten av 1800-talet var
busetnaden på landsbygda ofte konsentrert i klyngetun. Husa,
kanskje 30-40 i talet, låg samla for seg, medan dyrkajorda låg for seg.
Etter utskiftingane løyste klyngetuna seg ofte opp og det vart etablert
eitt og eitt brukstun.

Plasseringa av dei nye tuna var grunngitt av praktiske omsyn, men
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det er klart at den tryggleiken som klyngetunet hadde stått for, måtte
førast vidare på andre måtar. Bustaden måtte stå trygt for «øvefåre»,
og nokre stader ser vi at klyngjetunet vart verande, rett og slett fordi
det var vanskeleg å finne trygge plassar for einskilde tun. Den gamle
garden Frøysa i Sunnylven låg i eit klyngetun. Dei 10 bruka hadde
husa sine innan dette avgrensa området. Her er flaum og skredfare
heilt avgjerande for plasseringa. Det var risikabelt å legge husa nokon
annan stad i området.

Det finst eksempel mange stader på Sunnmøre om korleis folk har
nytta naturlege skredvern, steinar og haugar i terrenget, som dei
kunne bu attom. På Furneset i Storfjorden berga dei livet då fonna
kom i 1868, ved at bustadhuset var bygd tett inntil ein stor stein. På
Me-Åkerneset konstruerte dei bustadhuset slik at skreda gjekk over
hustaket. Vi kjenner også til såkalla bygdehaugar, der ein bygde husa
attom. Nokre stader bygde folk sjølve opp steinmurar i landskapet for
å leie skred og steinsprang vekk.

Den 16. juli 1873 var det storflaum i Årskog, Romestranda og Nøre
Vartdal, kalla Storevassflødet. Det vart store materielle skadar. Eit

På fjellgraden Furneset i Sunnylvsfjorden bygde dei attom eit stor stein for å få
vern mot skred, noko som berga dei frå snøskredet i 1868. Dei to som budde i kår-
huset lenger nede, omkom. Foto: Magne Flem.



skred med stein og jord losna frå Middagshornet og gjekk ned i
heimste vatnet på Fossen, og elva kom som ein vegg nedetter dalen
rett til sjøs rett aust for Barstadnausta.. Det gjekk mange jordras, m.a.
på Kvien i Årsetdalen der det vart skade på hus og tun på to gards-
bruk og hos to plassmenn her, men folka såg skredet kome og klarte
å springe unna. På Kvie-tunet vart buer og løa tekne, og fleire husdyr
let liv, men ikkje stova til Kvie-Ola, som var det einaste huset her som
stod att. Denne stova var bygd med eine enden opp mot ein stor
stein, og det blir fortalt at dette var gjort for å verne seg mot
fonnefare.2

DEN BITRE ERFARINGA
Den enklaste måten å unngå skade av skred, er å flytte unna
skredfaret. Der folk vart merksame på at husa stod trugande nær eller
dei rett og slett vart råka av skred, var det vanleg å flytte til ein
presumptivt sikrare stad. I nokre sjeldne høve gav ein opp bustad og
gardsbruk, og reiste derifrå. Å flytte hus etter skredskade eller av
nærgåande skred, har vore så vanleg at det må ha skjedd kvart år i
landet. Det skulle likevel mykje til før ein gav heilt opp. I gamle
kjelder støyter vi mang ein gong på vitnesbyrd om det: «er borttagen
av fjeldskred og plat øde, ingen skat», «Er med bergskrj Udgaaet».
Men likevel finn vi oftast at garden er teken opp att nokre år etterpå.
Det er ikkje sikkert at dei hadde noko val skulle dei klare seg.
Dessutan var det å bygge opp att eit uttrykk for lojalitet til
lokalsamfunnet, til familie og venner. Dei ville vise at dei som let livet,
ikkje gjorde det forgjeves. Å flytte til ein heilt annan stad, ville gjere
både livet og offeret meiningslaust. «… the vast majority relocate
back to their old location, often rebuilding on the same spot they
occupied in preimpact times.»3

Garden Sledalen viser oss kor vanskeleg det kunne vere. Staden
ligg i ein sidedal frå Bondalen i Ørsta (Rognestøyldalen), som alltid
har vore truga av snøskred. Vi veit at i Sledalen vart alle gardshusa
tekne ut av Raudefonna ein gong på 1600-talet, og truleg omkom folk
og fe. Gamle namn som Tyftene og Tyftesundet fortel om dette. Husa
vart etterpå flytta noko. Men det kom fleire skred, særleg ille i 1796
då nesten alle husa på to bruk igjen vart tekne. På hausttinget 28.
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september 1797 møtte Einar Torbjørnsson Slettedal med to vitne:
«Natten til 2dre søndag i advent blev ikke allene alle comparentens
huus udtagen af en sneefond, saa nær som en madstue og en liden
smalefiøs, men endog hans boskab, høe og korn, samt 9 af hans store
kreature, de øvrige kreature bleve opskuflede af sneen. Ja endog
folkene selv saavel manden, som hans kone og et barn blev under
sneefonden begraven, men dog siden ved tilkommende hjelp
reddede.» 

I 1799 hadde Einar bygd opp att, medan Instegarden hadde flytta
husa eit godt steinkast innover dalen til Rabbekråna. Det gjekk
likevel berre ein mannsalder før ulykka atter råka Einar. «En
sneeskred havde den 2den martii nedstyrtet Ejner Torbiørnsøn
Sletdalens huuse, alle undtagen stuen og storfæe-fiøsen; laaven og
de andre huuse laae under sne-fonden, saa denne mand lidde stor
skade ved at miste sine smaafæe. Dog blev nogle opgravet levende af
fonden da menneske-hjelp kom der til.» (Sokneprest Angell, 1825.)

No fann dei ny byggegrunn heime i Aksla. Dette syntest vere noko

19.3. 2000 gjekk igjen snøskredet Gullånna på Linge. Erfaring har lært valldal-
ingane å stengje riksvegen akkurat før det kjem. 
Foto: Randi Flø.



tungvint, så etter vel 40 år vart tunet flytta inn att på gamletuftene.
Det gjekk no nærare 150 år utan øydeleggande skred, men 19. februar
1968, same morgonen som Rise-ulykka, kom snøskred også over
bøen i Sledalen. Gamlestova og den nye løa var tekne, og 28 dyr låg
att under fonnbreden. På nytt vart det tunflytting, og atter kom
Syvermyra i Aksla som løysing, og ein må vel seie at alle muligheitene
har blitt prøvde ut.4

(At det også kravde mot for å innrette seg rasjonelt, viser gardshistoria Hellesæter i
Lodalen, Stryn. Dei meinte rimeleg nok at det var best å flytte etter storulykka 5.
februar 1755 då eit digert snøskred tok ut heile garden med alt folket, og 11 mennes-
ke døde saman med 30 fe. Garden vart så bygd opp att på neset vestafor, men der
kom farlege steinskred, så husa vart flytta tilbake til der dei stod før ulykka. Dei
vurderte 1755-skredet rett og slett som eit usannsynlig og ekstraordinært samantreff
av uheldige faktorar – og dei hadde rett, her har det ikkje kome skred etterpå.)

Det beste er sjølvsagt å flytte før det har skjedd noko. Vi kan tenkje
oss at folk langs strendene i fjordstroka på Vestlandet ville ta omsyn
til flodbølgje (tsunami) frå potensielle, store fjellskred. Kanskje gjorde
også folk dette i periodar, og det kan sjå ut som om det store fjell-
skredet i 1731 (17 døde) frå Skafjellet ved Stranda vart årsak til at ein
i lang tid let vere å plassere bustadhus ved sjøen i indre del av
Storfjorden. Men 150 år etterpå kan det synast som om dei 30 meter
høge flodbølgjene var gløymde, for folk tok til å byggje i
strandsonene. Det straffa seg i 1934, og tsunamien frå Tafjordulykka
tok 12 heimar og 40 menneske.

Folk har vanlegvis slege seg ned langs fjordar og innsjøar utan å
vere i stand til å føresjå ein framtidig katastrofe frå ein tsunami. Det
store fjellskredet står utanfor kjente fenomen som vêrlag, temperatur,
terreng, årstider, og kjem så sjeldan i kvart område, at dei ikkje fekk
tak i den erfaringa og forståinga for faresignala i same grad som ved
andre slags skred.

Ein reaksjon med byggjeforbod i strandsona eller ein viss talfesta
avstand over vassnivået, er yttarst sjeldan (dette vart gjort t.d. i 1998
for Hyllestad i Sogn og Fjordane). Heller ikkje dei nyss oppdaga, særs
trugande fjellpartia i Storfjorden, har utløyst reguleringsvedtak om
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varig byggjeforbod. Sjølv om granskingar har påvist ustabile fjellparti
ved Åkerneset og Hegguraksla som kan gi høge flodbølgjer vide
omkring, er det meininga at folk kan byggje og bu stort sett som før.
Ein har her kome fram til at den beste løysinga blir eit forsvarleg
beredskapsopplegg som er teknologibasert på overvaking og vars-
ling.5

TOLKING AV NATURKATASTROFEN
Frå dei eldste tider har folk også ført vernetanken vidare, teke i bruk
religion og magi. Vurderingar av skredfare burde vere tufta på erfaring
og naturkunnskap, men slike uhyggelege naturkreftar kunne også få
overnaturlege overtonar. Mangt eit «varsel» vart tolka, noko som kan
illustrerast med ei hending på Rødset i Strandadalen som Jan O.
Dimmen skriv om i Stranda-minne 1991. I eldre tid låg husa heime

Før utskiftinga i 1900 stod Torestova i Eidsdal i skredfare. Innskrift frå 1864 på
beten: Gud være herinde med Mand og Qvinde og bevare Huus og Hjem fra
Alskjens fare Knus og Klem. Foto: Astor Furseth.



på Robab, og to vintrar på rad såg oppsitjarane som i eit syn ein kvit
duk svive i lufta ned mot garden. Dette synet tok folk som ei uom-
tvisteleg åtvaring om snøskred, og før tredje vinteren kom, hadde dei
flytta begge tuna fram dit dei står i dag. Våren etter denne flyttinga, i
1632, kom ei diger mjellsnøfonn rett over der husa hadde stått.

Det er ikkje lett å vite korleis folk i eldre tid tenkte om det vi i dag
kallar naturkatastrofar. Katastrofen kom ofte så uventa og ufatteleg
øydeleggande at dei kunne få tanken om straff for misgjerningar dei
sjølve hadde gjort. I alle kulturar finst forklaringar på
naturkatastrofen som guddommeleg straff. I det gamle testamentet
og i gresk og romersk mytologi er dei innslag av gudanes vreide, og
mytologiske historier om refsande flaumar, fjellskred, vulkanutbrot
og flodbølgjer finst det verda over.

Fram mot mellomalderen kjem det klarare fram korleis
naturkatastrofen vart forstått. Omgrepet «naturkatastrofe» oppstod
først i skrift i 1740 då eit tysk Grosses Universallexicon bruker
uttrykket Natur Ubel. Før den tid vart ordet tribulatio nytta, noko som
kan oversettast med «uvanleg motgang» eller «vanskar».6

I dag er det vanleg å separere menneskeskapte katastrofar (krig,
overbelasting av naturen, uansvarleg bygging) frå naturlege
katastrofar. Slikt skilje var det ikkje i eldre tid. All tribulatio vart sett
på som årsaka av same grunnar, og krig kom i same kategori som t.d.
jordskjelv.

Når tok folk til å tenkje seg andre årsaker enn dei guddommelege?
Etter storflaumen i Firenze i 1333 dukka bevisleg opp ein diskusjon
om flaumen var naturleg eller var årsaka av Guds vreide over synd.
Men sjølv om spirar til naturalistiske forklaringar var kjende iallfall frå
mellomalderen, var hovudårsaka framleis tilhøvet Gud/menneske.
Folk såg gjerne teikn i naturen; kometar, skyer, vanskapte barn,
sjukdom, jordskjelv vart tolka inn i eit system der alt hang saman. Vi
kan seie at det vart leita etter «syndebukkar». I Det gamle tes-
tamentet vart folkets synder lagde på ein bukk som vart jaga ut i
ørkenen. Liknande ritual er kjende frå oldtidas Nære Orient og
Grekenland. Føremålet var å avverje ulykker. Derfor er det underleg
kor lite merksemd som blir vigd til det faktum at hekseprosessane i
Europa i 1550-1750 fell saman med Den vesle istida. Talet på
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avrettingar av trollfolk samsvarer med åra for misvekst og
naturkatastrofar.7

Det finst elles mange historier i Noreg der personlege synder blir
tillagt årsak til skredulykker. Eit typisk eksempel på «tugtens ris» er
det som blir fortalt om Jimdalen i Tafjord. Etter segna hadde Jimdals-
bonden sverja falsk eid på tinget. Då han kom heim att såg han at hus
og heim var teken av eit fjellskred.

Det er sjølvsagt ikkje lett å vite kor mange som tenkte slik.
Jordskjelvet og tsunamien ved Lisboa allehelgensdag 1755 som tok

70 000 menneskeliv,
vart straks plassert i
ein teologisk-
metafysisk kontekst,
og debat-tane om
Guds rolle i natur-
katastrofar blussa no
opp att i heile den
vestlege verda. (Tsu-
namien vart jamvel
registrert på Sun-
nmøre.) Også
bergensbiskopen Erik
L. Pontoppidan d.y.
skreiv om katastrofen,
og slo fast at for han
verka ikkje Lisboa
meir syndig enn andre
byar, men han kunne
ikkje seie meir om
«hvilket slags ris Han
bereder til deres tukt-
else». Ulykker måtte
trass i alt forståast
som Guds vilje «siden
Herren er den øverste
beveger».

Ei nytt fjellskred frå Breinausa i Gimdalen, Tafjord.
Segna fortel om eit tidlegare skred som tok ein gard
her. Foto Astor Furseth.



Sekulariseringa av naturen vann meir fram på slutten av 1700-talet.
Hos folk flest rådde likevel det gamle synet, noko som kjem til syne
ved at tradisjonelle ritar og prosesjonar til vern mot naturkatastrofar
heldt seg lenge både i katolske og protestantiske land. I Skandinavia
vart det protestaksjonar frå allmugen mot forsøk på å fjerne gamle
semi-magiske og protektive ritar til vern mot naturkatastrofar.

Kva med vår tid? Etter Asia-tsunamien i 2004 som tok 283 000
menneskeliv, vart det gjort ei undersøking i Danmark som viste at
kvar tredje person meinte at Gud på ein eller annan måte var
involvert i naturkatastrofen. Undersøkinga var ikkje ei vitskapeleg
gransking, men gir likevel ein indikasjon på at mange enno knyter
naturkatastrofar til religiøse spørsmål. På same måte kom det fram
ved eit evangelisk møte i Ålesund i 2008 der pastoren viste til
bybrannen i 1904 som Guds straffedom over ugudelege byfolk med
stort forbruk av brennevin.8 Det finst endå nyare døme: «Eg trur at
dette er ei himmelsk straff», sa Tokyos guvernør Shintaro på ein pres-
sekonferanse etter jordskjelv/tsunami/atomulykka i mars 2011.

Etter naturkatastrofen kjem faktisk alltid tankar om naturlege kontra
overnaturlege årsaker. Denne dikotomien får også tyding for korleis dei
overlevande taklar hendinga. Det er faktisk lett å få kjensle av skuld, det
fortel også dei som i våre dagar opplever naturkatastrofen. Det er nesten
uråd å unngå kjensla av at ulykka kom, ikkje fordi staden var farleg, men
som ei form for straff. Kvifor meg? Kvifor akkurat her? Det kan rett og
slett bli vanskeleg å unngå tanken på at dette kunne vere ein slags «tukt-
else». Ein vil leite etter nokon å klandre, og enda til sjølvskulding synest
betre enn den totale togna til eit amoralsk, tilfeldig univers.

Det finst også ei vitskapeleg overtru, det bør vi heller ikkje oversjå.
Eit av mange eksempel: Etter det store Verdalsraset i 1893, løyvde
Stortinget midlar til ein rapport frå dei fremste vitskapsmennene i
landet, og rapporten som kom, røpa total mangel på innsikt om
leirskred; la fram heilt meiningslause årsaksforklaringar som førte
med seg ikkje berre bortkasta tiltak, men auka fare for nye leirfall.

ANDELEGE TILTAK MOT FARLEG NATUR
I kristen teologi er det akseptert at menneska prøver å vinne
herredømme over naturen gjennom kunnskap og handling. Men i
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mange tilfelle søkte ein også åndelege botemiddel for å berge seg frå
ein truande fare. I såkalla primitive kulturar vart naturen forsøkt kon-
trollert med magiske middel. Myrfunn viser at flintdolkar o.a. i stein-
alderen og dyre gjenstandsgåver i graver gjennom heile bronse-
alderen er lagde der med hensikt. 

Gro Steinsland/Preben M. Sørensen skriv om Vikingenes verden at
religion var vevd inn som eit sjølvsagt element i alle delar av tilværet,
og både dagligliv og høgtid var fylte av ritar. Innan vikingtidas gards-
fellesskap hadde bondeektepara viktige kultoppgåver, og det fanst i
tillegg offentlege kultfestar som samla folk til blot. Å blote tyder «å
styrke», og då var det maktene som skulle styrkast. Og det sterkaste
middelet til dette var offeret. Dei ofra for «godt år og fred» og for
harmoni mellom menneska og maktene, og inkluderte hermed også
dei farlege naturkreftene.9

Med brått ny aktualitet kan også nemnast soknepresten Jón
Steingrímsson, som vart kjend på grunn av Eldmessa. Alt folket i den
vesle islandske byen Kirkjubæjarklaustur (nokså nær vulkanutbrotet
i april 2010) oppheldt seg i kyrkja då byen stod i fare for lavastraumar
frå vulkanen Laki i juni 1783. Medan folket var i kyrkja og bad
inderleg, stoppa lavaen tett ved byen. Teksten i Eldmessa (og andre
votivmesser) let ikkje tvil om kva som vart oppfatta som opphav og
årsak til katastrofen; menneskets syndefall-status.

KATASTROFEN TRUAR. VERNEOFFERET.
«Votivgaven erlegges i Alminnelighet én Gang for hvert
Nødstilfælde, men under en stedsevarende Fare gentages Ydelsen
ofte, gærne aarlig; man betaler en Slags Assurancepræmie; saaledes
for kvægets Trivsel, for Landsbyers Bevarelse fra Ildebrand, for at
undgaa at udoverhængende Klippeblokke styrter ned og knuser
Hjemmet (saaledes i Norge)». (Kirkeleksikon for Norden)

Definisjonen av votivgåve er ei gåve til det guddommelege gitt etter
ein føregåande lovnad. Når ein person er i livsfare eller har ønske om
frelse, kan ein gjere lovnad om å gi Gud ei gåve. Skikken var utbreidd
i antikken og vart overteken i kristendommen. I kyrkjeleksikonet
tolkar Seierstedt dette til også å gjelde offergåver for å unngå skred.
Det rår ei viss forvirring i omgrepa, og det blir hevda at det blir blanda

136



137

saman to typar som det er ein viss skilnad på: Gåvene for å avverje ei
truande ulykke skil seg frå gåver som vart gitt for å avhjelpe ein
allereie hendt nødssituasjon eller i takksemd. Gåvene er
fenomenologisk like, men givarens situasjon er annleis. Men i vår
samanheng har denne differensieringa lita tyding, og uttrykket verne-
offer blir såleis mest teneleg.

«Her er det viktig å merke seg at kollektive og individuelle måtar å
søke guddommeleg vern på, slett ikkje ekskluderer kvarandre. Sjølv
om folk deltok i kollektive prosesjonar og andre liturgiske
seremoniar, prøvde dei også å verne seg sjølve på individuell basis.
Ein av den vanlegaste utvegane var å forsone seg med den Høgste
Dommar ved å love bot og betring. Når naturkatastrofen trua, vart
det meir vanleg å vise offervilje og gi gåver til trengjande.»10

Offer har vore vanleg i alle kulturar, men offer er ei religiøs, kultisk
handling som eigentleg er vanskeleg å tolke. Det kan framstillast ut
frå ein primitiv bytehandel og blidgjering overfor nokre strenge,
sjølvopptekne gudar. Det er ein gammal ide at med gåve til
guddomen, forventar ein noko tilbake. Det gamle: do ut des (eg gir slik
at du kan gi) har ein viss sanning i seg, og antyder at offer er ein måte
å forhandle med guddomen på, forklarer Jone Salomonsen i boka
Riter. Liknande finn vi også Edda: «Ei gåve krev ei gåve tilbake».
Offeret har gjerne dobbel meining, ved å vere formålsteneleg og for-
pliktande. «Det er derfor det så ofte blir oppfatta som ei form for kon-
trakt.»11

Teoriar omkring offerets opphav, innhald og funksjon står sentralt
også i nyare religionshistorisk forsking. I følgje den nederlandske
religionshistorikaren Jan de Vries er tanken om offeret som gåve og
forretningsmessig vederlag i oppgjer mellom menneske og gudar, ein
historisk seinare tilsynekomst. Offerets opphavlege funksjon var å
opne eller vedlikehalde ei substansiell kraftkjelde, ei gjentaking av
urtidshandlinga det rituelle drapet, som har til hensikt å fornye eller
oppretthalde verda. de Vries trur at ofring i høgare kulturar er meir
som overlevingar utan å kjenne meininga til den heilage handlinga
som det ein gong var unødvendig å forklare. Men poenget er: Ein held
fram å ofre.

Skikken med verneoffer som ein «Slags Assurancepræmie» blir ført



vidare, ofte gjennom fleire generasjonar. Det er likevel truleg at
menneska, iallfall så seint som på 1700- og 1800-talet, hadde sine tvil
om nytteeffekten, men såg i denne gamle skikken ein slags logikk
som ikkje burde brytast – dei gamle meinte noko med det, og ein
heldt fram med å gi slike gåver, nokre høve til langt utpå 1900-talet,
redd for at det skulle gå troll i ord.

Det finst ei skildring og forklaring på lokal skikk med å gi gåver til
vern mot ulykke i eldre tid. Eilert Sundt (1817-1875) besøkte Haram
prestegjeld hausten 1856, der han i ein månads tid samla stoff til eitt
av hovudverka sine: «Harham - Et exempel fra fiskeri-distrikterne»,
Christiania, 1859 (også trykt i Folkevennen). I kapitlet Fromme skikke
får vi eit interessant glimt av korleis folk for vel 150 år sidan tenkte
om verneofferet.

Utgangspunktet for desse refleksjonane var det Sundt fekk høyre
om eit førevarsel (kvitt lys på himmelen) om eldebrann på ein gard i
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10.2. 1979 kom Valldalsfonna og tok eit bustadhus. Folka kom frå det med mindre
skadar. Nok eit eksempel på at erfaring var gått i gløymeboka, det skulle ikkje ha
stått hus her. Foto: Kåre Erstad.



Harams næraste fastlandssokn. Bøndene her bestemte seg straks for
å gi ei gåve til dei fattige, og dette er det same, skriv Sundt, som å gi
gåve til spedalskehospitalet på Reknes ved Molde. Dette vart gjort, og
etter gammal skikk og givarens ønske skjedde det «at Præsten paa
første Messe-Dag, frå Prædikestolen eller Chordøren, gjør det
bekjendt for Menigheden, at nu have Opsidderne paa den og den
Gaard givet saa meget til de Fattige, hvorefter Menigheden opfordres
til at indslutte giverne i sine Forbønner, at de maa bevares for truende
Ulykke.»

Sundt meinte at det kunne sjå ut som om det var ein god handel
dette å slepp unna med å yte 12 merker korn for å få behalde huset
uskadd. «Men denne meget verdslige attrå er tilhyllet i et væv af de
fra munke-tiden nedarvede sætninger om gaver og dermed kjøbte
forbønner, setninger, som her - lig renning og islæt i væven - endog
have blandet sig med nogle af spøgelsestroens indbildninger.»

Sundt skriv at oppfatninga hos sjølve folket i Haram var slik at gåva
var teikn på anger og til «fortørnede Guds Formildelse og Ulykkens
Afvendelse,» På grunn av vår syndige natur blir folk ofte lunkne og
søvnige, og det er ein måte for Gud av og til å gjere merksam på ei
føreståande ulykke eller straffedom for dermed å vekke folk til både
meir inderleg tru og større gjevarglede til fattige. Når på denne måten
Guds eigentlege hensikt er oppnådd, nemleg å vekke oss frå «Synde-
Søvn» til «botferdighet», kan Guds nåde skåne dei for den elles så
velfortente straffa ei naturulykke vil bli. «Jeg maatte forundre mig
over, hvor disse Forestillinger sad fast i Folkets Sind.»

Han fortel også om korleis gåvene vart overleverte, og her får vi
noko av forklaringa på både kvifor det er så vanskeleg å finne
skriftleg dokumentasjon for desse verneoffera, og også opphavet til
den gjengse folkemeininga om at bønene frå dei spedalske er spesielt
verknadsfulle overfor Vårherre: «gaven betegner bodfærdighed, for-
medelst de fattiges forbønner. Thi - så blev det sagt om de spedalske
- de bede så vakkert.»

Med eigne auge fekk Eilert Sundt sjå at gåvene vart gitt direkte til
dei sjuke, som sjølve fordelte gåvene seg imellom. Dei spillsjuke
takka givaren først ganske naturleg og enkelt, men deretter tok dei til
med det som skulle vere den eigentlege takkseiinga: «fremførte en
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strøm af ord og en overvættes overflødighed af forbønner og Guds
velsignelser og af ros over de fromme mennesker, som betænke de
ulykkelige; undertiden talte de i munden på hinanden, men oftest var
det, som at den ene løste den anden af, og det hele skeede på sådan
indøvet måde, at jeg - endnu i denne stund - kunde ønske ikke at
have hørt det!»

VERNEOFFERET - GÅVESKIKKEN
Garden Maude på nordsida av Norangsfjorden i Ørsta vart råka av
skred både i 1720 og 1728. Ein dag mannen skulle til stabburet, stokk
ut eit snøskred rett mot han, då skal han ha sagt: «Eg gir ei kalvkvige
ta båsa, Gud, om fonna ikkje tek oss.» Og skredet stansa ved
bøgarden, og kalven skifta nok eigar, for folk heldt slike lovnader, står
det i Hjørundfjordboka 3 (Lars Strømme og Ragnar Standal).

«Den som i Nød og Fare eller i Bekymring for Fremtidens
Muligheder bønfalder Guddommen el. de halvguddom, Væsener om
Frelse og Held, søger ofte at forstærke Bønnens Virkning ned et Løfte
om at udføre en el. anden selvfornægtende from Handling (som
Valfart) el. at yde en vis Offergenstand til et fromt Formaal, helst
begge Dele.» 12

Dette var eit folkereligiøst fenomen, og verneofferet gjekk til kyrkje,
kloster eller hospital. Det vart ytt mange offer også til brønnar, under
kyrkjegolv og i fattigblokka. Kyrkja frykta overtru, og etter refor-
masjonen vart direkte votivofring i prinsippet forbode, også det å gi
løfte til helgenar. Men prestane gjorde ikkje særleg mykje for å stanse
denne nærmast illegitime ofringa som gav inntekter.

Slike offer kunne vere pengar, husdyr, jordleige, også utstyr og
inventar til ei kyrkje. I Noreg kjenner vi til ei sterk oppblomstring på
1600-talet, og var også i bruk til andre halvdel av 1800-talet. Til
dømes viser granskingar av myntfunn under kyrkjegolv at det er
belegg for denne offerskikken så seint som 1895.

KYRKJE SOM VOTIVGÅVE
Det finst fleire segn om norske kyrkjer som skal vere bygde på grunn-
lag av eit løfte etter ein nødssituasjon, t.d. Herøy kyrkje på Sunnmøre,
Sula kyrkje på Frøya og Løvøy kapell i Vestfold skal vere bygde etter
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løfte gjort i havsnød.13 I
nokre få tilfelle blir også for-
talt at kyrkja vart bygd som
votivgåve i samband med
skred, men ingen slike tilfelle
er kjent i vårt distrikt.

Det finst ein tradisjon knytt
til St. Sunniva på Selje som
omkom då ho vart teken/
verna av eit steinskred på
Selje. Hennar helgenattributt
er eit klippestykke. Om
biletet av St. Sunniva på
gjenstandar kan bety eit
ønske om vern for skred, er
uklart. Professor Henrich v.
Achen ved Bergen Museum
kjenner ikkje til konkrete
tilfelle.

Fleire kyrkjer i landet var
såkalla Love-Kirker (votiv-
kyrkjer) som ein søkte til for
å gi gåve med bestemte løfte
knytt til eller få hjelp «i store
overhengende ulykker,» Dei
mest kjende er Røldal kyrkje,
Tomas-kyrkja på Filefjell – og
Flosta kyrkje i Vest-Agder her
vi ser at skikken med å gi

votivgåver var levande blant sjøfolk 200 år etter reformasjonen.14

GÅVER TIL FATTIGE/SPEDALSKE
Det låg (ligg?) på dette feltet noko tvitydig i folkesjela på
Nordvestlandet, der både trua på at Storemannen rår og at lagnaden
rår, lever side om side. Folket har alltid kjempa mot naturkreftene,

St. Sunniva på vestveggen i Nidarosdomen.
Hennar helgenattributt er eit klippestykke.
Truleg vende folk seg til St. Sunniva ved
skredfare, men vi veit lite om dette. 
Foto: Astor Furseth.
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men når alt kjem til alt har det vore vanleg å godta lagnaden og nøye
seg med å seie «at det er slik laga» skriv Arthur Klæbo, som reiste
rundt i landet på slutten av 1930-talet og snakka med folk i skred-
område. Han forstod det slik frå folk han møtte at katastrofane, som
t.d. Tafjordulykka, ikkje vart oppfatta som straff for synd. «Det er
naturmaktene som blir prøvde, dei evige lovene som blir lydde.»

«Bøndenes Tænkemaade har den Ejendommelighed, at den under-
lægger Skæbnen alle Menneskelivets Omskiftelser: dette er den Sten
som Almuen ustandselig støder paa, naar den tilskriver, ikke sig selv
og sin egen Natur, men Skæbnen hvilkesomhelst Forargeligheder.»
skreiv Jørgen Pedersen Friis (København 1713).

Men inst inne finst det alltid eit element av det å kjenne seg liten
og hjelpelaus når dei mektige naturkreftene omkring rører på seg, og
dersom ein fare trua, var det alltid ein utveg å vende seg meir aktivt
til dei høgare maktene. Også med offergåver for å understøtte
bønene til Vårherre. Dette synest vere gammal praksis.

I løpet av 1500-talet forsvann spedalsksjuka meir eller mindre frå
Vest-Europa, bortsett frå i Noreg og på Island. I Noreg auka
sjukdomen, særleg i kystdistrikta på Vestlandet og nord til Helgeland,
og fanst heilt til første halvdel av 1900-talet. Det første spedalskehos-
pitalet på Vestlandet er St. Jørgens Hospital (Spetalen) i Bergen.
Spedalskhospitalet ved Reknes i Molde kom i drift frå 1716. Og til
begge desse hospitala vart det gitt mange gåver, også for å avverje
skred og andre naturulykker.

Det var tradisjon for å gi gåver, og ofte hadde givaren eit ønske
knytt til gåva. Det kunne vere ei gåve eller ei årleg gåve. Men det er
ikkje så mykje dokumentasjon å finne i arkiva om bakgrunnen for
gåvene, som nemnt, og dessutan kunne slike gåver bli lagde i dei
utplasserte bøssene og blokkene, og såleis ikkje bli spesifiserte i
rekneskapa.

Det vart gitt flest slike gåver på Vestlandet, skreiv Eilert Sundt. Han
tok kontakt med andre fattighus og spedalskehospital i landet, og
undersøkinga gav han ei klar formeining om at det var især frå kyst-
og fjorddistrikta på Vestlandet slike gåver kom, og «at der i indlandet
er mindre at spore af hine fra den katholske middelalder nedarvede
begreber om almisses værd.» Det rimar med det vi faktisk veit om



slike gåver til vern mot skred, dei kjem i hovudsak frå denne natur-
ulykke-utsette landsdelen. 

GÅVER TIL KYRKJA
Gåver med intensjon om å oppnå vern for skred kunne også bli gitt
til kyrkjer og kloster, som pengar, gardpartar, matvarer eller gjen-
standar. Det var oftast den næraste kyrkja/presten som mottok slike
gåver. Som følgjande viser, finst det mange tilfelle der folk sette
synlege handlingar og kontraktar bakom bønene sine. Deira uro fekk
ei viss lindring ved å gi frå seg noko verdfullt for å verne bustaden.
Trua på gode gjerningar var sterk.

Dosent Kjell Bondevik tok opp dette temaet, og legg til grunn at
dette var ei gammal mellomaldersk førestilling til liks med lovnadar
og valfartar som gode råd mot ulykker. Bondevik omtaler slike
eksempel frå eldre tid, nokre med segnaktige eller vandrehistoriske
drag i seg, men også nokre godt dokumenterte.

Sjølv om vi leiter med lys og lykte synest det vere lite skriftleg
dokumentasjon å finne om slike gåver/avgifter til kyrkje/kloster.
Bondevik meiner at uspesifiserte småavgifter på gardar skriv seg ofte
frå gåver som i den katolske tida, også i nokre høve for å avverje
skred. Kyrkjer og institusjonar fekk på den måten ei mengd
gardpartar. Bondevik går ut frå at slike avgifter oftast har rot i eldre
skikkar før reformasjonen, fordi den lutherske kyrkja ville ha problem
for å godkjenne faste avgifter med gjerningskristendom. Med tida har
kyrkja likevel oppfatta å ha hevd på slike avgifter etter «Alders Tids
Brug», og halde fram med å krevje dei inn, faktisk slik at avgifta i fleire
høve kom inn i matrikkelen. I kjeldematerialet dukkar dette berre
sporadisk opp, kanskje fordi presten vegra seg for å skrive ned dette
i klartekst, då det var læremessig ukorrekt.

Bondevik bruker som hovudeksempel eit truande fjell ved garden
Ylvesåker ved Sogndal. Der finst ein rasfarleg hammar kalla Pålshella
som skal vere 100-150 m lang og like brei. Her rasa ut eit fjellstykke
på 1600-talet som kom nær husa, og folk var redde for at det skulle
kome meir, og har sidan betalt årleg avgifter til kyrkjer for å bli skåna.
Dette stod ved lag til utpå 1900-talet. Bondevik fann dokumentasjon
som nettopp viser til hendinga på 1600-talet som gjorde at bøndene
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vart redde og lova å gi ei årleg avgift til Stedje og Kaupanger kyrkjer,
noko dei kalla «hedlepeng». Alle brukarane på Ylvesåker heldt denne
gåvelovnaden og betalte «hver efter sit brugende løbetal».
Gardsfolket følte det var uråd å kome frå denne hevdsretten, og dette
stod ved lag til 1935. Dei hadde vel liten hug til å bryte ein slik lovnad,
fordi dei frå gammalt av var redde for å vende Guds nåde til vreide.15

Eg har snakka med gardsfolka som bur på Ylvesåker i dag, og dei
kjenner til historia, men føler seg ikkje lenger trua av Pålshella, då
gardshusa er flytta noko vekk frå fjellfoten. Hella ligg framleis på
plass. I 2007 vart fjellet her granska m.a. med flyfoto, og geologane
har oppdaga eit større fjellparti eit stykke bakanfor, som har ein
sprekk i seg, men det er enno ikkje teke avgjerd om der er behov for
ei overvaking.

(Det gjekk eit fjellskred i 1727 over garden Hagenes i Luster. I saka som kom opp,
ser vi at bøndene på Hagenes hadde gitt gåveoffer, 10 kg korn årleg til Urneskyrkja,
for at Vårherre skulle spare dei for fjellet Feigenosi. Etterpå vart dei stemnde av
Urneskyrkja fordi dei slutta å betale. Folka meinte at då garden likevel vart øydelagd
av Feigenosi, kunne dei slutte å ofre denne avgifta!)

VERNEOFFER. EKSEMPEL FRÅ SUNNMØRE.
I Breisundet på nordsida av Hareidlandet er fjellet Skolma. Det stuper
rett i sjøen, og folk heilt frå eldre tider meinte at der var ein aukande
sprekk der. Skolmakloven ligg eigentleg på austsida av Skolma sitt
grannefjell, Grøthornet, og vender mot Sulafjorden. Kloven
går parallelt med strandlinja mot Sulafjorden, om lag 90-100 meter
ovanfor fjellkanten rett opp for Karlhaugen. I nord startar kloven i eit
gjel og har ei samla lengde på ca 90-100 meter, kanskje med eit
framhald under lausmassene der. I om lag 60 meter er kloven open
og er 1,5 meter brei (1981), noko som kan synast trugande. Det har
rådd frykt for at dette partiet vil falle ut og lage flodbølgje. Folk på
Godøya har frå gammalt av, blir det sagt, sendt årleg ei «almisse» til
«Spitalen» for å spare dei for dette fjellet og sleppe å bli råka av den
store bølgja. I alle fall så seint som i 1860 vart denne gåva framleis ytt.
Martin Bjørndal fortel at far hans dreiv fiske på Godøya kring 1860,
og i slutten av fisket kvar sesong la båtlaget frå 16 torskar av dei finas-
te: «Det dei fekk for desse fiskane hjå handelsmannen, vart sendt til



St. Jørgens hospital i Bergen som sælebotsgåve for at ikkje Skolma
skulle ramle ut.» Men det er ikkje funne noko skriftleg i arkiva på St.
Jørgens om denne gåvetradisjonen for å avverje skred/flodbølgje.16

Men Skolmakloven skapte otte også i noko nyare tid. Vi ser at
Hareid heradsstyre sende inn ein søknad til faginstansane om ei
synfaring, då dei meinte 2,5 millionar m³ var i rørsle. Seinare kom ei
tilråding frå statsgeolog Bugge om å sette opp merkeboltar slik at ein
kunne følgje med. Eg er ikkje kjent med at dette vart gjort. Det synest
heller ikkje som om sprekken har utvida seg dei seinare åra.

På nordsida av Sula låg plassen Kalvestad mot Heissafjorden.
Kalvestad vart herja av eit stort steinskred vinteren 1749 eller hausten
før, også av mindre skred nokre år seinare, og vart på grunn av dette
heilt fråflytta i 1780. Det er ennå lett å sjå at store delar av innmarka
og tuftene er dekte av stein. I gardssoga av Ragnar Øvrelid, og også i
Hans Strøm (1762), blir det nemnt at dei hadde særleg otte for ein
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Skolmekloven i Grøthornet går parallelt med Sulafjorden ovanfor Karlhaugen. Det
er ikkje kjent at kloven har utvida seg dei seinare åra, men folk frykta(r) at dette
partiet vil falle ut og lage flodbølgje. Foto: Leiv Arne Grimstad.



146

stor stein høgt oppe i fjellsida, som dei frykta ville knuse husa, og «Til
at forekomme saadan ulykke, der dessuden let kunde ramme baade
mennesker og kvæg, pleie gaardens beboere at sætte skurrer eller
trestytter under steenen» … og efter en gammel skik, som ei er uden
overtro, pleie de og, for at afvende den overhængende fare, at give
noget aarlig til nærmeste hospital».

Ei gammal historie frå Runde i Herøy fortel om ei berghylle som
heitte Trollvogga der det var ei klovne som stadig utvida seg, og ein
frykta at ein dag ville Trollvogga rase ned og lage flodbølgje. Ein slik
tsunami kunne ta husa i Kvalsvika, frykta dei, og etter tradisjonen
betalte folka på garden Kvalsvik ekstra kyrkjeskatt for at Vårherre
skulle avverje at Trollvogga fall ned og laga flodbølgje. Ein har ikkje
funne sikker dokumentasjon om dette i kjeldene (kanskje i
matrikkelen 1647: Nær Qualsuig, presten til Herøy byger). Før 1870 var
ikkje sprunga mellom Trollvogga og fjellveggen større enn at kyrne
gjekk bort på Vogga, men sprekken utvida seg og vart så brei at sjølv
ein spenstig kar knapt nok våga å bykse over. Det er tydeleg at dette
med verneofferet ikkje er gripe frå lause lufta, for folk var verkeleg
uroa over dette, også utpå 1900-talet. Saka kom endå til opp i Herøy
kommunestyre som vedtok at Trollvogga skulle skytast ned, nok som
vart gjort (for ein del av bergpartiet) den 12.10. 1960, og 3000 m³ fall
i sjøen utan at det kom til særleg flodbølgje, skriv Sunnmørsposten.

Eigentleg ikkje så lang unna Trollvogga er Laupsnipa ved garden
Laupen i Skredstranda, men altså på innsida av Gurskøya mot
Rovdefjorden og høyrer til Sande kommune. Laupsnipa er 558 meter
høg, og også her hadde ei slik frykt ført til at folk ofra ekstraskatt til
presten for at han skulle be om at dette fjellet ikkje skulle løyse skred.
Men så langt ein kan sjå i kjeldene ser det ikkje ut til at årleg avgift er
blitt betalt her. Bondevik meiner at folk her likevel kan ha ytt gåver. I
Soga om Sande og Rovde bind 3 går det fram etter munnlege over-
leveringar at folket på bruket Laupen skal ha betalt heilt opp til nyare
tid. Staden er fråflytta no. Denne fjellsprekken synest ikkje å ha endra
seg særleg gjennom åra, men det er interessant å sjå at Laupsnipa no
er registrert i fylkesoversikten over aktuelle risiko-område for
fjellskred.



På Bjørlykke på austsida av
Samfjorden i Haram på
Sunnmøre gjekk rett etter
1900 steinskred nær husa, og
det vart fortalt at i eldre tid
hadde det gått eit liknande
skred. Det eldste tunet låg då
nærare fjellet (bakanfor bruk
nr. 4 Bergjet), og kallast
Tuftene i dag. Den gongen
hadde dei forut ofra ei kvige
(eingongs gåve?) til spedals-
kehospitalet Reknes til vern
mot at skred skulle råke
bustaden. Dei meinte å ha
blitt bønhøyrde, for både den
gongen og i 1900, stoppa
steinane på bakkekanten tett
før husveggen.17

Ein fjellhammar heng oppi
floget kalla Skåphammaren
ved Indre-Trandal i Hjø-
rundfjorden, og gardsfolket

frykta at han ville falle ned over tunet. Her blir det sagt at i eldre tid
gav dei gåver til presten for at han i kyrkja skulle be om vern mot ras,
ei ordning som enno i dag finst munnlege overleveringar om. Det er
og fortalt at garden i si tid betalte sporveskatt til Sykkylvskyrkja for å
bli kvitt sporv i kornåkrane.

Sporveskatt vart betalt av fleire andre gardar både der i området og
ute på Sande, Rovde og Herøy. Hans Strøm skriv i Beskrivelse over
Fogderiet Søndmør om dei såkalla sporvemellaga på Velle og Mo: «I
øvrigt har denne Kirke [Ørsta], som eies af en Proprietair, et lidet
Jordegods, bestaaende af 8 V. 1 Pd. 10 Mk. Fisk, og deriblant især 2
Mællag, beliggende i de 2 Gaarde Vælde og Moe, som kaldes Spurve-
Mellagene, af Aarsag, at de i gamle Dage skal være skienkede til
Kirken, for at afvende den for Agrene skaldelige Spurv, hvilken Fugl
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man paa den tid maae have anseet for en større Lande-Plage, end nu
omstunder.» (2 mellag=9 kg)

«Spurveskatt» eller «Spurvetiende» og andre verneoffer var i
røynda neppe så uvanleg, men Strøm synest ikkje vedkjenne seg
denne ordninga, og er tydeleg skeptisk til grunngivinga: «Rimeligere
er det, at Giveren af disse smaae Stykker Jord har havt Tilnavn af
Spurv, hvilket dog er blot Gisning af mig.»

Det finst prov på at sporveskatten frå sykkylvsgardar vart ytt så seint
som i 1935 til Nykirken i Bergen. Det går fram blant anna frå avisartikkel
at det på denne tida framleis vart betalt årleg 30 kroner for kvart bruk, og
nokre hadde alt avvikla skatten ved eit eingongsbeløp på 500 kroner. I
den same artikkelen får vi også vite at ein annen «merkeleg skatt» hadde
blitt betalt før i tida. Dette vart gjort av eigaren av garden Dravlaus som
ligg under den truande Dravlaus-tua i Velledalen. Dei betalte verneoffer
til Sykkylven kyrkje for dette fjellpartiet. Biskop Fleischer vart kontakta (i
1935), og han sa at dette var nok rett, men høyrde til leivningar frå
katolsk tid.18 Det har vore folk oppe på Dravlaus-tua nokså jamt, og
fjellet synest i dag vere stabilt.

I Volda gjekk i vårløysinga 1805 eit stort jord- og steinskred over
garden Jostranda i Dalsfjorden, noko dei søkte godtgjersle eller
skattelette for. På tinget 31.5. 1805 vart det opplyst at ein ikkje lenger
hadde nokon sikker plass å sette husa på, då dei var ofte plaga av
både stein-, jord- og snøskred frå Storfjellet. Det var særleg ein knaus
oppe i fjellsida ovanfor tunet dei frykta og som ein gjekk i stadig otte
for, som «vilde den efter sin Directione ganske knuse gaardens unden
for staaende Huuse,» Det vart lagt merke til at årleg glei steinen noko
meir ut. Typisk nok for slike verneoffer-tankar var det ikkje desse
faktiske hendingane av snø- og jordskred, men nettopp denne uklare
trusselen frå steinen som plaga dei så mykje at dei tydde til høgare
makter. For grannen og tingvitnet Ole. J. Maarstøl opplyste på tinget
at «Det er elles efter en gammel Tradition have Bøygden bekjendt, at
denne Gaard svarer en kos læje til Woldens Krike aarlig. Som i de
ældere Tider skal være vedtaget, som et Gudeligt Løfte, for at afværge
denne Steens utdfald.».19

Sjølv om det kjem litt utanfor grensene til Sunnmøre fogderi, kan
det vere interessant å ta med eit velkjent skredområde i Romsdalen.
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Garden Flatmark har ei lang skredhistorie, og gamle Søre Flatmark
låg sør for Grønnfonngjølet rett under ein stor fjellknaus som gards-
folket visste hadde ein veksande sprekk i seg. Kaptein Rappe åtte i si
tid garden og gav ei halv tønne havre kvart år til dei fattige for at
hammaren ikkje skulle falle ut. Amund Brøste, som faktisk skulle
stryke med i skredet, kjøpte ein del av Flatmark i 1785 frå Rappe, men
det synest som om Rappe sjølv heldt fram med gåva inntil iallfall ca.
1800. Då meinte Amund at fjellet «nok kom til å hænge aligevel» og
han førte ikkje vidare denne gåvetradisjonen, blir det sagt. Måndag
ettermiddag 11. mars 1822 kom så fjellskredet over heile tunet og
knuste alle husa. Tre menneske og 5 husdyr døde, men det vart sett
på som eit sant under at dei andre personane i huset overlevde, kom
krypande ut mellom steinblokkane. Knut Fosse i Årsskrift for
Romsdal sogelag 1925 skriv at den «forrige eier, kaptein Rappe gav ½
tønde havre pr. aar til vor Herre som det heter – det er til de fattige –
for at ikke hammeren skulde falde ned.» Det er ikkje funne
dokumentasjon for at gåva faktisk vart ytt, men Knut Fosse levde
nokså nær i tid og er frå same området, slik at opplysningane nok er
pålitelege. Også i dette tilfellet er det truleg at gåva gjekk til Reknes,
nett slik Eilert Sundt skreiv.

UTAN VÅRHERRE TAR NATUREN SKEIA I EIGNE HENDER
Bak desse verneoffera for skred ligg det menneskelagnader som i
utrygge situasjonar vende seg til Vårherre og kyrkja med eit fromt
ønske om hjelp. Tanken om at alle tilfella må ha opphav frå katolsk
tid, som Bondevik held på, stemmer ikkje så godt. I fleire høve synest
desse «gåvekontraktane» ha blitt oppretta på 1600- og 1700-talet, ja,
endå seinare. Katolisismen ned sine helgenar og avlatsinstitusjonar
gav folk ein utveg til individuell kontakt med Gud. Lutherdommen
opna ikkje for dette i same grad, men mykje av det gamle vart ført
vidare.

Herleik Baklid har skrive hovudoppgåve om myntfunn under kyr-
kjegolv. Baklid og fleire andre som har granska skikken ved å putte
myntar i sprekker mellom golvborda, meiner at myntane i hovudsak
er votivoffer, ikkje mista. I Baklids undersøking av myntfunn i fire kyr-
kjer (Uvdal, Høre og Ringebu stavkyrkjer og Bø kyrkje) er det funne i
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alt 2543 myntar som let seg datere, og 80 % er frå før reformasjonen,
og 20 % etter. Det vil seie at vi har å gjere med ein skikk som primært
høyrer til mellomalderen, men som også har hatt ei viss utbreiing i
etterreformatorisk tid. Myntofringa nådde maksimum mellom 1263-
1320, og eit minimum og vendepunkt ved reformasjonen, med ein
liten oppgang igjen i perioden 1648-1730. Myntrekkene opphøyrar i
tida 1840-1895.

Denne tidsvurderinga synest også å høve med verneoffera for
skred, som i mange høve må ha røter frå mellomalderen, men vart
både praktisert og fornya heilt fram til slutten av 1800-talet, i nokre
høve inn på 1900-talet. Det var/er heller ikkje særleg skilnad mellom
katolske og protestantiske land. (Jf. Jussi Hanska)

Skikken med verneoffer var noko som føydde seg inn i allmenn
folkereligiøsitet. Mange slike gåver høyrer vi aldri noko om, då dei
kan vere gitt like anonymt som det å sleppe ein mynt gjennom kyr-
kjegolvet eller i fattigblokka, kanskje med ein liten tvil om dette var
rett kristen lære.

Eit særkjenne ved skredvern-gåvene er at nesten alle gjeld for same type
skred. Av dei 11 som her er nemnt for vår region, er 10 baserte på frykt for
stein- og fjellskred, og berre ei for snøskred. Dette høver også med dei
andre tilfella (33) eg har samla inn frå resten av landet. Kvifor frykta ein for
akkurat fjell- og steinskred, som berre utgjer ein mindre del av skred-
problematikken, medan snøskred står for 77,6 %, som tabellen viser.

Forklaringa på dette kan vere at mykje av denne gåvetradisjonen
vart styrt av ei frykt som var sprunge ut meir frå kjensler for det
ukjente enn for dei faktiske skreda som erfaringa tilsa.
Fjellskred/truande steinar var noko gåtefullt, eit lite forstått fenomen,
det kom særs sjeldan og heilt uventa.

Nesten alle vil hevde at i vår opplyste tid er ikkje naturkatastrofar
lenger ein bodskap om straffedom frå høgare makter. Utan denne
guddommelege årsaka som ligg attom, kan vi tru at katastrofane blir
oppfatta, i denne forstand, som grunnleggjande meiningslause. Men
som vi stadig oftare ser i dagens media, blir det sett ord på katastrofe-
årsakene. Naturkatastrofane blir framleis tillagt meining. Det skjer
ved at dei blir plasserte i samanheng med andre fenomen.

Det blir no rekna med at mange orkanar, flaumar og skred (kanskje
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også jordskjelv) må ha ei «unaturleg» årsak, og må ha noko å gjere
med menneskeskapt global oppvarming, noko som får støtte frå
klimaforskarar og andre naturvitarar, for ikkje nemne politikarar.
Dette fortel faktisk noko om vår naturoppfatning. Det er tydeleg at
for dei fleste har naturen tapt sin guddommelege autoritet, men
naturen har framleis stor autoritet – og slår attende med full kraft. I
våre dagar er naturen gitt ein moralsk dimensjon, og blir som ein
aktør som på eiga hand opptrer straffande overfor oss menneske; ein
hard reaksjon mot ufornuft, overforbruk og feilbruk av ressursane.
Det kan vere vanskeleg å fri seg heilt frå tanken om att dette framleis
er syndefallstatus, sjølv om det blir brukt andre ord.
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