«Ti søen den tager så mangen»
– om storm og uvær på kysten
Håvard Dahl Bratrein
Vinden har mange positive egenskaper som var
til stor nytte i folks hverdag. Det kunne være til høytørk eller produksjon
av tørrfisk, til å seile fiskerbåter og jekter. Men vinden kunne også bli en destruktiv
kraft med store og ødeleggende virkninger.
e store uvær kan gjøre atskillig
skade på bebyggelsen. Vindusskodder, stormdører og bardunering er
mange steder standardutstyr, og noen
steder har man sørga for alternative
innganger i forhold til de verste vindretningene. Til og med Helgøykirka er
blitt godt avstaga, etter at en storm i
1902 flytta kirka noen meter av grunnmuren.
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Det er stor forskjell på hvordan vinden
tar på boplassene. Hvor god en gård var
ansett for å være, avhang ikke bare av
ressurser på land, men også av adgangen til havet, og utsatthet for stormskader på bebyggelsen. Dette spilte en
rolle for inntektsforholda på gården, og
derigjennom for hvor mye gården kunne
betale i jordleie og skatter. Et vanlig mål
på dette var skyldverdien for gården.
I matriklene kan enkelte gårder være
omtalt som særlige uværsgårder, som
Slettnes på Vanna. Her oppgis det i 1819
at gården lå på et sted hvor vær og vind
er særdeles sterk og ofte gjorde skade på

hus og andre ting. Dette reduserte
gårdens skattepotensiale.
Karakteristisk for landsdelen er
imidlertid den ujamne vind, fallværet, da
krafta i vinden konsentreres i enkelte
støt eller rosser. Dette oppleves især når
vinden blåser fra fjellet. Da kan det være
omtrent vindstille mellom hver rosse.
Det kan da oppstå store materielle
skader på hus og båter, og på sjøen kan
rossene forårsake kollsegling. Også
Petter Dass (ca. 1690) var vel kjent med
fallværet, som han kaller «flave»:
En uformerkt flave kan komme med
hast,
der ligger den stakkel med båten omkast,
nedsjunken i skinnstakk og trøye.
På en utsatt fallværsgård som Slettnes
måtte mannfolka gå ute natt og dag i
fullt sjøhyre for å utbedre skadene etter
hvert, heiter det i ei beretning fra 1840.
Torvtaka måtte forsterkes med store
kampesteiner for å øke vekta. Etter det
folkevittigheita sa, kunne Slettnesfolket

bare ale geiter med horn, for geitene
måtte kaste seg rundt og hogge tak i
marka under rossene! I Breivik på
Rebbenesøy tok ei rosse heile fem
bygninger den 12. januar 1835.

De store skadevær
Etter de opplysningene vi har fra de
siste 300 år, synes de store stormskadene i landsdelen å inntreffe med
40–50 års mellomrom. Endel år som
særlig peiker seg ut, er 1625, 1692, 1796,
1840, 1882, 1893, 1932 og 1993, men
lokalt kan det også ha vært mange fleire
større skadeår enn disse.
Fra 1625 kjenner vi til at 210 fiskere fra
Namdal og Helgeland omkom på en
gang ved Gjeslingan i Folla, og julaften
samme år forteller ei vise om ti båter
med 30–40 mann som blir borte for
Vardø og Kiberg. «Herrens sterke vær
det gjorde», sier visa, som er ett av våre
eldste bevarte litterære produkter fra
landsdelen. Petter Dass skriver om et
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uvær på Folda hvor nærmere 500
mennesker skal ha omkommet.

Fra Vesterålen har vi ei beretning om en
storstorm den 6. februar 1821. Det blei
«stor sjøskade», heiter det i en sørgesang, og bare for Andenes omkom 28
mann. Blant anna hører vi om en båt
som lensa unna været og kom inn i
Kvalsund ved Tromsø, mens en annen
båt stranda ved Sørvær i Finnmark.
Fra 1838 blei det utgitt avis i Tromsø, og
etter dette finner vi ofte fyldig omtale av
de store vindskadene på kysten. Ett av
Øverst: Minnebauta over omkomne på
havet, Træna kommune.
Nederst: Storm ved Stad i 2004.
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Foto: Thomas Bickhardt/NTB Scanpix.

Den neste storstormen vi skal omtale,
skjedde i 1796, og raste i hvert fall i
Troms og Finnmark. Tradisjonen om
uværet holdt seg i nærmere hundre år,
og finnes omtalt i avisa ca. 1880. Den
gang kunne folk fortelle om et svært
uvær langt tilbake i tida, som folk kalte
«utnora», dvs. storm fra nord-nordvest.
Det hadde vært godt vær om formiddagen, heitte det, så mange folk var
på sjøen eller i vedmarka. Dette var
tydeligvis 10. januar, da ti mennesker
omkom på Vanna, to personer drukna i
Sørreisa, og skadene var merkbare i
Finnmark.

Foto: Erlend Haarberg, Samfoto.

Ei ulykke på Stadhavet i 1692 skjedde
rettnok utenfor landsdelen, men storparten av de mange jekter som gikk
tapt, var fra Nordlandene, deriblant
Petter Dass si jekt.

de første store uvær som blei omtalt, var
9. september 1840. Da blei en fembøring
slengt inn gjennom kjøkkenvinduet til
presteenka på Karlsøy, madam Kaurin,
og sju mann omkom ved to forlis på
Vanna.

Et øyenvitne

Foto: Jonas Ellingsen/NTB scanpix.

Den verste stormen vi kjenner til i NordNorge, var trulig den som raste i 1882.
Første kom ett uvær, som raste 15.–16.
januar, etterfulgt av en orkanaktig
storm 4. februar. Fra «Tromsø
Stiftstidende» har vi ei øyenvitneskildring av uværet fra Nordeidet på
Reinøy, som er kjent for sine kraftige
fallvær fra sørvest og vest. Vitnet var
kirkesanger Anton Jørgensøn fra
Karlsøy, som da dreiv skole på
Nordeidet krets i ei leid stue. Dette er
hans beretning:

hvis brystvegg beveget seg således
innover at mitt sengested som stod tett
opp til veggen, flyttedes fra denne, og
lyset på bordet falt ned. I hast var jeg i
klærne og ute på trappen. Men hvilket
syn! Smuget mellom skolen og min verts
stue var oversådd med tømmer, bord,
torv og sten. Jeg forstod nu hvorfra hint
brak kom.
Jeg så min vert ute og støttende seg i ly
for huset. Jeg ropte ham an, men uaktet
kun noen alen skilte oss ad, varte det dog
lenge innen han våget seg over. «Hvorfra
all denne material», spurte jeg. «Det er
Per Larsens stue som er «flekt av» like til
loftet og bortover til kamret». «Kamret
står altså, men er beboerne kommet ut?»
«Nei». Nye salvinger feide vekk hva der
var lagt i smuget, og forsynte det igjen

med ny tilførsel. Tømmer, bord og torv
håndtertes så lett i luften som det var
never eller spon.
Komne over i min verts stue, kommer
Per Larsens hustrue styrtende inn med
skriket: «Kjære folk, redd mine børn! For
Guds skyld! Frels mine børn!» Da disse
var bragt i sikkerhet – forsåvidt her nu
kunne være tale om et sikkert
oppholdssted – feides også kamret av i
like linje med stua, og alle deres
eiendeler: gangklær, ull, tøy, gikk med.
I Finnmark hører vi om fire kirker som
blei ramma samtidig. Kjelvik kirke blei
fullstendig knust, og aldri gjenoppført.
Inga kirke blåste av murene, og måtte
rives for å oppføres på nytt. Kistrand
kirke mista tårnet og en vegg, mens

Klokken litt over ni igåraftes gikk jeg
tilsengs. Etter omtrent ¼ time stilner det
opp. Ikke lenge etter hører jeg en dump
lyd som av en fjern torden, som synes å
nærme seg, og en uforklarlig angst
påkom meg, straks etterpå et voldsomt
støt mot huset, hvorunder dette beveget
seg i alle sine sammenføyninger, og så
igjen en 10 min. aldeles stille.
Idet jeg i mitt oppskremte sinn håpet at
det dermed ville være endt, hører jeg
igjen den samme dumpe lyd, derpå et
forferdelig brak, som om et hus styrtet
sammen, og så atter et støt mot huset,
Ødeleggelsene var store i Melbu i
1996.
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Talvik kirke fikk sakristiet knust. Og
det var ikke bare kirkene det gikk ut
over. I Hammerfest blei ei heil bryggerekke med sju pakkhus og kaier feid på
havet.
Uværet førte til svære skader overalt på
kysten. Det blei derfor nødvendig for
fylkesmyndighetene å opprette en
hjelpekomite. Den reiste tre turer rundt i
havdistrikta i Troms med båter, never,
bord, spiker til reparasjoner, mel, gryn,
klær, brensel, lys, fiskeredskap og høy.
Verst var tilstanden i Helgøy sogn, samt
noen steder på Ytre Senja. Folk mangla
det mest nødvendige til livsoppholdet,
og mannfolka var i Lofoten, så det var

lite hjelp heime. På de ytterste øyer i
Helgøy – heiter det i rapporten – ville
sannsynligvis fullstendig hungersnød
ha inntrådt fleire steder om hjelp ikke
var kommet utenfra. Folk levde der av
gamle bederva fiskehau og guanofisk,
som de kokte til suppe med litt melrusk
i, hvis de hadde.
På de tre reisene i fylket blei det utdelt
blant anna 17 båter, 10 000 stk. never til
taktekking, 5,5 tonn mel m.m. Skadene i
Karlsøy blei taksert til 22 000 kr., som
var det største beløp som ble utbetalt i
fylket nest etter Skjervøy (med
Nordreisa). Blant anna var 84 båter i
Karlsøy ødelagt.

Seinere skadeverk med store materielle
ødeleggelser hadde vi i 1932 og ikke
minst vinteren 1993.

Drukningsulykkene
Ved disse stormene var det i første rekke
rasering på land som gav de store
skadene. Ved andre uvær var det, som vi
alt har sett, småbåtflåten på havet det
kunne gå hardt utover. Dette gjaldt
særlig under de store sesongfiskeriene,
som i Lofoten, når mye folk var samla,
og stormen kom uforvarende, mens
fiskerne var ute på havet. På Lofothavet
var det særlig nordvesten som var
frykta, for da var det vanskelig å ta seg
opp mot land, og lensing tvers over
Vestfjorden var ikke noe godt alternativ.
Det største ulykkestallene vi kjenner fra
Lofoten er fra 25. januar 1893, da 119
fiskere omkom på en gang, og den
31. mars 1868 da det omkom 96. Det
vanlige tallet for heile Lofotfisket var
30–40 omkomne, med et gjennomsnitt
fra 1861 til 1880 på 26 personer pr. år.
I tillegg til dem som drukna, blei et stort
antall redda fra hvelvet. I åra 1887 og
1891 ble ca. 130 personer redda hvert år
i Lofoten.

«Enken» av Kaare Espolin Johnsen.
Det er mange som har gått hjemme og
venta i tunge stunder.
© Kaare Espolin Johnson/BONO 2013.
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Foto: Dag Alveng.

Drukningsulykker forekom ikke bare i
Lofoten, men over heile landsdelen. De
skjedde heller ikke bare under fiske, men
på tur til kirke, handelssted og skole,

under frakting av høy, ved og krettur,
og de utallige andre gjøremål som
foregikk med småbåt. Noen ulykker
skjedde ved at vindrosser kvelte båten
på havet, andre ved at vinden laga bårer
og brottsjøer som fylte båten, eller førte
til forlis i ureine leier og vanskelige
støer. Kvinner og barn måtte også ferdes
på sjøen. Ikke minst ser vi at kirketurene
kunne være utsatt. Ved et åttringsforlis
forteller tradisjonen at bare dåpsbarnet
blei berga, flytende i ei komse. En
gjennomgang av alt materiale fra ei
vanlig kystbygd, Karlsøy prestegjeld,
fra 1600-tallet og fram til i dag, gir et
samla tall på 783 drukna personer.
Også embedsmennene var utsatt. I 1695
drukna fogd Riber og i 1876 sogneprest
Kobro, begge på embetsreiser i Karlsøy.
I 1746 drukna klokker Hegelund og i
1818 klokker Hans Leonard. I 1853
drukna lensmann Gramm og i 1903
ordføreren i Helgøy, Edvard Raste.

mennesker har omkommet på havet de
siste 300 år.
De menneskelige omkostningene ved
dette har vært enorme, med utallige
enker og faderløse, oppsplitta familier
og bortsetting av barn. Men også de
samfunnsmessige konsekvensene var
store. Det krevdes omfattende fattighjelp
i mange bygder. Det var helst menn i sin
beste og mest produktive alder som
drukna, med et gjennomsnitt i Karlsøy
på litt over 30 år. Dette måtte få følger
for befolkningstilveksten. Stundom kan
vi se at heile befolkninga blei skifta ut i
ei bygd etter store båtforlis. I 1791 heiter
det fra Sør-Grunnfjord på Ringvassøy:
«Alle borte på sjøen, og gården øde».

I tillegg til drukningsulykkene var det
mange som berga seg, ofte under
dramatiske forhold. Noen ser vi berga
seg ved ett forlis, for så å drukne ved
neste. Mye kan tyde på at de fleste
fiskere i sitt liv en eller fleire ganger var
i havet, også om de unngikk drukningsdøden.

Tiltak
De mange drukningsulykker i NordNorge førte til at Nordlandsbåten tidlig
blei satt under debatt. Alt ca. 1860 tok
den kjente samfunnsforsker Eilert Sundt
opp spørsmålet om nye båttyper. Fra
1890-åra begynte den store utskiftinga

På 1600-tallet er det svært få ulykker
man kommer på sporet av, det er kjent
bare et par omkomne fra Karlsøy
prestegjeld, og heller ikke 1700-tallet har
god nok kildedekning, så tallet kan godt
være enda større. Det blir da 1800-tallet
som står fram som det mest belasta
århundret, med 4–5 personer årlig som
drukna. I enkelte bygder blei store deler
av den mannlige befolkning borte på
havet, i heimbygda, på Lofoten eller på
Finnmarka. For heile Nord-Norge betyr
dette at kanskje så mye som 30–40 000

«Forlis på den norske kyst» malt av
Johan Christian Claussen Dahl, 1831.
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Etter storstormen i 1882 blei det satt i
gang innsamling av penger til de skadelidte. Det kom også bevilgninger fra
staten, slik at et eget fond kunne opprettes: Stormskadefondet. Fra dette
fondet blei det fleire ganger seinere delt
ut midler ved de store uvær. Dette lindra
noe av de materielle skader som oppstod. I dag dekkes stormskader ved
tvungen forsikring.

Et personlig
vitnesbyrd
Hva som ligger bak de nakne tallene av
menneskelige lidelser, er det vanskelig å
Øverst: Forsøk på å berge seilbåter
under en storm i Honningsvåg. Bildet
er antakelig fra tidlig 1900-tall.
Nederst: «Veslemor» fra Karlsøy
forliste i 1938 ved Jan Mayen på
heimtur. Heile mannskapet berga seg.
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Foto: Ukjent, Tromsø Museum – Unioversitetsmuseet.

Noen steder blei det gjort forsøk med å
etablere redningsstasjoner, staten
begynte å utbedre støer og anlegge nødhavner, og fra ca. 1890 kom det private
Redningsselskapet i drift med sine
effektive redningsskøyter. Ilddåpen fikk
selskapet 20. mai 1894, da «Collin
Archer» redda mange folk i
Hamningberg, mens 85 fiskebåter og
17 fraktefartøy ble ødelagt.

Foto: Ukjent. Tromsø Museum – Universitetsmuse

av fiskeflåten. I første omgang dreide
det seg om store åpne seilskøyter, sida
dekka farkoster med motor. Da gikk
ulykkestalla raskt ned.

fatte. Hvilke virkninger ei enkelt ulykke
kunne få, skal vi se på i det følgende. Vi
kjenner historia godt fordi kirkesangeren i bygda, Jørgensøn, omtalte
ulykka i avisa bare ei ukes tid etter at
den skjedde. Også folketradisjonen
bevarte minnet om det som hendte.
På Reinøya bodde to fattige nabofamilier. Den ene hadde seks små barn,
den andre fem. Det var i mars 1881.
Mennene var dradd på Finnmarka.
Konene i de to familiene, Elise og
Jakobine var rodd til handelsmann
Helberg på Karlsøy for å få litt mel. De
måtte vente til handelsmannen var
ferdig med middagskvilen, så det var

Alstadhaug
Vi har tilfeldig valgt Alstadhaug
prestegjeld, for å vise hvor mange som
omkom på havet i en drøy tiårs-periode i
en kystkommune i Nordland:
Årstall
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854

Antall personer
druknet på
havet
15
10
7
16
15
23
11
7 (?)
12
2
19

Kilde: Alstadhaug kirkebok 1831–54 gjengitt
av K. Gjelle i Helgelands Blad.

begynt å mørkne før de kom seg av
gårde. Et stykke fra land kom et vindkast, som nesten fylte båten med sjø, og
kjeipen blei revet av. De måtte derfor
vende tilbake til Karlsøy for å få
reparert båten. Da været var stilna noe
av, la de på nytt av gårde, for heime
venta barna, i mattomme hus.

Så høres den tiding på annen hver ø
Hvor den og den er forulykket på sø
Kullseilet på fjorder og viker
Man neppelig kommer i noen manns hus
her kjæres (klages) jo over Neptuni
fremfus
Ti søen den tager så mangen.

Midt i Karlsøysundet slo uværet til
igjen, med snøtykke fra sydvest. Båten
blei drevet av gårde og stranda på
Karlsøy. Jakobine druknet, mens Elise
blei funnet omkommet på land dagen
etter, da folk dro ut for å leite. Heime
venta de to barneflokkene heile natta på
mødrene sine. Det var omtrent ikke matsmulen i noen av husene. Hos Jakobine
var det fem barn, den yngste under ett
år, den eldste bare 16. Den yngste
overlevde på en grøt av en halv kopp
mel og ei halv flaske melk.
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Den øyeblikkelige nøden blei avhjulpet
ved at sognepresten sendte ei av
tjenestejentene sine for å ta seg av hus
og fjøs. Barna blei spredt hos naboer, og
både presten, lensmannen og handelsmannen tok en unge hver. Det blei satt i
gang pengeinnsamling og presten sørga
for innkjøp av tøy og sying av klær til
barna, mens fattigkassa sørget for en del
mat. Den ene av enkemennene utvandra
10 år seinere til Amerika med ei av
døtrene.
Allerede Petter Dass skriver i Nordlands
Trompet om ulykkene og sorgen som
rammet så mange:

Artikkelen baserer seg for det meste på
materiale publisert i Karlsøy og Helgøy
Bygdebok, Hansnes 1989–1992, og i
Arctandrias skrifter nr. 9, Tromsø 1997,
begge av Håvard Dahl Bratrein. De
siterte vers og prosatekster er språklig
svakt modernisert av forfatteren.
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