”Silda va vektigar
enn tørrhøye”
På Eikrem i Tingvoll har Liv og
Einar Lund restaurert et gammelt
naust som bærer med seg minner
om det som tidligere var den
viktigste leveveien på garden.
Maud Grøtta | Landbruk Nordvest

Liv og Einar har ikke prioritert sjøen,
men for ”gammelkarran” var sjøen
viktigst og de lot tørrhøyet ligge hvis
silda kom. I siste halvdel av 1940-årene
ga også sjøen god fortjeneste, da ble det
tatt store mengder laks på kilenot her i
Tingvoll, forteller Einar.
SMIL-midler
Naustet hadde forfalt en god del før
jeg tok tak i det, sier Einar. - Mange
taksteiner hadde blåst av, hullene var
dekket over med plater noen steder.
Tømmerveggene var i ferd med å skli
ut. Veggene ble rettet opp og sikret ved
at stokkene er skrudd fast til plank på
innsida. Taket er skiftet og det er lagt
kledning på sjøsida. Tiltaket kostet
meg 125 tusen kroner. Jeg fikk 25 tusen
i SMIL-midler. Jeg hadde et altfor
beskjedent kostnadsoverslag og kunne ha
laget en tilleggssøknad, men det ble nå
aldri gjort.

Einar er svært fornøyd med det nye taket.
- Fylkeskonservatoren mener taksteinen som
var på naustet er fra hollendertida; 1600
eller 1700-tallet. Jeg fikk tak i Dana-stein
som har akkurat den samme fasongen og
samme størrelsen! Den var ikke billig, men
for meg var det viktig å legge et tak i samme
stil som det gamle. Foto: Maud Grøtta.

Naustlemmen har skyvedører. - De jerna du
ser på hver side her var feste for en trerull,
lik den som er bak på notbåtene, kan Einar
fortelle. Her ble nøtene rulla ut når silda
kom, det skulle gå fort! Foto: Maud Grøtta.

Fra sjø til kontor
Einar kommer fra Trøndelag. Han har
ei mangslungen yrkeskarriere bak seg i
Tingvoll; postbud, ordfører, daglig leder
ved NORSØK. De siste fire årene har
han jobbet i hovedadministrasjonen
i Bioforsk og ukependlet til Ås. På
garden som nettopp er overlatt til neste
generasjon, har han og Liv drevet med
sau i 35 år. - Vi har egentlig gjort det
samme som generasjonene før oss, men i
stedet for å dra på sjøen så drar vi av sted
fra garden i bil til en jobb et annet sted.
Det har alltid vært noe annet enn garden
som har gitt den viktigste inntekta.
maud.grotta@lr.no
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Naustet er et stort tømmerbygg, det måler ca 6 x 12 meter. Naustlemmen er bygd opp i
stavline som er den tradisjonelle reisverkmetoden på Nordmøre. På naustlemmen ble nøtene
oppbevart. Naustlemmen har også et rom som ga sengeplass for sildefiskerne. Foto: M. G.
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