Helårsfangst
SKOLEARBEID
5.-7.klasse
Kunnskapsløftet sier:
HISTORIE
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne



bruke begrepet periode og vise sammenhenger mellom fortid og
nåtid ved å plassere en rekke historiske hendelser på ei tidslinje
skape fortellinger om mennesker i fortida og bruke de til å vise
hvordan mennesker tenker og handler ut fra samfunnet de lever i

Geografi

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne




lese og bruke papirbaserte og digitale kart og lokalisere geografiske
hovedtrekk i sitt eget fylke, nabofylkene, de samiske
bosettingsområdene, Norge, Europa og andre verdensdeler
forklare sammenhenger mellom naturressurser, næringer, bosetting og
levevis

Til lærer
Her finner du lesestoff og oppgaver som kan gjøres i forkant av et besøk på
Svalbard Museum.
Det er også noen spørsmål som kan gjøres i etterkant av besøket.
Bruk vår hjemmeside www.svalbardmuseum.no
Gå inn på Natur, Kultur og historie og deretter pelsjegerliv. Pomorene kan også
være interessant lesestoff.

Nederlendere og engelskmenn var de første til å drive
ishavsfangst på Svalbard og de var enerådende fra 1500tallet fram til pomorene kom på 1700-tallet.
Pomorene handlet med nordmennene i noe som kalles
Pomorhandelen. De solgte fiskeprodukt og fikk korn tilbake.
Nordmennene begynte først med overvintringsfangst helt på
slutten av 1700-tallet.
På grunn av kontakten med pomorene fikk de norske
handelsmennene god førstehåndskjennskap til denne type
fangst.
Dansk-norske myndigheter så utsikter til stor økonomisk
gevinst på ishavsfangst og lokket med premier til de som
ville satse på dette.
Den første norske ekspedisjonen som skulle overvintre, dro
fra Hammerfest i 1795.
Den neste vi vet om er i 1822. De overvintret på
Ebeltofthamna i Krossfjord.
Året etter overvintret en ekspedisjon på Bjørnøya.
I denne perioden var hvalross det vesentlige byttet, i tillegg
til pelsdyr og sel.

Fra slutten av 1890-tallet og fram til 1941 hadde
overvintringsfangsten sin storhetstid.
Nesten 400 personer drev fangst i disse årene, vel 6 % var
kvinner.
Det ble drevet fangst på pelsdyr, men fangst på sel, fugl og
sanking av dun ga også økonomisk uttelling.

Verdien av overvintringsfangsten utgjorde 1,6
millioner kroner i perioden 1924 til 1940.
Verdien av selfangsten i samme periode var på vel 41
millioner. Overvintringsfangsten hadde minimal økonomisk
betydning.
Fangstmenn som dro opp på den tiden, tjente altså ikke
stort på fangsten. Hvorfor dro så mange opp likevel?

***

Wanny Woldstad (1895-1959)

Wanny må ha vært en tøff og egenrådig kvinne. Etter endt
husmorskole og giftemål og barn var på plass - på den tid
skulle alle kvinner lære seg husarbeid, gifte seg og få barn begynte hun å kjøre drosje. Hun ble Tromsø`s første
kvinnelige drosjesjåfør og hadde egen bil.
Gjennom arbeidet kom hun i kontakt med fangstmenn på
Svalbard og ble veldig fascinert av det de kunne fortelle.
Vinteren 1932-1933 var hun på plass i Hyttevika ved
Hornsund. Fire vintre skulle hun tilbringe der som
fangstkvinne. Sønnene hennes var med som fangstmenn
vintrene 1933-1934 og 1934-1935.
Wanny er Svalbards første fangstkvinne.

Ord om Wanny:

… Helge Ingstad i forordet til Wanny Woldstads bok.

"I løpet av en vinter bakte hun 900 brød foruten
kaker. Hun hadde ansvaret for klesvask og
husvask, bøting og lapping. I tillegg var hun aktivt
med på fangstarbeidet."

… Marit Anne Hauan i
Svalbardboka 1989.

Oppgave
Du kan lese mer om pelsjegerfangst og pomorene på
hjemmesiden vår www.svalbardmuseum.no
 Gå inn på Natur, kultur og historie, pelsjegerliv
Lag ei tidslinje som starter i 1795 og går fram til i dag.
Før på
 årstall for overvintring
 navn på fangstfolk vi har skrevet om
 stedsnavn

Fangsthytter

Fangstfolkene organiserte seg med en hovedboplass – ei
hytte som ble kalt hovedstasjonen. I tillegg hadde de fleste
flere små hytter, bistasjoner. Disse var plassert en eller
flere dagsmarsjer fra hovedstasjonen. Mellom alle hyttene
satte man opp revefeller og/eller selvskudd for isbjørn.

 Rekved
I strandkanten driver store tømmerstokker og småved i
land. Det kaller vi rekved.
Store tømmerstokker sluppet i russiske havområder og
omsider drevet i land på Svalbard, er flotte å bygge med og
til å fyre med.
Fangstmannen samlet rekved.
 Hvilke andre materialer ble brukt til å sette opp
hytter?

Det har i vår tid vært flere fangstmenn på Svalbard, blant
andre Tommy Sandal som fremdeles driver fangst. Han
holder til i Kapp Schollin, ytterst i Van Mijenfjorden.
Andre er Louis Nielsen og Hans Lund. Louis var på Akseløya.
Hans Lind var på Farmhamna i Forlandsundet.
Vi konsentrerer oss om to karer som har drevet på lengst og
har hatt flest overvintringer:
 HILMAR NØYS (1891-1975) «KONGEN AV SASSEN»

Foto: John-Eldar Pedersen www.norpol.no

Hilmar kom fra Andøya og hit sammen med tre onkler.
Han slo seg til på Fredheim i Sassendalen.

HARALD A. SOLEIM

http://svalbardposten.no/nyheter/alene-som-fangstmann

Harald Soleim hadde en drøm om å padle elvene i Amasonas,
men endte opp som fangstmann på Svalbard.
Første vinteren, 1977, holdt han til i Bjonahamna i
Tempelfjorden, men året etter flyttet han til Kapp Wijk i
Dicksonfjorden. Her har han vært siden.

FANGSTMANNSMAT
Jegeren trengte også fett på kroppen for å holde på
varmen, og både rype, rein og sel hadde mye fett.
Om våren kunne fangstmannen og jakte ulike fugler og spise
egg.
Rypa er en god middag for både dyr og mennesker. Å sette
ut rypesnarer var en del av fangstmannens daglige gjøremål.

KNUT HØIHJELLE Namdalsavisa

Reinsdyr var det mange av. Fangstmannen trengte både
kjøttet og pelsen. Pelsen brukte han til å varme seg med.

Selspekk var livretten til gutten som vokste opp i
fangstmannshytta vi har på museet.
 Trikiner
I kjøttet og musklene til isbjørnen kan det forekomme
trikiner. Det er små dyr. Slikt kjøtt er livsfarlig å spise uten
å koke/steike det godt først. Ved 60 gr C dør trikinene og
kjøttet kan spises.










Isbjørnskinn var god handelsvare.
Kjøtt og muskler kan ha trikiner i seg. Det er små dyr.
Slikt kjøtt er livsfarlig å spise uten å koke/steke det
godt først.
Den voldsomme jakten på isbjørn førte til en bestand
som til slutt var så lav at den rett og slett var i ferd
med å bli utryddet.
Det førte til at Norge i 1972 besluttet å frede isbjørn
på Svalbard.
I dag er det rundt 2700 bjørner på Svalbard, men
bestanden er i ferd med å minke som følge av
miljøgifter.

FJELLREV

 Fangstmenn opp gjennom tidene har drevet rovfangst
på denne karen på grunn av skinnet.
 Den dag i dag betaler rike mennesker mye for et
reveskinn de kan pynte seg med.
 Fangstmannen fikk bedre betalt for reveskinn enn for
isbjørnskinn.
 Nå er fjellreven fredet.

Fangstmetoder
Fellene ble satt opp mellom fangsthyttene.
Revesaks/bjørnsaks var en stygg metode og ble etter
hvert forbudt.
Fangstmannen hengte opp kjøttbiter for å lokke til seg
reven/bjørnen. Ved siden av godbiten lå saksa halveis
nedsnødd. Tråkket dyret i den, smalt saksa til rundt beinet.
Reven/bjørnen brukte all sin makt for å komme seg løs.
Noen ganger slet han løs benet og ble trebeint.
Andre ganger hang og slang beinet til han til slutt fikk gnagd
det av.
Smertene og blodtapet gjorde at han fikk en vond død.
Ikke rart denne fangstmetoden ble forbudt?


Lemfeller

rehttp://home.c2i.net/mwijnen/svalbard/svalbard.htmlven

 Lemfeller gjorde at reven døde med en gang.
En slik felle for rev vil du se på museet. Det skal vi forklare
deg hvordan den fungerer og du kan få prøve å sette den
opp selv.

 Selvskuddkasse for isbjørnfangst er det eneste
fangstredskap som er utviklet på Svalbard.
Disse ble plassert på odder og hauger slik at vinden kunne
blåse dem tomme for snø og slik at isbjørnen kunne få øye
på dem. Et selvskudd bestod av et avkuttet gevær plassert i
en trekasse med bein, med en åte som var festet til
avtrekkeren med streng.

 Både hannbjørn og hunnbjørn jakter. Særlig viktig er
det for hunnbjørn med unger å få nok næring til alle.
Hva tror du skjedde med de morløse ungene?
 Denne fangstmetoden ble etter hvert forbudt.

 Gevær var/er selvfølgelig også i bruk på jakt.

***

GEOGRAFIOPPGAVE
Til denne oppgaven trenger du en A3-kopi av et kart over
Svalbard.
1)

2)

Finn Tempelfjorden på kartet. Let fram
Sassenforden, Sassendalen og marker Fredheim.
Finn Dicksonfjorden.
Marker Kapp Wijk på kartet.
Hvordan vil du komme deg til Fredheim fra
Longyearbyen
a) med båt sommerstid
b) med skuter eller på ski vin
Marker reiserutene på kartet.

3)

Hvordan vil du komme deg til Kapp Wijk på

a) sommerstid
b) vinterstid
Marker på kartet.

SKJØRBUK
Sykdommen var fryktet av sjøfarende og var i flere hundre år
beskrevet som en sykdom med dødelig utgang.
Sykdommen fører til slapphet, tannkjøttet hovner opp og har lett for
å blø og tennene faller etter hvert ut. Sykdommen angriper
bindevevet. Blødningene og hevelsene sprer seg til resten av kroppen
og fører til slutt til døden. I 1923 ble det klart at årsaken til
sykdommen var C-vitaminmangel.

Skjørbuksurten vokser langs
hele norskekysten og også på
Svalbard. Planten tilhører
korsblomstfamilien og er 1035 cm høy. Den er rik på Cvitaminer.
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Visste du at …
… urten har og vært brukt ved hemoroider, kolikk, og åndenød og
lungeødem som følge av hjertesvikt
… skjørbuksurt kan ha god virkning på revmatiske plager
… i tillegg til å være en rik vitaminkilde, har skjørbuksurt
antiseptiske, urindrivende og svakt avførende egenskaper
… påført utvortes er de knuste bladene blitt brukt til å hele sår
… saft av planten kan brukes på kviser og som antiseptisk
munnvann ved munnsår
… urten smaker sennep
NB! Store mengder kan føre til skader på slimhinner samt forårsake
blødninger i mage, tarm og nyrer.
***

ETTERARBEID

1)

Hvilke dyr jaktet fangstmannen på?

2)

Tegn en lemfelle og forklar virkemåten.

3)

Tegn en selvskuddkasse og forklar virkemåten.

4)

Hvorfor er det forbudt å bruke
revesaks/bjørnesaks?

5)

Skjørbuk var en fæl sykdom. Vitaminmangel var
årsaken. Hvordan virket sykdommen?

6)

Hvilken plante var viktig å spise for ikke å få
skjørbuk?

7)

Hvor i terrenget vokser denne urten?

8)

Noen oppbevarte i tillegg en spesiell bærsort på
krukke. Hvilken bær?

9)

Hva ville du hatt med deg i fangsthytta viss du
skulle bo der en hel vinter?

10) Nevn 5 ting som var i fangsthytta på museet.
11) Tømmer? Her? Hvor kommer det fra?
12) Hva kaller vi tømmer/småved som kommer
drivende?

