Velkommen til fiskeværet Sør-Gjæslingan
i Vikna Kommune i Nord-Trøndelag

Væreierbolig og rorbuer
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Strandnellik
Kommuneblomsten for Vikna kommune

Idé og form; Korthuset AS, Fred Berntzen
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I
Historien
Fiskeværet var krongods gjennom hele middelalderen og fram til begynnelsen av 1700 - tallet. Dette bekrefter hvilken betydning fiskeriene hadde
for datidens samfunn.
Skriftlige kilder forteller at det på 1500-tallet sto små kirker i en rekke av
Namdalsværene, deriblant Sør-Gjæslingan. Det var viktig for kirkens menn
å sikre sine økonomiske interesser i fiskeriene, og det var ikke bare salige
Petter Dass som reiste med sine jekter til Bergen med tørrfisk. Allerede på
1500-tallet hører vi at prestene på Nærøya var blant de største fiskehandlerne i distriktet med egne jekter som årlig seilte turer til Bergen.
Sør-Gjæslingan kom på private hender i 1728. Første eier var forretningsmann og senere borgermester i Trondheim, Hans Hagerup. Deretter skiftet
været eier 16 ganger. Lengst var Gjæslingan i Brantzæg-familienes eie.

Væreierfruen

Væreier

Elise Nergaard

Christian Fredrik Nergaard

1800 - 1887

1800 - 1887
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II

Vi ønsker dere velkommen til Fiskeværet
Sør-Gjæslingan
-et fredet kulturmiljø ut mot storhavet.

Like årviss som grågåsa trekker mot nord, siger skreien inn i gyteplassene på Namdalskysten. Og like årviss har fiskere fra Trøndelag og
Helgeland søkt ut til de gamle fiskeværene for å høste av den umåtelige
rikdommen i havet.
Det var skreien som la grunnlaget for fiskeværet Sør-Gjæslingan og en
rekke andre
fiskevær på Namdalskysten. De fleste har idag utspilt sin rolle som base
for vinterfiske, men ikke riktig alle. I Vansøyvågen og på Nordøyan i Vikna
videreføres en 1200 år gammel tradisjon på vår del av kysten.
Fiskeværet Sør-Gjæslingan har fått nytt liv. Igjen har disse værbitte øyene
ut mot storhavet blitt et attraktivt møtested for folk. Som en før høstet av
havet, høster fiskeværets gjester i dag inspirasjon og rekreasjon i et unikt
og autentisk historisk miljø.

Velkommen til minnerike dager.
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III
Landet i eventyret - Omgitt av storhavet på alle kanter kan du i Sør-Gjæslingan nyte freden og
samle krefter og inspirasjon i et autentisk fiskevær med flere hundre års
tradisjon. Hitorien sitter
i veggene, akkompagnert av naturens særegne musikk, brenningene som slår mot
fallene, krykkja som
ivrig markerer reviret
sitt - og vinden . . . .
skapes din opplevelse.
De små øyene i storhavet, med sin storslagne historie, blir en kilde til inspirasjon og rekreasjon,
og den perfekte ramme for viktige og hyggelige samtaler med kolleger og
venner.
Som Gjest i Sør-Gjæslingan bor du i de gamle husene. Slik ønsker vi å gi
deg den beste og mest ekte opplevelsen av historien. I Væreierboligen
kan du fornemmeoverklassens livsstil, med komfortable soverom og stuer
med tidstypisk inventar. I de mange rorbuene er forholdene mye enklere nå som da
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IV
Væreierboligen
6 sovrommed til sammen 10 sengeplasser, 2 stuer, stort kjøkken, 2 bad.
Bygningen er restaurert og til bakeført til århundreskiftet med tidsriktig interiør.
Forsamlingslokaler: Fiskarheimen og Nakktun,- hver med utstyr til ca. 50
personer.
I Væreierboligen drives den gamle butikken i sesongen med salg av matvarer, souvenirer med mer. Robåter er tilgjengelig.
Rutebåt fra Rørvik og Namsos tre ganger i uken i sommersesongen
(søndag, onsdag og fredag). Utenom ordinær rute kan båt chartres.
Vi setter pris på personlig kontakt med våre gjester, og vil gjerne bidra til
at dine opplevelser blir best mulig. Ring oss på telefon (+47) 74 39 04
41eller send en E-post til: kystmuseet.ws@c2i.net
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V
Rorbuene
I Sør-Gjæslingan kan du bo i de gamle rorbuene. Slik ønsker vi å gi deg den
beste og mest ekte opplevelse av stedets særegne historie. Kontakt museet–, og vi lover deg en helt spesiell ferieopplevelse !
•

•
•
•
•
•
•

Rorbuer med 4 -10 sengeplasser, basert på selvhushold
Rorbuene har utstyr for enkel matlaging og vask, vedovn for
oppvarming, strøm. - Ta med sovepose
Sanitæranlegg med dusj og vannklosett
Robåter for utleie
Matvareutsalg og postkontor i den gamle væreierbutikken
Telefon
Havfiske
Museets turistvert tar vare på deg under oppholdet

I Sør-Gjæslingan kan vi ta imot opp til 70 gjester. Stadig flere leier deler
av - eller hele været for kurs og møter. Vi er behjelpelig med å tilrettelegge for spesielle arrangement. Ta kontakt med museet, eller våre samarbeidspartnere for nærmere informasjon og avtale
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VI
Fisk og fiskeindustri
Vikna kommune er fylketsstørste fiskekommune. Dersomdet er ønskelig
kan vi arrangere besøk på oppdrettsanlegg., tradisjonelle fiskemottak eller
forskningstasjon for akvakultur. Besøkene bør fortrinnsvis skje i for-eller
etterkant av oppholdet i Sør-Gjæslingan
Under oppholdet i Sør-Gjæslingan hører alltid en omvisning og orientering
om fiskeværets historie med, og om ønskelig tilbyr vi foredrag knyttet til
ulike sider stedets historie, etter avtale.
For grupper som bor i Væreierboligen har vi fiskeutstyr, varmekjeldresser,
regntøy og støvler til disposisjon samt redningsvester. Vi fryser ned fisken
eller pakker den i godkjente isoporkasser for flyfrakt for de som ønsker å
få fisken bringt hjem.

Mat
Det og møtes rundt et godt måltid står sentralt i et hyggelig opphold i
Sør- Gjæslingan - og mat her ute er fisk i alle varianter!
På det store hyggelige kjøkkenet i Væreierboligen kan våre gjester i fellesskap utfordre hverandre i å tilberede dagens fangst, eventuelt sammen
med en kyndig kokk. Eller de kan gå til dekket bord i den fasjonable spisestuen.
Vi har erfart at våre gjester har
forskjellige ønsker når det gjelder mat og måltider, og har
derfor valgt å skreddersy tilbudene i samarbeid med gjestene på forhånd.

“ Det var spådd fra gamalt av at Øyværet skulle gå under.
Uti havet låg det, og havet skulle ta det.
Det hadde ikkje hendt hittil. Det kom ikkje til å hende heller.
Visst det da ikkje hendte i år.
Det var spådd det óg, av einkvan ulykkesvarslaren “
Slik begynner Olav Duun bokverket “ Menneske og maktene “.
Modellen til Øyværet fant han i fiskeværet Sør-Gjæslingan.
Eventyrlandet kalte Olav Duun sin barndomsverden,
og her ute på Namdalskysten, ut mot storhavet,
der hav og himmel nesten går i ett,
venter undring og eventyr også på deg!

Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Woxengs Samlinger
7900 Rørvik

