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Stryn, fagert eller prærielandsby med villparkering? 

«Fagert er det i alle fall ikkje. Det som etter seiande skal vera den største turistkommunen på 

Vestlandet har fått eit sentrum som kan skremme vatnet av sjølv den mest venlegsinna 

norgeselskar. Hovudgata er som ein moderne prærielandsby, oppført for å vera kulissar i ein 

westernfilm i «bad taste»-sjangeren. Det som er att av gamalt bygningsmiljø i sentrum, pustar 

tungt og besværleg mellom preglause betongkonstruksjonar og firkanta sjarmløyse.» 

Journalist Jan Nyberg, Bergens Tidende 1988 

 

 

 

Stryn var ikkje åleine om å få negative presseoppslag på den tida: 

«På 1980-talet kom det fram ein sterk, landsomfattande kritikk mot utsjånaden av tettstadene 

våre. Mange vart kalla "prærielandsbyar", og det vart hevda at dei heilt mangla identitet. I 

kjølvatnet av dette vart merksemda særleg retta mot tettstader med gjennomgåande riksveg. 

Slike stader var gjennom lang tid i hovudsak utvikla på bilismen sine premissar og var 

trafikkfarlege for mjuke trafikantar. I det heile var dei lite trivelege plassar for 

lokalbefolkninga» (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 2006). Om Stryn før Miljøgata heiter det 

at «gata var prega av såkalla villparkering og vanskelege forhold for fotgjengarane. Staden 

var lite triveleg» (ibid.). 
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Kritikken vart eit viktig utgangspunkt for eit initiativ i Stryn for å skape eit betre fysisk miljø i 

tettstaden: 

 

«På 1990-tallet ble Statens Vegvesens Miljøgateprosjekt (1991- 96) lansert, med fem 

prøveprosjekt for miljøgater i henholdsvis Stryn, Hokksund, Rakkestad, Os og Batnfjordsøra. 

Prosjektene fokuserte på stedsutvikling med utgangspunkt i stedets identitet. Byen eller 

tettstedets fysiske og funksjonelle forutsetninger skulle være premiss for utforming av 

hovedtransportåren gjennom stedet, og begrepet «vegen forbinder steder – gaten er stedet» 

ble lansert.» (Statens Vegvesen 2014) 

Den delen av hovudfartsåra for Nordfjord, riksveg 15, som går gjennom sentrum, skulle bli 

miljøgate. Arbeidet gjekk over lang tid og krevde store økonomiske investeringer: 

«Arbeidet med miljøgata starta i august 1992 og var ferdig i august 1994. Målet var at 

gjennomgangstrafikken skulle ta omsyn til lokalmiljøet og dei mjuke trafikantane. Mange av 

tiltaka låg i eller nær riksvegen, og omfatta rundkøyringar, parkeringsplassar, gang- og 

sykkelvegar og grøntareal. Statens vegvesen hadde sett av 13,4 mill. kroner, men prosjektet 

kosta 23,5 mill. kroner. Prosjektet voks under vegs, av di fleire ting vart trekte inn. Stryn 

kommune fekk ein kostnad på 4 mill. kroner til omlegging i vatn- og kloakknettet. Norsk 

Kulturråd gav 0,5 mill. kroner i støtte. Fleire partar var trekte inn i prosjektet, mellom anna 

var kunstnarar med og utforma detaljane.» (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 2006) 

Òg i seinare tid har fleire trekt fram Tonninggata, som Miljøgata heiter, som eit vellukka 

prosjekt som har gjort Stryn til ein betre stad å bu. Eit døme er lærar og lokalhistorikar Jon 

Rasmus Langeseth Vik: 

«Me har fått eit designmiljø som syner att i gata her: Rosa traktor, me har teke i bruk gamle, 

raude uthus til salsbuer, fått ei opprusting av bygningsmiljøet, fått mjukare trafikk, trer i 

hovudgata, fått ned farten» (NRK 16.07.2014).  

Medan massemedia i hovudsak synes å ha hatt fokus på estetiske kvalitetar i Stryn, så rettar 

lokalhistorikaren søkjelyset mot bruk av staden. Det er også eit hovudtema som kjem fram i 

samtalene med folk i Stryn og dermed det viktigaste tema vidare i dette korte notatet. Folk i 

ulik alder og livssituasjonar var samtalepartar og hovudinformantar for det som kjem fram i 

resten av denne teksten.  
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Draumen som vart realitet?  

«Ved hjelp av murar, lysarmatur, plassar med benker og planter, er det prøvd å skapa ei gate 

som påverkar trafikken til ein meir defensiv køyrestil. Her er nye gatelys med spesialdesigna 

stolpar. Legg merke til detaljane på fortauet. Vakre detaljar var ein viktig del av prosjektet. 

Ingen vil i dag kalla Stryn ein "prærielandsby". Stryn sentrum står fram som moderne og 

velfungerande - og er samstundes pen å sjå til.» (Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) 

Dette var ein av konklusjonane i 2006, 12 år etter at Miljøgata og Per Bolstad plass var 

ferdigstilt. Gata var sedd på som vellukka både estetisk og funksjonell. Apropos det siste så 

vart også den tidlige erfaringa med Per Bolstad plass vakkert og nesten poetisk skildra: 

«Ein benk og ei vakker fontene ventar på dei to eldre damene som har kryssa den travle 

hovudgata. Slik er det skapt gode kvilerom for kropp og sjel i sentrum. Benken og fontena er 

plassert rett ovanfor samvirkelaget i ei sidegate» (ibid.). 

I samtalar med innbyggjarar i Stryn haustar Miljøgata mange lovord. Det skjedde likevel ikkje 

utan problem. Ei eldre kvinne fortel: «At miljøgata blei til er eit mirakel. I starten var det reine 

krigssona her. Då skulle dåke ha vore her». ‘Krigssona’ gjekk både på den store fysiske 

omveltinga og dei mange maskinane som var i arbeid over lang tid og på mykje usemje blant 

innbyggjarane knytt til prosjektet. ‘Nils’, som sjølv var involvert i prosjektet fortel: 

«Miljøgata var aldri offisielt opna. Det var så mykje motstand, spesielt frå periferien. Så 

ordføraren syntest ikkje det var så hyggjeleg. Difor ville han ikkje ha ei offisiell opning». 

«Det var mange store diskusjonar, ikkje minst om ein fjerde avlastningsveg. Eg var i mot, og 

det var òg arkitektane», legg ‘Jens’ til. ‘Kirsti’ peikar på at «Butikkane og tilkomst for bilar er 
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enno eit heitt diskusjonstema». Nokre synes gata er for smal. Det er ikkje ‘Jens’ einig i: 

«Miljøgata som vart utvikla i Lillehammer knytt til OL syner at ei breiare gate ikkje fungerer. 

Mange bilar stiller seg opp ulovleg. No er det 6,5 m frå kant til kant (i Miljøgata i Stryn). Det 

fungerer fint». Det meiner òg ‘Per’, som var med og planla Mijløgata. «I gamle dagar var det 

ein fin boge på vegen like forbi Vertshuset, den fekk vi lagt inn igjen». Svingen var ein måte å 

skapa ein mjuk overgang frå sentrum og austover. Han karakteriserer sitt og kollegaene sitt 

arbeid som at «vi smaug oss ut av byen». 

 

 

 

 

 

‘Kirsti’ har budd i mange år i Tonninggata og fortel: «Eg bur bor i Tonninggata, på godt og 

vondt. Eg har budd her så lenge no, så no er det ikkje aktuelt å flytta her i frå». «Vi har levd 

med trafikken, snømoking, og med ungar vaks opp i sentrum. Det buldrar av trafikken utanfor 

stundevis. Vi hadde ofte angst for trafikken utanfor når andre ungar var på besøk». Som 

mange andre me samtalar med i Stryn er synes ho Miljøgata har gjort Stryn til ein mykje betre 

stad å bu. Ho legg likevel til at «vi får ikkje til å skilje stortrafikken. Av og til blir eg vekt av 

ein lyd frå trafikken, gjerne rundt kl. fire på natta. Og så der det mange som impulsstoppar i 

Stryn. Det blir mange bilar her. Vi er bortskjemte med å kjøre heilt fram dit vi skal. Men eg 

som bur i gata, eg syklar». Og litt prøving og feiling har det vore undervegs med utforminga 

av Miljøgata: «I starten var det spisse hjørne på kantsteinane rundt parkeringsplassane, og ein 

gong punkterte eg. Òg fleire andre bilar punkterte der». 
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Kva Miljøgata skal vera i framtida er det mange meiningar om. «Eg ønsker trafikken i bru og 

utanom sentrum, slik at Miljøgata blir ei enno rolegare gate», uttrykkjer ‘Ola’. Andre hevdar 

at Miljøgata då vil bli rolegare på ein negativ måte, daud og tom for liv, med butikkar som 

ikkje vil overleva. Det meiner mellom anna ‘Olaug’, som sjølv bur i etasjen over ein nedlagd 

butikk.    

I samtalar med eldre innbyggjarar om Miljøgata dukkar mange minne opp. «Dei fant kantstein 

frå krigens dagar under arbeidet med Miljøgata. Dei er brukt på eit ope område bak ekspert», 

fortel ‘Ola’.  «Samvirkelagskafeen låg borte på hjørnet her før, kafeen var ein samlingsstad 

for folk som berre ville ha ein kopp kaffi», seier ‘Kirsti’ og peikar bort på hjørnet, og legg til: 

‘No har vi ikkje samvirkelag lenger». Og andre stadar har endra innhald, peikar ho på, 

«Restaurant Napoli er den tidlegare Tonningstova. Den blei kjøpt opp av nokon frå Tyrkia». 

«Bussen pleide å gå bak torget. No er det bygd leilegheiter der», minnast ‘Nils’. ‘Eline’, 

pensjonist og hageentusiast, fortel at «Der var tidlegare eit veldig fint gardshus og gartneri på 

andre sida av gata frå Foto Tonning. Han Jens var så flink med blomster. No er det bygd opp 

leilegheiter der». Ho legg til: «Der som de finn ei rød hytte rett overfor Vertshuset, der var det 

ein gong ein fin hage der vi leika som born, inn mot Jernia. Jernia tok over og hogde ned alle 

trea. No er det ingen meir hage der for oss». 

 

Tonninggata og landskapet elles i tettstaden, som fleire berre kallar ‘byen’, vekkjer minne òg 

hos yngre innbyggjarar. ‘Tone’, som er 18 år, fortel om stadar for ungdom som ikkje finns 

lenger, slik som til dømes Basecamp, mellom Vertshuset og restaurant Napoli. Hos henne 

vekkjer Basecamp gode minne, sjølv om, som ho uttrykkjer det, at «Basecamp såg ikkje ut, 

men var ein kjent og populær stad!» 

 

Ikkje alle minne om det som var er udelt gode minne. Tvisynet kjem ofte fram i samtalar, som 

når ‘Ola’ fortel om hotell Smeby som Sverre Nesje, ein kjent mann i Stryn som etablerte 

landhandel der i 1932, bygde i hagen sin: «Det brann ned, uheldigvis eller heldigvis». 

 

Organisasjonsliv og kafékultur i Stryn 

«Det er ein sterk kafékultur i Stryn. Folk går mykje på kafé. Mange bruker Vertshuset på 

dagtid. Og det er òg fleire andre kafear. Vi har forresten fått ein ny kafé, Restaurant 34, drevet 

av ein eigar frå Portugal. Maten der er framifrå. Handballdamene er mykje der. Og så har vi 

Napoli Pizzeria, med eigarar frå Tyrkia», fortel ‘Ola’. «Men dei har ikkje det der små, at ein 

berre kan stikka innom». Fleire som vi samtala med la vekt på verdien meir uformelle kafear 

der ein kunne stikka innom spontant for ein kopp kaffi og en prat eller for eit glas øl. Elles er 

dei små forholda i Stryn og den tette sentrumskjernen noko alle vi snakka med set pris på.    

 «Eg trur kafékulturen har auka sidan eg kom til Stryn for 50 år sidan. Og så har vi ‘lysløpa’ 

som vi kallar ho. Du kan sitta ute om kvelden på opplyste kafear. Vi har fått så mange 

skjenkestader, meir enn andre stader som vi kan samanlikne oss med», fortel ‘Kirsti’. 

«Mannen min er mykje på Matstova. At dei får lov å sitta der i timesvis! Men slik er det, der 

det er folk kjem det meir folk til». Også ‘Nils’ meiner å oppdage at kafélivet har fått ein 

oppsving, og set det i samanheng med Miljøgata: «Takka vera Miljøgata så har kafélivet 

eskalert». 
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Her har Campingplassen vore eit positivt moment, meiner ‘Kirsti’ og andre vi har samtala 

med. «Campingplassen er ei grøn lunge her. Det er ein stor verdi å ha ein campingplass i 

byen. Folk kjem ned til byen, spis middag, tek seg ein øl og går opp igjen. Litt folk trekker 

meir folk, sånn er det med den saka», seier ‘Kirsti’. ‘Ola’ vektlegg òg korleis campingplassen 

bind folk frå kysten og frå Stryn saman: «Campingplassen her borte har vore ein god faktor 

og har eksistert 35-40 år. Folk går enkelt ned til gata. Campingplassen er veldig populær, 

spesielt for folk frå kysten. Mange, særleg pensjonistar, går ut og spis middag i Miljøgata». 

‘Eline’ fortel at «eit svensk arkitektbyrå meinte at campingplassen burde leggjast ned og at 

plassen skulle bli til bustader. Men campingplassen er viktig for Stryn».  

 

‘Einar’, ein pensjonist, fortel om sine kafévanar: «Me går frå kafé til kafé. Frå 9-timen på 

Isehaug til 10-timen på Matstova. Me er berre mannfolk på Isehaug. På Matstova er det meir 

blanda. Det er ikkje berre pensjonistar, ein del sjølvstendig næringsdrivande er òg med. Og 

folk utan arbeid. Det går på kryss og tvers når det gjeld aldersbakgrunn og sosial bakgrunn. 

Eg må forresten fortelje at då eg vart 70 år spanderte eg smørbrød på alle som var på 9-timen.  

No vert det ny uterestaurant på Isehaug og enda koselegare å sitje der». Han legg til at 9-

timen ikkje berre er noko dei har i Stryn, men òg på Bjørkelo og i Førde. 

 

‘Einar’ held fram, med glimt i auga: «Ein gong kom ‘Oddvar’ inn på Isehaug, ein sjølvstendig 

næringsdrivande og høg på pæra. ‘Sit de her og kastar bort tida’? sa han til oss som satt der. 

No er han konkurs, og andre sjølvstendig næringsdrivande som satt der driv vidare».  

 

I en samtale om turstiar rundt Stryn peikar ‘Kirsti’ på at gata gjennom Stryn også er populær å 

spasere på, «Folk går langs hovedvegen, på breie fortau. Ein som brukar å gå rundt her kallar 



8 
 

eg ‘bjørnen i gata’. Han kom her då Miljøgata vart bygd. Han er skrinn og går veldig fort». 

‘Kirsti’ legg til: «Me har mange møteplassar langs gata, og ein sterk kafékultur. Fleire brukar 

å samlast på Isehaug og nokre har gjort det i 40 år». Om seg sjølv seier ho at «eg sit på 

kommunen, eg, eit selskapslokale (i etasjen) over Skogstad og Rico Vero. «Smak» heiter 

kafeen. Der serverer dei klubb (‘raspeballar’) på torsdagen. Og me har Radiobingo. Same 

vinnarar kvar gong! Det er mange gamle folk som berre ser fram til torsdagen. Dei kjøper 

gjerne blokker for 50 kroner. Hovudvinsten er på opp til 14.000 kroner, men som oftast blir 

den på rundt 2.000 kroner». Smak er ein populær stad for besøkande òg, som når ‘Nils’ får 

besøk utanfrå. Han fortel at «eg har besøk frå Bergen i dag, vi skal ned på Smak og eta klubb, 

for det synes dei er stas». 

 

  

 

Stryn har også eit sterkt organisasjonsliv, både knytt til aktiviteter som skjer kvar veke og til 

større arrangement som skjer ein eller to gonger i året.  «Det har vore arrangert 

Oktoberfestival her i mange år», fortel ‘Aud’. «Då er det er ikkje ei seng å oppdriva, folk 

bestiller eit år i førevegen. Laurdag kl. 13 er paradeopninga. Somme kallar det for ølfest, men 

folk bestiller det som dei vil. Vi kan ha opp til fem tusen besøkande. Det vert satt opp store 

telt, òg mattelt. Det skjer også på feiringa av St.Patriksdag. Fleire av gatene vert stengd av. På 

Oktoberfesten vert det servert svineknoke, og lammeskank på St.Patriks dag, levert av lokale 

produsentar. Og så har vi Treskifestivalen. Og motorfestival. Vi kan ta på oss store festivalar 

på grunn av god overnattingskapasitet i Loen og nabobygdene».   
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Òg innvandrarar og asylsøkjarar vert trekt inn i organisasjonslivet, peiker fleire på. ‘Ole’ 

fortel om asylsøkjarane at «dei bur rundt i leilegheiter i byggefeltet. På Telefgrafen vert der 

arrangert kvinneklubb for asylsøkjarar. Asylsøkjarane er i det heile tatt godt integrerte her». 

Også Heimskringla, eit tiltak med aktivitetar for barn og barnefamiliar knytt til 

innvandrarmiljø, vert trekt fram av fleire av dei vi snakka med som uttrykk for eit 

organisasjonsliv som er inkluderande.  

‘Nils’ er eit aktivt organisasjonsmenneske. «Eg jobba i mange år i Røde Kors omsorg. Det er 

mykje einsemd ute og går», fortel han, og legg til: «Eg er med i ein mannsklubb som møtes på 

Røde Kors-huset. Ein mann frå kommunen lagar program. Folk frå Syria og Sør-Sudan fortel 

frå sine land. Vi utvekslar erfaringar, mellom oss og folk frå Eritrea, Etiopia og andre stader. 

Samstundes lærer dei seg norsk. Vi snakkar berre norsk. Vi møtes fredag kl.12-15. Etterpå går 

vi på stadion og spelar fotball. Eg er òg med i Rotary, vi møtes i andre etasje i Telegrafen. Vi 

har mellom anna støtta WHO sitt program Polio+ og driv ein skule i Sierra Leone, saman med 

folk frå eit par andre bygder». 

 

«Første fredagen i månaden vert det arrangert ‘First Friday’», held ‘Aud’ fram. Gutar 25+ 

arrangerer basar, koraktivitet og anna. Dei er flinke til å invitere folk som er nye i bygda. Dei 

kallar seg for ‘Ping-pong klubben’. Jentene prøvde å få til noko liknande, men dei fekk det 

ikkje til, dei byrja å krangle. Gutane klarer å få folk ut». Ho legg til: «Her i Stryn skjer det 

alltid noko, fordi Stryn er så konsentrert. Det skal godt gjerast å ikkje komme på nokon». 

Denne kvaliteten, at Stryn sentrum er tett med mykje folk og aktivitet på eit lite område, er det 

fleire av dei vi samtala med som ynskjer å forsterke. «Det skulle vore bygd meir knytt til 

eksisterande bygg, med eit meir fortetta areal», peikar ‘Nils’ på. Utbygginga vest i sentrum er 

både han og fleire andre kritiske til. Om området frå kjøpesenteret og vestover seier han at 

«Eg hadde eit ynskje om planting av tre og fokus på gateplan, med et grønt område ut mot 

Esso og rundkjøringa. Der skulle vore gode romleplassar for å bevege seg». Visjonen hos 

fleire av innbyggjarane ser ut til å vera auka fortetting der ‘byen’ allereie er tett og meir grøne 

areal og turstader elles.  

Dette kjem òg fram når folk snakkar om Kommunehuset og kjøpesenteret som er i same 

bygget, som nokre kallar Stryntorget og andre berre Torget. ‘Nils’ tenkjer tilbake på valet som 

vart teke: «Vi var veldig imot torget som kom. Vi ville heller ha eit rådhus, med opning ned 

mot elva. Men vi måtte no vera glad for at det ikkje kom langt vekke frå sentrum, då hadde 

sentrum vorte dødt. Brannstasjonen burde vore reve ned til gatenivå og heller bygd toetasjes 

hus nedover mot elva. Der kunne vi hatt kommunebygg. Der eksisterande kommunebygg og 

kjøpesenter ligg kunne vi hatt ei grøn lunge, sånn at besøkande kunne møte Stryn på ein meir 

representativ måte». Om fleire tenkjer annleis enn ‘Nils’ om kva som bør skje med den gamle 

Brannstasjonen, synes mange vi snakka med likevel einige med han om at grøne område og 

betre tilgang på elva for folk burde har vore meir prioritert.  

Per Bolstad plass: Draumar, irritasjonar og framtidsvisjonar 

«Det var eit ønskje å gjera plassen rundt Per Bolstad-minnesteinen like ved hovudgata til ein 

samlingsstad. Materialvalet var viktig. Naturstein i samspel med tre, buskar og blomar vart 

viktige element for å skapa eit triveleg miljø. Utelivet i sentrum har teke seg opp etter 

ombyggjingane. Dette gjeld så vel dagtid som kveldstid. Uteserveringsstadene er og blitt meir 

attraktive ved at dei vart innarbeidde som ein del av prosjektet.» (Fylkesarkivet i Sogn og 

Fjordane 2006).  
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Mykje av Per Bolstad plass er senka ned under bakkenivå og heile plassen er hellelagt. Delar 

av plassen er omkransa av steinmurar. Steinane mot Vertshuset er laga med ujamn høgde. Ola 

har denne forklaringa: «Dei skulle laga ein ruin. Både skulle restauranten få innsyn til Per 

Bolstad plass og samtidig ligge i skjul. Ideen var ein steingard som hadde ramla ned». ‘Berta’ 

har ei anna forklaring: «Dåke har sikkert sett at muren mot Vertshuset er øydelagt. Eit 

kommunalt bygg ved sida av vertshuset vart treft av ei bombe under krigen. Muren står der no 

som ein symbolikk, det er det ikkje mange som veit no lenger. Det er ingenting att av huset, 

og muren er rekonstruert, som eit minne». 

 

Eit kunstverk i stein med fontene står midt på plassen. Fontena er utan vatn, og skiferstein er i 

ferd med å losne. Det var sjeldan folk å sjå på plassen utanom dei som hasta gjennom den på 

gjennomfart, med unntak av ei speidargruppe som held til der eit par timar ei tidleg 

kveldsstund.  

 

«I mange år gjekk 17.mai toget forbi der (Per Bolstad plass). 17. mai talen vart held på 

plassen føre Heradshuset. Plassen mellom Heradsheim og flata på Per Bolstad plass fungerte 

som torg», minnast ‘Nils’. 

Fleire innbyggjarar tenkte tilbake i tid når dei drøymde om kva Per Bolstad plass kunne verta. 

‘Kirsti’ minnast kreativiteten som ho og andre som hadde born for tre-fire tiår sidan måtte 

syne: «Vi som budde her og hadde turistrelatert forretning kunne ikkje berre reise på 

sommaren. Så vi som var igjen måtte skapa ting for ungane. Me laga enorme karneval, med 

hadde laurdagslunsj på Per Bolstad plass. Me satt opp parasollar og dekka til sjølv, og rydda 

alt vekk igjen etter eit par timars tid. Me gjorde det enkelt, brukte papptallerkenar og slikt. Av 
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og til hadde me grillvogn. Hellene på plassen måtte beskyttast under grillinga, det var mykje 

arbeid med det». 

 
 

 

‘Kirsti’ held fram: «Maten var rimelig, og det blei eit utruleg samlingspunkt. Det var vatten i 

fontena og ungane plaska der. Turistar som kom satt seg ned med oss. Me måtte passa på at 

ingen drakk øl ute. Det var forresten ei svensk dame som fekk ideen til laurdagslunsjen. 

Mottoet vårt var ‘Sommarglad Stryn’. Det finnes fortsatt i namnet. Vi selde brød, hadde 

framvising av dyr og nokon heldt appellar».  

Ho fortel vidare: «Vi hadde små dyresjå, med små grisar og forskjellig. Vi hadde ynskje om at 

Per Bolstad plass skulle vera noka a la ein svensk marknadsplass. Men, akk, regn, regn… Det 

skulle vore eit skikkeleg overbygg, men som var bygd slik at sola fekk sleppa til. Per Bolstad 

plass er no berre blitt ein snarveg. Det er ingen vatten i fontena, og der er mykje skarpe 

kantar. Og den nedsenkinga midt i gata som kom er blitt eit stort problem, spesielt for dei med 

rullestol». «Om plassen hadde blitt heva opp så kunne folk òg kome lettare til Heradsheim», 

peikar ‘Ola’ på.  

‘Tone’, jenta som er 18 år hevdar at «Per Bolstad plass er speilglatt og med glasbrot. Det er 

fleire som har fått hól i hovudet der. Og fontena har ikkje vatn». Ho peikar på at «det er finns 

fontener i Stryn, fire fontener! Kva skal vi med så mange fontener?» ‘Tone’ meiner at fontena 

på Per Bolstad plass like godt kan fjernast, og at «murane bør rivast, så kunne vi hatt 

konsertplass i staden». 
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Om murane fortel ‘Olga’: «Murane vart laga i samband med etableringa av ein flat festplass. 

Det fungerte godt inntil fontenepumpa og det var øydelagt. Ungane likte det godt, og lyden av 

vatten var ein god lyd for alle. Det var ein Bergenskunstnar som laga fontena og skulpturen».  

«Per Bolstad plass har aldri fungert», hevdar ‘Eline’. «Steinane er så glatte, ungane sklir der 

og kan slå seg i hel. Ein treng å få inn faste aktivitetar på plassen, slik som sal av kortreist 

mat. Vi har mange matprodusentar. Og det kunne vera sal frå plantesenter. Og fiskebilen 

kunne få plass. Plassen er så vêravhengig. Enkle og tiltalande installasjonar kunne bøte på det, 

slik som scene med litt tak over. Det kunne vorte laga ein musikkpaviljong. Og ein kunne 

gjere den meir barnevennlig. Tidlegare var det mykje dans på Per Bolstad plass. No er 

steinlaget der ujamt, så ingen vil danse der. Og det er ingen midlar til vedlikehald».  

 

Per Bolstad plass i ein større samanheng.  

 

‘Tone’ drøymer om gode stader å vera for ungdomar. For henne og mange andre unge er ei 

heilskapleg tenking der ein ser Per Bolstad plass i samanheng med Petterneset det beste, og 

der særleg Petterneset vert lagt til rette for ungdomar. Ho peikar på at «det er få plassar for 

ungdomar å vere. Spesielt dei som ikkje har fylt 18 år. Staveneset vert nytta til 

russeavslutning. Men vegen dit er livsfarleg. Det er tungvint å koma seg dit, det er ikkje trygt, 

og vi får klager på bråk. Vi hadde ein stad for diskotek før, Basecamp, men den er nedlagd. På 

Basecamp hadde vi ein veranda rundt. Folk trakk ikkje inn til sentrum og ut i gatene. No skal 

det byggast leilegheiter der. Det er vanskeleg no for dei som nesten er 18, 10. klasse til andre 

vidaregåande. Og Vertshuset er ikkje noko for ungdom. Det er meir som einn pub, og 

keisamt. Vertshuset har 20-års grense. Og ungdommar går ikkje der, og det er heller ikkje 

noko alternativ å sitte med dei som går for å drikke på Puben. Ein vil ikkje sitte i ro på ræva 

når ein er ungdom. Nattklubben på Stryn Hotell er nedlagt. Før var det to lokale, med 

skiljevegg i mellom, med diskotek i lokalet ut mot elva. Og ein hadde god plass til å trekke 

seg tilbake når ein trengte det». ‘Tone’ snakkar varmt om ein utestad ho besøkte i Bergen med 

tre etasjar med ulik stemning, der alle kunne føle seg heime. 

 

‘Tone’ held fram: «Når vi skal på klassefest, så finns det ikkje lokale. Vi må ut av sentrum. 

Temafestar er veldig dyrt, gjerne ti tusen kroner, og to tusen i depositum for ein kveld. Det 

kan arrangerast i Horningdal, med det er vanskeleg å få råd. I Markane kan ein leiga for seks 

tusen kroner. Få veit om det. Men, det er for tett i vegen. Og så må vi søkje politiet om å få ha 

festar». Ho legg til at «vi må ofte til Volda, det er heller ikkje så mykje som skjer på Eid eller 

i Horningdal. Vi reiser til Måløy for å spela bowling. Kva kan vi gjere på ei frihelg frå skulen 

eller jobben? Gjere kva, utanom vintersesongen? Vi kan ikkje finna på noko spontant». 

 

For ‘Tone’ er det Petterneset som har mest moglegheiter til å få laga til noko for ungdomar. 

«Brannstasjonen står der, den hadde vært flott å nytta. Den står der tom, vekke frå folk så 

ingen kan klaga over støy. Og ned mot elva er det kjempefint, der er det skjerma. Vi krev 

ikkje mykje. Ein sofa og nokre stolar rundt i eit lokale, bar, diskotek og ein stad til å ta seg ein 

røyk, det er nok for oss ungdomar. Aktivitetar frå Telegrafen flytta til brannstasjon. Vi kunne 

hatt ping-pong bord og biljardbord. Det er mange føringar for bruk at Telegrafen, og det er 

vanskeleg for ungdomar å endre på. Ein må dessutan søkje i god tid for alt ein skal gjera, og 

booke lenge før». ‘Tone’ tenkjer at ei god tilrettelegging for ungdom på Petterneset og kjem 

andre til gode, og legg til at «Per Bolstad plass og området ned mot Petterneset må rettast mot 

alle, for eksempel med plen, aktivitetsplass og volleybane» 
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Tone fortel at «folk er veldig aktive i Stryn. Det er eit sosialt press. Ein skal vera trenar, 

formann og leder. Folk er nøydd til å være aktive og finne saman gjennom aktivitetar. Vi 

treng ein plass der vi kan vere aktive utan å vere flinke. Minigolf hadde vore kjekt. Det er 

ikkje ein seriøs aktivitet, ingen terskel. Treningshallen er ikkje stor nok til dei som ikkje skal 

trene seriøst. Ein får fort høyre at «dåke har ikkje treningstid, kom dåke ut!» 

 

Både ‘Tone’ og to som har småborn, ‘Aud’ og ‘Siv’, etterlys tilbod til familiar med born, både 

fastbuande og tilreisande. «Det er mykje turistar om sommaren. Men kva skal dei gjera når 

det er dritvêr?», spør Tone. Ho held fram: «Mange reiser til Ålesund for å ha noko å gjera. 

Det kunne vore laga leikeland, med modular som ein kan byggje på etter kvart».  

 

‘Aud’ fortel at «Sogndal har gamle rådhuset som kafé, med aktivitetar rundt kafeen for ungar. 

Vi har ikkje nokon kafé ved klatreparken, sånn at foreldre kan slappa av og likevel halde auge 

med ungane som leiker. Vi kunne kombinert huskafé og utebasseng ved Kulturhuset». «I 

Årdal brukar dei oppvarma vatten frå industrianlegg», legg ‘Siv’ til, og held fram, «vår 

symjehall har faste opningstider, det er upraktisk at den ofte ikkje er open. Vi må få til meir 

på sommaren!» 

 

Eit tilbod for barn og barnefamiliar som vert nemn er Heimskringla. ‘Aud’ fortel at 

«Heimskringla er veldig positivt. Det kostar ingenting å vera med, Frivillighetssentralen 

arrangerar. Det er avhengig av at ein får nok midlar. Der er det tiltak for born av innvandrarar. 

Pistolklubb, symjing, kino. Veldig populært, veldig stort trykk! Det blir nesten som lekeland» 

Også ‘Kirsti gjev uttrykk for noko av det same: «Det finns ikkje nokon stad å bade når det er 

sol om sommaren. Vi skulle fått til utebasseng ved symjehallen. Før i tida så bada vi i elva. 

‘Øyeløkkjen’ var badestad før. Men ungane vil ikkje no. Dei vert skitne, veit du, leire og 

sånt». Om elva seier ho vidare at «det finns folk her som knapt har vore langs elva. Der bør 

dåke dra. Lyset er fint langs elva og der er stille til alle døgnets tider. Folk kjem enno inn i 

stova vår for å sjå på elva, for eksempel japanarar. Dei kjem seg ikkje ned til elva, og då 

bankar dei på hos oss. Vi slepp dei alltid inn». Ho fortel òg at «vi har ei hengebru lenger oppe 

i dalen. Når vi har hatt slekt frå USA på besøk så syntes dei at det største dei kunne vera med 

på, å gå ein tur over brua. No er den stengd. Det er så lite så skal til for å sette brua i stand 

igjen.» 

Klima og naturtilhøve i Stryn 

Vêret er ikkje så verst i Stryn, peikar fleire på, som til dømes ‘Kirsti’: «Det er litt 

innlandsklima her, og ofte betre ver enn vêrvarslinga visar. Målingane er tatt på veldig 

vêrharde stader. Det er ikkje så høge fjell her og vi har mykje sol. Litt vind og trekk får vi, 

ikkje minst nede ved elva. Og så har vi haustskodda, med tåkedis på elva. Den ligg lang nede, 

men stenger for mykje av sola her i sentrum. Og austavinden tar meir på hausten og vinteren. 

Den er kraftig og gjer ofte skade». ‘Kirsti’ held fram: «Det er meir skiftande ver no enn før. 

Som i dag, regn om formiddagen og sol om ettermiddagen. Eg veit ikkje kva som har skjedd».  

Også ‘Nils’ trekk fram hausttåka som ei utfordring: «Ho kjem tidlig på hausten inn frå havet 

og vert liggande 150-200 meters høgde. Det skjer to dagar til to veker, ein gong kvart år». 

Han fortel at dette er årsaka til at han ikkje bygde hus nær elva ein gong han hadde 

moglegheit til det.  
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Eit par av dei vi snakka med var oppteke av at naturforholda i Stryn ikkje berre er gunstige, 

og at det gjer planlegging og utbygging kravande. Som ‘Ola’ uttrykker det: «Stryn er blåleire, 

under to meter med skorpeleire. Men det er ein markert fjellrygg under havoverflata, og den 

held på ting. Expert har fullt kjellaranlegg og pumper ut vatten heile tida. Bygget er lagt med 

vasstett betong. Men leira stenger for vassavløp». Også gammalt vass- og kloakkanlegg har 

bidrege til utfordringane. ‘Ola’ har erfaring frå grunnarbeid i Stryn og fortel om fleire 

overraskingar: «Vi fant til og med vassrøyr lagd i tre, skøyta saman av to delar. Og det var 

store brot og lekkasjar, og ein gong oppdaga vi eit stort synkehól. Heldigvis vart ingen 

skadd». Han åtvarar mot å la trafikken gå for langt ned mot elvebredda: «Det er ikkje lurt med 

tungtrafikk ned på kanten mot elva. Der er det skremmande geofysiske forhold. Nokre 

undersøkingar vi gjorde ved ei trapp som går ned moti den gamle tyskerbua avdekka ustabile 

grunnforhold og sprekkdanning». 

  

Engasjement for vakre hagar og grøne område i Stryn.  

 

At alle me samtala med var meir opptekne av aktivitetar og funksjon av bygningar og 

uteområde enn av estetikk tyder ikkje at engasjementet for estetiske verdiar var lite. Tvert om. 

Fleire var oppteke av at kjedebutikkar gjer ‘byen’ meir keisam og mindre særprega: «Vi har 

for mange butikkar som ein finn alle stader. Vi er likevel heldige som har så mange outlets. 

For eksempel Moods of Norway, alle er lokale», framheld ‘Eline’. Ho peikar òg på eit anna 

positivt døme: «Det gamle meieriet vert no restaurert. Det synes eg er vellukka, med 

møbelbutikk nede og bustader oppe».  

Stryn hagelag er eit klårt døme på eit sterkt engasjement for estetikk. Hagelaget svært aktivt, 

og vi fekk moglegheit til å snakka med to av deira medlemmer, ‘Eline’ og ‘Einar’. Dei har 

begge vore med i Hagelaget i fleire tiår. «Me har hagevandring, i tre bygder som ligg nær 

kvarandre», fortel ‘Eline’. Om hagelaget peikar ‘Einar’ på at «det historiske opphavet til 

Hagelag gjekk på matauke, for over 100 år sidan». «Hagevandring har vi så ofte nokon gidd å 

setje det i gong. Vi gjer det for å henta inspirasjon og idear. Då er alt på stell i alle hagane!»  

 

Hagelaget «har vore aktivt, slik som andre plassar. Det er mest eldre folk, vi får ikkje lenger 

med oss unge. Vi er 40-45 medlemmar. Ein del er ivrige med på dugnad, mens andre er med 

når vi er på tur», seier ‘Eline’. Inspirasjon hentar dei både nasjonalt og internasjonalt, fortel 

Eline: «Vi har vore to gonger på ‘Flor og fjære’ utanfor Stavanger. Der er det rundt 40.000 

sommarplanter. Dei vert berre vatna av regnvatn og myrvatn. To gonger var vi på Madeira. 

Øya vart satt fyr på for mange år sidan, ho brann i fleire år. Det vaks opp eit fantastisk 

planteliv der. Ein gong besøkte vi Chelsea flower show, det var utroleg flott. Vi var fleire 

gonger i Bergen, mellom anna på Arboretet. Og på Tjorehagen på Knarvik og i Baroniet i 

Rosendal». ‘Einar’ legg til: «Den finaste turen eg har vore på var på Cuba. Der gjekk me frå 

restaurant til restaurant». 

 

Stryn Vaktmesterservice er eit privat føretak som fleire set stor pris på. ‘Eline’ fortel om 

selskapet at «det har sitt utspring i Hagelaget». Og at «det er kjempeflinke innvandrarar som 

jobbar der». Fleire andre av dei vi samtale med snakka òg vel om Stryn Vaktmesterservice, 

mellom anna ‘Ole’: «Dei held Stryn sentrum bra. Asylsøkarar er òg med og klipper gras».  
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«Rett overfor Telegrafen er det ein blomsteroase!» (‘Eline’)  

 

‘Eline’ og ‘Einar’ er oppteke av at ein bør satsa på lokale tresortar og planter i parkar og 

grøntområde i Stryn. Eline gir fleire døme på kor gale det kan gå om ein tek tre og planter frå 

andre klimasoner i bruk: «Arkitekt Støle, han ville plante bambus rundt Per Bolstad Plass. Eg 

sa til han at det vil ikkje gå bra. Plantene overlevde ikkje lenge. Ein må tenkja på forholda her, 

snøbrøyting om vinteren og forskjellig, ikkje berre at det ser fint ut på papiret». Ho legg til: 

«Ein del tre har røter som øydelegg asfalt og heller, sånn som på skuleplassen. Det er planta 

ein del poppel, som langs Mijløgata. Dei veks fort, ein vil sjå resultat. Men her i Stryn er det 

Sone 4, trur eg det heiter. Då kan ein til dømes bruke lind, som òg er på kommunevåpenet 

vårt. Ein må òg tenkje vind. Vestavinden tar her. Og der eg vaks opp, var det austavinden som 

tok».  

 

‘Einar’ peikar på at «det skal ikkje vere for mykje tre på Petterneset. Det kan til dømes vere 

tre lokale tresortar, slik som alm, hassel og morbærtre. Ville morellar. Me kleiv i morbærtrea 

då vi var born. Alm er eit tre som er litt gløymd, vart lauva til dyra før. Gran skal ikkje vere 

her. Dei veks fort og kan ikkje brukast til nokon ting». ‘Eline’ legg til at «på Flostranda finne 

ein varmekjære tre slik som lind og eik. Ingen for hogge, og tre ramlar ned slik at ein må klive 

over. Det blir feil». Uansett krev nyplanting vedlikehald, framhevar ‘Eline’: «Plantar du ein 

plass må du halde ved like eit par år, til det kjem seg». Begge to ler dei litt når dei tenkjer på 

haldningar som dei sjølv og mange andre i Stryn har til tre og til natur. ‘Eline’ fortel: «Fylket 

planta tre langs med moloen, asal. Folk protesterte då dei skulle klippa toppane. Dei nekta å 

klippe tretoppane, då var det ikkje tre lenger!».  
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Kor går Stryn? 

 

 

Stryn, eit levande og eit mytisk landskap 

 

«Sverre Nesje med ”krambuda” si, likte å prate med oss småungane, den karakteristiske 

”småspyttinga” når han prata. Disken, kaffilukta, medisinar og godsakar. Å gå ærend for 

mor resulterte i belønning frå Sverre. Det vanka kandis-sukker eller drops. Eg var ikkje gamle 

karen då eg kjøpte South State til mora mi. Det mest spennande var likevel å få vere med inn 

på buda. Sverre venta tolmodig medan vi småstrikane fekk lov til å prøve og lyfte opp ein 

mjølsekk med taljene i Nesjebuda».  www.stryn.biz, bloggpost 16.01.2012 

 

Namn på eldre bedrifter eller på personar som har vært viktige i dagleglivet i Stryn, 

butikkeigaren eller bygdeoriginalen, er sjeldan langt unna i samtaler om kva Stryn er eller kan 

verta. Stryn står fram i samtalar med folk som eit mytiske landskap der levd liv og det som 

var lever side om side med livet som vert levd no og livet som kan, koma til å levast i 

framtida. Minner som folk presenterer fylgjer ikkje ei kronologisk framstilling men vekkjast 

til live etter kvart som samtalane vandrar frå stad til stad i ‘byen’. Når Vertshuset vert snakka 

http://www.stryn.biz/
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om hugsar mange Astoria som held til før på staden, samstundes som dei snakkar om kva 

Vertshuset kunne har vore om til dømes muren ut mot Per Bolsad plass vart fjerna.  

 

Estetikk, eller gode sosiale møtestader og sosiale veikryss? 

 

Felles for alle som vi samtala med var at dei var mest opptekne av funksjonar av bygningar og 

landskap, av sosialt liv og moglegheit for aktivitetar meir enn av estetikk. Dei var oppteke av 

at staden skulle sjå vakker og presentabel ut, og at gamle bygningar og ting skulle takast vare 

på. Og dei mange hageentusiastane arbeide både i eigen hage og for å gjere tettstaden 

presentabel. Men meiningsfull bruk av bygningar og stader var viktigare enn estetikk og vern. 

I den samanheng var det særs interessant å leggje merke til at av dei som eksplisitt meinte 

noko om det store kaféskiltet i raudt og kvitt over Isehaug så var kommentarane positive. Til 

dømes omtala ‘Kirsti’ skiltet som «eit landemerke» som ho forbant med «ein sterk kafékultur’ 

i Stryn og med ‘lysløypa’ av opplyste serveringsstader som held opent om kveldane. Andre 

døme på landemerke som kjem fram i samtalane er ‘Brunosten’, den store bygningen til 

Felleskjøpet, og ‘Fagre Stryn’, Stryn Hotell. Måten bygningar som til dømes Walhalla vert 

verna på er fleire kritiske til. ‘Nils’ uttrykkjer det slik: «Det eldste vertshuset vårt, Walhalla, 

er ikkje i drift. Når du verna eit bygg, så verna du det i hel. Det er synd at huset vert lite 

nytta».  

 

 

 
 
Det raude skiltet på Isehaug, eit landemerke 
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Når samtalane rørde seg om Per Bolstad plass såg både eldre og yngre innbyggjarar for seg eit 

mangfald av aktivitetar for folk av alle aldersgrupper og folk med ulike interesser, både 

aktivitetar som fleire kalla ‘rølpete’ slik som Oktoberfest og aktivitetar som appellerer til folk 

som verken går på Oktoberfest, Motorfestival eller St.Patrick’s Day arrangement. Mange, 

ikkje minst ungdommar, kan tenkje seg alternativ til aktivitetar som er konkurranseretta og 

der ein skal prestere noko. Aktivitetar med ‘lav terskel’ kan verta komplementære til andre 

organiserte aktivitetar. Både yngre og eldre ser føre seg aktivtetar som vekslar mellom 

årstider, mellom kvardag og helg, og mellom dag og kveld. Ved sida av at dei ser føre seg Per 

Bolstad plass som ein god møtestad og ein god stad å vera for alle, synes metaforen ‘eit 

sosialt vegkryss’, der ‘vegkrysset’ har fleire lag og går i fleire plan, å vera ein dekkjande 

metafor for korleis mange innbyggjarar ser for seg at staden i beste høve kan verta.  
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