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– Jeg fant roen 
HAVGAPETi

Anna-Ma var byjente og fotograf. Møtet med kjærligheten 
førte henne til en øy i havgapet. Her gjør hun nå ting hun 

aldri trodde hun kunne klare.
AV HEGE NORMAN  FOTO  TERJE STØYLEN

livet

Kvamsøy
� Øy i havgapet på ytre Søre 
Sunnmøre i Sande kommune, 

rett nord for Stad.
� Innbyggertallet er 243 pr. 

01.01.2014. 
� På øya er det ungdomsskole, 

tredelt barneskole og barnehage. 
Den største arbeidsplassen er 

plastfabrikken Kvamsøy Brimer, 
som sysselsetter rundt 40 ansatte.



Nr 32.2014 / kk.no 49

Den gamle ferga bruker 
nesten en time på 
å komme fram. Utsikten 
over Stadthavet på 
Sunnmøre er slående. 

Lyset skifter brått. I det ene øyeblikket 
skinner sola som et scenelys på detaljer 
i det vakre landskapet, i det neste er det 
svart ute. Siste stopp på runden er 
Kvamsøy, en øy med drøye 200 innbyggere. 
Men det er ikke til sentrum vi skal. Vi skal 
videre, helt ut til Ristesund, nordøst på øya. 
Der bor nemlig bare en håndfull folk, deri-
blant Anna-Ma Olsson (42). 

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle bosette 
meg på en «øde» øy. Men i dag er jeg veldig 
glad for at livet brakte meg hit, sier 
Anna-Ma. 

Det var møtet med Jørgen Ristesund som 
gjorde at hun endret kurs. Fiskeren 
i Barentshavet, bosatt i Ristesund på egen 
gård. Anna-Ma var fotograf i Tønsbergs 
Blad og byjente på sin hals. Vokst opp 
i Göteborg. Bodd i Stockholm og med et 
kjærlighetsforhold til asfalt, folkemengder 
og neonlys. Kino, kafé, teater og konserter. 
Anna-Ma benyttet seg begjærlig av alt 
bylivet bød på. Jørgen derimot, hadde vokst 

Livet på øya gir andre 
muligheter enn byen. 
Anna-Ma hadde aldri 
trodd hun skulle eie en 
hest. Nå har hun to, og 
drømmer om flere.

‣
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livet

‣ opp på Kvamsøya og tatt over gården. 
Flasket opp på sjøluft og nærhet til havet. 
De møttes tilfeldigvis på en fest hos felles 
kjente på fastlandet – og det sa «klikk».

– Vi ble forelsket og ville flytte 
sammen. Og siden han hadde gård 
var det naturlig å flytte dit, sier 
Anna-Ma. 

Og slik ble det til at Anna-Ma ankom 
øya med ferga en ruskedag i mars for 12 
år siden. 

– Jeg var klar over at det var mye storm 
og orkan på denne tiden av året, men 
hadde i begynnelsen nok med å komme 
i orden i mitt nye hjem til at det plaget 
meg noe særlig, sier Anna-Ma. 

Været ble også stilt i skyggen av den 
varme mottakelsen hun fikk på øya. 

– Bygdefolket uttrykte glede over at jeg 
kom hit. De var også lettet over at ikke 
Jørgen flyttet til meg i Tønsberg i stedet. 
Jobben som fotograf la hun ikke på hylla.

– Jeg følte meg heldig som kunne 
fortsette å jobbe som frilansfotograf. Jeg 
mente at det kunne jeg jo gjøre hvor som 
helst, sier Anna-Ma. 

Men ganske fort oppdaget hun at 
Kvamsøy faktisk lå temmelig langt unna 
det aller meste. 

– Bare ferga tok 45 minutter. Og for 
deretter å komme seg videre til Ålesund, 
måtte man følge en ny ferge – noe som 
betød at man brukte en halv dag hver vei. 
Jeg tok noen vakter i Sunnmørsposten 
i starten, men den lange veien tok all 
energi, sier Anna-Ma.

I dag er hun bonde med sauer, høner og 
hest. Jørgen har tatt seg arbeid på land, 
og jobber på plastfabrikken på øya. Hun 
arbeider også som bryllupsfotograf med 
oppdrag både i øst og vest. Kontoret er 
spisebordet med utsikt rett ut mot 
stor havet. Ingen brutte linjer. Bare blankt 
hav. Hva ligger der ute? Nye horisonter? 
Frihet? Amerika? Eller … skodde? En 
hvit vegg har plutselig dukket opp. 

– Du kjenner det på lufta. Selv om det 
er varmt, kommer det plutselig en rå og 
sur trekk. Skoddevind, konkluderer 
Anna-Ma.

Hun har lært seg å kjenne naturen 
her ute. Kjenne menneskene. 

– Hvor mange bor det her i Ristesund? 
– Vent, så skal jeg telle, sier Anna-Ma 

og lar blikket sveipe over de få husene 
rundt. Folk er som en storfamilie. Strengt 
tatt er vel de aller fleste i familie også …

– Vi er 28 stykker med stort og smått, 
inklusive oss her på Ristesund, fastslår 
Anna-Ma.

I begynnelsen ble det altfor lite. Hun 
savnet folkevrimmelen og reiste til 
nærmeste by, Fosnavåg, bare for å få sitte 
på kafé og bla i et glanset magasin. Det 
tok noen år, men etter hvert ble trangen 
til byliv gradvis mindre. 

I stedet for å jage etter det hun hadde 
hatt, begynte Anna-Ma å se seg rundt. 
Hva fantes på øya? Hva kunne hun gjøre 
her? Overgangen gjorde at hun ble mer 
kreativ. 

– Jeg begynte å gjøre mer med hendene 
og å skape ting, forteller Anna-Ma. 

Et av de første prosjektene hennes var 
å dyrke grønnsaker. Det var basilikum, 

spinat og tomat i alle vinduskarmer til 
mai kom. Anna-Ma la all sin kjærlighet 
i de vesle spirene, og plantet dem ut 
i midten av måneden slik det er vanlig 
å gjøre på Østlandet. Naboene hintet 
forsiktig om at det kanskje kunne være 
litt tidlig, men Anna-Ma vendte det døve 
øret til.

– Så, etter 17. mai kom nordavinden 
med snøsludd og faenskap og gjorde kål 
på alle plantene mine, humrer hun. 

Den gang syntes hun det var bittert og 
la all skyld på det tøffe vestlandsklimaet. 
Det var slitsomt. Sommervarmen hun var 
vant til på innlandet, dukket aldri opp. 
Vannet ble aldri mer enn 16 grader, og 
det føltes som om det var 10 grader i lufta 
året rundt. 

– Jeg var veldig opptatt av været og var 
mye syk i begynnelsen. Det var et fuktig 
klima som jeg ikke var vant til. I dag er 
jeg frisk som en fisk og tror det er sunt 
med et slikt klima. 

– Det å få frisk luft rett i lungene ... Da 

kjenner jeg at jeg lever, sier hun. 
Med sjømerket Dollstein på Sandsøya 

som taust vitne i bakgrunnen, gresser 
hestene Hilda og Rasken side om side. 
De er kanskje ikke verdens beste venner, 
men later til å sette pris på hverandres 
selskap likevel. Omtrent slik det er på et 
lite sted. Der man ikke kan velge og vrake 
sin omgangskrets, men forholder seg til 
folkene rundt likevel. Det gir helt 
spesielle naboforhold. 

– Folk er veldig omsorgsfulle, og 
tok seg av meg da jeg kom. De visste 
at jeg var byjente, og spurte om de 
skulle ta med seg noe fra byen når 
de skulle ut og reise, forteller 
Anna-Ma.

Da datteren Malene (8) ble født, kunne 
hun se hvor bra og trygt det var for et 
barn å vokse opp i et lite bygdemiljø. 

– Hun ble innhyllet i omsorg helt fra 
starten. Tilveksten av et barn på øya 
betyr mye, og alle uttrykte glede da  
hun kom. 

På bygda utgjør hvert enkelt individ en 
større prosent enn i byen. Du betyr noe. 

Selv om Anna-Ma er overbevist om at 
det er ideelt for et barn å vokse opp 
under små, trygge forhold, har det også 
sine utfordringer. Da Malene ble født 
måtte Anna-Ma ta to ferjer for å komme 
fram til sykehuset. Vel hjemme på øya 
vokser Malene opp på stort sett samme 
måte som andre. 

– I tillegg får hun en grunntillit til 
mennesker ved at hun kjenner de fleste 
på øya, og opplever at alle vil henne vel, 
sier Anna-Ma. Hun er også glad for at 
datteren får oppleve matproduksjon og 
kontakt med dyr, enten det er å flytte 
sauer til nytt beite eller å få inn en kvige 
som har ment at gresset er grønnere på 
den andre siden av gjerdet. 

I klassen til Malene er det ikke flere 
enn tre barn, men det bidrar til at hun får 
venner på tvers av aldre og kjønn. 
Bestevenninnen er tre år yngre og bor 
i nabohuset.

– Ulempen er at barna må flytte når de 
blir 15 år. Det er for langt å pendle til 
nærmeste videregående skole, sier 
Anna-Ma.

Hun mener likevel at omsorgen 
datteren blir pakket inn i fra hele bygda, 
veier opp for noen av utfordringene det 
er å bo i grisgrendte strøk. 

– Det man gjør og deler med andre, gir 

Folk her er 
som en 

storfamilie.
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mye større ringvirkninger. Å ha en såpass 
stor gjennomslagskraft har gjort meg mer 
ansvarlig. Fordi ting jeg gjør setter større 
preg på livet i bygda enn det gjør i byen. 
Og når man blir ansvarliggjort, blir man 
også mer omsorgsfull. Den erfaringen 
vokste jeg på. Selv om jeg var 30 da jeg 
kom til Kvamsøy, er det her jeg virkelig er 
blitt voksen, mener Anna-Ma. 

Hun hadde en forestilling om at folk på 
bygda var preget av tungsinn. Slik var det 
imidlertid ikke. Snarere var det vel stikk 
motsatt.  

– Folkene er så bra her ute. De har 
en helt fantastisk ro og en velutvi-
klet evne til å kose seg med de små 
ting. De har beina godt plantet på jorda, 
men samtidig har de et lettsinn og en helt 

spesiell humor som er blitt uunnværlig 
for meg, forklarer Anna-Ma. 

Rasken har fått en haug med gulrøtter 
så Hilda får kvalitetstid med matmor. Det 
ser ut som om de lener seg inntil 
hverandre. Snakker uten å snakke. 

Anna-Ma savner ikke lenger noe fra 
byen. Hun har vendt seg av med det hun 
trodde hun måtte ha. 

– Det var skapte behov, ikke reelle. Om 
ikke jeg går på kafé, så har jeg like gode 
kaffestunder med naboen. Om jeg ikke 
kan gå på kino, så kan jeg se film hjemme 
i stedet. Nå får jeg andre verdier i tillegg, 
sier hun. 

I fjor startet familien opp med sauer. En 
liten gjeng med høner har de også. 
Hestene er en helt ny erfaring for henne, 

og har gitt en ny dimensjon i livet. 
– Jeg har begynt med ting jeg aldri 

hadde trodd jeg kunne, sier Anna-Ma.
Som på et blunk løser skodda seg opp. 

Sakte siver den opp langs fjellveggen og 
blir borte. Solstrålene leker med skyene 
og fargelegger landskapet i kraftige 
nyanser. Gresset der sauene går, blir 
irrgrønt. Havet koboltblått. 

– Det tok en stund før jeg vendte meg 
til naturen og dens luner her ute, men 
i dag er det Ristesund som er min 
lekeplass. Det er her jeg kommer hjem. 
Når jeg kjenner den søte lukten av sjø, da 
vet jeg at jeg er hjemme. Jeg kunne aldri 
ha byttet vekk det. Nå er det Kvamsøy 
som er mitt univers. 
redaksjonen@kk.no

Å få frisk luft rett 
i lungene. Da kjenner 

jeg at jeg lever!

Landskapet på 
Sunnmøre er vakkert, 
vilt og … vått. Men når 
sola skinner finnes det 
knapt et finere sted. 


