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Til våre medlemmer og 
andre historieinteresserte

Styret i Stiftelsen Åkrehamn Kystmuseum 
har lenge hatt planar om å gi ut eit årsskrift. 
Det er derfor med glede me no kan presentera 
dette første årsskriftet for museet.  
Åkrehamn Kystmuseum har eksistert i meir 
enn 25 år. Det blei starta av ein gjeng med 
entusiastar som såg behovet for å dokumen-
tera dei rike tradisjonane innan fiskeri og 
kystkultur som eksisterte på Vest-Karmøy i 
tidlegare tider. Museet har ein stor samling av 
gjenstandar, bilde og dokument frå tidlegare 
tider, og styret håpar at dette tidsskriftet vil 
bidra til å gjera samlinga meir kjent. 
Det arbeidet som blei dradd i gong for meir 
enn 25 år sidan, blir i dag ført vidare av ein 
ny gjeng med entusiastar. Mange av oss tref-
fest på museet kvar måndag klokka seks om 
ettermiddagen. Då driv me blant anna på med 
oppgradering av museet, vedlikehald, regis-
trering og dokumentasjon av gjenstandane 
våre, planlegging av arrangement, men uan-
sett så blir det tid til kaffi og drøs. Har du lyst 
til å vera med på dette så er du velkommen. 
Berre møt fram, eller ta kontakt med ein av 
oss i styret. 

Kontaktinformasjon finn du på heimesida vår  
www.akrehamnkystmuseum.no,  
eller du kan senda ein e-post til  
akrehamn.kystmuseum@outlook.com.  Du 
finn oss og på Facebook. 
Det er også mange andre enn dei som møter 
på museet på måndagane, som gjer ein stor 
innsats for museet. Dette gjeld spesielt i sam-
band med Fiskeridagane, som museet arran-
gerer i lag med Karmøy Røde Kors. Dette er 
ein kjempedugnad. Takk til alle som stiller 
opp på denne dugnaden! 
Dette heftet har me venta på ei god stund. Det 
er ei fantastisk historie me har, og som me 
har lyst til å fortelja om. Redaksjonskomiteen, 
leia av Karl Sjøen, har plukka ut ein del god-
bitar som de får ta del i, både i form av tekst, 
bilde og ikkje minst eit kart med lokale stad-
namn frå Stong til Ferkingstad. Det er Håkon 
Liknes om har laga dette, og me har vore hel-
dige å få ta det med i dette første nummeret. 
Målet er at dette første heftet skal bli starten 
på ein tradisjon der me vil koma med eit nytt 
hefte i året. Dette ser me fram til med glede. 

Åkrehamn, desember 2016
For styret, Bjarne Lund, leder.
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Historien om 
Åkrehamn Kystmuseum

I 1917 ble en sjøhusgrunn i Oliverbukta på Åkreøy 
(«Øyne») i Åkra solgt fra Ånen Kristiansen til Knut 
Andreas Knutsen. Knut Andreas Knutsen satte opp 
et sjøhus på tomta samme året. Sjøhuset lå på et kai-
anlegg som hadde vært brukt i lange tider. Anlegget 
hadde i sin tid 7 støpte sildekummer, der 4 fortsatt 
er intakt. Sjøhuset som ble satt opp ble kalt Nora 
Sjøhuset, og det er dette som er hoveddelen av 
Åkrehamn Kystmuseum i dag. 

Nora Sjøhuset ble brukt til sildesalting fram til slut-
ten av 1950-tallet. Det ble også brukt til salting og 
tørking av torsk. Videre har det vært et trankokeri 
nord for sjøhuset. På 1960-tallet ble Nora Sjøhuset 
leid ut til Åkrehamn Trålbøteri som lager. Ellers sto 
eiendommen tom fram til etablering av museet.

Over lenger tid hadde det blitt det diskutert å etable-
re et fiskerimuseum i Åkrehamn, og i 1989 etablerte 
en gjeng med entusiaster et interimsstyre for å reali-
sere planene.  På årsmøtet i mars 1990 ble Stiftelsen 
Fiskerimuseet Grunnviken formelt etablert, og sam-
tidig kjøpte stiftelsen Nora Sjøhuset med tanke på å 
bevare sildesalteriet som et museum for framtiden. 

I 1994 ble det reist et nytt bygg over sildekummene, 
og dette ble et fast samlingssted for dugnadsgjengen 
som jobbet med museet.  Stiftelsen endret senere 
navnet til Stiftelsen Rogaland Fiskerimuseum med 
tanke om å favne mer av den regionale fiskerihisto-
rien.

I 2004 var den opprinnelige sjøhusbygningen i så 
dårlig stand at det var helt nødvendig med restau-
rering. Nora Sjøhuset ble hevet 60 cm, fikk nytt tak 
og ny kledning. Innvendig ble bygget mer tilpasset 
museumsdrift. I tillegg ble en del av sjøhuset bygget 
om til forsamlingslokale. Totalt utgjør bygnings-
massen 800 kvadratmeter. Arbeidet ble finansiert 
av stiftelsen selv, Karmøy kommune og en stor 
dugnadsinnsats. Bildene på neste side viser restaure-
ringsarbeidet. 

I 2007 skiftet museet navn til Stiftelsen Åkrehamn 
Kystmuseum med formål å samle materiale fra den 
lokale kystkulturen og fiskerinæringen, samt bevare 
dette materialet for ettertiden og legge til rette for 
utstilling i egne lokaler.

Åkrehamn Kystmuseum framstår i dag som et sever-
dig kystkulturmuseum. Museet huser et stort antall 
gjenstander og fotografier som viser Karmøys fortid 
som et viktig fiskerisentrum. Museet omhandler 
også kontakten mellom Vest-Karmøy og Amerika. 
Det er regulære åpningstider for museet i sommerse-
songen, og det er ellers tilgjengelig for grupper etter 
avtale. Museet har også utleie til arrangement.

Åkrehamn Kystmuseum er etablert i et sildesalteri som ble bygget for hundre år siden, 
og Nora Sjøhuset som det kalles er et av de få sildesalteriene som fremdeles er intakt på 
våre kanter.   
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Nora Sjøhuset før restaurering

Nora Sjøhuset under restaureringNora Sjøhuset under restaurering

Nora Sjøhuset ferdig restaurert
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Fiskeridagane 
2016

I god tid på før dagane var det lagt plan for eit 
omfattande program etter same lesten som dei siste 
åra. Tilbakemeldingane frå gjestene viser at det 
gjerne er slik folk vil ha det, slik at ein veit kva 
ein går til år etter år. Dette betyr at ein får tivoli, 
salsboder, fiskekonkurransar, revy, konsertar, dan-
setilstellingar og gudsteneste. I tillegg er det ein del 
som skjer hos Blå Kors, det er Amerikafest, det er 
trimløp, og meir til. Men det som kanskje betyr aller 
mest for folk flest, er sjølve folkelivet på kaien og 
på museet desse dagane.
 
I år var eit lokalhistorisk foredrag med tema 
«Utbygging av havna i Åkrehamn fram til 1950» på 

museet, og det var populært med fullt hus. Dei som 
ikkje fekk dette med seg, kan ta del i denne historia 
i ein eigen artikkel i dette bladet.

Andre som har klart å «sprenga lokalet» dei siste 
åra er Slogmåkane. Etter at dei i løpet av året er blitt 
rikskjendisar, så var det ingen ting anna å gjera enn 
å flytta deira konsertar til det stora teltet på Kaien. 
Her blei det stappfullt, og stemninga stod i taket.
Været er alltid eit spenningsmoment for festival-
arrangørane. Dei ønskjer seg fint vær, men ikkje så 
fint at folk heller går på Sandane. Dette ønsket fekk 
dei oppfylt i år. I ein elles kald og våt sommar, så 
blei desse dagane ganske så fine.

Første helga i august er det Fiskeridagar på Åkra. Slik var det også i år, og dette var 
21. gongen dei blei arrangerte. Det er Åkrehamn Kystmuseum og Karmøy Røde Kors 
som arrangerer dagane, med god dugnadshjelp frå andre lag og økonomisk hjelp frå det 
lokale næringslivet.

Ordførar Jarle Nilsen opnar Fiskeridagane 2016
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Været, i kombinasjon med eit populært program og 
eit solid arrangement, gjorde sitt til at Fiskeridagane 
2016 blei det best besøkte arrangementet til no. For 
Røde Kors betyr dette at dei får eit godt tilskott til 
å driva vidare det viktige arbeidet dei står for, og 
museumsgjengen får råd til å utvikla museet vidare. 
Og i tillegg er det gledeleg at fleire andre lag og set 
igjen med ein god slant til sin drift.

For å få til eit slikt arrangement er det eit stikkord 
som gjeld – det er dugnad. Festivalkomiteen vil retta 
ein stor takk til alle som år etter år stiller opp for å 
få til Fiskeridagane.

Mange interesserte i fiskekonkurransen 
– ein skikkeleg fin ein dette

Yrande folkeliv på kaien

Fine båtar ved kaien skapte god stemning Gudstenesta på søndag var det mange som 
sette pris på 

Mange forventningar til kva 
Fiskeridagane skal by på 
- Hoppeslott er eit krav

Åkra Speidargruppe gjorde det godt 
på lappane

Tobiasbåten er populær 
blant dei yngre
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Alt for over hundre år siden ble det etablert ei fast 
godsrute mellom og Åkrehamn og Stavanger. Det 
var fiskeren Halvor Johan Larsen fra Åkra som star-
tet den første ruta til Stavanger rundt 1900 med ei 
lita Listerskøyte som het «Sildøy». Skøyta hadde 
seilføring og ingen motor. Denne ruta gikk Halvor 
Johan med i mange år. 

Det var på begynnelsen av 1900-tallet også andre 
som hadde rutefart på Åkrehamn. Blant annet 
hadde dampskipet «Jølster» i 1900 ei rute mellom 
Stavanger og Haugesund som anløp Åkrehamn 
tre ganger i uka. I 1905 etablerte Haugesunds 
Dampskibsselskab ei rute med anløp av Haugesund- 
Feøy-Røvær- Utsira- Åkrehamn og Vedavågen. D/S 
«Karmøy» og D/S «Haugesund» gikk i denne ruta, 
og den ble drevet fram til 1916. 

I 1923/24 opprettet Bendik Mannes fra Åkrehamn 
en post-, gods- og passasjerrute på Utsira-
Haugesund- Røvær- Feøy-Åkrehamn-Skudeneshavn. 
Til denne ruta hadde han kjøpt inn D/S «Herdla», 
en gammel passasjerbåt som hadde gått i Hordaland 
i lang tid. Sønnen Thomas Mannes var skipper og 

bodde på Utsira. Erik Thomassen 
førte «Herdla» et halvt års tid i 1929. 
Denne ruta drev Bendik Mannes 
fram til 1930. Etter denne tid har 
det ikke vært rutetrafikk mellom 
Åkrehamn og Utsira, selv om det 
helt fram til i dag stadig har blitt dis-
kutert om denne ruta skal åpnes opp 
igjen.

Halvor Johan Larsen som startet 
rutefarten mellom Åkrehamn og 
Stavanger døde i 1918, og Salve 
Ingebretsen fra Åkrehamn over-

tok rutekonsesjonen fra han. Salve hadde ei stør-
re Listerskøyte som het «Anna Gurine». «Anna 
Gurine» var bygd i 1918, var 50 fot lang og hadde 
en 25/30 hk Grei semi-diesel oppfyringsmotor som 
framdriftsmiddel. Salve Ingebretsen dreiv denne 
ruta med «Anna Gurine» i mange år med anløp på 
Karmøy, Haugesund og Stavanger to ganger i uka. 

I 1930 ble Salve Ingebretsen utsatt for en alvorlig 
ulykke. På vei i rutefarten fikk Salve en dag motor-
stopp utenfor Ferkingstad. Han prøvde da å starte 
opp igjen motoren, men den slo tilbake og skadet 
den ene foten hans alvorlig. Salve klarte å komme 
seg opp av maskinrommet, men segnet om på dekk.
 
Hugo Jæger som var ute med båten sin den dagen, 
observerte at «Anna Gurine» lå og dreiv. Han gikk 
mot skøyta for å sjekke om det var problemer 
ombord. Da han nærmet seg, så han blod som rant 
av dekket og fant Salve sterkt forkommen. Han ble 
fraktet i land, og sendt til Haugesund Sjukehus. Der 
måtte foten amputeres, og Salve gikk med trefot 
resten av livet.

Rutefarten på Åkrehamn

Tidligere var sjøen den viktigste transportveien for folk og gods på våre kanter. Vest-
Karmøy var ikke noe unntak, og havnene ble brukt til både landingsplass og utsen-
delse av varer og fisk. I tillegg var det også mulig for folk å følge godsruter som passa-
sjerer.   

Rutetabellen til Haugesunds Dampskibsselkab.

Av Karl Sjøen
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På dette bildet fra ca. 1930 ser vi «Anna Gurine» fortøyd som den ytterste båten av de tre skøytene. 
Fremst ligger motorbåten R-195-A «Ulv» som var eid av Ahasverus Larsen på Kaien.

På grunn av ulykka og den amputerte foten måtte 
Salve Ingebretsen selv avbryte rutefarten, og søn-
nen Simon Ingebretsen overtok derfor som skipper 
på «Anna Gurine». Rutetrafikken mellom Karmøy, 
Haugesund og Stavanger gikk bra, og det var 
behov for en større båt med sterkere motor, for det 
kunne til tider være ganske værhardt på vestsida av 
Karmøy og over Boknafjorden. 

I 1934 kjøpte derfor Salve Ingebretsen 
og sønnen Simon M/K «Marstein» av 
Jens O. Hammersland fra Spildepollen 
på Sotra for å sette den inn i rutetrafik-
ken. Kutteren var bygget av tre i 1928 
ved Ottesen Båtbyggeri i Sagvåg på 
Stord. Lengden på kutteren var 57 fot, 
og båten var utstyrt med en Wichmann 
(Rubb) 40 hk semi-diesel oppfyrings-
motor.

«Marstein» ble satt inn i ruta for å føre 
stykkgods og passasjerer. Ruta startet 
fra Åkrehamn på mandag og gikk så 
via Skudeneshavn sør til Stavanger. 
Returen gikk nordover gjennom 
Karmsundet til Haugesund og så på 

sør igjen på vestsida av Karmøy til Åkrehamn hvor 
«Marstein» ankom på onsdag. Samme rundturen 
ble så gjentatt med retur til Åkrehamn på lørdag. 
På denne ruten hadde «Marstein» på samme måte 
som «Anna Gurine» tidligere flere anløp både i 
Karmsundet og på vestsida av Karmøy. 

«Marstein» ved kai hos grossistfirmaet L.K. Haaland i Stavanger
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Simon Ingebretsen var skipper på «Marstein», og 
i tillegg til skipperen besto mannskapet av Nils 
Karlsen og Hans H. Hansen. Nils Karlsen var fra 
Litla Karlsøy/Glesvær på Sotra. Han ble hyret som 
maskinist ombord Marstein da kutteren var ny, og 
han fulgte med båten da Salve Ingebretsen overtok 
i 1934. Hans H. Hansen fra Åkrehamn var matros 
om bord Marstein i 13 år fram til kutteren ble solgt 
videre til Haugesund i 1946. 

I 1936 ble «Marstein» registrert i fiskerimerkeregis-
teret med kjennemerket R-54-A. «Marstein» hadde 
dette merket i noen år, men var ute av registeret 
i 1944, og hadde heller ikke vært brukt til fiske i 
disse årene.

28. november 1941 var Marstein på vei fra 
Stavanger til Skudenes, og ble på den turen 
involvert i et dramatisk krigshavari. Rutebåten 
«Vindafjord» ble skutt i senk av britiske jagerfly, og 
mannskapet på «Marstein» reddet 35 mennesker fra 
havaristen. Denne redningsdåden er omtalt i flere 
aviser og bøker. 

«Vindafjord» var eid av Det Stavangerske 
Dampskipsselskap og gikk i rute mellom Stavanger, 
Kvitsøy og Skudeneshavn. Rutebåten hadde forlatt 
Stavanger, vært innom Kvitsøy og var på vei til 
Skudeneshavn denne fredagen 28. november 1941. 
46 tyske soldater hadde gått i land på Kvitsøy, men 
to tyskere var fremdeles med på turen da båten 
stampet seg nordover Skudefjorden. I tillegg var 
det over 60 passasjerer og mannskap, med på den 
skjebnesvangre turen. De fleste var fra Karmøy og 
Haugesund.

 Plutselig kommer et fly i lav høyde ved Geitungen 
fyr med kurs for skipet. Først fløy det over, men så 
svingte det rundt og fyrte løs med maskingeværene. 
Deretter kom den første bomben, som blåste vekk 
mesteparten av forskipet. Bombe nummer to traff 
salongen over maskinrommet, og etter få minutter 
lå mange mennesker og kavet for livet i den kalde 
sjøen.

Mannskapet på Marstein i 1945/46, - med koner. Foran fra venstre Hans Hansen og Emme Karlsen, og bak fra ven-
stre Simon Ingebretsen, Ragna Ingebretsen, Margreta Hansen og Nils Karlsen. Bildet er tatt rett etter andre verdens-

krig på en tur til Sverige for å kjøpe inn varer. 
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Mannskapet på «Marstein» hadde sett angrepet, og 
satte full fart mot havaristen. Til tross for panikken 
som oppsto, klarte mannskapet på «Marstein» å få 
mange av de overlevende om bord. Noen døde på 
vei til land, men 35 av passasjerene og besetningen 
berget altså livet. 

I 2001 tok Skudenes Sjømannsforening og Lions 
Club Skudeneshavn et initiativ til å reise et minnes-
merke over senkningen av Vindafjord. Til dette ble 
det valgt ut en stein fra rullesteinstranda på Hemnes. 
Den ble fraktet til Skudeneshavn, og satt opp ved 
den søndre inngangen til Byparken i enden av 
Søragadå. Minnesmerket ble avduket lørdag 7. juli 
2001 under Skudefestivalen.
Simon Ingebretsen bestemte seg for å utvandre til 
Seattle i USA etter andre verdenskrig, og han solg-
te derfor «Marstein» med rutekonsesjonen til Karl 
Helgesen fra Haugesund. Han drev ruta fra ca. 1946 
og Skår («Skåren») var skipper om bord «Marstein» 
i de årene. 

Ludvig M. Pedersen fra Åkrehamn ble hyret som 
mannskap på «Marstein» rundt 1952, og i 1959 
kjøpte han «Marstein» og rutekonsesjonen. Ludvig 
drev rutefarten med anløp i Åkrehamn i flere år. 
Ludvig hadde også to lastebiler som han kjørte med 
varer ut til handelsfolk og bønder. Sønnen Kjell 
Pedersen og brødrene Arvid og Sivert Nilsen var 
noen av mannskapet som hadde hyre på «Marstein». 

I 1963 gikk «Marstein» på grunn nær Kobbernaglen, 
Kopervik, og fikk store skader. Det ble likevel 
besluttet å sette den i stand igjen, og «Marstein» 
ble reparert ved Skudenes Notbarkeri & Slip, 
Skudeneshavn.

I 1966 fortalte Ludvig Pedersen til Haugesunds 
Avis at ekspansjon og økning i folketallet på Vest-
Karmøy var blitt så stort at fraktekapasiteten var 
helt sprengt. Det kunne ligge opp til 40 tonn varer 
på kaien i Stavanger som «Marstein» ikke fikk 
med.  Det ble derfor sagt at det var behov for en ny 
og større godsrutebåt mellom Stavanger og Vest-
Karmøy. 

«Marstein» losser varer på Kaien i Åkrehamn
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Dette kan være bakgrunnen for at Ludvig Pedersen 
kjøpte kutteren «Alstein» (ex «Havblomst») fra 
Stavanger. Den var opprinnelig en engelsk silde-
driver med navnet «Shamrock» bygget i 1899 i 
Lowestoft. 
  

I 1967 valgte Ludvig å tre ut av rutefarten. Gustav 
Kristiansen fra Sævelandsvik ønsket da å kjøpe 
kutteren «Alstein» av Ludvig Pedersen under for-
utsetning av at rutebåtkonsesjonen ble overført til 
han. Gustav fikk tildelt konsesjonen og kjøpet av 
«Alstein» ble avsluttet i november 1967. 

Fra før av eide Gustav «Stålheim» Den var bygget 
for hans regning på Tittelsnes i 1956. «Stålheim» 
var en 60 fot lang båt med jernskrog og utstyrt med 
en 100 hk Union semi-diesel motor. «Stålheim» 
hadde fiskerimerket R-414-A. Gustav brukte både 
«Alstein» og «Stålheim» i rutefarten mellom 
Åkrehamn og Stavanger. Jan A. Wiig var en av dem 
som var mannskap sammen med onkelen Gustav. 
Riksvegsambandet mellom Mekjarvik og 
Skudeneshavn startet opp med motorferja 
«Skudenes» i 1970. Da begynte grossistene i 
Stavanger å kjøre ut varene selv med bil til Karmøy 
og Haugesund. Grunnlaget for rutefarten med båt 
mellom Stavanger og Nord-Rogaland ble derfor 
svekket, og omkring 1972 la Gustav ned ruta. 
Gustav fikk da tilbud om jobb i NSB mot at NSB 
fikk overta konsesjonen på ruta. Gustav aksepterte 
dette tilbudet og kjørte buss for NSB i Karmøyruta 

fram til 1985. 

Bjørn Nornes kjøpte seg inn i «Stålheim» med 
en halvpart og brukte båten videre til tråling i 
Nordsjøen.
 
«Alstein» solgte Gustav Kristiansen i juli 1980 til 
Per Olsen fra Askvoll i Bergen. Der ble «Alstein» 
rigget for sandblåsing og flyttet rundt til ulike steder 
for sandblåsingsoppdrag. 

Hvor ble det så av «Marstein» som hadde gått i 
rutefarten i 33 år? Jo, i 1968 solgte Ludvig Pedersen 
«Marstein» til Gerhard Midttveit fra Tælavåg. Han 
skiftet ut Rubb-motoren med en 220 hk dieselmotor. 
Arbeidet ble utført av Fagerland ved Sævelandsvik 
Slip og Mekaniske Verksted A/S. 

Det var meningen at Gerhard Midttveit skulle bruke 
«Marstein» som taubåt for en lekter, men han ble 
sjuk og taubåtvirksomheten ble det derfor ikke noe 
av det. Resultatet ble at «Marstein» ble liggende i 
opplag i Tælavåg.

Omkring 1983 ble det besluttet å senke «Marstein», 
og kutteren ble slept ut på Korsfjorden til en posi-
sjon ikke langt fra Marstein fyr. Ole Midttveit 
som var bror til Gerhard hadde jobben med å taue 
«Marstein» til plassen den skulle senkes, og så ble 
det plassert dynamitt om bord. Lunta ble tent, men 
den må ha slokna for dynamitten gikk ikke av. 

Etter å ha vente en lang stund besluttet Ole å renne 
«Marstein» i senk. Han satte fart på båten sin 
og lagde et stort hull i skutesida på «Marstein». 
«Marstein» tok inn vann og sank på 500-600 meters 
djup ikke langt fra fyret Marstein som kutteren 
hadde fått navnet sitt fra.

Oluf Svendsen («Loffen») fra Åkrehamn er omtalt 
ei en egen artikkel i dette heftet, og han skrev denne 
visa om «Marstein»:

Ludvig M. Pedersen og sønnen Kjell Pedersen
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Marstein i hardt vær. Malt av Dag E. Alfsen 

-1-
En Rubbmotor tenner,

Så taktfast den slår.
Ja, lyden vi kjenner

Fra rekker av år.
Når «Marstein» går leden,

og stevner mot sør,
spent følger vi med den

fra vindu og dør

-2-
Da stormene raser
fra vest i mot land,

og havbølgen knaser,
på holmer og strand.
I snøfokk, i skodde

finner den havn.
Runder hver odde

med brusende stavn.

-3-
Om været det skifter

i kuling og bris,
får handelsbedrifter
den beste servise.

To ganger for uken,
har den fra by’n,

nede i luken,
brød, mel og gryn.

-4-
På dekket står kasser

med spiker og ten
og flasker med gasser,
«propan», «autogen»,

bolter og skruer,
blank parafin,

bananer og druer,
med spansk appelsin.

«Marstein»
Av Oluf Svendsen, egen melodi.

-5-
Rundt Karmøy og Skude

i alle slags vær,
Åkrehamns rute
fra byen den er.

Her slutter jeg sangen
i linjer og ord.

Slik hører vi klangen
fra «Marsteins» motor.
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Far til Nelly og Laura var Jørgen Nilsen. Han ble 
født i 1853 i Kopervik, og foreldrene var Nils 
Josefsen og Johanne Egine Lorentsdatter. Faren Nils 
var los som så mange andre av mennene i slekta 
(«Josefsen-losene»). 

Jørgen Nilsen giftet seg første gang i 1877 med 
Gurine Lovise Jonasdatter. Hun var født i 1858 
og var datteren til Jonas Johnsen og Elen Serine 
Tollaksdatter på Ørsland i Sokndal, sør i Rogaland. 
Jørgen og Gurine Lovise fikk to barn. Den eldste var 
Nils Georg som ble født i 1880. Han døde som liten 
bare etter noen få uker. Emma Sofie ble født 1882. 
Hun døde også før hun var blitt ett år.

På den tiden var Jørgen styrmann og familien bodde 
i Kopervik. Senere fikk Jørgen borgerbrev som skip-
per. Jørgen var en aktiv kar, og i 1893 ble han far 
til ei jente i Veavågen. Datteren ble født i 1893 og 
ble døpt Anna Elisabeth. I 1898 fikk Jørgen igjen en 
datter. Denne datteren ble født i 1898 og fikk nav-
net Janna Margrete. På dette tidspunktet var Jørgen 
separert fra kona si. 

I 1903 kjøpte Jørgen ei hustomt av Elias Nilsen på 
Åkreøy («Øynå») i Åkrehamn, og kjøpesummen var 
665 kroner. Eiendommen fikk bruksnummer 87 og 
navnet «Nilsens Minde». Jørgen hadde da allerede 
bygd et hus på tomta. I dette huset startet Jørgen 
en landhandel, - så han gikk fra å være sjømann til 
landhandler.

Jørgen giftet seg for andre gang året etter i 1904 
med butikkjomfru Karen Johanna Larsdatter fra 
Tysvær. Hun var født i 1879 og var da 26 år yngre 
enn Jørgen. Karen Johanna var datteren til snekker 
Lars Thomassen og Helga Kjestina Torkelsdatter 
på Lervik i Tysvær. Jørgen og Karen Johanna fikk 
tre barn. Den eldste var Nelly Egine som ble født 

i 1904. Nummer to var Laura som ble født i 1906. 
Den yngste datteren ble født i 1907 og het Hjørdis 
Johanne. Som ungdom fikk Hjørdis Johanne tuber-
kulose og døde i 1927 bare 20 år gammel. Alle disse 
tre døtrene var ugifte.

Jørgen fikk selv ikke så lang tid på Åkra. Han døde 
av slag allerede i 1907, - før den yngste datteren 
Hjørdis Johanne var født. Enka Johanna fortsatte 
å drive forretningen og det var den landhandelen 
døtrene Nelly og Laura overtok senere.

Det ble holdt skifte i boet etter Jørgen i 1914. 
Arvingene til «Nilsens Minde» var da enken Karen 
Johanna og døtrene Nelly Egine, Laura og Hjørdis 
Johanne. Årsaken til skiftet var antakelig at Karen 
Johanna skulle gifte seg igjen, og boet etter den 
avdøde mannen måtte gjøres opp.

Mannen hun skulle gifte seg med het Torstein 
Marius Thoresen. Han var født i 1884 i 
Kristiansund, og hadde kommet til Åkrehamn som 
fisker. I det daglige ble han kalt for Marius. Far til 
Marius var sjømann Tore Torsteinsen og Ingeborg 
Knutsdatter i Kristiansund. Karen Johanna og 
Marius giftet seg i 1914 kort tid etter at boet var 
gjort opp. Etter at de ble gift gikk Marius sammen 
med Karen Johanna i landhandelen.

Marius og Karen Johanna fikk en datter. Hun ble 
født i 1916, og fikk navnet Ingeborg Neeraas. 
Ingeborg ble gift med Albert Ludvigsen Langåker. 
Han var født i 1911 og var sønn av Ludvig Andreas 
Thomassen og Gunhild Serina (Sina) Nilsdatter på 
Langåker.

I 1944 overdro Marius og Karen Johanne 
eiendommen «Nilsens Minde» til Nelly, Laura 
og halvsøsteren deres, Ingeborg. Nelly og Laura 

Krambua til «Nelly på Kaien» 

Mange husker den siste krambua på Kaien som lå i det gule huset på veien ut på Øynå. 
Butikken ble etablert i 1903 og ble drevet omtrent i 70 år. I mange av disse årene var det 
søstrene Nelly og Laura Nilsen som sto bak disken.    

Av Karl Sjøen
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overtok landhandelen etter Marius og mora Karen 
Johanna, og Nelly ble bestyrer for virksomheten. 
Nelly og Laura drev butikken i mange år fram 
til Nelly nærmet seg pensjonsalderen. Andre 
prøvde å overta, men det viste seg at det var ikke 
regningssvarende. Landhandelens tid var over, og 
butikken ble lagt ned.

 Nelly døde i 1971 og Laura døde i 1974. De 
hadde ingen livsarvinger, og halvsøsteren Ingeborg 
arvet derfor boet etter dem. Sønnen til Ingeborg, 

Jon Magne Langåker, ble den neste som overtok 
huset. Da Jon Magne døde, solgte barna hans huset 
til Gunvar Davidsen. Han solgte huset videre til 
Gunnar Sandhåland som eier huset i dag.

Dette bildet er tatt ca. 1915 og viser «Nilsens Minde» 
oppført med vanlig saltak uten den arken som huset har i dag. 

Marius og Karen Johanna står midt i bildet med døtrene til Karen Johanna på hver side. 
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Dette bildet av Kaien er tatt antakelig rundt 1930. På bildet ser vi fra venstre huset til Marius og Anna Johanna, huset 
til skipsekspeditør Knut Sand, huset til notbøter og formann Nithard Marselius Nilsen, lagerhuset til Knut Sand og huset 
til skomaker Nils Nilsen. Her ser vi også at «Nilsens Minde» har fått påbygd en ark i andre etasje.

På dette bildet fra ca. 1925 ser vi Marius og Karen Johanna med datteren Ingeborg mellom seg. Bak står Karen 
Johanna sine døtre fra hennes første ekteskap med Jørgen Nilsen. Fra venstre til høyre er de Nelly, Hjørdis og Laura. 
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Dagny Mæland som kunde og Lise Langåker, 
Nelly og Laura Nilsen bak disken i butikken på 60-tallet.

Nelly Egine Nilsen. 
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Det som vi i dag kaller Åkrehamn er i nord 
begrenset av Åkreøy og Svendsholmen, i vest av 
de tre Varholmene og i sør av Mortholmen og 
Årabrotsholmen. I øst avgrenses havna av fastlandet 
(Karmøy). Holmene er bundet sammen av totalt sju 
moloanlegg og dette utgjør samlet Åkra havn.
 
 Åkrehamn har i dag kun ett innseilingsløp fra 
sør, men tidligere ble også Leiasundet mellom 
Svendsholmen og Nordre Varholmen benyttet samt 
at mindre robåter brukte sundet mellom Åkreøy og 
Svendsholmen.

Båter fra distriktet brukte havna under de store 
sesongfiskeriene, og Haugesund Sjømannsforening 
tok et initiativ til å utarbeide en søknad om 
havneutbedring. Søknaden ble sent inn til Stortinget 
i februar 1892 sammen med anbefalinger fra 
formannskapet i Åkra kommune og fra 72 oppsittere 
omkring havna. I søknaden ble det bedt om at den 
indre havna måtte gjøres dypere og sundet mellom 
Karmøy og Åkreøy stengt. 

Sommeren 1891 hadde distriktsingeniør Michal 
Nikolai Leegaard i Havnevesenet utarbeidet et kart 
over havna, og på grunnlag av dette kartet la han i 
juli 1893 fram en plan for utbedring av den indre 
havna.
 
Langs Åkreøy skulle det mudres opp en 155 meter 
lang renne som var 30 meter bred og 3,5 meter 
djup. Den øvrige delen av den innerste bukta skulle 
mudres ned til 2 meters djup. Mellom fastlandet og 
Åkreøy skulle det bygges en 2 meter høy mur, og 
mellom denne og den gamle murte veiovergangen 

til Åkreøy skulle terrenget fylles opp slik at det 
ble en 30 meter bred og 70 meter lang kaiflate. 
Omkostningene til anlegget ble beregnet til 50 000 
kroner.

I november 1896 sendte Åkra Fiskarlag en søknad 
til havnedirektøren om en del tilleggsarbeid, som 
innebar blant annet stenging av Bolavågen som lå 
nederst i det som i dag er Rådhusvegen. Det ble 
besluttet som et tilleggsarbeid.
For årene 1894 og 1895 ble det bevilget 6 000 
kroner til oppstart av utbedringene som var lagt 
fram av distriktsingeniør Leegaard, men arbeidet 
startet ikke før i 1897 fordi det var ikke tilgjengelig 
mudringsutstyr før den tid. I 1898 var kaien ferdig 
med en total kostnad på 45 tusen kroner.
I årsberetningen for 1900 anbefalte 
fiskeriinspektøren ytterligere havnearbeid i 

Havneutbyggingen i Åkrehamn
fra 1897 til 1950

Fra gammelt av har fiskebåter landet i Åkrehamn. I tidligere tider var det ikke særlig 
beskyttelse for vær og hav, og fartøy lå derfor utsatt til. Det vokste likevel fram et fiske-
risamfunn på Åkra fordi havnen var stor og romslig og veien til fiskefeltene var kort. Så 
vel lokale som sentrale myndigheter så at stedet kunne bli en bra havn dersom det ble 
bygget moloer og foretatt utdypninger. Utbygging av havna foregikk i over 50 år i tre 
perioder fra 1897 til den var ferdig i 1949.

Michael Nicolai 
Leegaard 
(1859 – 1936)

Av Karl Sjøen
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Åkrehamn, og 12. juni 1901 sendte Åkra Fiskarlag 
et brev til departementet med anmodning om at om 
at havna ble utbedret. 

Det ble satt i gang nye undersøkelser, og 5. april 
1904 la distrikts-ingeniør Leegaard fram en plan 
for fullstendig utbygning av havna. Planen gikk 
ut på å stenge de to sundene mellom Varholmene 
og å stenge sundet mellom Søre Varholmen og 
Mortholmen.

I planen ble det også foreslått delvis stengning av 
sundet mellom Årabrotsholmen og Mortholmen ved 
å bygge to moloer. Samtidig skulle det mudres opp 
et løp langs Varholmene slik at det ble en 5 meters 
djup renne som bandt indre og ytre havn sammen. 
Totalt ble omkostninger til havneutbedringen 
beregnet til 443 000 kroner.
Planen innebar at moloene skulle bygges som 
steindemninger av store blokker. På toppen skulle 
det være en bredde på 4,5 meter, og høyden 

over havet var satt til 3,5 meter. Moloen mellom 
Mortholmen og Søre Varholmen skulle avtrappes på 
innsiden i hele lengden.

Leegaard’s plan ble behandlet av Åkra Fiskarlag i 
møte 11. februar 1904 og laget gav der sin støtte 
til planen. Åkra Fiskarlag utarbeidet en søknad til 
Stortinget som ble sendt inn 28. november 1904. I 
søknaden framholdt Fiskarlaget at arbeidet måtte 
starte opp snarest mulig fordi bedre havneforhold 
ville være viktig under vårsildfisket og torskefisket. 
Totalt ble omkostningene til havneutbyggingen 
beregnet til 517 000 kroner.

I styremøte 22. april 1905 utarbeidet Åkra Fiskarlag 
en søknad til kommunestyret om å opprette et 
havnestyre fro Åkrehamn, og havnestyre da ble 
opprettet ved en kongelig resolusjon datert 10. 
januar 1907.

Distriktsingeniør Leegaard anbefalte i et brev til 

Kaien i 1898. Foto: Riksarkivet
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havnedirektøren 1. juli 1905, at Åkrehamn skulle 
inn på budsjettet umiddelbart etter Skudenes og 
Feøy. Dette sluttet havnedirektøren seg til. Arbeidet 
ble satt i gang våren 1910.

10. november 1910 sendte 27 
oppsittere et brev til havnedirektøren 
om at utbyggingen av Åkrehamn 
måtte fortsette etter at den første 
delen av planen var fullført. 
Tilsvarende brev ble utarbeidet av 
35 fiskere i et møte som ble holdt 
i Åkrehamn 8. juni 1912. På dette 
møte vedtok man også at det skulle 
sendes en delegasjon til Kristiania 
for å gi en utredning av forholdene 
i havnen. David Davidsen, Tørres T. 
Vea og Bendik Mannes ble valgt ut 
til dette oppdraget.

I et brev datert 30. august 1911 
anmodet 3 oppsittere om at 
Leiasundet måtte bli stengt av 
en molo, mens distriktingeniøren 

framholdt at Leiasundet hadde stor betydning for 
innseilingen til indre havn. Delegasjonen som var 
i Kristiania på vegne av fiskerne uttalte seg også 
bestemt mot stenging av Leiasundet.

I et telegram til havnedirektøren 18. juni 1912 
anbefalte fiskeriinspektør Buvik sterkt at ønskene 
om uavbrutt fortsettelse av havnearbeidet måtte bli 
imøtekommet.
På bakgrunn av dette la distriktingeniøren fram et 

overslag på 377 000 kroner for videre arbeider i 
havnen den 18. september 1912. I betenkningen 
av samme dato uttalte distriktingeniøren at han 
etter samtaler med havnestyrets formann ville 
anbefale fullføring av moloen fra Søre Varholmen til 

Mortholmen, og deretter begynne på moloen mellom 
Årabrotsholmen og fastlandet. Havnedirektøren 
sluttet seg til dette, og penger ble bevilget av 
statskassen og havnefondet. Stein ble tatt ut på 
holmene i havna og granitt ble tatt ut på Salvøy og 
Sævik i Veavågen. Noe av granittsteinen kom også 
fra Mølstrevåg i Sveio. De fleste steinarbeiderne 
var tilreisende, men vi kjenner til at Kristian Olsen 
fra Åkra og Gustav Haugen fra Sandve var med på 
arbeidene. 

Uttak av stein på Mortholmen. Foto: Riksarkivet



23Vestante • Åkrehamn Kystmuseum • Nr. 1 • Desember 2016

Gunnar Liknæs hadde en artikkel i Stavanger 
Aftenblad 1. august 1913 hvor han beskrev arbeidet 
med utbygging av havna:

«Jeg hadde så lenge gått omkring inne i Åkrehamn 
og hørt på havnearbeidernes muntre, høye utrop 
ute på Åkraholmene, at jeg forleden dag ikke lenger 
kunne motstå fristelsen til å ta en tur der ut for å 
erfare, hva de tok seg for disse folk, mens de brølte 
så fælt.

Borte på Varholmen fikk jeg en samtale med 
arbeidsformannen, herr Anders Lysne, som meget 
imøtekommende og velvillig gav meg de nødvendige 
opplysninger angående havneanlegget.
 
Der arbeider for tiden i Åkrehamn mellom 20 og 30 
mann, og arbeidsstokken vil nok ytterligere komme 
til å bli forøket. Det første en legger merke til, er 
med hvilken respekt denne arbeidsstokk omfatter 
sin formann. De ser opp til han som sin foresatte, 
arbeidsherre og beste kamerat på en gang. Det var 
ganske gildt å iaktta, hvor lydig og let hver eneste 
av dem sprang av sted til utførelsen av den minste til 
den største ting han gav ordre til.

Man har nå rukket å bygge den store molo som skal 
forbinde Varholmen med Mortholmen, så langt ut 
fra Varholmen som det var bestemt at man fra denne 
side skulle bygge utover. Nå går man den altså i 
møte utenfra; – fra Mortholmen. Steinblokkene som 
moloen er bygget opp av, har til denne tid for det 
meste vært tatt i Statens leide steinbrudd på Sevik 
Vedavågen, omtrent en ½ mils vei fra Åkrehamn.

Den del som nå er ferdig – med unntak av 
planeringsarbeidet – av moloen mellom Varholmen 
og Mortholmen har en lengde på 100 meter. Det 
er et storartet utført arbeid. Innsiden av moloen 
er avtrappet. Her finnes fortøyningsringer for 
fartøyene. Hvor omtenksomt arbeider er utført, 
viser bare det at man for hver fortøynings-ring har 
meislet ut av trappen en liten avsats der hvor ringen 
faller ned, således at fortøyningsgodset ikke skal 
avfiles trappene og ringene. De steinblokkene som 
var nedlagt på moloens ytre side var noen digre 
karer; det var enkelte av dem som veide opp til 11 
tonn. 

 Driftsingeniør Leegaards plan for havnearbeidet 
i Åkrehamn er følgende: Stenging av sundene 

 Bygging mellom Nordre og Midtre Varholmen. Foto: Riksarkivet
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mellom Varholmene og mellom søndre Varholmen 
og Mortholmen samt sundet mellom Årabrotsholmen 
og fastlandet og innsnevre sundet mellom 
Årabrotsholmen og Mortholmen med 2 moloer. 
Han foreslo dessuten å mudre opp et løp langs 
Varholmene, således at den ytre havn som nå er 
adskilt fra den indre ved en grunn strekning, settes 
i forbindelse med hverandre. Overslaget for dette 
arbeidet er 444 000 kroner, og anlegget er visstnok 
det største på Vestlandet.

Byggingen av den 45 meter lange moloen mellom 
midtre og nordre Varholmen er ferdig med unntak 
av planeringsarbeidet. Med hensyn til moloen 
mellom søndre Varholmen og Mortholmen henvises 
til hva jeg før har nevnt i artikkelen. Moloanlegget 
mellom søndre Varholmen og Morholmen har 
driftsingeniøren beregnet til i alt 138 000 kroner. I 
henhold til dette er det oppført 32 000 kroner for 
inneværende termin.

Jeg fikk etterpå båtskyss med herr Lysne innover 
til land igjen. Jeg benyttet meg av anledningen til å 
spørre herr Lysne hvor lenge han hadde arbeidet i 
havnevesenets tjeneste:

«Jeg kom i offentlig tjeneste da jeg var 16 år 
gammel, og har arbeidet i havnevesenets tjeneste 
som arbeidsformann i 28 år, herav 9 år i Finnmark 
og resten i Stavanger amt. Jeg har forestått de 
tidligere havnearbeider her i Åkrehamn samt i 
Ferkingstad og Sandvestranden og arbeidene ved 
Skjoldastraumens kanal.».

Man vil av disse opplysninger få forståelsen av, 
at herr Lysne har tilegnet seg en kyndighet og 
erfaring på dette området som trygt kan sies å være 
nokså enestående. Og der kreves også en energisk 
og dugelig mann til å forestå det store arbeidet 
som foregår i Åkrehamn. At man har mannen, 
det vil enhver forvisse seg om som tar seg en tur 
ut på moloene ser den arbeidsstokk i virksomhet 
som arbeider der, og ser hvor raskt og godt 
havnearbeidet skrider fram. Da får man forståelse 
av at den mann som står for ståket, har sittet ved 
rattet under havneanlegg en gang før.» 

Utbedringene og bygging av moloene ble avsluttet 
i 1921, og man skulle da tro at alle var fornøyde, 
- men slik ble det ikke. På 1930-tallet ble sundet 
mellom Åkreøy og Svendsholmen stengt for med 

Bygging mellom Søre Varholmen og Mortholmen
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Bygging av moloen sør-øst for Mortholmen. 
Foto: Kristian Berge

den hensikt å prøve å forbedre havneforholdene 
under uvær. Det utløste mange protester fra 
småfiskere, og ble sammen med forslaget om 
å stenge Leiasundet heftig debattert i Åkra 
herredsstyre utover 1930-tallet. I et protestskriv 
underskrevet av 127 fiskere sto det: 
«Åkrehamn er vel den første havnen vi fiskere søker 
hen til for å møte den første vårsild, men havnen 
er tross alt der er kostet på den så dårlig at det er 
vanskelig å komme fra havnen der uten skade på 
fartøy når der inntreffer uvær under opphold der, 
idet det i pålands vær setter inn temmelig store drag 
i havnen.

Der er gjennom årene kostet så meget på denne havn 
at det synes oss underlig at det fra myndighetenes 
side ikke blir gjort noe for å få havnen helt ferdig, 
slik at den kan betegnes for mer trygg. Dette burde 
gjøres uten særlig store bevilgninger. Vi vil henstille 
til Åkra herredsstyre å inngå til staten med krav om 
å få gjort Åkrehamn til en såpass trygg havn at man 
kan søke der hen med mere trygghet enn nå.»

Det var delte meninger om det var Leiasundet eller 
det sørlige havneinnløpet som burde stenges for å 
forbedre havneforholdene. Det var lange og til dels 
harde leserinnlegg i de lokale avisene for det ene 
eller det andre alternativet. Til slutt ble det vedtatt i 
herredsstyret å gå inn for å stenge Leiasundet. 

Arbeidet ble startet opp i 1948 og fullført i 1949. 
Det sjødraget som tidligere var et problem var nå 
borte. På 1950-tallet ble også sundet mellom Åkreøy 
og Svendsholmen åpnet slik at mindre båter kunne 
komme seg gjennom «Holmahålet». Det avsluttet 
de omfattende moloarbeidene som ble utført over 
en periode på over 50 år. Etter dette har havna 
blitt ytterligere forbedret gjennom bygging av nye 
kaianlegg, mudring, sprenging av undervannsskjær 
og forsterkning av moloene.                  
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Fartyet som i Norge fekk namnet «Rydning» blei 
bygd som ein tomasta seglkutter (slupp) av tre 
ved verftet Fellow and Co. Ltd. i Great Yarmouth, 
England. På engelsk blei denne båttypen kalla ein 
«ketch rigged smack», og i Norge kalla ein dei titt 
for «smakker». 
Seglkutteren blei sjøsett i januar 1927 og blei døypt 
«Sir William Archibald». Seglkutteren var på 71 
brutto registertonn og han var 75 fot lang. Båten 
var eigd av «Royal National Mission to Deep Sea 
Fishermen» i London. Dette var ein fiskarmisjon 
som vart stifta i 1881. Målet med organisasjonen var 
å hjelpe sjuke og fattige fiskarar og familiane deira, 

og elles sjå til at dei hadde det bra både på land og 
på sjøen. ”Sir Willam Archibald” vart stasjonert i 
Gorleston, Great Yarmouth som betelskip og det 
blei og halde gudteneste for fiskarane om bord på 
søndagar. ”Sir William Archibald» fylgde og titt 
med fiskebåtane som velferdsskip ut frå Lowestoft 
til fiskebankane

Under den andre verdskrigen vart seglkutteren flytta 
til Scapa Flow, Kirkwall på Orknøyane og blei brukt 
som kantine og cateringfartøy for marinefartøy som 
var stasjonert der. ”Sir William Archibald” kom 
tilbake til Gorleston Great Yarmouth i 1945, men 

Det siste seglskipet frå 
Norge til Island etter sild

Frå 1870-åra og framover var det årvisst båtar frå Karmøy og Haugesund på fiske etter 
sild eller torsk ved Island. Det var seglskip som blei brukt i desse tidlige åra, men frå 
hundreårsskiftet og framover blei seglskipa gradvis erstatta av damp og motorskip. Det 
siste seglskipet frå Norge til Island etter sild gjorde turen så seint som i 1947, og dette 
er historia om den båten.       

«Rydning» som «Sir William Archibald» i England

Av Karl Sjøen
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«Rydning» under fulle segl ved Island

blei ikkje brukt vidare som betelskip. Den blei lagt i 
opplag der. 
Så, i 1947, blei båten kjøpt til Norge av Mandius 
Mandiussen frå Sævelandsvik («Mandius i Klypå»). 
Han segla kutteren sjølv over Nordsjøen og kom 
til Åkrehamn 5. mai 1947. Båten vart registrert 
med namnet «Rydning», kjenneteikn LMLP og 
fiskerinummer R-325-A. Den blei målt opp på ny til 
64 brutto registertonn. 

Kutteren blei utrusta for drivgarnsfiske med reiskap 
og ny motorwinch på dekk for å kunne hive inn 
kabelen til garnlenka. Sommaren 1947 sette 
«Rydning» kursen mot Island og blei den siste 
seglbåten som i nyare tid drog frå Norge til Island 
for drivgarnsfiske etter sild. Mandius Mandiussen 
(48 år) førte båten sjølv, og han hadde med seg 6 
mann. 

Desse var:
• Hannes G. Bårdsen (27 år) frå Medhaug
• Karsten Andreas Tjøsvoll (23 år) frå Åkra
• Ole Tjøsvoll (22 år) frå Åkra
• Kristian J. Sevland (21 år) frå Sevland 
(«Kristian i Markje»)
• Jakob Simonsen (21 år) frå Sævelandsvik 
(han var kokk om bord)
• Johannes G. Larsen (18 år)

Det var dårlege vindforhold på overfarten, og 
dei brukte heile 3 veker på turen frå Norge til 
Island. Tidlegare fiskeskipper Tønnes K. Sjøen frå 
Åkrehamn fortel:

«Båten heitte «Rydning». Det var ein som heitte 
Mandius Mandiussen som hadde kjøpt denne båten 
i frå England i 1947. Det var ei engelsk sildaloggar 
som dei kalla dei av den gamle typen. Det var ikkje 
motor i han, - det var berre segl. Eg var sjølv som 
18-åring på Island det året i 1947 som mannskap på 
«MS Millrock» frå Vedavåg.

Det var flott og sjå «Rydning» då han kom inn til 
Siglefjord når det var helg. Dei fleste fiska ikkje på 
søndag. «Rydning» var som regel den båten som 
kom sist inn for han hadde segl og den gjekk jo 
seinare med det. Det var eit syn og sjå denne båten 
når han runda Sigleneset og kom inn i Siglefjord 
med fulle segl. Dei manøvrerte han fint kan eg koma 
på. Då dei kom inn på bayen der, tørna han rundt 
opp mot vinden og slepte ankeret. Der låg han etter 
å ha tatt ned segla. Så som eg forstod så fiska dei 
last i båten. Det var folk i frå Åkra og Sevland som 
var med han det året.

På heimturen fekk dei dårleg ver. Det var vel gamalt 
både tauverk og segl på han. Noko var det. Han 
segla riggen og mastra over bord. Han søkte ikkje 
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Etter å ha fiska heile sommaren ved Island, sette 
«Rydning» mot Norge fredag 12. september 1947. 
Dei hadde då 280 tynner sild i lasta. På denne turen 
hadde dei med seg Vilhelm Andreas Vilhelmsen frå 
Naren (47 år) som passasjer. Han hadde jobba på 
land i Siglefjord med salting av sild den sesongen. 
«Rydning» hadde for det meste brukbart vær på 
turen tilbake til Norge, heilt til kvelding søndag 21. 
september då kutteren hadde komme vest av Utsira. 
Då bles det opp til full storm frå sør. Mannskapet 
på «Rydning» heiv ut eit drivanker og rak med 
vinden mot nord. Mens dei nærma seg land snudde 
vinden. Då dei hadde kome oppunder Espevær var 
det full storm i frå nordvest. Under eit av dei verste 
stormkasta brakk stormastra like ved dekket og 
riggen røyk på sjøen. Mastra hang fast i ein wire i 
klyverbommen og låg og hogg inn mot skutesida. 
Med stort strev fekk mannskapet kutta wiren til 
mastra for å komme fri og fekk så rigga opp nokre 
presenningar framme til seil. 

Ole Tjøsvoll som var mannskap på «Rydning» fortel 
som 87-åring i frå turen: 

«Han Mandius var flink og navigerte med sekstant 
og kompass. Me hadde ikkje andre instrumenter 
eller radiosendar om bord. På vegen heim var det 
ryskje. Me hadde mest ikkje oljehyra av oss på heile 
turen. Båten hadde ikkje styrehus og me sto ute og 

styrte. Me var alle mann på dekk i stormen. Det er 
eit under at ingen fekk noko i hovudet og blei skada. 
Då me hadde hogd av wiren til mastra låg me greitt 
i sjøen med drivankeret ute og rigga til seil framme 
av ein presenning. Men det var eit under at me kom 
inn til Sevland utan hjelp. Han Vilhelm Andreas ville 
finna twist og olja og blussa etter hjelp. Men då sa 
eigaren av båten at med ikkje skulle blussa etter 
hjelp. Det blei for dyrt det. Etter denne turen hadde 
eg ikkje reist igjen med seglbåt på Islandsfiske om 
eg hadde fått ein million. Det var likt for alle. Dei 
andre hadde heller aldri reist om dei hadde visst 
at det blei slik. Men eg var på Islandsfiske fleire år 
etter med andre båtar.»

Kutteren kom altså med eigen hjelp inn til 
Sævelandsvik måndag morgon 22. september 1947. 
Dei hadde brukt 10 dagar på turen tilbake til Norge. 
Det var utruleg godt gjort av mannskapet å klare å 
berge seg sjølv og båten i ein så prekær situasjon. 
Slik enda turen for den siste seglbåten som drog i 
frå Norge til Island for å fiske sild.  
           
I 1948 blei det sett inn ein brukt 60 hk Wichmann 
motor i kutteren, og denne motoren var i bruk i 
mange år framover. I september året etter 1949 
blei «M/K Rydning» seld til John Olaisen P/R 
i Haugesund. Registringsnummeret var R-1-H. 
Reiarlaget hadde båten til årsskiftet 1951/52.

«Rydning» fortøyd i Sævelandsvik 
etter havariet i 1947
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I 1952 blei kutteren seld vidare til brørne 
Espeland frå Moster med Lars K. Espeland som 
korresponderande reiar. Båten vart registrert 
som motorkutter med same namnet «Rydning» 
og nummeret H-28-M. Seinare overtok ein av 
brørne, Otto Espeland, båten åleine og eigde han 
fram til 1967. I den tida kutteren høyrde heime på 
Moster vart den brukt i fraktefart, sildeføring og 
var fleire sesongar på kvalfangst både i Nordsjøen 
og i Barentshavet. «Rydning» blei landskjent på 
slutten av 50-talet då båten blei tatt i arrestert av 
russerane og skipperen Otto Espeland sett i fengsel 
i Murmansk. Det vart påstått av russarane at dei 
hadde  fiska på sovjetisk side, men dei slapp fri og 
kunne gå til Norge etter ei vekes tid. 

I 1967 selde Otto Espeland «Rydning» til Mons 
Johan Tysse i Tyssebotnen på Osterøy. Båten blei 
då sett inn i lokal sandfart rundt Bergen og fekk 
etter ei tid installert ein GM Detroit 185 hk to-takts 
dieselmotor. Båten vart seld vidare i 1976 til brørne 
Hjartholm på Brekke i Sogn og Fjordane. Dei brukte 
han til rutefart mellom Bergen-Gulen-Solund-
Værlandet-Bulandet.

I juli 1978 vart båten seld frå Leidvin Hjartholm 
til Rolf Sandin i Stockholm. Den blei bygd om til 
seglfartøy igjen og fekk tilbake det gamle namnet 
«Sir William Archibald» og kallesignalet SJPC. Den 
hadde då innreiing med 12 køyplassar. I Sverige 
fekk båten kallenamnet «Søren». «Sir William 
Archibald» blei restaurert ved Beckholmen dokk/
verft i Stockholm i 1993. 

«Sir William Archibald» blei i 2001 flytta frå 
Stockholm till Strömstad og var i tre år utlånt til 
«Strömstads Maritima Förening».

I  januar 2006 kjøpte Fårösunds Skeppsakademi 
AB v/ Patric Johansson seglkutteren. Fårösunds 
Skeppsakademi var ein ny skule som hadde 
som målsetjing å lære opp båtbyggjarar. Den 
blei etablerte i Gävle. Skulen skulle drivas med 
statstilskot. I denne opplæringa skulle restaurering 
av seglkutteren inngå. «Sir William Archibald» blei 
derfor sett på land under tak i Gävle og strippa for 
inventar, dekk og kledning. Ikkje så lenge etter at 
dette var gjort gjekk skulen konkurs. «Sir William 
Archibald» har etter dette ikkje blitt bygd opp på 
nytt.  

«Rydning» som motorkutter rigga for kvalfangst i Lerwick på Shetland i juni 1961.
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«Rydning» som fraktefarty ved Osterøy.

«Rydning» i 2001 som «Sir William Archibald» i Strømstad, Sverige. Foto: Arild Engelsen. 
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Sjøhustomta ”Sjøensodden” som den gamle 
teglsteinspipa står på, solgte Simon Jonassen og 
Tønnes Olsen Sjøen til rederiet Ths. S. Falck fra 
Stavanger i 1907. På tomta etablerte Ths. S. Falck 
et notbøteri. Sjøfolk og fiskere fra Åkra jobbet for 
dette rederiet, og blant andre var Åkrabuen Bendik 
Mannes skipper på dampskipet D/S Albatros som 
tilhørte Ths. S. Falck. 

Slakter Edvard Kristian Sevland kjøpte sjøhustomta 
i 1919 og rev det gamle sjøhuset som sto der. Han 
bygde et sildesalteri med kummer og en fabrikk 
for fiskeforedling med blant annet hermetisering 
av makrell og brisling. Firmaet het «Aakrehavn 
Preserving & Co». Salteriet var utstyrt med to 
sildekummer som hadde en kapasitet på 2000 
hektoliter sild. Teglsteinspipa vi ser i dag og det 
lave huset den henger sammen med var en del av 
hermetikkfabrikken. En murmester som het Jørgen 
Chr. P Bro murte teglsteinspipa. Jørgen bodde på 
Sævelandsvik, men var opprinnelig fra Danmark og 
ble på folkemunne kalt for «Dansjen». 

Før hermetikkfabrikken fikk installert moderne 
maskiner til å false og lukke hermetikkbokser ble 
boksene loddet for hånd. Etableringen av denne 
bedriften var heldig for Åkrehamn. Mange kvinner 
fikk arbeid med å legge brisling, makrell, fiskeboller 
og annen foredlet fiskemat i boks der. 

Kristian Sevland gikk konkurs i 1921 (som så 
mange andre), og Stavanger Privatbank overtok 
eiendommen. De solgte den videre til H. Smedvik 
a/s. Ludvig L. Tjøsvold kjøpte så eiendommen i 
1927 og enka etter han solgte eiendommen videre 
til Salve Ingebretsen i 1930. Salve Ingebretsen 
og sønnene Simon og Ingebret drev med 
sildesalting og sildetilvirkning på eiendommen. 

Den årlige produksjon av saltsild var ca. 2000 
hektoliter. Ingebret Ingebretsen drev også ei smie i 
fabrikkbygningen i mange år. Blant annet lagde han 
hageporter og klesstativ til folk på Åkra. 

Etter at Ingebret døde ble eiendommen solgt til 
Leiv Tjøsvoll i 1995. Leiv Tjøsvoll rev det gamle 
sjøhuset og bygde et moderne hus i klassisk stil 
oppå sildekummene. Han kjøpte også huset etter 
Johannes Davidsen. Det huset lå på nordsiden av 
Åkrehamn Trålbøteri, og Leiv Tjøsvoll fikk flyttet 
det over havna til den plassen det står på nå, - 
rett sør for teglsteinspipa. I dag er eiendommen 
og husene eid av et av firmaene etter Kåre Nes i 
Seattle. 

Teglsteinspipa ved
«Nyekaien»

I Sjøenvegen ved ”Nyekaien” nede i havna står det ei 18 meter høg teglsteinspipe som 
et landmerke og minne om tidligere tider i Åkrehamn. Enkelte spør: Hvorfor ble denne 
pipa satt opp?

Av Karl Sjøen
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Fra Hestnes til Peterhead i Skottland gikk det 
en telegrafkabel som skulle bevoktes. Ved 
nøytralitetsvakten tjenestegjorde flere fra Skudenes 
og Åkra, og de satte opp en bauta som et minne etter 
seg selv ved kabelhuset. I tillegg fikk de en fotograf 
å ta et bilde av steinen og de som hadde navnet sitt 
på steinen. 
Navnene på steinen er J. Vea, F. Lie, T.H. Akre, K. 
Østhus, O. Kvilhaugsvik, J.L. Tjøsvold, J. Fagerland 
og T.S. Liknes.  Det var kanskje lange vakter uten 
at det skjedde noe særlig som fikk disse karene til å 

hogge navnene sine inn i steinen i oktober 1914. På 
bildet under ser vi mennene og steinen. 

Denne steinen finnes fremdeles på Hestnes, over 
hundre år etter at den ble satt opp. På det neste 
bildet vises forsiden av steinen fotografert i 2014. 
På baksiden av steinen står det «Vakt av Skudenes 
oktober 1914».

Hvem var så disse mennene som satte navnene sine 
på steinen? 

En minnestein fra 
1914 i Egersund

Etter utbruddet av den første verdenskrigen i juli 1914 ble det satt opp nøytralitetsvak-
ter på en rekke steder i Norge, blant annet på Hestnes ved Egersund.

Nøytralitetsvakt i 1914 ved Hestnes i Egersund. Foto: Erik Hadland Torjusen

Av Karl Sjøen
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F. Lie var Faltin Simonsen Lie født i 1870. Han 
sitter på minnesteinen som nummer seks fra venstre. 
I 1900 folketellingen står det at han arbeider ved 
jernbaneanlegg i Nord-Amerika. I T.H. Akre var 
Tønnes Hansen Akre født ca. 1871. I 1910 tellingen 
er han benevnt fisker. 

K. Østhus var Kristoffer Hansen Østhus født ca. 
1872. Han var fisker og gardbruker på Østhus i 
1910 tellingen.

O. Kvilhaugsvik var Olaus J. Kvilhaugsvik født ca. 
1872. Han ble benevnt gardbruker, fisker og emissær 
på Kvilhaugsvik i 1910 tellingen. Da finner vi han 
tilbake på Li i Skudenes med tittel gardbruker og 
murer. 
   
J.L. Tjøsvold var enten Josef Larsen Tjøsvoll eller 
Jonas Larsen Tjøsvoll. Josef var født ca. 1876, og 
han var i Canada fra 1900 til 1910. Etter det bodde 

han på Tjøsvoll sammen med søsteren. Jonas var 
født ca. 1879. Han bodde på Tjøsvoll. Jonas var 
sildesalter og fisker, og var medlem av herredstyret 
og skolestyret i Åkra. Gunvald Tjøsvoll som startet 
forretningen Åkra Elektriske var sønn hans.

J. Fagerland var Jakob Jakobsen Fagerland født ca. 
1866. Han var gardbruker på Fagerland, men hadde 
også vært farmer i Dakota USA fra 1890 til 1896. 

T.S. Liknes var Thomas Martin Sjursen Liknes 
født ca. 1873. I 1900 tellingen er han benevnt som 
jordarbeider og fisker på Nedre Liknes.  Han var 
gardbruker i 1910.

J. Vea vet vi ikke hvem var. Kanskje noen av leserne 
kan være behjelpelige med å identifisere han?

Forsiden av bautasteinen i 2014. Foto: Arne Rogstad
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Martin Gjersvik har gitt ut ein triologi han kalla 
”Spor dei sette”, og i 1989  kom boka ”Spor i ord”.  
Boka handlar om diktarar og rimsmedar frå Karmøy.  
Her har me fått løyve frå Solveig Gjersvik til å 
henta ut det som den gong blei skrive om Loffen.

”Oluf Svendsen, f. 1915 vaks opp saman med 9 
sysken i ein sjømanns- og fiskarheim i Åkrehamn.  
Oluf er døypenamnet, men han er nok mest kjent 
som ”Loffen”.  

Frå han var liten gut var han med faren og eldre 
brør i fiskebåten.  Draumen var å pløya ”bøljan den 
blå”, og det blei 8 år til sjøs.  I 23 somrar var han 
på Islandsfiske.  Fyrste gongen var han berre 16 år 
gamal.  6 år var han på linefiske ved Grønland.

Tidleg viste han kunstnarleg legning, ikkje berre 
med pennen, men og med teikneblyant, målarskin og 
pensel.  Men det blei mest viser og dikt.

I mange år har fiskarar og sjøfolk kysten rundt 
kost seg med viser av denne rimsmeden på 
grasrotplanet.  I dei rike sildeåra blei visene selde 
som skillingsviser om bord på fiskeflåten.

Oluf Svendsen har skrive mest om sine mange 
opplevingar på land og sjø - helst til ein frå før 
kjend tone.  Enkelte viser har fått eigen tone av 
m.a. systerdottera og av Oddvar Andreassen.  Dikta 
representerer nok ikkje alltid stor kunst, men er ein 
del av Karmøykulturen, og eg føler at mange ville 
undrast om dei ikkje blei med her.”

Oluf Svendsen døydde i 1995. 

I 1981 gav Eli Nes Kvindesland, Håkon Hagen 
og Håkon Liknes ut ein samling av dikta til Oluf 
Svendsen. Fleire av dikta vart tonesett og seinare 
spelte inn på CD, mellom anna av Karl Magnus 
«Pirion» Sjøen med «En busserull på loffen» (1995) 
og Kammerkoret med «Nord i Viken» (2004). I 
«Vestsie» har me valt å ta med diktet ”Nor i Viken” 
om hans leikeplass som gutunge heilt på ”vestsie”.

Oluf Svendsen 
«Loffen»

I denne fyrste utgåva av «Vestsie» er det heilt naturleg å presentera Oluf Svendsen, eller 
«Loffen» som han vart kalla på folkemunne.

Oluf Svendsen
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Gutter i lek, malt av Bjarne Lund. 

Der "Nor i Viken", min barndoms lekeplass,
Jeg ennu minnes, da jeg var liten tass.
Der var jeg også en av disse små,
som hadde kun det ønsket, å pløye bølgen blå.

Vi bygde båter, og husker særlig en.
Den sank med lasten, med sniglabokk og sten.
I alle kurser vendte vi vår stavn, 
med sniglabokk i lasten, bestemt for neste havn.

Ja, der var stormer, dengang skjønnere du,
Man lå på været, akkurat som nu.
Og der var bauting med meget overvann,
når vi drog våre båter med tau og tønneband.

Små hvite seiler mamma sydde til. 
To pepperbokser var vinsh og ankerspill.
Og bukseknapper i vanter og i stag
i julepynten tok vi de nasjonale flagg.

Av vekker-klokken vi satte inn motor.
En fløteboks blev bunkerstank om bord.
De tomme sneller, fram mammas symaskin
sto surra langs med rekken, som fat med parafin.

Nu er jeg eldre, men jeg husker godt det navn,
ja "Nor i Viken", barnas lekehavn.
Da mamma ropte etter gutten sin
og jeg gikk hjem med båten innunder armen min.

NOR I VIKEN
Av Oluf Svendsen

Mel.: Rosen og sommerfuglen
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