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De første arbeiderne på Fiskematkjøkkenet fotografert i 1911. Fra venstre
Lotte Simonsen, ukjent, Martha Haavik, bestyrerinne Bringedal, Lise Odland
Edvardsen, Emma Fjon Juul Jørgensen, ukjent. 

Foto: Hakon Johanessen/Karmsund folkemuseum



J. Brandt Utne A/S og Haugesunds Fiskematkjøkken A/S var
frem til 1960-årene to betydelige bedrifter i Haugesund. Begge
ble etablert som personlige bedrifter av Jacob Brandt Utne. Den
førstnevnte ble grunnlagt i 1905 og drev primært med sesong-
betont sildeeksport. Bedriften hadde også is- og kasselager.
Haugesunds Fiskematkjøkken ble grunnlagt i 1910 og laget alt
i fiskemat og fiskehermetikk, og eksporterte fisk og skalldyr.
Dette var en helårsbedrift, kun avhengig av jevn tilgang på fisk.
På det meste hadde Fiskematkjøkkenet seks utsalg i byen og ett
i Sauda. Det leverte fiskemat til storhusholdninger og sørget for
fiskemat på bordet i de tusen hjem til hverdag og fest. Ikke
minst julemat, som fersk torsk eller lutefisk. 

Da jeg var ung, arbeidet jeg både i ferier og fritid på Fiskemat-
kjøkkenet og på ”Utnebryggen”. Jeg har spikret lokk og arbei-
det "i silda". Jeg har også vikariert på ”Søndre Utsalg” og som
ekstrahjelp på kontoret. Der var det min jobb å ringe rundt til
faste forbindelser og ta opp dagens bestillinger. Den jobben
syntes jeg var ekstra hyggelig, for henvendelsene ble alltid godt
mottatt, og jeg visste at jeg anbefalte førsteklasses varer. Jeg
fikk sertifikat på 18-årsdagen og vikarierte som sjåfør på
Fiskematkjøkkenet. Jeg prøvde også å selge Findus-produkter
på Karmøy. Det ble med den ene gangen. 

Vi var fire søsken. Alle flyttet fra byen for å ta utdanning, og
kom ingen tilbake. Forbindelsen har vi pleiet hele tiden på grunn
av landstedet i Vikebygd. Som pensjonist er jeg nå tilbake på
gamle trakter. En tur innom museet for å levere noen etiketter
fra Fiskematkjøkkenets hermetikkbokser førte til at jeg begynte
å skrive historien om bedriftene og familiene bak.
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Familien bak bedriftene  
Min morfar, Jacob Brandt Utne, ble født i Haugesund 2. desember
1865. Faren, Svend Utne, var kystskipper fra Utne i Hardanger
(f. 1834). Moren var Andrea Berntsen (1839-1932). Hun vokste
opp i det nå fredete kaperhuset i Loshavn på Lista. Andrea og
Svend møttes første gang under en av Svends mange reiser

Svend og Andrea
Utne på sine

eldre dager. Det
fortelles at før
hun kunne bli
presentert for
hans familie,
måtte hun sy
halser i alle

kjolene sine. De
var for utringede

for familien i
Hardanger. 



langs kysten. Hun ble med ham til Hardanger der de giftet seg
og fikk to barn. Senere bosatte de seg i Haugesund. De fikk i alt
sju barn. 

I 1866 kjøpte Svend, fra konkursboet etter bakermester
Reimers, den eiendommen på Hasseløy der bedriftene senere
vokste frem. Kjøpet ble finansiert med lån i Kinsarvik
Sparebank der hans onkel var banksjef. Da Svend sa farvel til
sjøen, ble han fyrvokter på Vikanes fyr like utenfor Skude-
neshavn. Der var han i ca. 20 år og ble den siste fyrvokteren på
fyret.

Jakob begynte på borgerskolen i Haugesund, men før han
hadde fullført skolegangen, dro han i 1882 til sjøs med briggen
”Norden” av Haugesund som tilhørte O. H. Sundfør (Meling
1935: 563). I 1884 tok han styrmannseksamen i Haugesund og
seilte som styrmann på seilskipet ”Oscar” og D/S ”Sjofna”.
Han mønstret på som styrmann på D/S ”Nordkap” av Moss, eid
av statsråd Thorne og ble i 1892 skipper på samme skip. Senere
førte han dampskipene ”Baltic”, ”Odd” og ”Sif” alle tilhørende
B. Stolt-Nielsen.

I 1890 giftet han seg med Martha Fresvig, like før hennes
21-års dag. Martha var datter av Susanne Hansdatter og skips-
reder Samson Fresvig. Hun vokste opp på Risøy. Faren som har
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Jacobs barn-
domshjem, den
gang Holmesgt. 2,
før han overtok
og moderniserte
huset.



fått gaten Fresvigsgate oppkalt etter seg, døde da hun var ganske
liten, og moren giftet seg på nytt med Halvor Wiig. Da hun opp-
daget at hun betalte for seg hjemme med farsarven, gjorde hun
opprør ved å klippe av seg sin lange flette. Hun flyttet hjemmefra
og begynte sin husflidutdannelse som betalende gjest i ”egnede”
husholdninger. Hun gikk på pensjonatskolen ”Nikka Vonen” i
Nordfjord og deretter på husflidskole i Oslo.
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Askildsenhuset ca
1925, i Steffen
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Som nygifte bodde Martha og Jacob i Finnmark. Da Martha
og Jacob senere flyttet til Haugesund, bosatte de seg først på
Hauge og siden på Hasseløy i Jacobs barndomshjem som han
overtok. Firmaet J.Brandt Utne kjøpte naboeiendommen fra
dødsboet etter Halfdan Askildsen, og der bodde Andrea, etter at
Svend døde i 1910, til hun døde i 1932. 

Martha var en aktiv kvinne og ble ganske snart med i styrene
i Sjømannsmisjonen, Sanitetsforeningen, Det Hvite Bånd og
Camillaforeningen. Sistnevnte var en diskusjons- og kvinnesaks-
forening som var tilsluttet Norske Kvinners Nasjonalråd. 

Både Martha og Jacob var medlem av partiet Venstre og
begge hadde politiske verv. Martha var i perioden 1923-25
medlem av bystyret og varamann til formannskapet. I den samme
perioden var hun også varamann i skolekommisjonen hvor hun
hadde vært medlem allerede 1909-11.

Martha og Jacob var barnløse, og i 1905 tok de til seg en to
måneder gammel pike som de senere adopterte. Barnet fikk
navnet Eva. Eva var min mor.

Eva tok artium i Haugesund i 1926. Etter artium hadde hun ett
års studieopphold i London på University College of London.
Hun hadde også et halvt års studieopphold på universitetet i
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Eva var født
utenfor ekteskap

av Dina Eitrheim
fra Odda. Faren

var Samson
Digranes. Han

var Marthas tre-
menning. Martha
var også i familie

med Dina. Hun
emigrerte til

Amerika og giftet
seg senere der.

Dina etterlot seg
et brev der hun

overlot barnet til
Martha og Jacob

Brandt Utne.
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Da Martha og Jacobs adoptivdatter Eva var 12 år, opplev-
de hun noe som gjorde uutslettelig inntrykk på henne, og
som hun senere fortalte om mange ganger. Olafia
Johansdottir kom til Haugesund for å holde foredrag. Evas
mor, Martha, hadde vært kasserer i Det Hvite Bånd siden
starten i 1901, og Olafia hadde vært i Haugesund flere
ganger og holdt foredrag i regi av Det Hvite Bånd. Olafia
hadde skrevet en bok, "De ulykkeligste", som utkom i

1916. Boken gjorde inntrykk over hele landet og
utkom i flere opplag.

Da Olafia var i Haugesund for å snakke om
boken sin, ble hun syk. Martha tilbød henne

å bo hos dem til hun ble bedre. Oppholdet
ble langvarig, og Eva ble venn med
Olafia. Da hun reiste tilbake til Oslo, fikk
min mor som erindringsgave "En pile-
grims vandring" med innskriften "til
min unge ven Eva Utne med alle gode
ønsker fra tante Olafia".

Olafia Johansdottir var Islands før-
ste kvinnelige student. Hun tegnet og
sydde det første islandske flagget, og
hun viet sitt liv til å hjelpe ”de aller
ulykkeligste”, prostituerte kvinner, på
Grønland og Vaterland i Oslo. Hun
bodde midt blant dem og startet et her-
berge for dem. Maleren Skredsvig skal

ha sagt at "næst Kristus vet jeg ingen
større enn Olafia". Av sitt eget folk skil-

dres hun som Islands største kvinne av sin
generasjon. 16. november 2003 ble den før-

ste prisen i hennes navn – Olafia-prisen –
utdelt i Oslo av Vigdis Finnbogadottir – Islands

tidligere president, og verdens første valgte
kvinnelige statsoverhode.
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Forlovelsesbilde
av Eva og
Andrew tatt 1 år
før de giftet seg i
1935.

Fire søsken på
landet i Vikebygd:
Olav Halldor 
(f. 1940 d.2006),
Jakob (f. 1945),
Martha (f. 1936)
og Ragnhild 
(f. 1944). 



Heidelberg før hun tok studentfagutdannelse på Treider
Handelsskole og Gymnas i 1930. Hun arbeidet så på kontoret
på Fiskematkjøkkenet til hun i 1935 giftet seg med overrettssak-
fører Andrew Haldorsen. Eva og Andrew fikk 5 barn. Ådne Olaf,
født i 1937, døde bare tre dager gammel. 

Da firmaene ble avviklet og eiendommene på Hasseløy
solgt i 1965, bosatte min mor Eva seg i Vikebygd og bodde der
til hun døde i 1984. Hun var for øvrig med på å starte Vikebygd
Sogelag, og ble en ivrig bidragsyter til det årlige tidsskriftet.
Hun fikk lov å skrive på bokmål.

Det ble i 1965 kjøpt en eiendom i Strandgaten 174 der min
far, Andrew Haldorsen, etablerte sin advokatpraksis. Denne
eiendommen ble solgt i 1978. Da flyttet også han til Vikebygd.
Han døde kort tid etter sin kone Eva i 1984.
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Jacob Brandt
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Bedriftene
I 1905 nærmet Jacob Brandt Utne seg 40 år. Han var blitt far til ei
lita jente, og det var på tide å etablere noe på landjorda. Familien
hadde eiendom til sjøen på Hasseløy der han startet firmaet 
J. Brandt Utne som skulle drive sildeeksport. Bedriften var en
sesongbedrift. Sildefisket i Haugesundsdistriktet varte i omtrent
50 dager fra midten av januar til midten av mars. Firmaet hadde
én fast ansatt, formannen. De øvrige var sesongarbeidere.

Forberedelsene til sildefisket begynte tidlig på høsten. Hos
J. Brandt Utne ble det særlig eksportert fersksild lagt i is, og til
dette trengtes kasser. Bedriften produserte kassene selv, så kasse-
materialer skulle skaffes. De ble fraktet fra Sørlandet. Kasser
og lokk ble spikret på plassen. Kassespikringen tok til i januar.
I 1945 fikk kasse-spikrerne 28 øre for en helkasse og 26 øre for
en halvkasse. En lokk-spikrer fikk 2 øre pr lokk. Det ble spikret
mange tusen kasser pr. brygge. Disse kassene ble lødd opp i
kolossale ”kassala”. Voksne spikret kasser, mens barn og ung-
dommer spikret lokk. Også ansatte ved Fiskematkjøkkenet kunne
spe på inntekten ved å delta i spikringen. Arbeidet var populært,
og det var virkelig kamp om plassene som kasse- og lokkspikrere. 
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Den silden som ble iset og saltet i Haugesundsområdet, var
vårsild. Når silden kommer inn til kysten for å gyte, kalles den
storsild. Den kom inn til kysten på Nord-Vestlandet. Etter å ha
gytt oppholdt den seg fremdeles langs kysten, men nå lenger
sør. Den silda ble kaldt vårsild, og det var altså den som ble
fanget i Haugesundsområdet og så langt syd som Egersund. 
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formannen,
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Jeg kan huske at smågutter under sildefisket gikk rundt på
bryggene med stålstreng som de tredde sild på. Silda som fikk
plass på en stålstreng, kunne de lovlig ta med seg hjem. Men kom
de med bøtter, ble de jaget. Hele byen var preget av sildefisket.
Sildoljefabrikkene fikk sende ut sin "godlukt" helt uhemmet.
Folk sa at "det luktet penger".

I 1922 ble J. Brandt Utne omdannet til aksjeselskap. Jacob
hadde selv 2 aksjer á kr 1000, Marthas bror Johs. Fresvig hadde
1 aksje og Sigvart Ronglan som var disponent på Fiskemat-
kjøkkenet, hadde 1 aksje. Eiendommene var i Jacob Brandt
Utnes eie. Bedriften leiet hos ham. I 1926/27 ble firmaet J. Brandt
Utne A/S likvidert og gjenoppstod med samme navn. Aksje-
kapitalen var da på kr. 6000. Jacob Brandt Utne gikk inn med
28 aksjer a kr 200. Eva Brandt Utne eide 1 aksje og Samson Vik
(senere Wiig) 1 aksje. Jacob og Martha Brandt Utne hadde
begge løst handelsbrev i henholdsvis 1914 og 1929. Disse ble
10. juni 1930 båndlagt i hver sin bedrift. 

I 1947 søkte J. Brandt Utne A/S om å få bygge bolig og
spiserom for sildearbeiderne på sjøhuset. Det ble gitt løyve til
dette, for det var vanskelig å skaffe husrom for tilreisende silde-
arbeidere. Det kom nemlig folk fra hele kysten, helt fra Lofoten,
for å delta i sildeeventyret.

Eksportørene av saltet og fersk sild tjente store penger ved
at silden ble tilvirket og sendt ut fra egen brygge. Derfor bygget
J. Brandt Utne A/S en ny brygge av armert betong i begyn-
nelsen av 1950 årene. Denne ble bare benyttet noen få sesonger
før silda forsvant og havet ble svart. 1955 ble det siste store
sildeåret.
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Haugesund Fiskematkjøkken
Haugesund Fiskematkjøkken ble dannet i 1910, samme år som
Jacobs far døde. De første utvidelsene og forbedringene på
Fiskematkjøkkenet skjedde allerede i 1912. Da ble det anlagt
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Utnes eiendommer på Hasseløy. I sjøhuset t.v. var Fiskematkjøkkenet i andre
etasje. I første etasje var Sjøhuset. Murbygningene med to lange piper er
røkeriet. Spesialitet: Røkelaks og kaldrøkt makrell + røket torsk. (Det var
ikke marked for røket ål i Haugesund). Til høyre for røkeriet ser vi konto-
rene(2) i annen etasje. Eieren bodde med familie i huset til høyre. Sjøhuset i
bakgrunnen ble brukt under sildefisket.  Der var det ishus og et stort kjøle-
rom. Etter 1948 ble det omgjort til  hybler for tilreisende lossegjenger. I 1950
årene ble det bygget et stort  fryserom for Findusproduktene her. 

Foto: Haugesund Rederiforening



røkeri og ishus. Året etter ble hele anlegget modernisert. I 1919
ble bedriften omgjort til aksjeselskap som leide lokaler av
Jacob Brandt Utne for kr. 3000 pr. år. Sigvart Ronglan ble
bedriftens første disponent med 8 aksjer á kr. 500. Johs.
Fresvig, Marthas bror, eide 1 aksje og Jacob Brandt Utne selv
eide 7 aksjer. Som vi har sett tidligere, var de samme aksjonæ-
rer i begge bedriftene.

I 1927 solgte Sigvart Ronglan alle aksjene sine i begge
bedriftene og sluttet. Jacob overtok en kort periode som disponent.
Siden gikk han over til å bli aktiv eier og ansatte en kontorsjef
og en kontormedarbeider. 

Haugesund Fiskematkjøkken A/S ble drevet som en moderne
fabrikk. Den gav arbeiderne forholdsvis trygge, helårlige arbeids-
plasser. Hvis fisketilgangen var liten, ble arbeidsdagene kortere
for de timeansatte. Kvinnene arbeidet på kjøkkenet. Der ble
fiskematen laget og pakket. Mennene arbeidet på sjøhuset. Der
var fiskemottaket, og der ble fisken sløyet og renset, saltet, lutet
og røkt.

Det var også en betydelig omsetning av skalldyr – hummer,
krabber og reker. Fisken og skalldyrene kom stort sett fra
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fiskere i distriktet, blant annet fra Karmøy og Bømlo med
Espevær. En stor del av laksen kom fra Nedstrandsområdet.
Hummer og krabbe ble tatt imot levende og gikk i mærer til den
skulle benyttes og kokes. Levende fisk som skulle selges i
butikkene, gikk også i mærer og ble tatt opp like før den skulle
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selges. Det ble også omsatt alker på utsalgene. Alker ble sendt
til blant annet Erling Moe A/S på Youngstorget i Oslo. Denne
fiskeforretningen ble nedlagt først i 2005. 

Fiskematkjøkkenet drev både som grossist og detaljhandel
og hadde flere utsalg i Haugesund. Til å begynne med var kunde-
kretsen lokal, men den vokste raskt, og etter hvert ble det solgt
varer til de fleste større butikker og storkjøkkener i distriktet.
Etter at bedriften startet med hermetikk, gikk betydelige kvanta
til Oslo og Østlandet for øvrig. Hermetikken fikk god omtale på
Norges Varemesse i Oslo i 1932.

Hermetikkproduksjonen besto av fiskeboller i kraft, stekte
seikaker i kraft eller brun saus, fiskeboller i kraft og kippers (røkt
sild).

I 1935 hadde Fiskematkjøkkenet 24 ansatte på helårsbasis
og tre utsalg i Haugesund: 
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• Søndre utsalg, Haraldsgaten 106 (to ansatte)
• Nordre utsalg, Haraldsgaten 184 (to ansatte)
• Hauge utsalg, Haugeveien 64 (en ansatt)

I 1943 døde Jacob, og enken Martha overtok ektemannens
aksjer. Samson Wiig gikk inn med 1 aksje i Haugesund
Fiskematkjøkken A/S i tillegg til aksjen han allerede eide i J.
Brandt Utne A/S. I 1947 døde Martha Brandt Utne. Datteren
Eva Utne Haldorsen overtok sin mors aksjer.

I 1948 ble fabrikk og kontorlokaler igjen modernisert. Det
ble bygget nytt kontor og nytt produksjonslokale. Blant annet
ble det installert en helautomatisk steikemaskin for fiskekaker.
Samtidig ble det bygget et butikklokale i 1.etasje, og et nytt
utsalg ble etablert på Hasseløy. 

Synnøve ”Sunni” Jensen (f. Gabrielsen) fortalte at hun som
barn hadde kjøpt levende fisk på sjøhuset. Fisken var så levende
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Russetoget passerer Nordre utsalg i Haraldsgt. 184 17. mai 1955, året jeg
var russ.



at den sprellet ut av fingrene hennes og var blitt full av sand før
hun nådde hjem til Losgaten 9. Etter etableringen av nytt utsalg
kunne fisken kjøpes like levende der. 

Arbeiderne på bedriftene
For arbeiderne som arbeidet på Fiskematkjøkkenet var full dag
8 1/2 time, lørdag 5 1/2 time. Formenn, sjåfører og bestyrerinner
fikk ukelønn. Øvrige menn på gulvet tjente mer enn de to bestyre-
rinnene. I 1948 fikk formannen kr. 173 pr. uke, bestyrerinnene
fikk 137 pr. uke. Det var tarifflønn. Bedriften var medlem av
Norsk Arbeidsgiverforening, og de fast ansatte var allerede før
1940 organisert i Haugesunds Hermetikkarbeiderforening.

Arbeiderne var stort sett fra nærmiljøet – Hasseløy eller
”Bakarøynå” som øya heter i dagligtale. Flere av arbeiderne
bodde i Askildsen-huset som ble benyttet som kårbolig så lenge
Andrea Utne levde. I huset ble det deretter etablert tre leiligheter
som ble leid ut til arbeidstakere som trengte bolig. Leieboerne
hadde leiekontrakter, månedlig husleie og husleiebok.

Jeg var interessert i å få vite hvordan arbeiderne på fabrik-
ken opplevde arbeidsplassen og kontaktet Alfhild Wignes. Hun
arbeidet på Fiskematkjøkkenet i ti år, fra 1939 til 1950. 
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Rekrutteringen til Fiskematkjøkkenet skjedde ofte internt.
Flere søsken arbeidet ofte samtidig i bedriften. Datter fulgte
mor og flere var også på annen måte i slekt med hverandre.
Både Alfhild og søsteren Anne Marie arbeidet på Fiskemat-
kjøkkenet. Etter at Alfhild returnerte fra Amerika første gangen,
arbeidet hun igjen på samme sted. Da Alfhild emigrerte i 1950,
hadde alle på bedriften fått fri. De hadde rodd ut til Vibrandsøy
og stod der og vinket når Amerikabåten dro forbi. Med seg i
kofferten hadde hun en sølvskje fra bedriftens eiere og et hals-
smykke fra arbeidskameratene.
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Alfhild på fanget.
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Alfhild Wignes ble født i Mandal
24. august 1917. Tre år gammel kom
hun sammen med sine foreldre og sin
eldre bror Karstein til Haugesund.

Hennes far Birger Johan Vigsnes,
var blitt bedt om å komme til Hauge-
sund for å starte en spikerfabrikk. Det
gikk ikke, og i 1923 reiste han over
til Amerika. Der ble han Chief på
båten "Hi-Esmaro". Båten var på
flere jordomseilinger mens han var
ombord. I 1930 lå båten en måned i
Stockholm. Alfhilds mor, Alma,
reiste da til Stockholm og ble der så
lenge båten lå i land. Aslaug Rokstad,
Alfhilds kusine, passet Alfhild og
søsknene hennes imens. Aslaug var
da begynt å arbeide på Fiskemat-
kjøkkenet.

Under 2. verdenskrig ble "Hi-
Esmaro" konfiskert og brukt til

hospitalskip. Alfhilds far begynte da på ulike taubåter på "Lakene" (”The
Great Lakes” i USA). Der arbeidet han til han gikk av med pensjon. 

Alfhild reiste til Amerika sammen med sin mor i 1948. Den opprinne-
lige planen var å være der noen uker, men oppholdet ble forlenget til et
helt år. Faren hadde vært hjemme mange ganger, og moren hadde vært
over til Amerika flere ganger allerede. Men denne gangen skulle moren
emigrere sammen med Alfhilds yngste bror, Birger Johan som da var 14
år. Den yngste søsteren Anne Marie, som var gift i Haugesund ble igjen
hjemme. Hun fikk tomt på Bakerøynå av faren og bygget bolig der.

Alfhild emigrerte i 1950. Der fant hun arbeid i et stort farmasøytisk
firma, Warner-Lambert, hvor hun jobbet i 12 år. Etter hvert giftet hun seg
og flyttet. Hun arbeidet noen år i bank, men så ville mannen hennes tilbake
til Norge. Men da ville Alfhild ha sine foreldre med. Hun fikk overtalt
dem, og i 1969 kom de tilbake til Haugesund. 

Jeg pratet med Alfhild i hennes hjem i
august, 2004. Hun hadde for anledningen
pyntet seg med det halssmykket som hun
hadde fått av sine arbeidskamerater da hun
forlot Norge i 1950.



I 1939 var tre av damene fast ansatt på ukelønn. Disse var:
Marie Tollefsen, bestyrerinne med ansvar for pakking og utsen-
delse, Hilborg Ihle, bestyrerinne med ansvar for fiskematen, og
Aslaug Rokstad som etterfulgte Hilborg som bestyrerinne da
Hilborg gikk av for aldersgrensen. Hilborg hadde i sin tid etter-
fulgt Maries mor - fru Tollefsen - som var bestyrerinne inntil
hun gikk av for aldersgrensen. De andre som arbeidet på fabrik-
ken, var som Alfhild, timelønnet. 

På kontoret var det to heltidsansatte – kontorsjefen og en
kontormedarbeider. Den første kontorsjefen, Johs. Jacobsen,
sluttet i 1947. Han ble etterfulgt av min fars bror Rudolf
Haldorsen. I 1951 overtok min far, Andrew Haldorsen, som
kontorsjef. Susanne Wiig sluttet i 1947. Hun var kontormedar-
beider og mors kusine. Hun ble etterfulgt av Kari Hellesen som
bare var der en kort stund før hun giftet seg og ble etterfulgt av
Helene Blengsli. Det var vanlig den gang at kvinnene sluttet i
lønnet arbeid når de giftet seg og fikk barn. 

Damene hadde eget pauserom der de kunne ta seg en kopp
kaffe. Kaffen hadde de med seg på termos, og arbeidsantrekket
hadde de kjøpt selv. På beina brukte de såkalte ”tofler”. Disse
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Solveig Moksheim (gift Oftedal) for-
talte at hun mistet faren sin i 1937. Da var
hun ni år. Faren var sjømann og ble borte i
Frankrike. De var da fem søsken og moren.
De måtte gå fra huset på Hasseløy og flytte
på ett rom på Risøy. Der måtte de gå ut når
sengene skulle res opp. Moren vasket og
gikk på sildarbeid. Når hun vasket, måtte
hun ta minsten med seg på armen. 

Men Solveig husket godt den gangen
de flyttet tilbake til Hasseløy igjen. Og der
fikk de "til og med et gutterom". Hun
kunne ikke huske noe pikerom, men så var
de også tre gutter og to piker.



hadde trebunnssåler tilsvarende dagens tresko og var varme. De
var også gode å ha på det til tider glatte gulvet på sjøhuset. Fra
1956 holdt bedriften arbeidsklærne. 

Fiskeboller og teskjeboller ble laget manuelt med skje.
Solveig Moksheim, som hadde arbeidet på Fiskmatkjøkkenet,
fortalte at hun hadde sett en utdannet kokk lage fiskeboller på
TV. Hun syntes han var en kløne. Hun kunne dette mye bedre -
for det hadde hun lært på Fiskematkjøkkenet! Etter modernise-
ringen i 1948 ble seikakene laget maskinelt med nyinstallert
steikemaskin.

Når det ikke ble laget fiskemat, ble det vasket. Hver dag ble
gulvet i annen etasje på kjøkkenavdelingen vasket og ovner og
kar rengjort. Jacob hadde i sin tid ofte inspeksjonsrunder i
fabrikken. Alfhild likte ikke at han hadde nektet henne å bruke
en seildukspute under knærne når hun vasket gulvet. Det var
faren hennes som hadde sydd den til henne. 

"Fiskematkjøkkenet var en travel arbeidsplass," kan Alfhild
fortelle. Fisken ble sløyet og renset av menn på sjøhuset. På
Alfhilds tid hadde Konrad Høvring ansvaret for dette. Han
hadde også overoppsynet med den lille motorbåten som
Fiskematkjøkkenet eide. Severin Olsen hadde ansvaret for
røkeriet der det ble røkt sild, makrell, torsk og laks. Konrad og
Severin var brødre. De var begge fast ansatte på ukelønn.
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Ansatte ved
Fiskematkjøkkenet
ca 1950 foto-
grafert ved hage-
gjerdet til Utnes
privatbolig, på
den tomten der
kassalaene pleide
å stå. Fra venstre
Aslaug Rokstad,
Marie Tollefsen,
Åsta Sørensen,
Alfhild Vigsnes,
Solveig Ellingsen,
Ingrid Sørensen,
ukjent, Anne
Marie Johannesen
(f. Vigsnes),
Borghild Iversen
(f. Bjelland),
ukjent, Martha
Larsen. Husene i
bakgrunnen
ligger i krysset
Steffen
Staalesensgate –
Holmegaten.



I 1943 ble Fiskematkjøkkenet stengt i 6 måneder på grunn
av manglende tilførsel av fisk. Da troppet "bolledamene" opp
på trygdekontoret i samlet flokk, men de fikk ingenting. På den
tiden var det intet sikkerhetsnett til å ta seg av familier som var
uheldige og mistet forsørgeren.

Solveig Moksheim arbeidet på Fiskematkjøkkenet fra 1944.
Allerede som 15-åring hadde hun sluttet skolen for å begynne i
jobb. Hun var ikke i slekt med noen som arbeidet på Fiskemat-
kjøkkenet, men var selv gått ned for å søke jobb da hun hørte at
det var en ledig plass. Hun fikk jobben og arbeidet på fabrikken
til hun overtok etter Alfhild på utsalget på Hasseløy.

Ekspansjon og nedleggelse 
I begynnelsen av 1950-årene ble det etablert to nye utsalg i
Haugesund og ett i Sauda. De to utsalgene lå i de nye boområ-
dene syd i byen - ett i Meieriblokkene og ett på Spanneveien.

I en kort periode var Haugesund Fiskematkjøkken også rep-
resentant for Findus på Haugalandet. Før Findusengasjementet
ble det bygget et moderne fryseri og nytt kjølelager. Men på den
tiden var det ikke enkelt å selge dypfryste varer på Haugalandet
eller på Karmøy. I slutten av 1950-årene ble Findus-engasjemen-
tet avviklet sammen med utsalgene i Spanneveien, Blokkene og
Sauda.
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Synnøve Gabrielsen (født 22. juni 1923, gift Jensen) mistet også faren
sin tidlig. Han døde bare 35 år gammel. De klarte å beholde huset sitt, men
måtte flytte ut av leiligheten som de bodde i og opp på loftet. Der måtte
de dele kjøkken med bestefaren. Bestefaren hadde giftet seg om igjen og
det ble altfor trangt for to familier med et så stor aldersspenn.

Synnøve tenker ikke tilbake på den tiden med glede. Leiligheten som
de selv hadde bodd i, måtte de leie bort. Moren vasket. Moren vasket også
hjemme hos oss etter at vi hadde flyttet ned på ”Bakerøynå”. Jeg kan ikke
huske at jeg den gang reflekterte noe videre over hvordan de som jobbet
hos oss hadde det hjemme.



J. Brandt Utne A/S hadde i alle år subsidiert Fiskematkjøkkenet.
Men da silda forsvant, var det ikke lenger noe økonomisk
grunnlag for å overføre midler fra den ene bedriften til den
andre. Det var på den tiden tungt å drive forretning i Haugesund.
Nedleggelse var uunngåelig. Firmaene ble avviklet og eiendom-
mene på Hasseløy solgt i 1965. 

Eiendommene ble først kjøpt av Kongshavn ved Skips A/S
Rinto, men skiftet senere eier flere ganger. Sjøhusene ble revet
og lokalene til Fiskematkjøkkenet utleid til Skattskjær
Skiferindustri A/S. Nå er eiendommen et bofelleseie ved navn
Holmetunet. Den gamle privatboligen til eierne av Fiskemat-
kjøkkenet står der fremdeles. Boligen er fullstendig ombygget,
og nå bor det to familier i det som før var enebolig. Det eneste
som er igjen av det gamle, er tømmeret i den vestlige stuen som
før var spisestue.

Muntlig kilder: 
Alfhild Wignes
Solveig Oftedal
Synnøve Jensen 
Mine tre søsken Olav og Jakob Haldorsen og Ragnhild Beck

Dessuten har jeg fått mye hjelp av min nevø Ole-Jacob Beck, Jan-Otto Hovda
Ingebjørg Stene Jacobsen, Ellen Steffens og Helmut Puff.

Skriftlige kilder: 
Protokoller og regnskaper fra bedriftene, i  Byarkivet i Haugesund. 
Attester fra statsarkivet i Stavanger.
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