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Om Gamle Haugesund 
 

Gamle Haugesund er et undervisningsopplegg basert på et skolehefte laget av Sissel Bugge i 1986. Heftet 

var illustrert av Anders Færevåg og utgitt av Pedagogisk senter. Man tar her for seg grunnleggelsen av 

Haugesund by og utforsker hvordan livet i byen kan ha vært i de første tiårene etter at Haugesund ble by. 

Den digitale utgaven av opplegget er utviklet på initiativ fra pedagogisk veileder ved Haugesund 

kommune, Elise Røher. Det originale innholdet har blitt revidert og digitalisert, og brukt som 

utgangspunkt for nettsiden www.gamlehaugesund.no. De gamle illustrasjonene og tegningene er lenket 

opp mot digitaliserte bilder som gir en desto bredere historisk og visuell kontekst til innholdet. 

 

Oppsett 

Opplegget er delt inn i fire deler. Hver del har flere små kapitler som forteller hver sin del av historien. 

Disse inneholder spennende fakta om byen vår og bilder knyttet til hvordan byen så ut mellom ca. 1850 

og 1920. På slutten av hvert kapittel vil du også finne små oppgaver som hører til teksten. 

 Del 1: Et sted blir til handler om grunnleggelsen av byen og noen av faktorene som lå til grunn for 

at nettopp Haugesund ble by. 

 Del 2: Byen tar for seg hvordan den nye byen så ut. Man kan lese litt om byggeskikk og utforske 

flere av de viktigste institusjonene i gamle Haugesund. 

 Del 3: En ny tid viser hvordan Haugesund ble preget av utviklingen fra sildefiske til sjøfart. Vi får 

også et nærmere innblikk i byens verft og skuter. 

 Del 4: Menneskene forteller litt om hvordan livet var for folk flest; arbeidshverdag og fritid, hva 

de spiste og hvordan de kledde seg. 

Alle delene og underkapitlene fremstår som selvstendige og uavhengige av hverandre. Som lærer kan du 

derfor prioritere og velge fritt mellom kapitlene dersom du av forskjellige årsaker ikke ønsker å inkludere 

hele opplegget i undervisningen. Gamle Haugesund er i så måte også godt egnet til å brukes som del i 

andre undervisningsopplegg i barne- og ungdomsskolen. 

Vi gjør for øvrig oppmerksom på at innholdet vil kunne endres underveis. Vi tar også gjerne imot 

konstruktive innspill, per e-post: post@haugalandmuseet.no 

 

Oppgaver 

Til hvert kapittel følger forslag til oppgaver knyttet til teksten. Alle avsnittene har en seksjon kalt 

«Spørsmål til teksten». Disse har til formål å fremheve hovedmomentene i testen og gi et bedre overblikk 

over innholdet. De fleste av spørsmålene er ukompliserte og enkle å svare på. 

Flere av kapitlene har også forslag til mer omfattende oppgaver, hvor formålet er å utfordre elevene til å 

tenke utover selve innholdet i teksten. Omfanget og vanskelighetsgraden i disse oppgavene vil variere 

noe, men oppgavene er ment å skulle kunne løses på forskjellige måter. 

http://www.gamlehaugesund.no/
mailto:post@haugalandmuseet.no
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Oppgavene er som nevnt kun forslag. Som lærer står du selvsagt fritt til å velge bort oppgaver du ikke 

ønsker å ta fatt i, eller å lage dine egne. 

 

Bildebruk 

Tegningene til illustratør Anders Færevåg hadde en sentral plass i utformingen av det originale heftet. De 

hadde også en praktisk funksjon, bl.a. fordi de fungerte bedre enn fotografier ved papirkopiering. Disse 

illustrasjonene er fremdeles i bruk, og er en viktig del av det visuelle uttrykket også i den nye, digitale 

utgaven. I tillegg til å følge tekstinnholdet, fungerer de også som et effektivt navigasjonsverktøy for 

nettsiden ved at man klikker på bildene for å komme inn på undermenyer og kapittelsider. 

Tegningene er også brukt i kapitlene på nettsiden (www.gamlehaugesund.no),  hvor de bidrar til å skape 

et mer levende innhold. Når elevene klikker på en tegning inne i kapittelet vil de få se fotografier som er 

tematisk relatert til tegningen. Disse fotografiene — og mange flere — er hentet fra Haugalandmuseets 

betydelige bildesamling på nettstedet digitaltmuseum.no. Elevene står fritt til å bruke disse fotografiene i 

skoleprosjekter og undervisning, og da gjerne som ressursmateriale til læringsapper som Book Creator, 

Kidspiration o.l. 

 

Tilleggsmateriale 

På forsiden til nettsiden www.gamlehaugesund.no, under hovedinnholdet, finner du siden 

«Tilleggsmateriale» som inneholder ressurser som i større eller mindre grad har tilknytning til stoffet. 

Dette inkluderer bl.a. sanghefter, historiske tekster, bilder, m.m. Disse kan brukes fritt til undervisning på 

barneskolen. 

 

Kreditering 

Undervisningsopplegget er utviklet av Haugesund kommune, i samarbeid med Haugesund folkebibliotek 

og Haugalandmuseet. 

 

Original utgave (1986): 
 
Skrevet av Sissel Bugge. 
Illustrasjoner: Anders Færevåg. 
Utgitt av Pedagogisk senter. 

Digital utgave (2019): 
 
Revidert av Gerd Fredheim, Siri Vikse, 
Linda Høie og Ole Martin Bentsen. 
Ansvarlig redaktør: Elise Røher. 
Digitalisering og nettsider av Haugalandmuseet AS. 

  

http://www.gamlehaugesund.no/
http://www.gamlehaugesund.no/
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Et sted blir til 
 

 

I begynnelsen av 1800-tallet var det ingen by som het Haugesund. Det bodde bare 15 mennesker der hvor 

byen er i dag, og de drev med fiske og jordbruk. Men femti år senere hadde folketallet økt til mer enn 

1000, og byen Haugesund hadde begynt å ta form. Hvordan ble Haugesund til? Hvorfor ble Haugesund en 

by? 
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Haugesund — byen bygget på «sildabein» 
 

Da silda kom til Vestlandet på begynnelsen av 1800-tallet var ikke Haugesund en by, det var noe de kalte 

et «strandsted»1. Det bodde ikke så mange mennesker her, selv om veldig mange kom for å være med på 

sildefisket. 

Silda var dagligkost for fattigfolk langs hele kysten og i bygdene inne i landet. Ei tønne saltsild var god å 

ha, og den reddet mange fra sultedøden. 

Fra 1840-årene var sildefiske en viktig næring for Haugesund. Silda ble kalt «havets sølv». Haugesund 

vokste som sted på grunn av sildefisket og fikk bystatus i 1854. Det å få bystatus var veldig viktig, for bare 

byer med ladestedsrettigheter2 fikk selge varer til utlandet. 

De ti neste årene var Haugesund den byen i Norge 

som vokste raskest. Antallet mennesker som bodde 

her økte fra rundt 1000 personer til over 3200. Dette 

var på grunn av vårsildfisket. Vårsilda ble fisket i 

området fra Skudenes til Espevær, rett utenfor kysten 

vår. 

Fiskerne trengte en god havn like i nærheten av 

fiskefeltene3. De dro ut på sjøen tidlig om morgenen, 

fisket og søkte havn igjen ut på kvelden. Da skulle 

fisken losses4 og tas hånd om. Her ved sundet mellom 

Risøy og Hasseløy (Bakerøy) fant de en slik havn. 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hvor lenge siden er det at Haugesund ble by? 

2. Hva tror du det betyr «å søke havn»? 

  

                                                             
1 Et strandsted var et tettsted ved kysten, gjerne ved en havn, et fiskevær e.l. 
2 Et ladested var et sted som hadde lov til å frakte varer ut i verden. 
3 Fiskefeltene var de stedene på havet hvor de fisket. 
4 Å losse er å tømme båten for last. 
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Navnet Haugesund 
 

«Haugesundet» var navnet på sundet mellom Hasseløy 

og området rundt Skåre kirke og Hauge skole. Det var 

ikke mange mennesker som bodde her før stedet ble 

by, men ved sjøen nedenfor Havnaberg lå gjestgiveriet5 

«Kronå». Folk kom fra Sveio, Skjold, Vikedal og andre 

bygder for å være med på sildeeventyret. De fleste 

reisende kom sjøveien, for det var få og dårlige veier 

den gangen. 

Da sildefisket var utenfor kysten her, arbeidet folk på spreng døgnet rundt for å få saltet ned silda. Mange 

flyttet hit og Haugesund vokste. Sjøhus og brygger ble bygget på begge sider av sundet. 

I 1801 bodde det bare 15 mennesker her. I 1845 hadde folketallet økt til 149 mennesker. Men bare ti år 

senere, i 1855, bodde det allerede 1066 mennesker på stedet! Dette skyldtes sildefisket. Folk bygde seg 

hus på begge sider av Haugesundet og Smedasundet, og ingen tenkte på å gi stedet nytt navn. Stedet ble 

derfor bare kalt «Haugesund». 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hvor mye økte folketallet i Haugesund mellom 1845 og 1855? 

2. Hva het vertshuset som lå nedenfor Havnaberg, og hva tror du navnet kommer av? 

3. Kjenner du et annet navn for Hasseløy? 

 

Oppgaver 

A) Din egen by 

«Haugesundet» var navnet på et sund, og gav senere navnet til byen Haugesund. Kan du tenke deg andre 

navn som kunne passet til den nye byen? Bruk gjerne kartet og teksten som inspirasjon. 

 

B) Folkevekst 

Se på folketallene og årstallene i teksten. Kan du lage en tabell, tegning eller graf som viser folkeøkningen 

på en mer tydelig måte? 

  

                                                             
5 Et gjestgiveri er det samme som et vertshus, eller et lite hotell. 
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Sildefiske og sildesalting 
 

Om vinteren trakk silda inn til Vestlandet for å 

gyte6, men man visste aldri sikkert når eller hvor 

den kom. Ett år kunne den komme i desember, 

mens den et annet år ikke kom før i februar. 

Gyteplassene som silda valgte var forskjellige fra 

det ene året til det andre. 

Når silda først var kommet, kom folk reisende til 

Haugesund fra rundt om i distriktet for å delta i 

sildefisket. Om fisket gikk godt, var det mye arbeid og lange dager for de som arbeidet i silda. Det var 

arbeid nok for både byens befolkning og tilreisende. 

 

Silda var en del av hverdagen for alle i byen, og 

arbeidsoppgavene var mange. Fiskerne kom 

inn fra havet for å selge fangsten sin til 

sildesalteriene. På bryggene ventet sjauerne7 

for å losse silda. Så kom ganejentene8 og 

ganekonene for å gane9 og salte silda og legge 

silda i tønner. I tønnene ble det lagt vekselvis 

ett lag med sild og ett lag med salt, helt til 

tønna var full. De som lagde tønnene som silda 

ble lagt i kalles Bøkkere. Tønnene med sild ble 

lagret en stund før de ble solgt, ofte til andre 

land, og da trengte man seilskuter som kunne 

frakte sildetønnene. 

Også barna hjalp til under sildefiske. Elevene fikk «sildafritt» for å være med «i sildå». Da hjalp de ofte 

foreldrene med å salte silda på en brygge eller i et sildesalteri. Noen arbeidet med å spikre tønnelokk eller 

sildekasser. 

På det meste ble det produsert over 1 million tønner saltsild i året i Haugesund. Det aller meste ble solgt 

til utlandet. Saltsild i tønner var den beste og mest brukte metoden for å ta vare på silda. 

  

                                                             
6 Å gyte er å legge rogn og sprøyte melke over. 
7 En sjauer er en person som flytter lasten mellom bryggene og båtene/skipene. 
8 Ganejente ble brukt som navn på jentene som var med og saltet sild. 
9 Å gane betyr å sløye, altså å ta ut gjeller og innvoller av fisk. 
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Silda gav arbeid til mange: 

 Fiskerne fanget silda og solgte den i byen. 

 Bryggesjauerne losset silda. 

 Ganejenter og saltere fikk silda i tønner. 

 Bøkkere lagde tønner. 

 Handelsmenn skaffet varer og fiskeredskaper. 

 Notbøtere ordnet ødelagte garn og nøter. 

 Skipsbyggere reparerte båter og bygde nye. 

 Sjømenn fraktet sildetønner fra byen og ut i verden. 

 I sildesesongen tjente mange penger på å leie ut rom til folk som kom fra andre steder. 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hva kalte man de som brukte redskaper som ganekniv og nippesaks? 

2. Når kom silda inn til kysten for å gyte? 

3. Hva gjør en bøkker? 

4. Hvor mange tønner saltsild ble produsert i Haugesund på det meste? 

 

Oppgaver 

A) «Å jobbe i silda»: 

Tidligere sa man om noen at de jobbet «i sildå». I dag er det mer vanlig å høre at noen jobber «i oljå». Hva 

tror du vi mener med disse uttrykkene? Lag et tankekart for hvert av dem. Bruk gjerne iThoughts, 

kidspiration eller tilsvarende. Er det noen likheter mellom tankekartene dine? 

I teksten står det også at skoleungene fikk «sildafritt» for å være med «i sildå». Hva tror du det betyr? 
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Haugesund blir by 
 

Fra gammelt av hadde vi lover som bestemte at all handel skulle foregå i byene. Det var dessuten bare 

borgerne10 i en by som hadde rett til å selge varer til utlandet, det vi kaller å «drive eksport». Dersom en 

bonde eller fisker herfra ville selge noe, måtte han dra helt til Stavanger eller Bergen. 

26. august 1854 ble Haugesund ladested. Nå kunne man drive handel her. Stedet ble regnet som by og 

fikk sitt eget kommunestyre. Den første ordføreren het Tønnes Eide. 

Handelsmenn, fiskere, saltere og mange andre yrkesgrupper flyttet til stedet. Innflytterne satset alt de 

eide på sildefisket. De kom for å salte sild, tjene penger, salte enda mer sild og tjene enda mer penger, slik 

at de kunne utvide driften til nye ting. De kjøpte seg egne fartøyer og eksporterte saltsilda til Østersjø-

landene og byttet den i mel og salt. 

De fleste innflytterne kom fra de nærmeste fjord- og kystdistriktene: Ryfylke, Sunnhordland, Hardanger og 

Jæren. Nesten alle som kom hit var under 30 år. 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hva betyr det å «drive eksport»? 

2. Hva var det som gjorde at folk flyttet til Haugesund? 

3. Haugesund ble til ladested i 1854. Kan du navnet på andre byer på Vestlandet på den tiden? 

 

Oppgaver 

A) Diskusjonsoppgave 

Før Haugesund ble by var det ikke lov å drive handel i området. Det var derfor viktig at Haugesund fikk 

bystatus, slik at man slapp å reise så langt for å drive handel.  

Hvorfor tror du vi har lover som bestemmer hvem som får lov til å drive handel? Har vi lignende lover i 

dag? 

  

                                                             
10 En borger er en som bor i en by og har stemmerett. 
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De første haugesunderne 
 

Har du hørt om Espen Askeladd? Historiene om de første haugesunderne kan minne om eventyrene om 

Espen Askeladd. Det var unge menn som våget å ta sjanser. Hvis de var heldige, så kunne de bli rike og 

mektige ganske fort. Men de sløste ikke bort rikdommene. De brukte pengene til å kjøpe eiendommer, 

båter og redskaper. Historien forteller at de jobbet hardt og levde enkelt og gudfryktig11. 

 

Tønnes Eide kom til Haugesund i 1840- årene. Han begynte sin virksomhet med to tomme hender. Han 

leide en sjøhustomt der han saltet sild. Snart hadde han tjent så mye at han eide mange eiendommer med 

sjøhus, hus og brygger. Han ble snart en av de rikeste menn i byen. Han var byens første ordfører, 

politimester og branndirektør. 

 

Lauritz Pettersen het en annen kar som visste å tjene penger på sildefisket. Også han kjøpte eiendommer 

og bygde sjøhus og brygger. Disse mennene som bygde den nye byen, hadde en finger med i det meste. 

Bare hør om Lauritz; Han var notbas12, noteier, sildesalter, skipsreder, skipper og landhandler. 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hva tror du det betyr «å ha en finger med i det meste»? 

2. Hva het Haugesunds første ordfører? 

3. Vet du hvem som er ordfører i Haugesund nå? 

  

                                                             
11 Gudfryktig betyr å leve etter den kristne tro og lære. 
12 En notbas er en som leder et lag med fiskere. Notbasen forteller når og hvor nota skal i sjøen. 
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Byen 
 

 

 

Haugesund ble by, og var i stor vekst. Etter hvert som folketallet økte, ble det behov for flere og bedre 

offentlige tjenester som brannvesen, politi, sykehus osv. Hvordan fungerte disse, og hvordan så 

Haugesund ut i gamle dager? 
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Husbygging 
 

Alle som flyttet til byen måtte ha et sted å bo. I 1835 var det bare 6 bolighus her, men allerede i 1853 

hadde tallet steget til 233. Folk bygde først og fremst langs strendene på begge sider av Hauge-sundet og 

Smedasundet. De eldste husene i byen finner du her. 

Svært mange bygde hus med sildesalteri13 i første etasje. I andre etasje innredet eieren leilighet til sin 

familie. Slike hus finnes nesten bare her i Haugesund. På Bakerøy har Haugalandmuseet tatt vare på et 

slikt hus, i Dokken museum. Huset kalles Ferkingstadhuset, og er et godt eksempel på hvordan de gamle 

husene var bygget. 

 

 

 

 

  

                                                             
13 Sildesalteri: stedet hvor silda ble saltet. 
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Snart var det ikke plass til flere hus langs strendene. Nye hus ble bygd rundt gårdene Grønnhaug, Sørhaug 

og Lillesund. Men folk kunne ikke bare bygge som de selv ville. Gater og veier måtte legges slik at 

trafikken gikk lett. Man måtte ha planer over gater, veier og bygninger. Dette kalles regulering14. 

Haugesund fikk et råd til å lage reguleringsplaner. 

De nye byhusene fikk butikk eller verksted i første etasje og leilighet for eierne i andre etasje. Som i 

husene langs strendene, så levde og arbeidet menneskene ofte i det samme huset. Barna ville nesten aldri 

møte en låst dør når de kom hjem fra lek eller skole. 

Strandgata ble byens første hovedgate, den ble knyttet til Tittelsnesvegen som gikk nordover til Sveio. 

Den nye vegen fra Ølen og Skjold ble knyttet til Skjoldavegen. Det kostet penger å bygge veger og gater. 

Noen penger til vegbygging fikk en fra stat og kommune, men hver huseier i byen måtte arbeide på gater 

og veger noen dager i året uten lønn. Dette kalles pliktarbeid15, og det var lite populært. Gatelys fantes 

ikke. De første lyktene ble satt opp på flyttbryggene i 1865. 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hva het Haugesunds første hovedgate? 

2. Hva heter hovedgata/handlegata i byen vår nå? 

3. Hvorfor var det lite populært med pliktarbeid? 

4. Hvordan var de nye byhusene? Hvordan skiller disse seg fra husene som ble bygget langs 

strendene? 

 

Oppgaver 

A) Besøk på Dokken 

Ferkingstadhuset er et eksempel på hvordan husene i gamle 

Haugesund ofte hadde sildesalteri i første etasje og leilighet i 

etasjene over. 

Som del av «Vårslepp», den praktiske delen av 

undervisningsopplegget Gamle Haugesund, får du blant annet 

besøke Dokken museum og Ferkingstadhuset. 

Lag en liste med fem spørsmål du lurer på om Dokken eller 

Ferkingstadhuset. 

  

                                                             
14 Regulering: plan over hvor det kunne settes opp hus og hvor det kunne bygges gater og veier. 
15 Pliktarbeid: arbeid uten lønn, men som ofte var nødvendig for å skape et godt samfunn for folk flest. 
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Flytten 
 

Den gang måtte en i båt for å komme til Risøy og 

Bakerøy. Det var ingen broer mellom øyene og 

fastlandet. Trafikken var stor, derfor fikk byen en fast 

flyttmann i 1857. 

Flyttmannen rodde folk over sundet fra kl. 5 om 

morgenen til kl. 9 om kvelden. Prisen var 1 skilling16, 

og skolebarn skulle få fri skyss i skoletiden. 

Haugesund hadde mange flyttmenn. Den mest kjente 

av dem var Ole Dagsland som var fast flyttmann fra 

1876 til 1908. Det er han vi synger om i sangen: «han 

Ola Flytt» (se Ongane på Risøynå, under). 

På ballastkaien på Risøy står en statue til minne om Ola Flytt og de andre flyttmennene i Haugesund. 

Bakerøy fikk bro i 1872, men Risøy fikk ikke bro på mange år enda. I 1915 fikk man en motorferje til øya. 

Denne ferja ble kalt «Flytten«. Førstt den 14. mai 1939 stod broen til Risøy ferdig. 

 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hva var en flyttmann? 

2. Hvor lenge hadde Haugesund vært by før Risøybroa ble bygget? 

  

                                                             
16 Skilling er en gammel nordisk myntenhet, som ble brukt i Norge frem til ca. 1875. 1 shilling tilsvarte da ca. 2 
kr etter dagens pengeverdi. 

Sang: Ongane på Risøynå 

 

Ongane på Risøynå de tror, fallera 

at dei ska få ein ny elektrisk båt, fallera. 

Men dei får ingen ny elektrisk båt, fallera 

så lenge de har han gamle Ola Flytt, fallera. 



   

16 
 

Brannvesen 
 

Faren for brann var stor. Husene var bygget av tre og de lå tett. I 

beboelseshusene og verkstedene var det ofte åpne ildsteder. 

Parafinlamper, koler17 og talglys var vanlig å bruke til belysning. 

Disse kunne fort forårsake brann hvis man ikke var forsiktig. 

I 1854 fikk byen et brannstyre. Lensmannen var branndirektør, 

senere ble det politimesteren som fikk hovedansvaret. Han skulle 

se etter redskapene, øve opp brannmannskapene, og lede 

slukningsarbeidet. Alle menn som var mellom 18 og 60 år hadde 

plikt til å gjøre tjeneste i brannvesenet uten betaling. 

Huseierne skulle ha brannspann hengende. Brannspannene var av seilduk. Slike henger i salteriet i 

Ferkingstadhuset. Hvis det brøt ut brann, skulle alle møte opp på brannstedet med spann og delta i 

slukningsarbeidet. 

Vekterne (se «Vakthold og vektere», under) skulle gå brannvakt samtidig som de holdt politioppsyn. Ifølge 

vekterinstruksen18 skulle de blant annet «gjøre alarm og vekke folk i husene». Men dette var ofte ikke nok 

til å få dem opp av køya. Så senere fikk byen et ringetårn på Tuhaug (nå Møllervegen). Denne ble en fast 

arbeids- og brannklokke. 

 

 

 

Først i 1877 ble Haugesunds første brannkorps organisert, og byen fikk vannverk med ledning fra 

Eivindsvatnet til sentrum. Fram til 1923 lå brannstasjonen ved Bytunet, på hjørnet 

Skjoldavegen/Haraldsgata (der hvor Haugesund Turistforening ligger i dag). 

Flere ganger brøt det ut brann i byen, men brannmannskapene greide hver gang å slukke ilden. 

                                                             
17 En kole var en type tranlampe som ble mye brukt til belysning. I skåla på kolen ble helt tran (fiskeolje). 
18 En instruks er en liste eller oversikt over regler og retningslinjer. 
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Spørsmål til teksten 

1. Hvorfor tror du det var så stor brannfare i Haugesund i tiden rundt 1850-1900? 

2. Hva var jobben til branndirektøren, og hvem fikk dette ansvaret? 

3. I 1877 skjedde det noe viktig i byen vår. Hva var det? 

4. Hvor lå brannstasjonen i gamle Haugesund? 

5. Hvor ligger brannstasjonen i dag? 

 

Oppgaver 

A) Brannvesen før og nå 

Når vi hører ordet «brannmann», tenker vi ofte med én gang også på brannbil. Men som du ser på bildet 

til teksten, hadde brannvesenet hest og kjerre. Hvorfor brukte man ikke brannbil i gamle dager? Hva har 

endret seg fra den gang og frem til i dag? 

Lag en liten liste over ting som er annerledes nå, når vi tenker på brannsikkerhet og brannvesen. Hvor 

mange ting kommer du på? 
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Vakthold og vektere 
 

Det var ikke bare mors snilleste barn som flyttet til byen. Når det nærmet seg vårsildfisket, kom det en hel 

mengde fiskere, ganere19, saltere og andre som kunne drive omkring i dagevis, ja ukesvis og vente på 

silda. Da ble det mye fyll og bråk i gatene og på vertshusene. 

I 1857 fikk byen tre vektere som gikk vaktpatrulje i gatene 

om natten. De skulle: 

 rope ut tiden, vær og vindretninger 

 vekke folk hvis det ble brann 

 gripe inn overfor offentlig uorden 

 ta med seg «beskjenkte personer til arresthuset» 

 ringe folk til og fra arbeid 

 bære uniform 

 

Under fisket var det ofte så mye bråk at vekterne ikke 

klarte å holde orden. Haugesund fikk en frivillig 

vaktpatrulje av borgere som skulle gå vakt sammen med 

vekterne. Men heller ikke dette hjalp stort. I 1866, da Haugesund fikk status som kjøpstad20, fikk byen sin 

faste politibetjent. Først i 1880 overtok politiet helt arbeidet til vekterne. 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hvorfor ble det mye bråk i byen i forbindelse med sildefisket? 

2. Skriv tre faktasetninger om jobben til vekterne. 

3. Hvor lenge hadde Haugesund hatt vektere når politiet tok over ansvaret? 

 

Oppgaver 

A) Uniform 

Når vekterne var på jobb, måtte de ha uniform. Ordet «uniform» er satt sammen av uni- (som betyr én) 

og -form, og betyr at noe har «lik form» eller ser likt ut. Hvem kjenner du til som bruker uniform? 

Studér bildet av Ola Vekter. Hvordan kan vi se at han har på seg uniform? Hvorfor var det viktig at 

vekterne hadde uniform? 

  

                                                             
19 En ganer er en som fjerner gjeller og deler av innvollene fra sild som skal saltes. 
20 En kjøpstad var en by med rettigheter til å drive handel eller andre næringsveier. 



   

19 
 

Sykdom og helse 
 

 

 «Folk vasker sjelden underklærne og aldri den 

skitne hud som bedekkes av dem». Dette ble sagt 

om folk fra Karmøy. Men det var ikke stort bedre i 

byen heller. Bare en sjelden gang vasket folk seg 

selv og klærne de gikk med. Ingen hadde bad eller 

vannklosett. Det var ofte slik at hele familien 

brukte samme vannet når de skulle ha hel 

kroppsvask. Vannet ble hentet i nærmeste bekk 

eller vannpumpe ute i gaten. Det var ingen som 

passet på at vannet var rent. 

Ikke alle kunne spise seg mette hver dag, og det 

de spiste var ikke alltid sunn kost. Mange av 

husene var dårlig bygde, og var kalde og 

trekkfulle. 

 

Under sildefisket kom det hundrevis av fiskere til byen. De fikk leie kott og loftsrom for å ha tak over 

hodene. Men mange sov under båtene som de dro opp på land. Fremmede fiskere som kom til byen 

kunne ha smitte med seg. Når forholdene var så dårlige, ble mange lett smittet. Farlige sykdommer som 

kolera, tyfus, kopper, spedalskhet, meslinger, skarlagensfeber, kikhoste og mange flere spredte seg raskt i 

byen. 

  

Det var flere grunner til at folk lett ble syke: 

 dårlig vannforsyning 

 dårlig personlig renslighet 

 dårlig kosthold 

 dårlige hus 

 dårlig klima 

 dårlige forhold for sildefiskerne 

 smittsomme sykdommer 
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Leger og sykehus 

Den gang var det bare én lege i hele distriktet Torvastad, Skåre, Skjold, Vats, Vikebygd, Sveio og 

Haugesund. Det fantes ikke sykehus her. I 1857 flyttet distriktslegen fra Kopervik til Haugesund. Dette året 

fikk byen også eget apotek21. Etterhvert flyttet dette apoteket inn i gaten vi kjenner som Apotekersmauet. 

Byen hadde et styre som skulle hjelpe til at det ble renere og sunnere å bo her. Dette styret fikk navnet 

sunnhetskommisjonen. I dag kaller vi det helserådet. Vinteren 1864 herjet en epidemi22 med kopper i 

byen. Mange mennesker døde. Samtidig begynte andre farlige sykdommer å bre seg. 

Sunnhetskommisjonen sørget for at det ble opprettet midlertidige sykestuer for å bekjempe 

sykdommene. 

Under sildefisket kom det flere leger til byen, og det ble ordnet med egne sykestuer til fiskerne. 

Vårsildavgiftsfondets sykehus i Haugesund ble bygd i 1868. Det første kommunale sykehuset i Haugesund 

ble etablert i 1889. 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hvorfor kunne sykdommer spre seg raskt i byen? 

2. Hvor stort område hadde distriktslegen ansvar for? 

3. Hva var jobben til sunnhetskommisjonen? 

4. Når ble det første sykehuset bygget i Haugesund? 

 

Oppgaver 

A) Sykdommer før og nå 

I teksten er nevnt sykdommer som kolera, tyfus, kopper, spedalskhet, meslinger, skarlagensfeber og 

kikhoste. Velg tre av disse og les litt om dem i Store norske leksikon (www.snl.no) eller lignende. Skriv 

noen faktasetninger om (eller lag et tankekart til) hver av dem. 

Folk var livredde for disse sykdommene før i tiden, men de er ikke så farlige nå lenger. Hvorfor ikke? 

  

                                                             
21 Et apotek er en forretning som lager og selger medisiner. 
22 En epidemi er en sykdom som sprer seg hurtig og til mange mennesker. I riktig gamle dager kalte man det 
«pest». 
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Fattigvesen 
 

Sykdom og fattigdom hører gjerne sammen. 

Fattigdommen var større i byene enn på landet. I 

1845 fikk Norge en fattiglov som bestemte at 

borgerne skulle betale en fattigskatt23. 

Fattigkommisjonen het det rådet som skulle se 

etter de fattige og gi dem fattighjelp. Tallet på 

fattige i Haugesund steg og sank alt etter hvor 

godt sildefisket hadde vært. Alt var avhengig av 

fisket. 

I byen ble det dannet foreninger som skulle hjelpe 

de fattige. Haugesunderne prøvde etter beste 

evne å hjelpe hverandre, men når en hadde lite, 

var det lite å dele på. De fleste som fikk hjelp 

hadde et sted å bo. Men de som ikke kunne stelle 

seg selv ble satt bort til andre mot betaling. 

 

 

 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hva ble bestemt i fattigloven fra 1845? 

2. I teksten finner du setningen «alt var avhengig av fisket». Hva tror du det betyr? 

 

Oppgaver 

A) Livet som fattig 

Hva vil det si å være fattig? Hvordan tror du det var å være fattig i gamle Haugesund? Skriv en liten 

fortelling om fattigdom. Bruk gjerne ord fra teksten, som f.eks. «fattiglov», «fattigskatt», «fattighjelp», 

osv. 

  

                                                             
23 Fattigskatten var en del av skatten som folk betalte. Denne bidro til å hjelpe fattige i distriktet. 
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Skoler 
 

Så sent som i 1868 hadde kommunestyret i 

Haugesund et medlem som ikke kunne skrive 

navnet sitt. Og de første Haugesunderne hadde 

fått føle på kroppen at kunnskap var viktig og 

nyttig. 

Den gang var omgangsskole det vanlige i 

Norge. Barna ble undervist noen uker om året 

av en omreisende skolelærer. 

 

I 1856 fikk byen en midlertidig skoleordning. Barna fra Risøy og Bakerøy (Hasseløy) gikk på skole i Jomfru 

Seglems hus på Risøy. Barna fra fastlandet holdt til i et forsamlingshus ved Skåre kirke. 

I 1860 stod et nytt skolehus ferdig. Tomta var en gave fra Tønnes Eide og andre private personer. Noen av 

materialene kom fra den gamle Skåre kirke som nettopp var revet. Skolehuset står fremdeles og kalles i 

dag «Det gamle politikammeret». Parken utenfor heter Bytunet. Byen fikk da en allmueskole24 som var for 

alle, og en borgerskole. Skolestyret mente at barna av foreldre som drev med håndverk og handel trengte 

bedre utdannelse enn barn av alminnelige arbeidere. Noen barn gikk derfor på private pike- og 

gutteskoler. 

Barna fikk undervisning i religion, lesning, skriving, regning, geografi, historie, sang og håndarbeid. 

Elevene fikk ikke undervisning i gymnastikk, for flertallet i skolestyret mente faget var ugudelig25 og 

dessuten kostet det for mange penger. Det kom også klager over lesebøkene som inneholdt ukristelig 

stoff som eventyr, sagn og fedrelandsdikt26. 

  

                                                             
24 Allmue er et begrep som ble brukt om vanlige, arbeidende mennesker som ikke hadde stemmerett. 
25 Når man sier at noe er ugudelig mener man at det bryter med Guds lover og natur. 
26 Fedrelandsdikt var dikt som hyllet Norge og fremmet Norge som egen nasjon. 
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Det skulle gå svært mange år før en ny skole ble bygget. Men rundt 1900 stod Breidablik skole ferdig. Det 

var en flott skole med 14 klasserom, gymnastikksal, sløydsal, kontor og lærerrom. Skolebygget ligger ved 

parkområdet kjent som «Grytå», og er fremdeles i bruk som kulturskole i dag. 

 

 

Breidablikk skole til venstre i tegningen. 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hva var en omgangsskole? 

2. Når fikk byen sitt første skolehus? 

3. Hvem var det som gikk på allmueskolen? 

4. Hva mente skolestyret om faget gymnastikk? Hva mener du? 

5. Når ble Breidablikk skole ferdigbygget? 

 

Oppgaver 

1) Diskusjonsoppgave: Omgangsskolen 

Se for deg at du gikk på omgangsskole i gamle dager. Noen uker hvert år kommer en lærer til nabolaget 

ditt og underviser, resten av året har du ingen skole å gå til. Hva tenker du er det viktigste å lære når du 

bare får tid til å lære litt? Hvordan kunne du lært nye ting resten av året, når du ikke gikk på skole? Hva 

tror du ville vært vanskelig å lære hvis du gikk på omgangsskole? 
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Kirke 
 

Haugesund hørte til Torvastad og Skåre prestegjeld27. Stedet hadde 

ikke egen kirke, så Haugesund måtte dele både kirke og prest med 

de andre bygdene i prestegjeldet. Formannskapet28 skrev til 

regjeringen og ba om en hjelpeprest. De mente menneskene 

trengte å lære mer om Gud (mer kristelig tidsfordriv). 

På Hauge stod en gammel trekirke fra 1626, den var nå blitt for 

liten. Den gamle kirken ble revet, og en ny og større kirke ble 

bygget på samme sted. Den nye kirken, Skåre kirke, stod ferdig i 

1858. Haugesund kommune og nabobygden Skåre i Torvastad 

(senere Skåre kommune) eide hver sin halvdel av kirken. 

Mange hadde gitt pengegaver til byggingen, og som takk fikk de faste plasser i kirken etter størrelsen på 

gaven. Andre kjøpte seg «fine» sitteplasser. De dårligste plassene fikk de fattige gratis. 

Forskjellen mellom fattig og rik gikk ikke bare på sitteplassene 

i kirken, men viste seg også når en døde. Dersom en ønsket 

begravelse fra kirken med ringing fra den store kirkeklokken 

og brennende lys på alteret, måtte man betale ekstra. Ville 

man ha et jernkors eller en steinstøtte på graven, kostet også 

det penger. Et trekors var gratis. 

På toppen av Torggata finner vi Vår Frelsers kirke. Denne 

store, røde murkirken har blitt et viktig symbol for 

Haugesund. Vår Frelsers kirke stod ferdigbygget i 1901, og var 

tegnet av byarkitekten Einar Halleland. 

  

 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hvor stod den første kirken i Haugesund, og hva heter den kirken som står på stedet i dag? 

2. På hvilke måter kunne det svare seg å gi penger og gaver til kirken? 

3. Hvor står Vår Frelsers kirke? 

  

                                                             
27 Et prestegjeld er et geografisk område hvor en prest hadde ansvar for gudstjenestene og andre kirkelige 
handlinger. 
28 Formannskapet er et råd som består av medlemmer av bystyret. Det er bystyret selv som velger hvem som 
skal være med i formannskapet. 

Skåre kirke er Haugesunds eldste nåværende 

kirke, og brukes i dag som kulturkirke. 



   

25 
 

En ny tid 
 

 

 

Haugesund var kjent som «sildabyen». Sildefisket hadde lagt grunnlaget for at Haugesund ble by, men 

etter hvert flyttet silda seg nordover langs norskekysten. Haugesunderne ble nødt til å satse på noe nytt. 

Sjøfartsindustrien i byen utviklet seg og byen var snart hjem for flere viktige rederier og skipsverft. 

 

  



   

26 
 

Skipsfart og nye båter 
 

Under selve sildefisket brukte man helst 

robåter eller mindre seilbåter, som færing, 

skøyte og slupp. Disse var rimelige å bygge og 

lette å manøvrere. 

Til frakt av sildetønner langs kysten eller til 

utlandet, var det derimot vanlig å bruke en type 

seilskute som heter jakt. Seilskipene hadde 

større lagringsplass, og var bedre skikket til 

lengre turer på havet. Stiftelsen Haugesjøen har 

tatt vare på og restaurert en slik jakt. Den heter Johanne Karine og er del av aktivitesdagen «Vårslepp» 

tilknyttet Gamle Haugesund. 

Jaktene varierte i størrelse fra 40 til 80 fot. De fleste ble bygget i distriktene rundt Hardangerfjorden. Disse 

jaktene kalles «hardangerjakt», og de seilte over det meste av verden. 

 

 

 

Etter hvert skaffet haugesunderene seg nye og større båter for å frakte varer på alle verdens hav. De 

trengte skip som kunne laste mye og seile fort. Noen valgte å oppgradere jakta, den fikk to master og ble 

kalt galeas. Ellers ble det mer og mer vanlig med større skipstyper som brigg, bark, skonnert og fullrigger. 
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Seilskuter fra Haugesund 

Mange dyktige treskipsbyggere hadde bosatt seg i Haugesund. Byen hadde to skipsverft29 — ett på 

Bakerøy og ett på fastlandssiden rett nedenfor Havnaberg. På disse verftene ble det bygget mange seilskip 

av forskjellig form og størrelse. De minste hadde én mast, mens større skip hadde opptil tre master. 

Fullriggeren «Haugesund» var det største seilskipet som ble bygget i Haugesund. Dette skipet kunne holde 

en last på mer enn 1000 tonn! 

Under ser du seks eksempler på én-, to- og tremastede skip som holdt til i Haugesund. Flere av disse ble 

bygget i byens verft. Det fantes mange flere seilskiptyper, men disse var blant de vanligste å se i 

Haugesund. 

 

 

 

Skipstyper: 

 Jakt: Lite, énmastet seilskip. 

 Galeas: En videreutvikling av jakt, som hadde en ekstra mast og større plass til å lagre varer. 

 Brigg: Tomastet skip som kunne være tungt å styre. Til gjengjeld hadde det god lasteplass. 

 Skonnert: Kunne ha alt fra to til sju master. Skonnertene hadde store seil, og var ofte raske skip. 

 Bark: Skute med tre eller flere master. Bakerste mast hadde enklere seilrigg. 

 Fullrigger: Skute med tre eller flere master, som alle hadde mange seil. Stor lastekapasitet. 

 

  

                                                             
29 Verft er annet ord for skipsbyggeri, altså et sted hvor man bygger store skip og båter. 

Jakten Enigheden, bygget i Haugesund i 
1865. 

Galeasen Embla, bygget i 1877. Briggen Lesseps, bygget i 1870. 

Skonnerten Sirius, bygget i 1876. Barken Augvald, bygget i 
Haugesund i 1870. 

Fullriggeren Haugesund, bygget i 
Haugesund i 1876. 
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Spørsmål til teksten 

1. Hvor ble de fleste jaktene bygget? 

2. Hvorfor fikk haugesunderne nye og større skip? 

3. Kan du nevne tre forskjellige typer seilskip? 

 

Oppgaver 

A) Tegn din egen jakt 

Se på tegningen av hardangerjakten over. Sammenlign tegningen med bildene av jakten Johanne Karine 

(www.johannekarine.no). Bruk disse som utgangspunkt og lag en tegning av din egen jakt. Hva synes du er 

viktig å få frem i tegningen din? 

 

B) Seilskutene 

Seilskip, eller seilskuter, kom i mange størrelser og fasonger. Det er ikke alltid like lett å skille de ulike 

typene fra hverandre. De kunne ha forskjellige måter å feste seilene til masten og skroget (det vi kaller 

«rigg»). Noen hadde én mast, andre hadde tre; de største seilskutene i verden kunne ha så mange som sju 

master! 

Sammenlign bildene av seilskip fra teksten over. Flere av skipene kan se veldig like ut, men regnes som 

forskjellige likevel. Hvordan skiller de seg fra hverandre? Hva er likt? Bruk f.eks. Book Creator til å lage en 

oversikt over seilskutetypene. 

Les gjerne også teksten om skipsbygger John Hauge (under), og se om du kan finne ut mer om seilskipene 

i Haugesund. 

Flere bilder av seilskip og mannskap finner du på Digitalt museum (https://digitaltmuseum.org/ ). 

  

http://www.johannekarine.no/
https://digitaltmuseum.org/owners/HAL
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Skipsbygger John Hauge 
 

Den mest berømte av skipsbyggerne var John Hauge som bare var 19 år da 

han ledet byggingen av sin første seilskute. John Hauge var født i 1851 på 

gården Hauge i Skåre. Han var bare 12 år da han begynte i lære. Senere fikk 

han gå i lære hos skipsbygger Ananias Dekke i Bergen. Ananias var en av de 

dyktigste i landet. Etter ett og et halvt år mente Ananias at han ikke hadde mer 

å lære Hauge. 

Vel hjemme i Haugesund fikk Hauge i 

oppdrag å bygge et stort seilskip. 

Dette skipet het «Augvald», og var 

en bark30 med tre master. Da 

Augvald var ferdig og ble sjøsatt 

sommeren 1871, var den byens nest 

største skute! Den største seilskuta 

som noen gang har blitt bygget i 

Haugesund, fullriggeren 

«Haugesund», var det også John 

Hauge og hans verft som stod bak. 

 

Etter 1880 var seilskutenes storhetstid over. Det ble mer og mer vanlig med moderne dampskip31 som 

krysset de store verdenshavene med alle slags varer. Skipseierne ville ha dampskip fordi de var raskere og 

større enn seilskutene. Hauge begynte derfor å bygge jernskip som gikk med dampmaskin. 

Jernskipsbyggeriet hans ble en stor bedrift, det fantes til langt inn på 1900-tallet. 

John Hauge var også nevenyttig når det kom til bygging av skipsmodeller. I 1878 deltok han i 

verdensutstillingen32 i Paris og fikk gullmedalje for modellene sine. Det er en stor ære å få lov til å bli med 

på verdensutstillingen, og en enda større ære å vinne medalje. På Karmsund folkemuseum finnes 

medaljen og pokalen han fikk. Der kan du også se skipsmodellene hans. 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hvor gammel var John Hauge da han ledet byggingen av sin første seilskute? 

2. Hva var navnet på skipet han bygget som var ferdig i 1871? 

3. Hvorfor sluttet John Hauge å bygge seilskuter? 

  

                                                             
30 En bark er en type seilskip med minst tre master. 
31 Et dampskip er et skip som er drevet av dampmaskiner istedenfor seil. Noen dampskip hadde både 
dampmaskiner og seil. 
32 Verdensutstilling er en stor, internasjonal utstilling som viser den teknologiske, økonomiske, sosiale og 
kulturelle situasjonen i deltakerlandene. I dag blir disse utstillingene ofte kalt «Expo». 
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Fra sildefiske til rederier 
 

Det var ikke bare vi i Norge som spiste sild. 

Også svensker, dansker, finner, russere, 

polakker, tyskere, hollendere, engelskmenn og 

islendinger hadde sild på menyen. Mye av 

silden som ble fanget i Haugesund havnet på 

middagsbord i andre land. Mellom 1840 og 

1870 var det så mye sild utenfor kysten ved 

Haugesund at byen bare vokste og vokste, og 

det var alltid jobb å få i sildefisket. Sildefisket 

hadde gjort Haugesund til en viktig by.  

 

Men så var sildeeventyret over. Silda forsvant fra kysten her i løpet av 1870-tallet. Noen fortsatte med 

fiske, og fulgte sildas ferd til Nord-Norge og etterhvert til Island. Andre fortsatte å kjøpe opp sild i tønner 

fra andre steder, som de solgte videre til utlandet. 

Vi kan si at man i Haugesund gikk fra sildenæring til skipsnæring. Noen av de som hadde tjent seg rike på 

sildenæringen, valgte å investere penger i skipsfart. De ønsket seg større skip, slik at de kunne tjene 

penger på å frakte varer fra et sted til et annet. Det er disse vi kaller skipsredere33. Historien om 

Haugesund er også historien om noen av Norges største skipsredere. 

Skipsfarten krevde mye større skip enn sildehandelen. Større skip krevde igjen mer mannskap, og det var 

derfor dyrere å eie og bruke et slikt skip. For å dele på kostander og risiko startet man såkalte 

«partsrederi». Dette var et spleiselag der flere eide båten sammen og måtte dele på utgifter og inntekter. 

Frem til 1914 var dette den vanligste måten å eie og drive skip på. 

  

                                                             
33 En skipsreder (eller bare «reder») er en som eier skip og tjener penger på å frakte varer over havet. 
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Spørsmål til teksten 

1. Hvorfor ble det slutt på det store sildefisket i Haugesund? 

2. Hvordan skiller skipsnæringen seg fra sildenæringen? 

3. Hva var et partsrederi? Hvorfor var disse så vanlige? 

 

Oppgaver 

A) Sildas gullalder 

 

 

 

Se på tegningen over. Den illustrerer hvor mye sild som var å finne utenfor kysten til Haugesunds fra tiår 

til tiår på 1800-tallet. Hva kan vi lese ut av tegningen? Hvordan henger den sammen med teksten? Last 

ned tegningen og fargelegg den slik at det blir lettere å se hva tegningen prøver å vise. Bruk gjerne en 

tegne-app. 
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Handel og håndverk 
 

Byhusene var det vanlig med butikk eller verksted i første etasje og leiligheter i etasjene over. Mange 

bodde og arbeidet i samme hus. Tenk, i nesten hvert eneste hjem ble det laget eller solgt noe! Den gang 

kunne ungene se hvordan ting ble til. Og her fantes en hel rekke håndverkere, bare hør: 

 

 

Hattemaker, buntmaker34, skredder og skomaker, 

bygningsmann, snekker, slakter og baker, 

boktrykker, bokbinder35, maler og farver, 

glassmaker, dreier, salmaker, garver36, 

blekksmed og kobbersmed, gullsmed og smed, 

seilmaker, rigger37, blokkmaker38 med, 

murer som stelte grue til ilden, 

bøkker som laget tønne til silden, 

en urmaker greide med tid og time, 

men resten er ugrei, når en skal rime 

 

 

Utenfor husene hang skilt som klart fortalte hva som foregikk. Bakeren hadde en kringle. Skomakeren 

hadde en stor trestøvel. Bokbinderen hadde en stor bok. Glassmakeren hadde en rosett av glass i alle 

farger. Apoteket hadde en stor forgylt løve (Løveapoteket). Det var vanlig å vise frem noe av det de laget 

eller solgte. Utenfor snekkeren hang gjerne en ny trestol og hos blekksmeden et blekkspann. 

Etterhvert forsvant de gammeldagse krambuene39 som solgte alle sorter varer. Man fikk handelsmenn 

som kun solgte tøyvarer. Senere fikk man spesialbutikker som strikkeforretning og broderiforretning, 

fruktforretning og grønnsakforretning, tobakksbutikk og blomsterhandel. De fleste butikkene åpnet 

klokken 6.30 (halv sju) om morgenen og hadde åpent til midnatt. 

  

                                                             
34 Buntmaker: En håndverker som arbeider med skinn og pels. 
35 Bokbinder: En håndverker som binder bøker. Det vil si samler de løse sidene fra boktrykkeren og binder disse 
samme med tråd eller limer dem sammen. 
36 Garver: En som lager dyrehud om til lær. 
37 Rigger: En som setter mast og tauverk på ei seilskute. 
38 Blokkmaker: En som lager enkle «maskiner» for å løfte/heise opp varer. 
39 Krambu: En liten butikk som solgte alle slags varer. 
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Spørsmål til teksten 

1. Hva vet du om byhusene i gamle Haugesund? 

2. Hvordan skilte krambuene seg fra spesialbutikkene? 

 

Oppgaver 

A) Håndverkerens skilt 

Se på diktet i teksten og velg fire forskjellige håndverkere. Skriv en setning eller to om hver av dem. Hva 

ser du for deg at de kunne hatt bilde av på skiltet sitt? Lag en liten tegning av skiltet eller utsiden av 

butikken til disse fire håndverkerne. Bruk gjerne Book creator eller lignende og sett sammen tegningene 

og setningene. 
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Prikkedager 
 

Fire dager i året var det markedsdager i 

Haugesund. De ble kalt «prikkedager», og foregikk 

på faste datoer hvert år: 

 Vårfrumess, 25. mars 

 St. Hans, 23. juni 

 Mikkelsmess, 29. september 

 Helgemess, 1. november 

Da ble det festdager i byen. Fra Karmøy, Sveio, Tysvær og helt fra Vats kom bøndene for å selge varene 

sine. Lirekassemenn, omreisende, gjøglere og handelsmenn fant også veien til byen. 

I Torgbakken, like ved der hvor statuen «Fiskerne» står i dag, solgte bondekonene ull, garn og vadmel40, 

strikkede sokker og votter. Mennene hadde laget sleiver, sopelimer, tresko, kjerrehjul, kniver, ljåer og 

mye mer som de solgte. Og fra gården hadde de med seg egg, ost og smør, poteter, kjøtt og flesk. 

En bytur var ingen hverdagslig hendelse den gang. Tjenestefolk fikk en halv dag fri for å være med på 

moroa — og kanskje finne lykken. Kjenninger og slektninger møttes for å spørre nytt. 

Over hele byen var det liv og røre, kaféene var samlingssted for bønder og byfolk. Det hendte det ble 

drukket annet enn bare kaffe, så dagen kunne ende med bråk og spetakkel. Men når handelen var gjort, 

var også festen over. Bøndene spente hesten for kjerra og dro hjem. 

 

Spørsmål til teksten 

1. Det var prikkedager i Haugesund fire ganger hvert år. Hva ble disse datoene kalt: 

a. 25. mars? 

b. 23. juni? 

c. 29. september? 

d. 1. november? 

2. Hvor i byen stod bøndene og bondekonene og solgte varene sine? 

3. Hvor kom disse bøndene fra? 

 

Oppgaver 

A) Videre studie: prikkedager før og nå 

Det er fremdeles vanlig med «prikkedager» i Haugesund. Hvordan er prikkedagene annerledes nå? Klarer 

du å finne ut når vi har prikkedager nå til dags? 

                                                             
40 Vadmel er grovt tøy vevd av ull. 
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Haraldsstøtta 
 

Det var en gang en konge som het Harald Hårfagre. Han bestemte seg for å samle Norge til ett rike, men 

først måtte han vinne over alle småkongene som styrte rundt om i landet. Han samlet en stor hær og gikk 

til krig. Det store, avgjørende slaget ble kjempet i Hafrsfjord utenfor Stavanger, i 872. Harald vant og var 

dermed konge i Norge. 

I Haugesund finnes mange navn til minne om Kong Harald. Bare hør: 

 Haraldsgata 

 Haraldshallen 

 Haraldsvang 

 Haraldsloftet 

 Haraldstunet 

 Haraldshaugen campingplass 

Harald bodde ofte på kongsgården Avaldsnes, og da han døde sies det at han ble hauglagt41 her på Gard i 

Haugesund. 

 

18. juli 1872 

Haugesunderne ønsket å lage et monument42 til minne om 

samlingen av landet til ett rike. Penger ble samlet inn både her 

og ellers i landet til et riksmonument. 18. juli 1872 ble 

riksmonumentet Haraldsstøtta på Haraldshaugen avduket av 

prins Oscar. Da var det 1000 år siden Harald Hårfagre samlet 

landet til ett rike. 

Feiringen startet med salutt klokken 6 om morgenen. En hel 

flåte av dampskip og seilskuter pyntet med flagg kom seilende 

inn på havna med folk som ville være med på feiringen. 

 

Byen stod klar til å ta imot alle de fine gjestene. Hus og gater var pyntet med flagg og lenker av blomster 

og blad. Det sies at byen hadde besøk av 20.000 mennesker, og det ble skrevet om byen i alle landets 

aviser. Referat fra festen kunne man lese i både engelske, svenske og danske aviser. Haugesund ble 

plutselig berømt. 

Haraldsstøtta ble reist der hvor man mente Harald Hårfagre ble hauglagt. Det har senere vist seg at dette 

sannsynligvis ikke stemmer, men den er likevel et viktig monument til minne om Norges første konge. 

  

                                                             
41 Å hauglegge betyr å legge eller begrave noen i en gravhaug. 
42 Et monument er et minnesmerke, ofte i form av en skulptur eller statue. 
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Spørsmål til teksten 

1. Hvem var Harald Hårfagre? 

2. Hvor lenge er det siden Haraldsstøtta ble avduket? 

3. Haraldsstøtta blir kalt et «riksmonument». Hva tror du det betyr? 

4. Omtrent hvor mange mennesker kom til Haugesund for å ta del i feiringen av Haraldsstøtta 18. 

juli 1872? 

 

Oppgaver 

A) Monumenter 

Haraldsstøtta er et stort monument til minne om Norges første konge, Harald Hårfagre. Vet du om andre 

monumenter i Norge eller rundt om i verden? Hva representerer de og hvordan ser de ut? Tegn ett eller 

flere monumenter som du kjenner til. Skriv noen faktasetninger om hvert av dem. Bruk gjerne Book 

Creator eller tilsvarende, eller lag tankekart til hver tegning. 

Hvis du skulle laget et monument, hvem eller hva ville du laget monumentet til minne om? Hvordan skulle 

det sett ut? Tegn ditt eget monument. 

 

B) Studie – Konger og prinser 

I 872 samlet Harald Hårfagre Norge til ett rike, og ble Kong Harald I av Norge. 1000 år senere ble 

Haraldsstøtta avduket av en prins som het Oscar. Prins Oscar ble konge litt senere samme året, altså i 

1872. Hvor var Oscar konge? 

Kong Oscar hadde to etterfølgere. Disse var Kong Håkon og Kong Gustav. 

Hvorfor ble det to konger? 

Hvor var de konger? 

Hvilken sammenheng tenker du det kan være mellom disse kongene og Haraldsstøtta? 
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Menneskene 
 

 

 

Menneskene før i tiden var akkurat som mennesker nå. De hadde andre klær enn vi er vant med og 

hverdagen var annerledes, men det er også mye vi kan kjenne oss igjen i. Hvordan levde folk i gamle 

Haugesund? Hva gjorde de på fritiden? 
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Hverdag og arbeid 
 

Den gang var arbeidsdagen lang og slitsom for mange. De startet gjerne grytidlig om 

morgenen og holdt på til sene kvelden. En arbeidsdag på 12-14 timer var vanlig. 

Rundt 1875 var daglønnen for en alminnelig arbeider mellom 2 kr og 2,40 kr. En 

håndverksarbeider tjente 20-30 øre mer. En tjenestegutt fikk fra 120 kr til 160 kr i 

året, da fikk han gratis mat (også kalt kost). Ei tjenestejente fikk fra 48 kr til 64 kr i 

året. 

Under sildefisket var det derimot langt mer å tjene. En ganejente kunne tjene mer 

på å sløye fisk i en måned, enn en tjenestepike tjente på et helt år. Derfor var det 

veldig lønnsomt å få ta del i sildefisket i de månedene av året når det stod på. 

Ikke alle tjente nok til at familien kunne spise seg mette hver dag. For mange 

familier var det helt nødvendig at barna tok seg arbeid etter skoletid.  Mange var 

«visergutter» som sprang ærend for kjøpmenn og håndverkere, andre var 

barnepiker, tjenestegutter eller tjenestepiker. Under sildefisket deltok barna i 

saltingen, de spikret tønnelokk og sildekasser og hjalp til der det trengtes. 

En vanlig husmor hadde mye å gjøre. Vann skulle bæres inn fra brønnen eller vannposten. Maten ble kokt 

i grua43 eller på vedkomfyren. Mange måtte vaske klær i bekkene, og vintersdager var dette en spesielt 

sur og kald jobb. Såpen kokte mange selv. Kjøtt og fisk ble gjerne hermetisert44, saltet eller røykt for at det 

skulle holde seg lenger. Mange av varene som vi i dag kjøper i butikkene ble laget i hjemmene. 

 

Hjemme kunne man: 

 koke såpe 

 spinne garn 

 veve tøy 

 sy klær klær, ofte uten symaskin 

 strikke sokker, votter og annet ulltøy 

  

                                                             
43 En grue er et åpent, muret ildsted. 
44 Å hermetisere er en måte å konservere matvarer. Maten varmes opp slik at bakterier og sopp dør, og legges i 
tette beholdere der nye bakterier eller sopp ikke kan komme til. 
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Spørsmål til teksten 

1. Hvor lang var en vanlig arbeidsdag den gang? 

2. Hvor lang er en vanlig arbeidsdag nå? 

3. Hvilket arbeid hadde mange barn etter skoletid? 

4. Nevn fire ting man kan lage hjemme, som i dag er vanlig å kjøpe i butikken. 

 

Oppgaver 

1) Kroner og øre 

Da man begynte å bruke kroner i Norge, i 1875, var daglønnen for en alminnelig arbeider mellom 2 kr og 

2,40 kr. Det var ikke mye penger, men heldigvis kostet ikke ting like mye som de gjør i dag. 1 kr den gang 

var like mye som ca. 60 kr i dag. Altså kan vi si at noe som koster 60 kr i dag, kunne koste bare 1 kr den 

gang. 

 

Se på tallene i første avsnitt i teksten, og prøv å regne ut følgende i dagens kroneverdi: 

o Daglønnen til en alminnelig arbeider? 

o Daglønnen til en håndverksarbeider? 

o Årslønnen til en tjenestegutt? 

o Årslønnen til en tjenestepike? 

I dag er en vanlig lønn i Norge mer enn 2000 kr dagen. Hvor mye ville det tilsvart i 1875? 
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Lek og fritid 
 

Den gang som nå brukte barna fritiden til lek og spill. Guttene slo ball, spilte knivspill, gikk på stylter og slo 

på tønnebånd om våren. De badet, fisket, og seilte med båter i bekkene om sommeren. Når så snøen 

kom, rant de på kjelke, gikk på snøskøyter og bygde snøhytter. Jentene hinket paradis, dabbet ball, 

hoppet tau, lekte mor, far og barn og lekte mange av de sang– og klappeleker som finnes i dag. 

 

 

Det var ikke så mye å finne på i fritiden for ungdommen. De kunne delta på enkelte kristelige møter, men 

for det meste var det å drive i gatene eller å sitte på kneipene45. 

Basarene var et lyspunkt og et samlingssted for mange, også ungdommen. Der var tilstelninger for folk i 

alle aldre. Man hadde Totalbasaren, fattigbasaren og barnehjemsbasaren. På basarene fikk guttene 

anledning til å spandere på jentene, og her kunne det bli fest og moro. Talene var ikke så populære, men 

man tok dem «med på kjøpet». Den gang var basarene rene festmøtene. 

Om somrene dro folk på landet, ikke til et landsted som nå, men hjem til besteforeldre og slekt. De som 

hadde råd leide gjerne et gårdshus i Tysvær eller Skjold. Søndagsturene kunne gå med hest og vogn til 

Førdesfjorden, Grinde eller Sveio, men de fleste gikk til fots. 

 

Spørsmål til teksten 

1. Kjenner du noen av lekene som blir nevnt i teksten? Har du lekt noen av disse selv? 

2. Hva var det å finne på for ungdommene før i tiden? 

3. Hva er en basar? 

  

                                                             
45 En kneipe er en liten og trang bar eller restaurant der man solgte øl og brennevin. 
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Maten 
 

 

Noe så naturlig som smør, var den gang rene luksusen for mange. Så kostet også et kilo smør nesten en 

dagslønn for en arbeider. Svært mange av varene ble kjøpt direkte fra bøndene. Frisk melk var en sjelden 

drikk. Barna fikk utvannet surmelk, ja til og med kaffe var vanlig å gi dem. Til frokost og kvelds ble det kokt 

grøt av havre eller bygg. Til grøten hadde man sukker og surmelk. 

I Ferkingstadhuset (museet i Dokken) er det dekket til et grøtmåltid. Fisk var svært vanlig å se på 

middagsbordet, enten den var fersk, saltet, eller røkt. Makrell- og sildasodd46 er noe vi ikke har så lyst på i 

dag, men den gang var det vanlig kost flere ganger i uka. 

Vanlige grønnsaker som hodekål, gulrøtter og kålrabi ble rett og slett ikke dyrket her ute ved kysten. Nils 

Sund forteller i boka «Eg minnest» at det hendte seg at folk kjøpte 1/4 hodekål til «røykekjøtt såddå» om 

søndagen. Kålrabien kom hit fra Hardanger og folk våget seg på en liten bit til komlene. 

På godt og vondt har matvanene skiftet. Mye god og næringsrik mat er blitt erstattet av posemat og 

hermetikk. Roen omkring måltidene er borte for mange. Men ikke alt er galt nå, vi varierer maten mer og 

passer på å få i oss de riktige næringsstoffene. 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hva var vanlig å ha til grøten? 

2. Hva er sildasodd? 

3. Var det vanlig å dyrke mange grønnsaker i Haugesund? 

 

Oppgaver 

A) Matvaner 

Kjenner du til mat vi har i dag som man ikke fikk tak i gamle dager? Hva er det vanlig å spise i dag? Lag en 

liste eller et tankekart og sammenlign med andre i klassen. Hvordan skiller listen din seg fra maten du kan 

lese om i teksten over? 

Lag en tegning som viser et måltid du har spist den siste uken. Hvilken mat var det? 

  

                                                             
46 Sodd er fisk, gryn, poteter og flesk som er kokt sammen. 
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Klær og moter 
 

De rike damene hadde moteklær sydd av fine stoffer, med pynt av 

blonder, fløyel og silke. Håret ble kruset med krølltang og satt 

kunstferdig opp. Under de fine kjolene hadde de underklær av tynne 

bomullsstoffer som var like forseggjorte som kjolene, med blonder og 

broderinger. De hadde håndsydde sko og fine strømper fra utlandet. 

Når de skulle en tur på byen, brukte de store hatter som var pyntet 

med bånd og blomster. De brukte ikke kåpe, men en cape47 eller jakke 

som hørte til kjolen. 

Byens rike menn brukte stiveskjorte48, vest i silke med klokkekjede 

(helst av gull), smale bukser, og en jakke eller frakk som kaltes sjakett. 

De hadde flosshatt på hodet og gamasjer49 over skoene. 

 

Vanlige folk hadde klær av grove stoffer. Kvinnene og jentene brukte 

en sid stakk (skjørt) og et kjoleliv, og når de skulle ut kastet de et sjal 

over skuldrene og et skaut på hodet. 

Hjemmestrikkede sokker og tresko var vanlig til hverdagsbruk, 

ettersom sko av skinn og lær var svært dyrt. Undertøyet ble strikket 

eller sydd i hjemmene av ull og grove stoffer. 

 

 

Spørsmål til teksten 

1. Hvilke hodeplagg var vanlig for rike menn og damer? 

2. Hva kan du si om skoene til de fattige? 

 

Oppgaver 

A) Tegneoppgave 

Hvordan ser du for deg at folk var kledd? Lag en tegning av to haugesundere 1800-tallet, én rik og én 

fattig. Prøv å legge vekt på klær og sko. På hvilken måte er de forskjellige? 

 

                                                             
47 Cape (uttales «kép») er en ermeløs skulderkappe av tøy eller pelsverk for kvinner. 
48 En stiveskjorte er herreskjorte med stivet bryst og stivede mansjetter. 
49 Gamasjer: stramt plagg til å ha omkring anklene. 


