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Nå skal dere ut på eventyr. Lykke til med jakten!
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Kommunen som vil at du skal lykkes!

I gamle dager arbeidet folk seks dager i uken, ofte fra morgen til kveld. Når søndagen kom skulle
arbeidet legges til side. Dette var hviledagen og den skulle holdes hellig. Barna fikk verken lov
å plystre, danse eller å spille kort. Hver søndag gikk folk til gudstjeneste, kirken var en viktig
møteplass. Let etter en steinpyramide inne på kirkegården. Dette er et minnesmerke over fiskere
som har mistet livet på havet.
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Følg grusstien ned til sjøen, og ut på fiskepiren. Piren ble bygget samtidig med vannpumpa, og her
kunne fiskerne legge til med båtene sine når de skulle hente vann. Når dere står på fiskepiren kan
dere se enda en stor pipe. Denne pipa hørte til en fabrikk som lagde fiskeboller i gamle dager.
Hva er pipa laget av?
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Hvem har reist minnesmerket?
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Gå tilbake til Strandavegen, og følg den til venstre. Her passerer dere to små strandsitterhus.
I strandsitterhus bodde familier som ikke eide egen jord, og som levde av å fiske. Fortsett mot
kaien, og let etter fire fiskebilder med en seilskute på toppen.
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Gå til parken, og finn spor etter gammel gårdsdrift. Her lå Åkragarden med bolighus, eldhus og
løe. I dag er det bare et lite bygg av stein og jord som er igjen. Dette var et viktig bygg på gården.
Det var datidens kjøleskap og her lagret de blant annet grønnsaker.

i Åkrehamn
Det var en gang en kald vinterdag for lenge, lenge siden.
Åkrehamn var et lite sted som bestod av gårder, åkre, sjøhus og en god havn. De fleste som bodde her drev med både
jordbruk og fiske.

Hva kaller vi denne bygningen?
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Gå ned til Åkra barneskole. I gamle dager fikk barna fri fra skolen om høsten fordi de måtte hjelpe
til med å høste poteter på åkeren. Vi har fremdeles denne ferien i dag, men nå kalles den høstferie. Skolen er fra 1913, så den er over hundre år gammel. Den er bygget av tre med skiferstein
på taket.
Hvor mange piper har skolen?

Solen hadde ikke stått opp enda og likevel yrte det av liv
i havna. Mennene gjorde seg klare til å reise på sildefisket.
Avreisen var godt planlagt. Strikket ullundertøy, votter, sokker og lue hadde de fått av mor. Varme jakker og bukser av
hjemmevevd ull var sydd. I kisten lå det klesskift, tørt brød,
tørket fisk og ost. Når mennene reiste på fisket stod kvinnene
foran enda travlere dager enn før. De stelte dyrene, laget mat,
passet barn og arbeidet på gården.
Barna måtte også hjelpe til, men i dag hadde noen av dem
sneket seg unna for å vinke til fedrene og ønske dem god
tur. De kunne se båtene legge fra kai, og sette kursen mot det
store, åpne havet.
- Jakten på havets sølv var i gang!

For å bli bedre kjent med Åkrehamns historie,
kan dere følge denne rebusen. Start ved den gamle,
hvite kirken. Lykke til!
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Snu dere rundt, og se etter en annen pipe. Ser dere den høye teglsteinspipa? Pipa hører til bakeriet
som har vært her i over hundre år. Følg veien inn mot pipa, og fortsett på stien nedover mot sjøen.
Til høyre ser dere en gammel gård. Tidligere var hele dette området jorder. Følg den flotte steingarden som ligger rundt gården, og let etter noe som vokser på den.

Hva heter fisken med skjegg?
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Midt på kaien står noe som finnes langs hele kysten, og som skal varsle sjøfarende om retning,
grunner og skjær. I lange tider har det stått slike lysende tårn i hele landet, ja i hele verden.
Hva heter dette?
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Se etter en statue av en dame. Når mennene endelig kom til land med fiskefangsten, var det
damene som sløyet og pakket fisken. For at ikke fisken skulle råtne, måtte den saltes. Det ble
bygget mange store sjøhus i Åkrehamn som ble brukt som sildesalterier. Fisken ble pakket i store
tretønner, og solgt både i Norge og i utlandet.
Jakten er nå ved veis ende. Ta en kikk oppi tønna. Her ser dere det som kalles havets sølv.
Hva heter fisken dere ser?
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Hva heter denne veksten?
Trekk ut løsningsbokstavene, og stokk dem sammen til et ord som har med sildefisket å gjøre.
Svaret kan dere også finne på statuen.
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Gå til enden av gangstien, og ta til venstre. Gå mot sjøen, og let etter en svart pumpe. Når fiskerne
reiste på sildefisket var de borte i mange uker -kanskje måneder- om gangen. De kunne ikke ha med
seg drikkevann for en så lang periode. Derfor ble det bygget vannpumper langs hele kysten, slik at
de kunne få godt drikkevann.
Når ble pumpa bygget?
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GRATULERER, dere har funnet løsningsordet!
Dere kan hente diplom på www.karmoy.kommune.no,
Karmøy kulturhus, Torgunns barneklær og MIX Åkrehamn.
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