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KULTURHISTORISK VANDRING
I GAMLE SKUDENESHAVN
– DEN HVITE EMPIREBYEN
skapte sildefisket
hektisk virksomhet, og byen vokste fram.

TIDLIG PÅ 1800-TALLET

Skudeneshavns store seilskipsflåte brakte
kulturelle impulser fra mange verdenshjørner. Bybildet ble preget av stilartene
i Europa, særlig empirestilen med sitt
utgangspunkt i 1700-tallets utgravninger
i Pompeii. Gamle Skudeneshavn blir ofte

kalt «den hvite empirebyen». Det er
spennende å se bygningsdetaljer og
utsmykning fra antikkens steintempler
gjenskapt på trehusene her.
www.visitkarmoy.no
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1 / Kulturmiljø med nasjonal verdi.
Skudeneshavn er en av de best bevarte
trehusbyene i Norge med store nasjonale
kulturminneverdier. I 2015 igangsatte Riksantikvaren kulturmiljøfredning av byen.
Statuen du ser her er av ordfører i Skudeneshavn gjennom mange år. Wikre startet
Foreningen Gamle Skudeneshavn, som
fremdeles arbeider for bevaring av byens
trehusmiljø. Herfra kan du spasere forbi
restauranten Smiå, som var smie frem til
1989. Smiå var i alle år et sosialt møtested
i byen.

5 / Historiske kafeer. Følg Søragadå
rundt Verdens Minste Kafé til gatens neste
kaffested, Majorstuen. Huset har fått navn
fordi det var her Frelsesarmeen startet sin
virksomhet i Skudeneshavn.
Videre, på Dampskipskaien, finner du i dag
kafé og aktiviteter knyttet til husflid i den
gamle Tåkelurfabrikken. O. C. Hansen tok
verdenspatent på tåkeluren i 1881. Båtene
signaliserte vanligvis med flagg, men i
dårlig vær og tåke måtte de benytte seg av
3 / Nullen. Med all aktiviteten på 1800- lydsignaler. Tåkeluren ble solgt i utlandet
tallet ble det etablert mange butikker, til marine og fyrvesen, og er også blitt brukt
fabrikker, tesalong og apotek i byen. I til å varsle sandstormer og skogbranner.
Nullen blandet trafikken fra Dampskipskaien seg med folkelivet i Søragadå. I nr.
23 ligger Bakerens hus som var bakeri og
utsalg mellom 1850-1980. I dag er det
kafé og overnatting i huset. Riisdahlhuset
i nr. 18, har en sjarmerende dukkestue
som tidligere var husets utedo.

8
8 / Utsikten. Gå gjennom parken og
følg vegen til venstre ut på Havnafjellet
(ved flaggstanga). Her kan du skue over
Skudeneshavn og innseilingen. Du ser også
to av de tre fyrene som omkranser byen:
Vikeholmen Fyr til venstre kom til i 1849
som en del av utbyggingene under det store
sildefisket. Geitungen fyr har en karakteristisk arkitektur og er et av Norges yngste
fyr, bygget i 1924.
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6 / Vaskehuset. Huset i Søragadå 60 er
et av de mest særpregede i Gamle Skudeneshavn, tilpasset og formet etter fjell9
veggen. Det ble bygget som vaskehus og
vedbod for huset på andre siden av gaten.
9 / Kvadraturen. Ta til venstre og følg
Dette anlegget ble oppført i 1835 med
veien nedover til Skudenes gamle gård.
sjøhus og våningshus.
Her ved Telegrafen fra 1907 er du i en del
av kvadraturen og det nye sentrum. Du
kan se en tydelig overgang fra en organisk
by til et regulert sentrum med rette
gateløp. Det er innslag av sveitser, jugend
og funksjonalisme i den nyere bydelen.
Flere av funksjonsbygningene fra begynnelsen av 1900-tallet er fremdeles en del
av bybildet, som Meieriet og Gamle Banken.
4

2

4 / Holmen. Byen vokste ut fra dette
2 / Korneliusholmen. Når du står på området. Huset bak museet ble sannsynligvis oppført på begynnelsen av 1770-årene.
Tidligere gikk en kanal her og du kan se
det okerfargede sjøhuset som står fremdeles. Mellom museet og baksiden av gamle
Apoteket, har det vært broforbindelse.
På museet i Mælandsgården serveres byens
rike historie i autentiske omgivelser.
Huset med kanonene på trappen ble oppført i 1829 for tollvesenet. Huset kalles
Bytunet og gjorde tjeneste som fiskersykehus frem til 2. verdenskrig.

7 / Parken. På toppen av Søragadå ønskes
du velkommen inn i Parken av gallionsfiguren Damå i Parken. Parkens historie
starter med Dr. Jensens planteskole og
Skudeneshavn Parkforenings arbeid på
begynnelsen av 1900-tallet. Parken er en
idyllisk oase. Her kan du ta Månesteinen i
nærmere øyesyn. Steinen antas å ha
kommet med isen og kan være så gammel
som 800 millioner år! Ta turen opp til utsiktspunktene for å nyte skuet, eller ta med
en potensiell kjæreste til Ja/Nei-benken.

APPEX MADE THIS! FOTOS: MUSEET I MÆLANDSGÅRDEN, ØRJAN B. IVERSEN

broen med ryggen til holmen ser du Norneshuset, et kombinert sjø- og bolighus. Huset
ble tatt med som returlast fra sildefarten
til Riga og reist i Skudeneshavn rundt 1830.
Den store sjøhusbygningen har skaffet husrom til mange reisende, med pensjonatdrift siden 1912. I Søragadå går du forbi et
annet historisk overnattingssted - hjørnehuset Lundins hotell. Bygningen er preget
av rene empireformer, og er særpreget med
imitasjon av kvaderstein i brystningsbåndet
i 1.etg.
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