
“Damå i Parken” var gallionsfigur på et skip, og ble satt opp i parken i 1925. Etter å ha blitt 
brukt som skyteblink under andre verdenskrig, var hun i dårlig stand. ”Damå” ble restaurert 
og plassert et annet sted i Skudeneshavn. Gallionsfiguren dere ser her, er altså en kopi. Følg 
kartet, og svar på spørsmål for å finne ut hvor den originale “Damå i Parken” skjuler seg!

Hvilken romersk gudinne var seilskipet oppkalt etter? (Se skilt)

Det var trangt om plassen da husene og sjøhusene i Skudeneshavn ble bygget. Man måtte
tilpasse seg terrenget og fjellet. Huset dere nå ser er et godt eksempel. 

Hva ble dette huset brukt som?

I tjukk skodde og i mørket måtte skip varsle hverandre ved hjelp av lydsignaler. Utenfor 
Tåkelurfabrikken møter dere en flott mann, som utviklet ”Hansaluren”. Tåkeluren gav 
kraftig lyd, og ble brukt over hele verden. 

Hva het mannen som fant opp ”Hansaluren” til etternavn?

Let etter en lyseblå dør med utskjæringer. Skipsfrakt var en viktig følge av sildefisket. Det 
ble fraktet sild til mange land, særlig landene rundt Østersjøen. Etter å ha levert sild, tok 
båtene gjerne med seg andre varer videre. 

Hva ser dere på døra?

Skudeneshavn vokste frem som en liten by, med mange butikker, ulike fabrikker, tesalong 
og apotek. Her i nummer 23 var det bakeri. 

Hva heter kafeen som ligger her i dag?

Nå skal dere gå oppover Halvorsbakken. Her var det yrende liv og mange butikker. Men 
det var også gårdsdrift i byen. Sving til venstre, og finn uthuset som blant annet ble brukt 
som fjøs. Morgen og kveld ble kveget drevet gjennom bygatene til og fra beitet. 

Hva er uthuset bygget av?

Gå over broa. Dere står nå på Korneliusholmen. Holmen er også kalt Rotteholmen. 
Når skipene lå til kai, sprang det ofte rotter i land. 

Ser dere noe som blir brukt for å holde et skip i ro? Hva heter det? 

Ta den hemmelige snarveien, og finn barometeret som henger på en husvegg i Søragadå. 
For fiskere og andre sjøfarende har det alltid vært viktig å være forberedt på naturkreftene. 
Barometeret måler lufttrykk. Høyt lufttrykk varsler fint vær, lavt trykk varsler dårlig vær. 

Hvilket vær varsler den øverste pilen? 

Gå til det store huset som har en lekehytte i hagen. Her bodde en av de rikeste familiene
i Skudeneshavn.

Hvilket husnummer har huset?

Akkurat her dere står nå gikk en kanal. Dere ser at det oransje naustet står her fortsatt. 
Her kan dere også finne byens museum. Museet rommer blant annet den unike krambua, 
der både hyller og disk står som det gjorde i gamle dager. 

Ser dere den store mørkeblå boksen på disken? Hva ble oppbevart i denne?

Siste stoppested er Piren. De store røde sjøhusene ble brukt i sildesaltingen. I dag rommer 
de blant annet verksteder, museumssamling – og den originale ”Damå i Parken”. Hvis 
dere ser gjennom vinduene finner dere henne! 

Hvilken farge har ”Damå i Parken” på kjolen sin?

Trekk ut løsningsbokstavene, og stokk dem sammen til et ord som har med Skudeneshavn 
å gjøre. Svaret kan også finnes på skiltet som henger på museumsveggen.

Det var en gang for lenge siden et lite sted som het Skudeneshavn. 
Det bodde bare rundt 100 mennesker her da, og mange var fattige 
og sultne. Det hadde vært mange år med dårlig fiske. 

En dag reiste en fiskebåt ut for å prøve lykken. Fiskerne kastet ut 
garnet, og plutselig sydet det rundt dem. Garnet var fullt av sild! 
De halte og dro, og fikk fangsten opp i båten. De kastet ut igjen, 
og det samme skjedde. Snart var båten full, og de kunne ro inn til 
land, og mette alle som bodde her.

Fra den dagen kom silda til Skudenes hver vinter i rundt 70 år. 
Folk strømmet til byen både for å jobbe, og for å bygge seg hus. 
Sildefisket skapte mange jobber. De aller fleste tok del i dette, 
voksne som barn. Byen fikk etterhvert mange redere som satset på 
skip og frakting av sild og andre varer. Byen var preget av rikdom, 
og de travleste vintrene var det opp imot 20 000 som arbeidet med 
sildefisket!

For å bli bedre kjent med Skudeneshavns historie, kan dere følge 
denne rebusen. Start med å lete etter “Damå i Parken”!
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GRATULERER, dere har funnet løsningsordet! Dere kan hente 
diplom på Turistinformasjonen, Verdens minste kafé, Majorstuen 
kafé eller på karmoy.kommune.no
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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!
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