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Fra gammelt av har fiskebåter landet i Åkrehamn. I tidligere tider var det ikke 

særlig beskyttelse for vær og hav, og fartøy lå derfor utsatt til. Det vokste likevel 

fram et fiskerisamfunn på Åkra fordi havnen var stor og romslig og veien til 

fiskefeltene var kort. Så vel lokale som sentrale myndigheter så at stedet kunne 

bli en bra havn dersom det ble bygget moloer og foretatt utdypninger. Utbygging 

av havna foregikk i over 50 år i tre perioder fra 1898 til den var ferdig i 1949. 

Det som vi i dag kaller Åkrehamn er i nord begrenset av Åkreøy og Svendsholmen, i 

vest av de tre Varholmene og i sør av Mortholmen og Årabrotsholmen. I øst avgrenses 

havna av fastlandet (Karmøy). Holmene er bundet sammen av totalt sju moloanlegg 

og dette utgjør samlet Åkra havn.  

 Åkrehamn har i dag kun ett innseilingsløp fra sør, men tidligere ble også Leiasundet 

mellom Svendsholmen og Nordre Varholmen benyttet samt at mindre robåter brukte 

sundet mellom Åkreøy og Svendsholmen. 

Båter fra distriktet brukte havna under de store sesongfiskeriene, og Haugesund 

Sjømannsforening tok et initiativ til å utarbeide en søknad om havneutbedring. 

Søknaden ble sent inn til Stortinget i februar 1892 sammen med anbefalinger fra 

formannskapet i Åkra kommune og fra 72 oppsittere omkring havna. I søknaden ble 

det bedt om at den indre havna måtte gjøres dypere og sundet mellom Karmøy og 

Åkreøy stengt.  

Sommeren 1891 hadde distriktsingeniør Michal Nikolai Leegaard i Havnevesenet 

utarbeidet et kart over havna, og på grunnlag av dette kartet la han i juli 1893 fram en 

plan for utbedring av den indre havna. 

 

Michael Nicolai Leegaard (1859 – 1936) 

Langs Åkreøy skulle det mudres opp en 155 meter lang renne som var 30 meter bred 

og 3,5 meter djup. Den øvrige delen av den innerste bukta skulle mudres ned til 2 

meters djup. Mellom fastlandet og Åkreøy skulle det bygges en 2 meter høy mur, og 

mellom denne og den gamle murte veiovergangen til Åkreøy skulle terrenget fylles 
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opp slik at det ble en 30 meter bred og 70 meter lang kaiflate. Omkostningene til 

anlegget ble beregnet til 50 000 kroner. 

I november 1896 sendte Åkra Fiskarlag en søknad til havnedirektøren om en del 

tilleggsarbeid, som innebar blant annet stenging av Bolavågen som lå nederst i det 

som i dag er Rådhusvegen. Det ble besluttet som et tilleggsarbeid. 

For årene 1894 og 1895 ble det bevilget 6 000 kroner til oppstart av utbedringene som 

var lagt fram av distriktsingeniør Leegaard, men arbeidet startet ikke før i 1897 fordi 

det var ikke tilgjengelig mudringsutstyr før den tid. I 1898 var kaien ferdig med en total 

kostnad på 45 tusen kroner. 

 

Kaien i 1898. Foto: Riksarkivet 

I årsberetningen for 1900 anbefalte fiskeriinspektøren ytterligere havnearbeid i 

Åkrehamn, og 12. juni 1901 sendte Åkra Fiskarlag et brev til departementet med 

anmodning om at om at havna ble utbedret.  

Det ble satt i gang nye undersøkelser, og 5. april 1904 la distrikts-ingeniør Leegaard 

fram en plan for fullstendig utbygning av havna. Planen gikk ut på å stenge de to 

sundene mellom Varholmene og å stenge sundet mellom Søre Varholmen og 

Mortholmen. 

I planen ble det også foreslått delvis stengning av sundet mellom Årabrotsholmen og 

Mortholmen ved å bygge to moloer. Samtidig skulle det mudres opp et løp langs 

Varholmene slik at det ble en 5 meters djup renne som bandt indre og ytre havn 

sammen. Totalt ble omkostninger til havneutbedringen beregnet til 443 000 kroner. 

Planen innebar at moloene skulle bygges som steindemninger av store blokker. På 

toppen skulle det være en bredde på 4,5 meter, og høyden over havet var satt til 3,5 
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meter. Moloen mellom Mortholmen og Søre Varholmen skulle avtrappes på innsiden 

i hele lengden. 

Leegaard’s plan ble behandlet av Åkra Fiskarlag i møte 11. februar 1904 og laget gav 

der sin støtte til planen. Åkra Fiskarlag utarbeidet en søknad til Stortinget som ble 

sendt inn 28. november 1904. I søknaden framholdt Fiskarlaget at arbeidet måtte 

starte opp snarest mulig fordi bedre havneforhold ville være viktig under vårsildfisket 

og torskefisket. Totalt ble omkostningene til havneutbyggingen beregnet til 517 000 

kroner. 

I styremøte 22. april 1905 utarbeidet Åkra Fiskarlag en søknad til kommunestyret om 

å opprette et havnestyre fro Åkrehamn, og havnestyre da ble opprettet ved en kongelig 

resolusjon datert 10. januar 1907. 

Distriktsingeniør Leegaard anbefalte i et brev til havnedirektøren 1. juli 1905, at 

Åkrehamn skulle inn på budsjettet umiddelbart etter Skudenes og Feøy. Dette sluttet 

havnedirektøren seg til. Arbeidet ble satt i gang våren 1910. 

10. november 1910 sendte 27 oppsittere et brev til havnedirektøren om at utbyggingen 

av Åkrehamn måtte fortsette etter at den første delen av planen var fullført. 

Tilsvarende brev ble utarbeidet av 35 fiskere i et møte som ble holdt i Åkrehamn 8. 

juni 1912. På dette møte vedtok man også at det skulle sendes en delegasjon til 

Kristiania for å gi en utredning av forholdene i havnen. David Davidsen, Tørres T. Vea 

og Bendik Mannes ble valgt ut til dette oppdraget. 

I et brev datert 30. august 1911 anmodet 3 oppsittere om at Leiasundet måtte bli stengt 

av en molo, mens distriktingeniøren framholdt at Leiasundet hadde stor betydning for 

innseilingen til indre havn. Delegasjonen som var i Kristiania på vegne av fiskerne 

uttalte seg også bestemt mot stenging av Leiasundet. 

I et telegram til havnedirektøren 18. juni 1912 anbefalte fiskeriinspektør Buvik sterkt 

at ønskene om uavbrutt fortsettelse av havnearbeidet måtte bli imøtekommet. 

 

På bakgrunn av dette la distriktingeniøren fram et overslag på 377 000 kroner for 

videre arbeider i havnen den 18. september 1912. I betenkningen av samme dato 

uttalte distriktingeniøren at han etter samtaler med havnestyrets formann ville anbefale 
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fullføring av moloen fra Søre Varholmen til Mortholmen, og deretter begynne på 

moloen mellom Årabrotsholmen og fastlandet. Havnedirektøren sluttet seg til dette, og 

penger ble bevilget av statskassen og havnefondet. Stein ble tatt ut på holmene i 

havna og granitt ble tatt ut på Salvøy og Sævik i Veavågen. Noe av granittsteinen kom 

også fra Mølstrevåg i Sveio. De fleste steinarbeiderne var tilreisende, men vi kjenner 

til at Kristian Olsen fra Åkra og Gustav Haugen fra Sandve var med på arbeidene.  

 

Uttak av stein på Mortholmen. Foto: Riksarkivet 

Gunnar Liknæs hadde en artikkel i Stavanger Aftenblad 1. august 1913 hvor han 

beskrev arbeidet med utbygging av havna: 

«Jeg hadde så lenge gått omkring inne i Åkrehamn og hørt på havnearbeidernes 

muntre, høye utrop ute på Åkraholmene, at jeg forleden dag ikke lenger kunne motstå 

fristelsen til å ta en tur der ut for å erfare, hva de tok seg for disse folk, mens de brølte 

så fælt. 

Borte på Varholmen fikk jeg en samtale med arbeidsformannen, herr Anders Lysne, 

som meget imøtekommende og velvillig gav meg de nødvendige opplysninger 

angående havneanlegget.  

Der arbeider for tiden i Åkrehamn mellom 20 og 30 mann, og arbeidsstokken vil nok 

ytterligere komme til å bli forøket. Det første en legger merke til, er med hvilken respekt 

denne arbeidsstokk omfatter sin formann. De ser opp til han som sin foresatte, 

arbeidsherre og beste kamerat på en gang. Det var ganske gildt å iaktta, hvor lydig og 

let hver eneste av dem sprang av sted til utførelsen av den minste til den største ting 

han gav ordre til. 

Man har nå rukket å bygge den store molo som skal forbinde Varholmen med 

Mortholmen, så langt ut fra Varholmen som det var bestemt at man fra denne side 
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skulle bygge utover. Nå går man den altså i møte utenfra; – fra Mortholmen. 

Steinblokkene som moloen er bygget opp av, har til denne tid for det meste vært tatt i 

Statens leide steinbrudd på Sevik Vedavågen, omtrent en ½ mils vei fra Åkrehamn. 

Den del som nå er ferdig – med unntak av planeringsarbeidet – av moloen mellom 

Varholmen og Mortholmen har en lengde på 100 meter. Det er et storartet utført 

arbeid. Innsiden av moloen er avtrappet. Her finnes fortøyningsringer for fartøyene. 

Hvor omtenksomt arbeider er utført, viser bare det at man for hver fortøynings-ring har 

meislet ut av trappen en liten avsats der hvor ringen faller ned, således at 

fortøyningsgodset ikke skal avfiles trappene og ringene. De steinblokkene som var 

nedlagt på moloens ytre side var noen digre karer; det var enkelte av dem som veide 

opp til 11 tonn.  

 Driftsingeniør Leegaards plan for havnearbeidet i Åkrehamn er følgende: Stenging av 

sundene mellom Varholmene og mellom søndre Varholmen og Mortholmen samt 

sundet mellom Årabrotsholmen og fastlandet og innsnevre sundet mellom 

Årabrotsholmen og Mortholmen med 2 moloer. Han foreslo dessuten å mudre opp et 

løp langs Varholmene, således at den ytre havn som nå er adskilt fra den indre ved 

en grunn strekning, settes i forbindelse med hverandre. Overslaget for dette arbeidet 

er 444 000 kroner, og anlegget er visstnok det største på Vestlandet. 

Byggingen av den 45 meter lange moloen mellom midtre og nordre Varholmen er 

ferdig med unntak av planeringsarbeidet. Med hensyn til moloen mellom søndre 

Varholmen og Mortholmen henvises til hva jeg før har nevnt i artikkelen. Moloanlegget 

mellom søndre Varholmen og Morholmen har driftsingeniøren beregnet til i alt 138 000 

kroner. I henhold til dette er det oppført 32 000 kroner for inneværende termin. 

Jeg fikk etterpå båtskyss med herr Lysne innover til land igjen. Jeg benyttet meg av 

anledningen til å spørre herr Lysne hvor lenge han hadde arbeidet i havnevesenets 

tjeneste: 

«Jeg kom i offentlig tjeneste da jeg var 16 år gammel, og har arbeidet i havnevesenets 

tjeneste som arbeidsformann i 28 år, herav 9 år i Finnmark og resten i Stavanger amt. 

Jeg har forestått de tidligere havnearbeider her i Åkrehamn samt i Ferkingstad og 

Sandvestranden og arbeidene ved Skjoldastraumens kanal.». 

Man vil av disse opplysninger få forståelsen av, at herr Lysne har tilegnet seg en 

kyndighet og erfaring på dette området som trygt kan sies å være nokså enestående. 

Og der kreves også en energisk og dugelig mann til å forestå det store arbeidet som 

foregår i Åkrehamn. At man har mannen, det vil enhver forvisse seg om som tar seg 

en tur ut på moloene ser den arbeidsstokk i virksomhet som arbeider der, og ser hvor 

raskt og godt havnearbeidet skrider fram. Da får man forståelse av at den mann som 

står for ståket, har sittet ved rattet under havneanlegg en gang før.»  
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Bygging mellom Nordre og Midtre Varholmen. Foto: Riksarkivet 

 

Bygging mellom Søre Varholmen og Mortholmen 
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Bygging av moloen sør-øst for Mortholmen. Foto: Kristian Berge 

Utbedringene og bygging av moloene ble avsluttet i 1921, og man skulle da tro at alle 

var fornøyde, - men slik ble det ikke. På 1930-tallet ble sundet mellom Åkreøy og 

Svendsholmen stengt for med den hensikt å prøve å forbedre havneforholdene under 

uvær. Det utløste mange protester fra småfiskere, og ble sammen med forslaget om 

å stenge Leiasundet heftig debattert i Åkra herredsstyre utover 1930-tallet. I et 

protestskriv underskrevet av 127 fiskere sto det:  

«Åkrehamn er vel den første havnen vi fiskere søker hen til for å møte den første 

vårsild, men havnen er tross alt der er kostet på den så dårlig at det er vanskelig å 

komme fra havnen der uten skade på fartøy når der inntreffer uvær under opphold der, 

idet det i pålands vær setter inn temmelig store drag i havnen. 

Der er gjennom årene kostet så meget på denne havn at det synes oss underlig at det 

fra myndighetenes side ikke blir gjort noe for å få havnen helt ferdig, slik at den kan 

betegnes for mer trygg. Dette burde gjøres uten særlig store bevilgninger. Vi vil 

henstille til Åkra herredsstyre å inngå til staten med krav om å få gjort Åkrehamn til en 

såpass trygg havn at man kan søke der hen med mere trygghet enn nå.» 

Det var delte meninger om det var Leiasundet eller det sørlige havneinnløpet som 

burde stenges for å forbedre havneforholdene. Det var lange og til dels harde 

leserinnlegg i de lokale avisene for det ene eller det andre alternativet. Til slutt ble det 

vedtatt i herredsstyret å gå inn for å stenge Leiasundet.  

Arbeidet ble startet opp i 1948 og fullført i 1949. Det sjødraget som tidligere var et 

problem var nå borte. På 1950-tallet ble også sundet mellom Åkreøy og 

Svendsholmen åpnet slik at mindre båter kunne komme seg gjennom «Holmahålet». 

Det avsluttet de omfattende moloarbeidene som ble utført over en periode på over 50 

år. Etter dette har havna blitt ytterligere forbedret gjennom bygging av nye kaianlegg, 

mudring og sprenging av undervannsskjær.                   


