
Da skomakermestre og nye

sko florerte i Skudeneshavn

Skomokermester Ole Røijen var
født 25/9 1865 Øog vokste opp i
Høivåg ved Kristiansand. Sin ut
dannelse fikk han hos skomaker
mester Gimra i Stavanger, far til
den kjente kunstmaler Gimra, som
også besøkte Skudeneshavn i sin
tid.

Sitt første verksted fikk Ole
Røijen hos Tilla Midtbøe i 1880-
åra, fortel ler Georg Rolfsen i en
samtale med vår medarbeider.
Han startet sin forretning i dette
bygget, i dag Mange Lies eien
dom. Flere svenner fikk etter
hvert plass hos Ole Røijen, blant
dem var også Rolf Rolfsen som var
født på Mai i 1906, Øog vokste opp
der. Etter at han kom til Skude
neshavn, hadde han sin første
lære hos Ole Torgersen, som
hadde så vel skomakerverksted
som garveri. Rolf Rolfsen var far
til Georg Rolfsen, siste skomaker i
Skudeneshavn Øog i sin tie! også en
dyktig lokal skuespiller kjent for
sine fiskerevyer.

Rolf Rolfsen arbeidet en tid hos
skomakermester Ole Røijen, før
han i 1906 kjøpte et mindre bygg
hvor han opprettet sin egen for
retning Øog fikk også flere skorta
kere på verkstedet sitt, blant
andre Kornelius Krogh, som kom
fra Vikedal til Skudenes i 20-
årene, giftet seg Øog fikk et mindre
småbruk i Vik.

I den første tida var det ikke
andre maskiner enn nåtlemaski
nene, disse sydde en sammen
overJæret på. Arbeidstiden gikk i
den tid fra kl. 7 morgen Øog til
arbeidstidens slutt om kvelden i
sjutiden.

Mandag arbeidet en ikke på
verkstedet, det bar blåmandag, da
en skulle ta det med ro, kose seg
Øog bare ha løyer. Vekebetalingen

lå på 16/17 kroner, men når de
laget sjøstøvler av lær, hadde de
en ekstra betaling på 6 kroner pr.
par. Disse håndsydde sjøstøvlene
iå den tid på en pris av ca. kr.
18.00.

I den tid var også Kornelius
Krogh kommet til Skudeneshavn.
Han var født Øog vokste opp i Vike
dal, kom bare 15 år gammel ut i
arbeidslivet Øog tok senere lære
hes Bredal i Stavanger. Læretiden
var den gang 3.5 år. Han var ung
da han kom til Skudenes, Øog han
fikk arbeid hos skomakermester
Rolf Rolfsen, der han arbeidet i
flere år. Han var særlig i sving
med lærstøvlene Øog så hendte det
at Paul Hansen, også kalt Færøy-
Paul, fordi han var innvandret
færøybu, kom Øog bestilte et par
lærstøvler til fisket. Det var Kor
nelius Krogh som tok seg av be
stillingen Øog like etter støvlene
var ferdige, såtte Paul dem på, da
de skulle sjøsette en båt der
borte. — Ja, siden jeg har støv
ler, sa Paul, så går jeg først. —
Men akk o ve! Da han vel var
kommet ut i sjøen, rant deTi ene
støvlen full av vann så han måtte
se å komme seg på land. Vegen

Firmaene Ole Røijen Øog

Rolf Rolfsen hører fil de mest kjente

var ikke lang til firmaet, der han
ruste inn Øog leksa opp. Krogh lot
ikke ordene dø av før han svarte
noe slikt — om han trodde han
ikke var mester for et par sjø
støvler?

— Jo, Ferøy-Paul kunne
ikke nekte for det, men her var
støvelen Øog den manglet ikke sjø,
rein sjø. Så ble det å konstatere
Øog finne feilen, Øog den var ikke
verre enn de snart fant det ut.
Bak såtte de nemlig inn en stor
stift for å holde støvelen på plass
i leisten, Øog denne «nøglå» som
den også ble kalt, hadde en i far
ten glemt. Ny nøgle ble satt på
plass Øog siden fungerte sjøstøv
lene som de skulle.

Nå tror vi at silden var en
messe verd også den tid, for sild
var det i årene fram til 1874 Øog
siden kom den igjen i 1890-årene
Øog såtte ny fart i pengeomløpet.
Med fiske årlig ble det saktens
bruk for så vel støvler som sko Øog
alt ble sydd Øog håndlagt i mange
år før fabrikkene overtok. I et
annet skrift hevdes det at skoma
kermaskinene Øog fabrikkene over
tok i 1850-årene, men det får vi

ikke inntrykk av de fortellinger vi
har fått fra de forskjellige skoma
kerverksteder her i gamle Skude
neshavn, den gang var jo byen så
å si nyfødd. 1 den første søkna
den om ladestedsrettigheter fra
1855 som David Tørresen sto for,
er der blant underskriverne en
skomaker: — Jakob E. Jakobsen,
som vi antar må være den eldste i
dette lauget. I den neste søkna
den som ble innvilget i 1857 er
det ikke noen skomaker blant un
derskriverne, men vi antar at
handverket blomstret videre i
disse år.

Skomakere i Skudeneshavn

Disse skomakere, oppgir Georg
Rolfsen, arbeidet som yrkesskoma
kere i ladestedet: — Dikke Jo
hannessen, han var døvstum, men
en fin handverker, Ola Stangeland,
fra Stavanger, Ole Torgersen, Sev
rin Nilsen, født Øog vokst opp i
Langevåg på Bømlo, kom i lære i
ung alder hos Ole Røijen. Han
drev senere eget skomakerverk
sted Øog deltok i mannskoret Hav
dur, han hadde nemlig en fin Øog lys
tenor som også lot sin song
stemme høre på verkstedet i Sku

deneshavn. Knut Salomonsen kom
også fra Bømlo, Sander Hellest®
derimot fra Skudeneshavn. 0.
Hauge fra Bergen, Ingvald Gullik
sen, Stavanger, Johan Fosen, Fo
senøy. Fosen arbeidet også på
verksted hos Rolf Rolfsen, men
tålte ikke det stillesittende livet
Øog tok sjøen fatt. Jakob Hansen
Hellestø, Jakob Høynes arbeidet i
flere år på verkstedet hos.Ole
Røijen, drev senere eget verksted
på Høynes. Eyvind Evensen, Sku
deneshavn. I Beiningen drev også
Jakob Torkildsen skomakerverk
sted i flere år med ganske god
søkning.

Endre Olaves Jakobsen

i Ferkingstad
I Ferkingstad var det også i sin

tid en skomaker som hette Endre
Olaves Jakobsen. Han var født Øog
oppvokst på Høynes i Skudenes,
bygget seg hus i Ferkingstad hvor
han drev forretning med utsalg av
sko Øog diverse Icervorer. Huset
står den dag i dag, Øog her var vi
jamt innom hos han Endre Skoma
ker som han populært kaltes. Sjøl
fikk jeg konfirmasjonsskoene mine

her, far var oppe Øog kjøpte dem,
Øog de varte lenge.

Videre kan nevnes at Ole Olsen
Ferkingstad i mange år drev verk
sted med vøling av sko, solid Øog
godt arbeid drev de gamle.

Vest på Stava bodde det også i
sin tid en fullt utdannet skomaker,
Laurits Plass. Han hadde også
skoutsalg, Øog jeg husker spesielt
at da jeg fikk første loten min hos
Steinaren i Vedavåg, så kjøpte
meg meg nye sjevråsko 'med
blanke tåhetter. 13 hele kroner
kostet de Øog lyste godt opp på
vegen der vi gikk.

Laurits Plass flyttet senere til
østsiden av Karmøy på Hovde
stad, hvor han hadde en gard. Se
nere ga han opp garden Øog slo seg
ned i Åkrehamn hvor han drev
skomakerforretning i mange år,
han laget så vidt jeg vet så vel
støvler som sko, alltid med god
kvalitet.

Kjøpmann Severin Røijen er født
Øog vokste opp i Skudeneshavn, der
han har hatt sitt virke like fra han
i ung alder gikk inn i sin fars, Ole
Røijens, forretning. Han fortsotte
i denne bransjen, overtok forret-

Håndverket er gammelt Øog var kjent

allerede hos oldtidens kulturfolk. Meget

tidlig fant en fråm til å sy skotøyet over

en treform, en lest, Øog midt i forrige år

hundrede fremsto skomakermaskiner som

førte håndverket frem mot storindustrien.

ni ngen Øog bygde seg også forret
ningslokale ved siden av den
gamle forretningen.

Røijen har drevet forretningen
til han før fylte 60 år solgte for
retningen til Arne Melhus. Tidli
gere var det også knyttet repara
sjonsverksted til forretningen,
foruten skotøyutsalg. Severin Røi
jen har således opp gjennom årene
kommet i forbindelse med mange
kunder som øvrige forretningsfor
bindelser. Hans gode humør Øog
hjertelag kom alltid til syne under
den daglige ekspedisjon som ellers
i arbeidet.

Ellers er han også vel inter
essert i det humanitære arbeidet
på stedet. Musikk Øog sang har han
alltid vært glad i Øog er det fram
leis.

Fra 1954 har han vært kasserer
i Skudenes Privatbank så lenge
den var selvstendig forretning.
Han sluttet da den gikk over i
Rogalandsbanken A/S.

Siste skomaker
i Skudeneshavn

er Georg Rolfsen
forteller han som fikk sin lære i

farens verksted fra 1921 Øog dri
ver også en større forretning i ske
Øog støvler, i hjembyen Skudenes
havn.

I den tid Ole Røijen drev sitt
verksted, fikk han høre mange
bønner hvordan de nye skoene
skulle formes over lesten. Blant
andre kom en en frue på besøk Øog
bad om at det måtte lages mye
knirk i skoene slik at det kunne
hørés når hun gikk oppover kirke
gulvet. Og det antar vi. at skoma
kermesteren fulgte så godt det lot
seg gjøre.

I verkstedet hos Georg Rolfsen
er det stadig mye sko til repara
sjon. Vi sender dem til Haugesund
i dag for å få dem vølt, forteller
han, før ble de ordnet på verkste
det.

Simon Nes

Fra Ole Røijens skomakerverksted, ca. 1895?

Skomakermester Georg Rolfsen, pluss forretning. (Siste skomaker i Skudeneshavn. Sevrin Reijen

Ole Røijen med frue, skomakermester.

Skomakermester Kornelius Krogh i Vik ml tam.

Det er liv på andre planeter

— En australsk vitenskapsmann
deltar i noe som må kunne beskri
ves som verdens største detektiv
historie". Hans operasjonsfelt er
hele universet. Hans arbeid består
i å lete etter nøkkelen til livets
opprinnelse. — Vi vet at det er
molekyler i den mørke stjernetå
ken, sier han. — Men hvordan
har de kommet dit?

Mannen heter Ron Brown, Øog
arbeider ved universitetet i Mel
bourne. Han forteller at det er
flere hundre millioner galakser i
universet, hvorav vår Melkevei
bare er en. I Melkeveien, som i de
andre galaksene, regner man med
at det er flere hundre millioner
separate solsystem. Professor
Brown sier at det er få moderne

å

torskere som benekter at det fin
nes flere hundre millioner beboe
lige planeter i universet.

Han går enda lenger: — Det
råder ikke bare stor enighet om at
vårt solsystem er et temmelig al
minnelig fenomen i hele universet,
men de fleste vitenskapsmenn
mener også at det allerede er ut
viklet liv på mange av de beboe
lige planetene. Det er for øvrig
usannsynlig at det noen gang vil
oppnås kontakt mellom disse pla
neter Øog jorden på grunn av de
millioner av lysår som skiller oss.

Ifølge Browns teori er ikke vårt
solsystem det første system av
planeter. — Lenge før vår sol
oppstå som en ny stjerne — for
ca. fem milliarder år siden — var

andre solsystem skapt forlengst,
Øog det var utvilsomt liv på dem.

Majoriteten av moderne viten
skapsmenn mener at universet er i
stadig utvidelse, ved at hver ga
lakse fjerner seg fra alle andre
galakser. Det råder kun uenighet
med hensyn til detaljene i den ut
videlsen.

— Omhyggelige studier antyder
at minst 10 pst. av alle stjerner i
hele universet har beboelige pla
neter kretsende rundt seg, sier
Brown. — Beboelige betyr ikke
nødvendigvis at planeten er be
bodd av levende vesener. Det be
tyr at en planet har mulighet til å
opprettholde liv på en eller annen
måte om det skulle eksistere liv
der.

Professoren er oppmerksom på
at han tramper på religiøse følel
ser ved å motbevise at liv oppsto
ved en eneste skaperakt.

— Vitenskapelige beviser anty
der at forskjellen på levende Øog
ikke levende materie er en tem
melig enkel, kjemisk forskjell, sier
Brown. — Liv består av meget
høyt organiserte Øog spesialiserte
kjemikalier. Det er ikke nødvendig
med en spesiell Øog unik skaperakt
for at liv skal oppstå. Forskjellen
mellom nesten levende Øog så vidt
levende materie er übetydelig.

På den annen side var det ikke
tilfeldig at liv utviklet seg på jor
den. — Som kjemikere vet vi hva
levende materie er bygget opp av,
hvilke kjemikalier det er satt sam

men av Øog hvilken temperatur som
er nødvendig.

Kan det eksistere liv på andre
planeter i vårt solsystem? Brown
tror det ikke. Det er for varmt på
Merkur Øog Venus. De siste 30
—40 årene har man stort sett
gått bort fra den tidligere tro på
at det kunne være liv på Mars.
Månen er for liten Øog dessuten
uegnet med hensyn til atmosfæ
riske forhold, unntatt for men
nesker med romdrakter eller annet
spesielt utstyr som er produsert
på jorden.

Men det er mye som tyder på
at hvert av de hundreder av milli
oner solsystem i universet kan ha
minst en beboelig planet. Det er
f.eks. intet som tyder på at vår
jord er unik.

Av Cecil Eprile

— Det er påvist at hele univer
sets kjemiske sammensetning er
den samme som jordens.

Professor Browns studier dek
ker disse kjemiske sammensetnin
gene. Han undersøker spesielt den
kjemiske struktur av stjernetåken,
som nødvendigvis må bryte sam
men under sin egen masse. Det er
vesentlig å kjenne stjernetåkens
natur, hevder han. Man har dette
interessante fenomen at stjerne
tåken faller sammen, men at det
fremdeles er noe igjen av den i
form av gass Øog støv. Den unge
planet vil bli utsatt for en slags
hvirvelstorm fra resten av stjerne
tåken, som vil utstyre den unge
planeten med et primitivt sjikt av
kjemikalier. Det er sannsynligvis av

dette sjiktet liv vil oppstå. Når vi
kjenner stjernetåkens kjemiske
sammensetning Øog molekylene
som beveger seg i den, kan vi se
på den kjemiske sammensetning
av det primære sjiktet som kom
mer til å dekke en beboelig pla
net.

Brown arbeider med å finne de
karakteristiske «avtrykk» av mo
lekylene, dvs. å finne den karak
teristiske frekvens som molekylet
sender signaler på — som en ra
diostasjon sender på en spesiell
frekvens.

— De fleste forskere mener nå
at over en tilstrekkelig lang tids
periode vil det utvikles liv av død
materie på en beboelig planet,
sier Brown. — Det finnes ikke
noe bevis på det, Øog teorien kan
være gal. Men jeg føler meg over- i
bevist om at det finnes liv — i
intelligent liv — der ute. (NPS I
—FWF)


