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FISKE
De mgtte ut pA storhavet. De var tre mann DA hver b6t.
De seilte o9 rodde fra Kr8vik via Turgv der ;e oosE
hadde gode venner sA de fikk overnatti i nausten; deres,
slik at de kunne komme"segut til Greipingen,
borsnammaren
og Hyft sa snart del ble lyst. Var de
heloig, kunne de laste b8ten pE noen timer,
N;r de kom til Kr8vik, m8tte konene vere klar til 3 ro
b5ten til Bergen og fA solgt fisken. Eller byttet i varer.
Det var-jo ingen egen dagligvarehandel
pE nskoy pE den
tiden. S; kolonial og br@dm8tte de f6 med seo fia
byen.

sTao
I Stoo 13 robEtene^
og -fiskekistenepE rad og rekke. Det
var inqen naust pb KrEvikfor sisfe verdenskrigen.
SE det
ut til ; bli uvar, dro de b8tenepE land.
Om v5ren snudde de b8tene med kjolen opp 09
tjerebreddedem b8de inni oa utenja..
INDUSTRI
Forst pA 1900-taltetkunnetotk fE seg jobb i industrien.
Da kom hermetikkfabrikkenp3 Horsoy.09 da var Kr8vjk
"Sveinaland"midt i smoroyet ngr det var sna(K om
ronnetarbeid.Alte som var tilgjengelige
fikk seg jobb ;

oen nye Industrien.

AMERIKA
l4en ikke alle ble varende pA Kr8vik.Noenemigrertetit
Ame.ika.To av sgnnenetil Nils Larsen"Nils i Poylen',,
Anclreasog Bernt, dro. Og sb nest eldste sonnen til Mikat
og Aselina Kr6vik, Reinert. Han rejste i 1910, 18 3r
gammel.
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UVF' PA KRAVIK
Neringsgrunnlageifram til forste verdenskriqvar fiske.
snore- og tinefisketangt tit havs I Spenb8l.
I tillegg dyrket alle brukerne sitt areal_Der det var ei
hole med jord, ble det satt poteter.
AJlehaddesauer - sE mangesom oe Kunnevrnterfo.
>vennaooe/ kyr og 2 saueri 1865. siverthadde3 sauer,
Pernille(sornvar enke) hadde1 sau,mensNilsine
oo Nils
hadde7 sauer.0.4ikal
KrEviksin saueflorstgr enng).
Undersiste verdenskrig
haddeInngjerdet,bnr15
narvorsenei ku.
Bruket Kalhushilleren
som grensatil a e disse brukene
naooe \yr o9 melkeproduksjon
slik at alle i neromrSdet

r|Kk metk.

Ingen hadde skikketigbr@nn.Alle gikk-i elven og nentet
vann. De bar lo og to bofler med vassel.
All lraosport gikk^med -bEt sjoveien. Noen kjorevei fantes

l9?5 Kr8vik tA gun;Hgtit sonsr i Haugtandsosen,
l!ke,,l@r
sa oet var bare 1 r/2

time 6 ro til bven,
Postengrkk den forste tiden over Strusshamn.Kr8vikene
roode ttr KrokdsvEgenog gjkk til strusshamn.
uerre var jo ogsd kirkeveien.
lvlen Krgvik hadde ftarkavei over Kleivo, bnr35. Og
Djupavik had^demarkavei over l\4onsakteivo.
D^e!.var ogs6 fotsti over Hilleren mot Timmervik

i: T:ii...*,,

som endtep5 Haustandskaien
over andreas

Detvar Sm3-Salamon
sombygdevei til Kr6vik.Hanblir huska
Ior srn iherdigeinnsatsmed veien. I\4edspeft 09
sleggeog
nanoamakt
gjordehanjobbenaleine.
Ielefon fikk de l8ne p6 hermetikkfabrikken
pe Horsoy
1905, men det var ikke sA ofte de hadde bruk for fra
telefon.

J
De m8tte ut pA storhavet. De var tre mann p3 hver b8t.
De seilte og rodde fra Kr8vik via Turov der je oos8
hadde gode venner sE de fikk overnatte i nausten-ederes,
slik at de kunne komme^segut Lil Greipingen.
Borshammarenog Hytt sd snart del ble lysi. Var de
heldig,kunnede laste b6ten pE noen tjmer.
N;r de kom til Kr8vik, m8tte konene vare klar til 3 ro
b;ten til Bergenog fA solgt fisken.Eller byttet ivarer.
Det var-jo ingen egen dagligvarehandel
p3 Ask@ypE den
tiden. SE kolonialog brad m6tte de fg med seg fra
byen.

sroo

I Stoo 13 robStene^
og -flskekistenepe rad og rekke. Det
var
pE
Kr5vik for siste^verdenskrigen.SB det
.ingen naust
ur flr -a Dl| uv&r, dro de bdtene pi land.
Om v;ren snudde de bgtene med kjolen opp o9
tjerebredde dem b8de inni oq utenj8..
INDUSTRI
Forst pA 1900-tallet kunne folk fA seg jobb i industrien.
Da kom hermetikkfabrikkenp5 Horsoy. 09 da var Krevik
"Sveinaland"midt i smoroyet ner det var snakk om
l@nnetarberd.Alle som var tilgjengetige
fikk seg jobb i
den nye industrien.
AN4ERIKA
lYen ikke alle ble varende pE Kravik. Noen emigrerte til
Amerika. To av sonnenetil Nils Larsen "Nils i Poylen",
Andreasog Bernt, dro. Og s6 nest eldste sonnen til tvikal
og Aselina KrSvik, Reinert. Han reiste i 1910, 18 3r
gammet.
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KOSTHOLD
Kostholdetvar vanlig "strilakost": Fiskog sild i alle
varianter.Fersk,salta og torkd. Om sommerenn€r de
fisket pale ned i Hauglandsosen
rundt Risholmen,
Gullskjeretog H6holmen,skar de opp fisken og satte
gryten under rennendevann i elvenen times tid.
Bestefarsa at fisken ble sA mye bectreda,
Lever og f:skesuppelagde de.
Om hosten mdtte de ta en smalaskrotteller to og fE i
salt sA de hadde vintermat.
Jeg husker bestemorsteikte natronkaker09 potetkaker pE
vedkoml,/reni kjgkkenet. Hadde hun melk til overs, satte
hun den pd en hylle over komfyren,og etter et pat tre
dager ble det rommekolle.
SYKDOI\4
N€r noen ble syke, m8tte de ro tit by,n og fA medisin
og snakka med lege for 3 fA .esept. Den syke ta
hlemme og ventet.
Del var bare kamlerdrEper,Haffmannsdr8per,
Nafta oq
-og
hoslesaftsom var uten resept, .la, o9 sE tiaeresalve
vaselin.Rodspritbrukte de til 5 smoreseg med for
giktverken._
Det hendte de dyppet en bomullsdoftog ta pB
iekselennar de haddetannverk.
SO-SIALTSAMVER
Kr;vikene hadde til fetles en sterk Gudstro.Sg Kr8vik
hadde b8de kvinneforeningog bameforening.Tobine
Torcteinsenstod for barneforeningen.
Hun bodde i
Djupavik.
Kvinnerforeningen
arbeidelfor Krnamisjonen
og
Samemisjonen.De ga ut et blad som het ,'samenes
venn". luleheftet var en vakker trykksaK.
Kr5vik^kvinneforeninghadde sine basarerog juletrefester
pd Krevik.
Det haddeseg slik af el forlovetpar haddebygd seg
hus, men sE gikl forrovelsen
over styr og huset ble
sraendetomt. P6 denne m5ten fikk bSdebarne_
oo
kvrnneforeningen
lSne husel til basarerog juletref;ter.
Foreningenhadde bord 09 krakker 09 benker.
Dette utstyret fikk den enkelte l8ne til fesflioe aoledninoer
ihjemmene som konfirmasjon
og bryllup.
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Nlls Larcen langeland o9 Kari Siursdatter Brekkhuslie
var begge fra Evanger.De giftet seg p3 V-ossi 1803, o9
kom til Askoy -ca 1B22. De slo seg ned pA Haugland,
pi Hillerenallerededa de kom hit. Her
sannsynligvis
boddede til de dode, Nils i 1836 og Kari i 1852.
De haddebiantandredissebarna:
Ane Nilsdafter (1807-1870)fudtpe Evanger,dgd pE Kr6vikoq
John Nifsen(1823-1897)
(Hiileren)
fodtog dadpBHaugland
PA GIENGRODDE
STIERPA KRAVIK
Sv-end Olaussen var den fgrste som bosatte seg pa
Krdvik. Han kom fra Hetlevik.I nabobvodeneluvik og
Hellevik ble Kr8vik kalt for "sveinaland"i
Svend giftet seg med Ane Nilsdatter.(Se over)
Ved folketellingenav 1865 bodde 13 personer pA Kr8vik.
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Sveinaland
fikk etter hvert mangeSiverthr: Gamle-Sivert'n,
By-Sivert'nog Sm5-Sivert'n.
Og der var to Salamon'ar:Store-Salamon
og Sm8-Satamon.

6
MONSAKLEIVA
SvendOlaussensin soster,Anne petrikke Olausdatter,hadde
vert gift med Mons cregoriussen- ogs8 fra Hetlevik.
Anne Petrikke dode, oq Mons giftet seg igjen med Marthe
Andersdatterfra KollevEg.I\4onsog Marthe bosatte seg i
det som seinere heter "Monsakleiva"
HILLEREN
Det var denyngstesonnentil NilsLarsenog Kar,Sjursdatter,
JohnNilsen,som ble boendepe Hi eren. H;n giftel seg med
ElilElenFredriksdatter
fra Hanoy,og de haddetre sonner:
Andreasf 1846,Nitsf 1848og Fredrikf 1850.

rlsEbpbe

seg med NilsineEllingsdatter
fra Davanger
De bodde pd Hilleren. De fikk to sonner:
EIlertNikotaif 1877og JohanAlfredf 1883
EllertNikolaidode13 Er gammet
JohanAlfredboddepA Hilleren. Hangiftet seg med Martine
Askildsdatter
fra Kollev;g.De hadde12 barn:Jenny(1905),
Fredrikke
(1906),Fredrikke
(1907),Atvitde(1910),Eten
(1912),Anton(1914),Anna(1916),Normann
(1917),Nits
(1920),Borghild(1922),Fjnn(1924)os Otga(1926).
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Gammelthussomstodpe Be.get.
Dettehusete. barndomsh€imen
til EinarEliassen.Husetblei bygd
fsr er 1900og var godtover 100ar nerdetblei tatt nedfor om lag
femar siden.Einarsonntil Cecelieog Alfted bor fortsattpa Berge!
hanvoksteoppi dettehusetsammenmedsinef€msosken: Herlof,
John,Alfildlilli og Agnes.Treav Ashid og Einarsinebamha bosattsegpe Berget.

Vi avsluttermedbilde av Hillercnet kjeatnavnog stedpellalgland.
Takk for at du var medpetureni dag.

