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TIDKREVENDE HOBBY: Albert Medhaug 
har i 20 år drevet og samlet bilder og 
informasjon om utvandringen fra Karmøy 
til USA. Han innrømmer at kona Randi er 
tålmodig. (FOTO: RUTH SUNNANÅ 
SVEISTRUP) 
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Tar vare på historien 
 
Et besøk av slekt fra Amerika i 1972, tente interessen for 
landet hos Albert Medhaug. Tirsdag kveld ble han hedret for 
sitt omfattende arbeid med å samle informasjon og bilder 
om utvandringen fra Karmøy til USA. 

Ruth Sunnanå Sveistrup 
 

ÅKREHAMN: Yrkesinnsatsprisen ble delt ut av Karmøy Vest Rotary 
Klubb, og Medhaug er den første som får den. 
 
Leder i Yrkeskomiteen, Per Inge Eriksen, sier prisen skal være en 
påskjønnelse til enkeltpersoner, bedrifter og/ eller organisasjoner. 
Prisen kan gis både til rotarianere og ikke-rotarianere. Den er en 
påskjønnelse for fremragende yrkesinnsats og høy moral. Høy 
forretningsmoral skal veie tungt i utvelgelsen av kandidater. 
Kandidatene skal fortrinnsvis være fra Karmøy kommune. 

Utstillinger 
 
– Medhaug får prisen fordi han har gjort en formidabel jobb med å 
samle inn informasjon om utvandringen fra Karmøy til USA. Han 
har hatt en rekke utstillinger lokalt; i kulturhuset, på markeder, 
under Fiskeridagene, på Fiskerimuseet og i Skudenes & Aakra 
Sparebank, sier Eriksen. 
 
Medhaug har også vært i USA med utstilling. 
 
– Det er stor interesse i USA for dette temaet, sier han. 
 
– Medhaug systematiserer bildesamlingen som er til glede for 
mange utover sin egen interesse, han viser et samfunnsnyttig 
fritidsengasjement uten økonomisk gevinst som i aller høyeste grad 
gagner andre, sier Eriksen. 

Bok 
 
Men det er også andre ting enn utvandringen til USA som 
interesserer Medhaug. Han er involvert i lokalhistorie og innhenter 
og systematiserer emner fra lokalmiljøet. Et prosjekt han jobber 
med nå er å få en oversikt over alle sildesalteriene i Åkrehamn som 
var i drift under sildefisket i 1950-årene. 
 
Når det gjelder utvandringen fra Karmøy til USA, planlegger han 
bok om temaet. 
 
– Til det arbeidet har jeg med meg Leif Odland, sier Medhaug. 
 
ruth.s.sveistrup[AT]haugesunds-avis.no 
 
 
 
"Medhaug viser et samfunnsnyttig fritidsengasjement" 
 
Per Inge Eriksen  
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