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INNLEIING 
Denne artikkelen byggjer på eit feltarbeid utført for Museet for Haugesund 
og Bygdene sommaren 1981. 

Hovudføremålet var å samla inn opplysningar om jordbruk og fiske på 
Karmøy i eldre tid, men med særleg vekt på den livsforma som kombinasjo
nen av desse næringane skapte. 

I alt 14 informantar er intervjua - 12 menn og 2 kvinner. Storparten er 
frå Vest-Karmøy; nokre få er frå austsida. 

Dei eldste informantane er fødde rundt 1890/91. Framstellinga konsentre
rer seg difor om tidsrommet 1900-1940. 

Dei fleste intervjua er tekne opp på lydband, og intervju-utskriftene gjengir 
i hovedtrekk samtalen slik han arta seg. Der intervjua er tekne for hand er 
samtalen oppsummert punktvis. 

Det er ikkje stilt likelydande spørsmål til alle informantane. 
I staden har ein freista å få flest mogleg opplysningar om dei arbeidsrområ

da informanten sjølve var mest interesserte i og visste mest om. 
-

Storparten av intervjua dreier seg om arbeidsmåtar og reiskapsbruk i jord
bruk og fiske. Men intervjua gir og opplysningar om kosthald, høgtider, skik
kar og sosiale tilhøve. Folks livshaldningar, normer og verdiar kjem og til ei 

. viss grad til uttrykk gjennom samtalane. 

«Fiskarbønder» 
Fiske og jordbruk, og særleg kombinasjonen av desse næringane, utgjorde 
livsgrunnlaget for det store fleirtalet på Sør- og Vest-Karmøy. Gardsbruka 
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var heller små, og kombinasjonen med sjøbruk var avgjerande og nødvendig 
for levemåten. 

Dette er ikkje noko særsyn for vårt område. Kombinasjonen fiske/jordbruk 
har vare det viktigaste livsgrunnlaget for store delar av befolkninga langs ky
sten vår. 

«Fiskarbønder» er eit omgrep mange forskarar nyttar for å karakterisera 
denne befolkninga. Trass i ulike tilpasningsformer har deira livssituasjon flei
re grunnleggjande felles trekk. Denne livssituasjonen er f.o.f. kjenneteikna 
ved at fiskarbonden heile tida står ovanføre ulike aktiviteter på land og sjø, 
og då ofte må vurdera og velja kor han vil bruka arbeidskrafta si. Vidare inn
eber dette ei arbeidsdeling mellom dei forskjellige medlemmene i hushaldet 
- i fyrste rekkje ei særskild fordeling av menn og kvinner sitt 
ansvarsområde. 

På Sør og Vest-Karmøy kan skilnader i naturtilhøve og sosial struktur ha 
skapt noko skiftande vilkår frå bygd til bygd. Likeeins kan tilpasningsforme
ne variera etter bruksstorleik og hushaldssamansetjing. Når dette feltarbeidet 
skulle utførast i løpet av nokre veker er det klårt at me på langt nær kunne 
få med oss alle dei lokale og individuelle variasjonane. Eg vonar likevel eg 
kan presentera hovudtrekka i livsmønsteret til desse fiskarbøndene. 

Det kan ein konkret gjera ved å fylgja fiskarbonden og hushaldet hans 
gjennom arbeidsåret. Sjølv om jordbruk og fiske blir oppsummert kvar for 
seg, er det viktig å ha det nære sambandet mellom desse to aktivitetsområda 
i minnet. 

Parti av Syrevågen. 
På Sør-Karmøy var de i fleste gardsbruka små. Kombinasjonen med sjøbruk var avgjerande og 
nødvendig for levemåten; og denne næringskombinasjonen har danna livsgrunnlaget for store 
de/ar av befolkninga langs kysten vår. (Skudenes historielag) 
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Jordbruk og gardsstell 

Gardsbruket og buskapen 
På dei aller fleste gardane var det utskifting i siste delen av 1800-talet. 
På Syre var det t.d. utskifting i 1872, på Sandve i 1902. Før utskiftinga hadde 
ein eit såkalla teigblandingssystem, og husa på garden låg samla i eit klynge
tun. Etter utskiftinga fekk kvar brukar innmarka si samla, og flytta husa ut 
or fellestunet. Utskiftinga av utmarka kunne fylgja tett på, men ordningane 
varierte frå gard til gard. Ein del stader blei nok o av utmarka skifta, medan 
noko vart verande att som sameige for garden. 

Som nemnt var bruka på Sør- og Vest-Karmøy jamt over små. Nettopp for
di ein har hatt denne kombinasjonen med fiske har bruksdelinga vore sterka
re her enn i strok kor ein ikkje har hatt denne utvegen. Synet var at garden 
f.o.f. skulle skaffa hushaldet den viktigaste maten. Jordbruksproduksjonen 
gjekk i hovudsak til eige konsum. Kontantinntektene skulle komma frå fi
sket. <�Dei borga på kvalen», heitte det. 

På garden dreiv dei med åkerbruk og husdyrhald. Fyrst på 1900-talet bruk
te dei mykje meir av jorda til åkerproduksjon enn kva som er vanleg i dag. 
Slik blei det mindre att til forproduksjon. 2-3-4 kyr var vanleg. I tillegg 
hadde ein no kre sauer, no kre høns og ein gris eller to. Og dei aller fleste bruka 
hadde hest. «Det måtte dei ha for te kjøra torvet sitt himitte», meiner ein. 

For 

Det viktigaste foret var sjølvsagt høy. Og halm. Mange turka potekål (po
tetlauv) og hadde på varmt vatn. Brunningelog kalla dei dette. Det var ein 
fast regel at kyrne alltid skulle varmbrunnast om vinteren. Elles fekk dei litt 
mjøl. «Lettakodnet» gjekk til dyrefor. Vart det rektig «fornaug» utover sein
vinteren og våren henta dei heim ei lyngbør frå utmarka. «Dei åd godt lyng. 
Og dei kvistane så dei ikkje åd - dei hadde dei unda hedlå og stekte kager 
med». 

V år knipa kunne ve ra hard. «- og så va de i mest ihelsvelte når ein sko ha 
dei ut om våren. Måtte mest støa dei for te få dei ut». Var veret bra kunne 
ein sleppa kyrne ut i midten av mai. 

Beite 

Sauene gjekk vanlegvis på heimebøen tidleg på våren. Rundt l .  mai var 
qet fellesslepp i utmarka. «Då sko adle sauene vara innsamla. Då fekk dei ik
kje lov å gå og beida vilt». 

Frå Syre blir det fortald at i eldre tid hadde ein felles gjetar for alle sauene 
på ein gard. Om dette og var tilfelle for andre gardar på Sør- og Vest-Karmøy 
er det ikke opplysningar om. Gjetaren var ein vaksen mann. Han låg i stein
hytter i utmarka. Desse skal det visstnok finnast murar etter enn o. Kvar dag 
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skulle han ha middagsmat boren ut til seg, og dette gjekk på omgang mellom 
bruka. Men framover mot hundreårsskiftet «- blei det sols at dei ikkje kun
ne få ein mann te å arbeida for maden og to-tre dalar for sommarem>. Bønde
ne gjekk då saman om å gjerda inn heimbøen i staden. «Gjera han smalafri», 
som dei sa. 

For de i fleste gardane sitt vedkommande hadde brukarane og gjerda inn 
kvar si bumark for storfe. (I utmarka). Her vart kyrne sleppte. Men «i fjedlet» 
hadde ein fellesbeite for smalen. 

Frå Langåker blir det fortald at der kunne dei somme tider og sleppa kyrne 
på fellesbeite. Storleiken på bruket avgrensa kor mange dyr kvar bonde kun
ne ha der. 

Om haustane, når høyet var komme i hus, sleppte dei buskapen på innmar
ka, slik at dyra beita «hånå». 
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Mjølking og krøtterstell var 
kvinnfolkarbeid. 
Her er Stine K. 
Bratthammar med 
mjølkespann, mjølkebytte 
og siletre. 
Og han pus kjem nok 
for å sleikja i seg fraua 
som ligg att i siletreet. 
(Stokkastrand 1953). 
(Fotosamlingen). 
Karmøy Folkebibliotek) 



Kvinnfolkarbeid 

Krøtterstell og mjølking var kvinnfolkarbeid. Om sommaren kunne det of
te vera lang veg til beitemarka. Var veret bra «la dei ute». Elles laut kyrne 
jagast heim morgon og kveld. Når ein skulle gå og mjølka i utmarka sa ein 
mange stader at dei skulle gå «på stødl». «Og når kvinnfolkjå gjekk på stødl 
hadde dei gjedna eit spann på kvar arm - og så gjekk dei og spøta itte veien 
-», hugsar ein informant. 

Beitinga og f6ringa elles var ikkje av beste slag. Mjølkemengda pr. ku var 
nokså lita. «Det va ikkje store skvetten dei feikk or kvar ku. - Visst dei kun
ne få ei ku te å molka ti liter te dagjen då i den tidå, va det nåke eneståande. 
Ein sju-åtta liter det kallte dei og for godt». 

Våronna 
Våronna, eller «vinn å» som de i sa, tok til etter at vintrafisket var slutt -
vanlegvis i fyrste delen av april. 

Fyrst skulle åkrane gjerast i stand. Tidleg på 1 900-talet var det framleis 
mange som spadde åkrane sine. Rundt 1909- 1 9 1 0  ser det likevel ut til at 
plogen blir meir og meir vanleg; også på dei mindre bruka. Somme av «dei 
gamle» var likevel skeptiske til plogen. Ein 90-åring hermer dette etter faren 
sin: «- vil de ha gras i åkrane, sa han, får de ta plogjem>. 

Til mange av desse plogane la ut ein bruka to hes tar, og i slike tilfelle lånte 
naboane hest hjå kvarandre. 

Folk sådde hovedsakleg poteter og korn - havre og bygg. Eller «regn
kodn» som ein kalla byggen. Ein brukte å skifta åkeren for kvart år. «- me 
sådde fyste pota, så hadde me hevd på. Og så sådde me andre året regnkodn 
på den åkeren, og det trea året havre». Det er heila tida same åkeren eller 
åkerlappane det er snakk om. Det var sje1dan at ein skifta mellom åker og 
eng. I beste fall kvart tiande år, meiner ein informant. A spa eller p løya opp 
ny åker gjorde ein om. hausten. 

Gjødsel 

Den vanlegaste gjødsla var naturgjødsel eller «hevd». Den rakk vanlegvis 
ikkje til alt. Mange stader på Vest-Karmøy nytta ein tare i tillegg. Og roten 
sild om det var å få tak i. 

Kva ein brukte som gjødsel og korleis ein ville nytta denne kunne variera 
frå gardbrukar til gardbrukar. Nokre hadde nok hevd til potetene og hav
ren, og så brukte ein tare på byggen. Andre brukte tare på potetene og hadde 
hevda på kornet. Ein frå Langåker fortel at dei hadde så djup skut under 
løa at dei kunne ha ein kumme kor dei blanda tare, hevd og mold frå torv
myra. Dette blei rektig god gjødsel. Frå Syre blir det fortald at dei brukte ber
re ålagras, eller «mattlaugetare» som ein sa. Denne heiv de inn i hevdasku
ten . Der gjekk smalen og gjødsla blei såleis trakke hardt saman. Og det blei 
«et godt svettatak når du sko lessa et lass i hevdaskuten». 

Gjødslinga av enga var noko meir tilfeldig; etter kva ein hadde for gjødsel 
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og etter kor langt ho rakk. På gardane kunne ein ha det ein kalla for motting. 
«Utføre dørå hadde adle ei hola så dei kallte for mottingjå. Og der heiv dei 
all slags avfall. Fiskaavfall når ein sløydde - ja, dei tømde inte pottene der. 
Og så hadde dei mold då i samen med. Og det kall te dei for båsmotting». Den
ne mottinga blei m.a. brukt på enga, men og på åkrane om ikkje den andre 
strekte til. 

I potetåkrane spadde eller pløydde ein gjødsla ned før ein sette potetene. 
Kornåkrane brukte ein å gjødsla når det var teikn til at kornet spirte. 

Både kvinnfolk og mannfolk var med å «møkva» som dei sa. Mannfolka 
lesste og køyrde ut, og lesste av. Til det nytta dei ei greip. «- Og så va det 
kvinnfolkjå då så gjekk ittepå og javna det ut». Då nytta det ei bretlekju -
ei lita greip med tre tindar. 

Såing 

Kornet vart vanlegvis sådd i april, med det varierte ein del frå gard til gard 
- etter kva type jordsmonn det var. Kornet mognast nem leg snarare 
på sandjord enn på myrhaldig jord. Ein informant på Langåker minnest at 
faren formante den eldste sonen; «Vil du ha havrå skjere - så må hu neri 
før 20. aprib>. - «Men regnkodnet det kunne du så i slutten på april for det 
blei snarare skjert». Men frå Syre blir det sagt at «- Dei reinte med at dei 
sko ha sådd havrekodnet dei siste dadnå i april. Men byggen, her på sand, 
den sådde de i møkje seinare». 

Potetene sette ein i senger, potetsenger, seks - sju stylkjer i breidda. 

Heller ikkje harv var det alle som hadde då fyrst på 1900-talet. I sta
den nytta dei horveriva. «Det va ei store så du arbeidde sjøl - med jern
tindar i. Og så va hu møkje større (enn høyrivene). Så gjekk dei og grov atte 
kodnet -». Men der det var vanskeleg å komma til med hestereiskap blei 
horveriva brukt lenge etter ein fekk vanleg harv. Det kom fleire og betre åker
reiskapar frå fyrste verdenskrigen og framover i 1920 og -30 åra. Dei fyrste 
harvene var ei firkanta treramme med jernpiggar og «- så drog dei na itte 
hjørna». Så fekk ein fjørhorv. Og pigghorv etter denne igjen. Den laut dei 
ha to hestar føre, og ho smuldra jorda sund. «Den varte så lengje at når ein 
fekk traktorar så kobla ein den te der». Ei annan forbetring var hyppene til 
potetene. Potethypper hadde dei i alle fall i 1930-åra meiner ein informant. 
«- tidligare hadde me treplogar te det. Og endå tidlegare kan eg husa han 
far fekk lagte ein treplog med skjer unda så han brukte når me sette podene 
og te rasta opp». Men mange nøgde seg lenge berre med spaden til dette. 

Den same informanten fortet og at dei fekk radsåmaskin ein gong i 
1920-åra. 

Torvvinna 
Våronna skulle ve ra ferdig omlag i midten av mai. Det neste store gjere

målet var torvvinna. «- då gjekk dei mann av huse. Ungar og alt sko te fjells 
då og vara med og hjølpast te». Fleire av informantane fortel at dei var ikkje 
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store fyrste gongen dei var med i torvmyra. «Det fys ta eg kjende så va tungt, 
det va te å bera opp torv», fortel ein. Ein annen skildrar arbeidet slik: «Dei 
torvene va spadde med ein spa, og så va det te ta dei med beggje nevane. Men 
itte kvart så me voks te så brukte me greip. Den maen så spadde han la na 
på greipå og så sprong me med na». 

Torvspaden var av tre med eit rundla jern på slik at ein kunne skjera i tor
va. «Og den sko vara kvasse - den sko slipast før me gjekk te fjells». 

Mennene spadde, kvinner og ungar bar opp. 
Ei torva var omlag 30 cm. lang og 20 cm. brei . Fyrst skulle torvet krakkast 

- d. v .s. å setja to torver mot einannan. «Og når det va passe turt så va det 
te å sedda dei i små røyg». - «Og når det leid på då, at dei fekk tidå og det 
va turt, så sko dei bera det på land, så dei sa. Opp ifrå myrå og opp på ein 
høyde der så dei kunne kjøra. Då hadde me ei båra så ein va to mann og bar 
det opp». Her vart torvet sett i store røyk. Dei var omlag ei mannshøgd og 
fire - fem meter lange. Fem - seks lass kunne det vere i eit slikt røyk. 

Det var stor kvalitetskilnad på torvet. Dårlegaste var måsatorvet. Det 
brann fort og gav lite varme. «Pannekaketorv», blei det også kalla då det blei 

Torvdag i Skutemyra 1938. 
Torv maskinen ble helst nytta der det var vanskelig i jinna skikke/eg, godt kol torv. Oppi maski
nen hadde dei torvmold og vatn, og denne massen blei elta saman til gode, faste torver. 
Maskinen på bildet blir snudd med handemakt, men det fan test dei som blei drivne med heste
vandring. (Stokkastrand 1938). 

(Fotosamlingen: Karmøy Folkebibliotek) 
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brukt til å steikja kaker og slikt. Koltorv var det beste. Det brann seint og 
gav god varme. 

Torvrettane var knytta til gardsbruka. Kvart bruk hadde vanlegvis sine 
faste torvplassar. Men det benda at nokre gardar hadde eit stykke i lag. Hopa
torv, som ein sa. 

Torvet blei ikkje køyrt heim med ein gong. Mykje kunne stå att til vinte
ren, eller ein kunne henta eit lass og to når ein trong. 

Det hende ein leigde folk i torvmyra, viss det t.d. var lite arbeidshjelp på 
garden. Ei kone fortel at mange ungjenter gjekk i torvmyrane rundt omkring. 
«Og så hadde me to kroner dagjen». 

Slåtten 
Fyrst på 1 900-talet begynte ein ikkje med slåtten før midt i juli - kanhende 
seinare og. Dette hadde m.a. samanheng med at smalen gjekk på heimebøen 
og beitte tidleg på våren. Dessutan var det natureng. Og gjødsla var som 
nemt heller ikkje alltid den beste. 

Dei fyrste slåmaskinane kom hit rundt hundreårsskiftet, men det var få 
som skaffa seg eigne maskinar så tidleg. Dei fyrste som kjøpte gjekk ofte 
rundt til andre og slo for å få maskinen betalt. Det blei snart fleire 
og fleire slåmaskinar, men ljåen var likevel i van leg bruk til så langt opp i 
mellomkrigstida. Slo ein med ljå, var det viktig at det var god dogg i graset. 
Då måtte ein opp i 4-tida om morgonen. Men så hadde ein seg ein god 
middagskvil midt på dagen. 

Før andre verdenskrigen vart høyet stort sett turka flatt. Mennene slo, og 
kvinnfolka"breidde. Om kvelden, eller i dårleg ver, sette ein det i såter. Frå 
Syre fortel ein at der begynte dei å hesja rundt 1 935. Då begynte dei så smått 
å så timotei og kultivera enga betre. Såleis blei graset lengre og lettare å hesja. 

Sjølv om folk st9rt sett greidde seg med den arbeidskrafta dei hadde på 
bruket var det somme som leigde hjelp. T.d. om mannen var oppteken på sjø
en, eller om ei kone sat att åleine. Det er endå fortalt at det kom ungdommar 
frå Tysvær og hyrte seg som slåttekarar på Vest-Karmøy. Ein annen infor
mant fortel at ein gong han skulle på Island sette han slåtten bort til ein nabo 
mot at denne fekk part. 

Skuronna 
Etter slåtten stod skuronna for døra. «Og viss det hadde vore godt ver så va 
byggen ferdige te skjerast då. Då va det te stå med sigden og hogga av» . Etter 
det informantane hugsar skar både kvinner og menn. Men somme meiner at 
frå gammalt av var dette kvinnearbeiq. Når ein skar korn laga ein fyrst til 
bendelen. Så hadde ein to «helnar» - d. v .s. den mengde korn ein skar i eit 
tak - i kvart kornband. 

Kornet blei så sett i skru eller pjuk. I eit skru kunne vera tolv band - to 
og to i lag. Og «- Når du sko sedja det i skru så måtte du ta bandet og så 
bikka det øve, bøya det. - Og når ein sette det i pjuk, så sette ein dei opp 
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Høyonn. 
Høyet blei køyrt inn i løa med hest og høys/ede. Mannfolka lesste, barna trakka i lasset og kvin
nene raka etter. (Høynes 1927). (Foto i privat eige) 

og ner. Då va det ikkje anna enn seks». Kornet kunne stå og turka bortimot 
ein 1 4  dagar. Det kom sjølvsagt an på veret. Seinare var det mange som hesja 
kornet. «Då brukte me same hesjene. (som til høyet). Då hengde me band på 
aenkvar streng». 

I skuronna vart det og nytta ein del leigehjelp. Helst unge jenter eller kjer
ringar. Elles blei det og gjort ein del bytesarbeid naboar imellom. 

Tresking 
Treskinga tok ikkje til med ein gong. Resten av avlinga måtte og i hus. Potet
opptaket kom imellom. I mellomtida blei kornet ofte lagra på «fjosskukkjen». 

Treskinga føregjekk på låven. Den tid ein treska med tust var ein to mann. 
Dei «- sette kodnet mot einaen, og så begynte me og trygste. A vekste, så 
dei kallte då -» «- Og når du hadde fått nok kodn så rakte me det i samen 
på låven og så begynte me og tinte». A tina korn ville seia å få agnene av kor
net. Det var difor byggen dette galt. Om dei og brukte tusten til å slå agnene 
laus frå kornet går ikkje klårt fram, men andre reiskapar blir ikkje nemde i 
denne sammenhengen. 
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Potetopptak på dugnad. 
Utover i mellomkrigstida var det framleis mange som spadde potetene opp med greip eller p/øyg
de dei opp. Men somme stader hadde ein fått potetopptakar. Den me ser i bakgrunnen på dette· 
biletet blei trekt av to hestar og hadde m.a. hjul bak som kasta potetene utover. (Stokkastrand 
ca. 1930). 

(Fotosamlingen: Karmøy Folkebibliotek) 

Etterpå skulle så kornet drøftast. Slik informantane nytter omgrepet ser 
det ut til å bety to ting: l )  å få agnene bort frå kornet. 2) å skilja lettkornet 
frå matkornet. 

Drøftinga kunne gå føre seg på ulike vis. Somme brukte t.d. drøftetrauet, 
andre berre kasta det med neven. Ein informant fortet dei skilde agnene på 
kornet slik: «Dei passte på når vinden blåste igjønå løå. Så tok dei det opp 
på slindrane og sleppte det ner, og så bles agnene te endes og kodnet blei lig
gjandes igjen». Ein annan informant hugsar at far hans brukte å skilja mat
kornet og lettkornet på denne måten: 

«- me hadde dørene vest i løå. Når det blei veståvind då så lukte han atte 
dø rane og hengde opp noge ty, og så kasta han kodnet. -Og det kodnet så 
va komme lengst fram, det va matkodnet, og det andra (lettakodnet) det gav 
me te kretturå. » 

Dei fyrste treskemaskinane kom før 1900. Det var vanleg at fleire naboar 
var saman om desse maskinane og hjelpte kvarandre under arbeidet. 

De i fyrste var handmaskinar. Slagvollmaskinen var i bruk før århundre
skiftet. Piggmaskinen kom etterpå og var ei forbetring av slagvollmaskinen. 

Begge desse maskinane fungerte slik at kornet og halmen kom ut saman. 
Til piggmaskinen trong ein fire mann å snu og ein tok imot halmen: «-
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og tog han i fångjet og riste han godt, og så heiv han te sides. Og så stod der 
ein då med ein høygaffel eller ei greip - det va før høygaflane kom i grunnen 
- og så heiv han opp te ungane så sko ta imot. - Det va alltid ein gru masse 
med ungar så sko vara med i halmen, for det va det gildaste dei visste.» 

Korn og agner var saman, og låg stua saman i enden av låven, fortel ein 
informant. «Og så låg det der te dei kom med den der rensemaskinen, eller 
dryptemaskinen så me sa. - Og det kunne liggja te bortimot julatider sjå en
kelte før dei blei ferdige med dryptingjå.» 

Drøftemaskinen var og felles for fleire bruk, men dei var helst færre om 
den enn treskemaskinen. Under drøftinga klarte ein seg dessuten med mindre 
mannskap. To mann var nok. 

Handemakta blei etter kvart avløyst av motorar. Men informantane kjen
ner og til at somme maskiner blei drivne med vasskraft. Nokre stader nytta 
ein og hestevandring. 

Sjølvrensaren var eit viktig framsteg. Rett før l .  verdskrigen gjekk t.d. gar
dane Hemnes, Sandhåland og Haga saman om ein sjølvrensar. Omlag sam
stundes fekk dei ein på Syre. «Då fekk me kodnet i sekkjen, ferdigt.» 

Før hadde ein kvernhus for kvar gard. Denne ordninga heldt seg stort sett 
fram til l .  verdenskrigen. Då tok ein til å køyra det på «myllå» - t.d. i Vik. 
Denne overgangen blir forklart slik: «Det gjekk så møkje tid (til å mala) at 
ein kunne billigare leiga det.» 

Ha osten 
Arbeidsåret var strevsamt for dei fleste. Sommarhalvåret var det mest hekti
ske. Ein informant frå Ferkingstad oppsummerer det slik: 

«- du vett, når ein va ferdige med vintrafiskje så kom ein inn og la te vin
nå. Og når du va ferdige så va det te reisa på makrelldrivingjå. Så når du kom 
himitte så va det å spa torvet. Og når me hadde spadd torvet og fått det opp, 
så reiste me på Island. - Høyet, tog kjering og ungar seg av. - Så vett du 
me kom himitte te poteopptakje.» 

Haustane var kanskje den rolegaste årstida. Mange tok veiter, nybrot eller 
dreiv med ymse reperasjonsarbeid. Somme dreiv med heimefiske om veret 
tillet det. Og dei begynte å førebu seg til vintrafiskje, og sat og bøtte og felte 
garn. 

Kvinnene tok til med tekstilarbeidet. Fyrst på 1900-talet var det enn o ikkje 
uvanleg at dei både karda, spann og vov ulla heime. 

Fiske og sjøbruk 
Vintrafiskje 
I god tid før jul tok ein til å førebu seg til vintrafiskje.  Reiskapen skulle vera 
i stand og båtane gjerast klare. Ofte laut ein ordna med husrom eller losji. 

Vintrafiskje er ei sams nemning for storsildfisket, vårsildfisket og det fisket 
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etter torsk og sei \som følgde etter vårsildfisket. Storsildfeltet reknar ein frå 
Fedje og nordover til Møre. Her kom silda vanlegvis i desember - januar. 
Så drog ho sørover for å gyta. Då vart ho kalla vårsild. Vårsildfisket på våre 
kantar tok vanlegvis til i februar. 

Når tida for fisket nærma seg såg ein etter sildasyner. At kvalen fylgde sil
da var velkjent. Likeeins tok ein varsel av fugl. På Vest-Karmøy kunne dei 
og dra ut og prøva etter seien. Hadde han ete sild var ho ikkje langt unna. 

Vårsildfisket 
Vårsildfisket er u tan tvil det fisket som har betydd mest for folk på Sørvest
landet. Det finnest vel knapt ein eldre Karmøybu som ikkje ein eller annan 
gong har vore på sildefiske eller sildasjau. Og frå distrikta omkring strøymde 
folk til, - frå Tysvær, Ryfylke og Jæren. 

Vårsildfisket føregjekk i periodar langs heile strekninga frå Lister til Møre. 
Kjerneområdet det meste av tida var likevel strekninga Skudenes - Espe
vær; det såkalla sørafiskje. 

Både innsiga av sild og fortenesta ved fisket kunne variera frå år til år. 
Størst forteneste hadde ein under fyrste verdskrigen då engelskmennene 

Fiskeflåten i hamn. 
Kysten langs Karmøy og Haugesund var kjerneområdet for vårsildfisket. Hit strøymde folk og 
båtar frå mange kantar. Før l .  verdenskrig var det opne båtar med segl og årar som dominerte 
fiskeflåten. 

(Våge Foto, Kopervik) 
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kjøpte opp sild til skyhøge prisar for å hindra sal til Tyskland. Dette var jo 
og sildaspekulantane si glanstid. 

«Då va det mångjen som trudde dei aldri sko bli fattige meir ,» er det sagt. 
Men det forandra seg fort. I slutten av 1920-åra stridde fiskarane med store 
avsetningsvanskar og minimale prisar. Dette førde m.a. til at «Stor- og V år
sildlaget» blei skipa i 1928. 

Reiskap 

To hovudreiskapar har vore nytta under sildefisket; garn og not. Fyrst på 
1900-talet nytta ein mest landnot og botnagarn. Tidlegare hadde ein og brukt 
kaggegarn. Sjølv om både drivgarn og snurpenot kom i bruk tidleg på 
1900-talet gjekk det likevel ein god del år før fleirtalet av fiskarane gjekk over 
til desse reiskapane. 

Landnotfiske 
Dei fleste gardane på Karmøy hadde landnotbruk i eldre tid. (T.d. under den 
store sildeperioden frå 1808-1870). 
Landnotbruket var opphavleg basert på nabosamvirke. Fleire bruka-

Veavågen blei rekna for den beste sildevågen på Karmøy. Her hadde ein og flest landnotbruk. 
Veabuen var elles tid/eg ute når det galt å ta i bruk nye båtar og betre teknologi i fisket. 

(Våge Foto, Kopervik) 
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rar på ein gard var saman om eit landnotbruk. Bruksstorleiken avgjorde ofte 
kor stor del (kor mange bolkar) det einskilde gardsbruket åtte i notbruket. 

Etter århundreskiftet ser det ut til at dette systemet gjekk meir og meir i 
oppløysing. Sameige blei i større grad basert på slektskap, elle det blei meir 
vanleg med berre ein noteigar. Somme eigarar kunne jamvel ha fleire 
notbruk. 

Denne utviklinga ser ein kanskje tydlegast på Vea der konsentrasjonen av 
landnotbruk også var størst. 

Dette har truleg samanheng med at Veavågen var den beste - ja, somme 
meiner den einaste brukbare kaste vågen på Vest-Karmøy. Men det er fortald 
om landnotkast andre stader på vestsida og. På Langåkervika kasta dei t.d. 
etter sild tidleg på 1900-talet, men p.g.a. uver misste ein nøtene her. «Og fol
kjå gjekk og kjørte på sild te gjødsel heile våren». Det ser ikkje ut til at det 
blei investert i nye landnøter der på garden. 

Elles kasta dei i Karmsundet. Beste kasteplassane var likevel innover i fjor
dane. Trostnavåg ved Bokn blei rekna som den beste sildavågen i Rogaland. 

Landnøtene ser ut til å ha fått stadig mindre betydning utover 1900-talet. 
Men også i mellomkrigstida er det fortald om store kast inne i fjordane her. 
Fleire meiner at det f.o.f. var folk «norante» (strilar) som kom sørover med 
landnotbruk på denne tida. 

Mannskap 

Det synest som om det var vanskelegare å rekruttera mannskap til notfiske 
enn til garnfiske. Storparten av mannskapet var unggutar. Fleire av infor
mantane var med landnotbruk frå Vea dei fyrste åra etter konfirmasjonen, 
men gjekk sidan over til garnfiske grunna betre og sikrare forteneste. 

Mykje av mannskapet kom og frå Tysvær og Jæren. Det er fortald 
at somme noteigarar drog på haustmarknaden i Stavanger og hyrte jærbuar. 

Landnotfisket blei rekna for eit hardt slit. «Dei kallte dei for nothundar dei 
så va med landnot, for det va et hundaliv og.» 

Mannskapet var lotafolk. Eller «halvlottingar» som dei blir nemnde andre 
stader. Opphavleg var fortenesta heilt avhengig av om det blei noko fangst 
eller ikkje. Men etter kvart blei det vanleg at mannskapet skulle ha 5-8 kro
ner veka i fast løn om fisket slo heilt feil. 

Fiskarane fylgde etter silda. Dei laut ha med seg fleire båtar. Eit losjifarty 
eller «lossementa» til å bu i. Det kunne vera anten sluppar, galeasar eller jek
ter noteigaren leigde til det føremålet. Nota hadde ein i notbåten. Så var det 
ofte ein hekksbåt, og til sist lettbåten. 

Mannskapstalet var frå ein 12-16 mann etter kor store nøtene var. Ein 
nemner disponeringa slik: «Me va seks te ro, og to te kasta. Og ein te styra, 
og tri mann i lettbåten. Og så stuerten. «Me va ein femten/seksten mann». 
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Landnotkasting. 

Kasting 
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(Fiskerimuseet i Bergen) 

Når ein kasta med landnot hadde ein tau frå øyra på nota og gjorde fast i 
land. Nota vart kasta frå notbåten. «Dei stod i midten på notbåten. Ein had
de auren på notå og ein hadde flåen. Og så stod dei imot einaen og kasta øve 
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Landnotsteng. 
Nota vart her set ut frå båt og dregen i land. 

(Frå Gammersvik: Landro, Kulturminne i Fjell s. 74) 
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esingjå». Nota blei kasta i en bue, og «når me kom te lands igjen så hoppa 
ein mann elle to på land, og så begynte dei å dra. Og så va det andre så sko 
springa rundt og dra på den andra sidå». Båtbestyraren stod bak med roren 
og styrte når ein skulle kasta rundt - etter tilvising frå basen. 

Material 

Nota var helst av bomullstråd. Auren var ein brun, litt mjuk stein som det 
var bora hol i. Som ein kleberstein, fortet ein av informantane. Det var ca. 
1- 1 Y2 famn mellom kvar stein og auren var knytt innpå botnalina på nota. 
Flåen var krok. 

Samarbeid 

Under landnotfiske kunne ulike notlag samarbeida på ymse vis. T.d. kunne 
to lag bli samde om å dela fortenesta, og så fiska på kvar sin kant. Eit slikt 
samlag var ein garanti om eit av dei skulle gjera bomtur. 

Mange notlag kunne samarbeida i bestemte situasjonar. 
Stod silda for djupt for ei not kunne ein t.d. kasta med to nøter - frå kvar 

sin kant, og skøyta dei. Elles var det regelen at eitkvart notlag som kom til 
under kastinga fekk vera med å dela fangsten sjølv om dei ikkje hadde hatt 
not i sjøen. Det hende det var opp i 60-70 notlag på ein stad. 

Stor kast i V eavågen 

I 19 12 vart det gjort storkast i Veavågen. 20-30 lag var med. «Dei va adle 
veier ifrå,- Adle så kom mens kastingjå holdt på, fekk vara med». Men dei 
laut vera med å ta silda opp. Det året var her sildasjau til langt utpå våren. 

Fyrst stengde dei av heile vågen. «Der så moljå e nå, der kasta dei øve i 
frå beggje sider og så møttest dei på midten. Det va om nettene, altså». Den
ne nota laut så takast opp etter 24 timar slik at ho ikkje hindra ferdsla. Når 
natta kom med nytt innsig kasta dei over på nytt. Inni vågen freista ein då 
å få silda inn i vikar og bukter slik at ein kunne setja lås. Informanten skildrar 
det slik: «Om dagjen va det te skrema na inn på nåken bukter og viker. Ein 
hadde nåken trefjøler på ein halvaen meter, og dei skimta ein med. Og nåken 
hadde steidn i båtane, og så ramla dei med årane for te få sildå inn i buktene. 
Det holdt dei på med nære på to veker, og te slutt va det sild på kvar einaste 
vik og bukt innigjønå heile Veavågjen». Ein del av silda blei teken opp av 
fiskarane sjølve. Men etter ei tid vart resten av silda seld på rus til sildegrossi
stane og te kne opp av leigefolk. Silda blei isa og vart for det meste eksportert 
til England. 

· 

Fiske med Botnagarn 
Botnagarna, eller landgarn som somme seier, blir nytta når silda kjem til 
lands for å gyta. Etter intervjumaterialet å døma var denne garntypen den 
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mest nytta reiskapen her omkring fyrste del av 1900-talet. Botnagarna gav 
sikrast forteneste og kravde minst investering. 

Her i området starta ein garnfisket på Vest-Karmøy - Utanføre Ferking
stad, Hemnes eller deromkring. Dei fylgde silda sørover til Skudenes. Så vida
re til Kvitsøy, Bokn, Feøy, Røvær. Somme slutta av ved Røvær. Andre fylg
de henne nord til Espevær. 

Mannskap og båtar 

På garnfiske var ein i regelen fem mann. Tre eller fire av desse var vanlegvis 
saman om båt og reiskap. Så kunne dei ha ein eller to lotamenn med seg. Det
te var oftast unggutar som enno ikkje hadde hatt høve til å investera i reiskap 
sjølve. 

Naboar og kjenningar kunne gå saman i eit garnlag. Men det vanlegaste 
frametter 1900-talet var kanskje at dei var baserte på slektskap: far-søner
brør. 

Båtane varierte noko i type og storleik. Fyrste tida nytta dei fleste «ein al
minnelege fiskjebåt». Dette var ein open båt som romma 20-30 hl. som en 
anten rodde eller segla. 

I tida rundt fyrste verdskrigen (lyt det vera) seide dei notbåtane sine på Vea 
og kjøpte seg skøyter. Mange av desse notbåtane vart seide til F erkingstad, 
Langåker og sørover der. Desse notbåtane tok omlag 30-35 mål er det sagt. 
( l  mål = l ,5 hl.) Ein sette motor i dei. Sidan bygde dei på hus. Og dei fekk 
rull og spel som letta arbeidet med å dra inn garna. 

Opplysningane om når motorane kom i bruk varierer. Frå Vea blir det 
nemnt ca. 1908-09. Men dei fleste la truleg om til motor i l .  verdskrigen. 

Også skøyter blei brukte på garnfiske. Garnskøyter, sa ein om desse. Ein 
informant som var med på garnfiske i 1926 eller 1927 fortel dei hadde ei lista
skøyta på 43 fot, men ho var då forlenga. 

Før skøytene fekk motor drog dei ikkje garna på sjølve skøyta, men brukte 
garnbåtar. Ein informant nemner at dei hadde ein båt på 18 mål. «Og den sette 
me på; sette med årar og drog med handkraft. Og så gjorde me det sånt at 
me drog heile setningen inn med sildå på. Og så rodde me te lossementå, og 
så drog me heile setningen på dekk på lossementå. Og så tente me der -». 

Dei som ikkje hadde hus på båtane eller lossementa med seg, la ut tinga seg 
husrom i land. «Me hadde ein halmsekk med oss, viss me flytte». Ofte låg 
dei trangt. «Eg har ikkje vore med på meir enn 15 mann på et golv, men det 
va me nå mångjen gongjer». 

Material og bruk 

Botnagarna var av hamp. «-dei va 10 favnar longe og 3 eller fira favnar 
djupe», meiner ein informant. Som namnet seier stod dei på botn. I alle høve 
der det var fin gytebotn - slik som sandbotn. Var det tare laut ein freista 
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Garnfiskarane drog heile setningane ombord i båten og tente ofte av (pitla silda ut or garnet) 
på lossementa el. innmed land. Kanhende er det ei lossementa (losjiskip) som ligg til venstre? 

(Våge Foto, Kopervik) 

få dei ovom den. «Botnagadnå stod lika på botn og fira favnar opp», fortet 
em annan. 

Til aur nytta ein fyrst «- gråstein eller kulesteidn, sånn rundaktige. Me 
fant han i strendene og så pikka me ei veila rundt han. Så sette me aurband 
-». Dette var eit tjukt snøre som hang omlag 30-40 cm. ned frå undertelna 
på garna. Seinare fekk ein støypt aur. Etter det ein av informantane forklarer 
hadde denne ei rektangulær form, men smalna litt av på midten. Høgda var 
omlag 1 5  cm. 

I eldre tid brukte ein kork til flå. Men denne sokk ned om han låg for lenge 
i vatn eller kom for djupt. Det er sagt at eigersundarane var dei fyrste som 
tok i bruk glaskuler. Når denne omleggjinga kom er ikkje opplyst nøyaktig, 
men det var truleg før 191 O. Ein fiskar nemner at de i brukte 20-25 kuler 
på garna. (Går ut frå at han meiner på kvar setning) . Andre seier at «- te 
meir kuler, te meir holdt dei seg oppe og te meir sild kunne du få - og te 
meir søkkje måtte du ha». Dei fekk altså meir sild på garna etter at glaskulene 
kom i bruk. 

Botnagarna vart sette i setningar på 4-5 garn. Kvart lag nytta vanlegvis 
4-6 setningar; avhengig av kor store båtar dei hadde. Frå garna og opp had
de ein tau, og to blåser i enden. Det var tjøra seilduksblåser. «Me sleppte det 
på botn og kjende når lenkjen ikke ville sykkja lenger. Så satte med blåser 
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Fiske med botnagarn etter sild. 1890-årene. (Fiskerimuseet i Bergen) 

på. -Fyrst va det et tau te reisingjå, så ein kallte det. Så hadde ein då ca. 
ti favner med tau derifrå, og der hadde ein den andra blåså». 

Tidlegare var det nok vanleg at folk batt sildagarna sine, men ingen av in
formantane har brukt å gjera dette. Det vanlegaste var å kjøpa ferdig buss 
og fella dei sjølve. «- og kjøpte kuler og batt inn, med grastau». Teinene, 
eller «tindlane» var av tjøra hamp. Det hadde mykje å seia for fangsten kor
dan ein felte inn garna. «Viss du strakte dei for møkje så blei det ikkje så godt. 
Viss dei va 40 favnar longe, så felte me dei så at dei blei 20 favnar». 

Dagsett og nattsett 

Nattsett var lenge det einaste vanlege. Ein trudde at silda såg slik at ho 
skydde garnet om dagen. Når folk tok til med dagsett skuldast det visstnok 
eit reint tilfelle. Ein informant fortel såleis: «Me sette om kveldane. Gjekk 
ut i fira-tidå - så kom me inn når det va mørkt. Då va det ingjen så sette 
dagsett. Det va ein mann bort på Stava så heitte Hagbert Rasmussen. Han 
va ude med båden og så fekk han så møkje sild at når dei hadde tent av sildå 
så måtte dei lempa den setningen ud -får te letta båden når dei sko i land. 
Så hivde de i han barra frå seg vest på fjorden her. - Og når de i kom om 
kvelden og sko flytta denne her setningen så va han så staurgådde av sild at 
dei fekk han mest ikkje opp. Og siå den gongjen begynte dei å setja dagsett». 

63 



Infomanten meiner dette hende rundt 1916. Dette førte til at ein fiska meir 
sild, men arbeidstempoet vart og mykje hardare. «- når me forstod at hu 
gjekk på om dagjen, så sette me heile dagjen og drog. Me fekk gjedna meir 
sild på dagjen, og møkje lettare va hu å arbeida med for hu va så levandes». 

Driv garnfiske 
Drivgarnsfiske er ikkje noko nytt fiske, men. fyrst på 1900-talet var det ik

kje vanleg å bruka drivgarn under vårsildfisket. Drivgarn krev større farty. 
Dei går lengre ut og tek silda før ho kjem til lands. 

Når drivgarnsfiske slo gjennom hos Karmøybuen gir ikkje intervjumateria
let sikre opplysningar om. Ein informant fortel han var med ein båt fra Utsi
ra. Det må ha vore ca. 1907 eller 1908. «- Me sko ha to kroner vekå eller 
fritt val på lot. Men det blei lite sild av det. For det va et stort farty me hadde; 
det va et Islandsfarty». Rundt fyrste verdenskrigen ser det ut til at drivgarns
fisket er blitt meir vanleg. I 1914 er i alle høve mange drivarar ute på fiske
felta vest for Karmøy. 

Elles var det stadig fleire Karmøybuar som drog nordover på storsildfiske. 
Storsilda er fei tare enn vårsilda, men er elles same silda. N emninga storsild 
blir nytta om sild før ho kjem til lands og gyter. Storsildfeltet vart rekna frå 
Fedje og nordover til Møre. Her slo drivgarnsfiske gjennom tidligare. (For
søksfiske med drivgarn tok til på Møre i 1897). 

Silda kom fyrst nord på storsildfeltet. «Me reinte alltid me sko vara der 15. 
januar», seier ein. Dette var i fyrste verdenskrigen. I 1920-åra og utover gjekk 
dei tidlegare. Tredje juledag blir nemnt som fast reisedag. Ein annan fortel 
dei låg i Florø eller Måløy i julehelga. 

Farty og mannskap 
Som nemnt kravde drivgarnsfiske større farty. Listaskøytene vart lenge bruk
te, men de i vart gjerne nok o ombygde. Større fart y, som sluppar og liknande, 
blei og nytta. Skøyter og kutterar var likevel mest vanleg etter intervjua å 
døma. 

På drivfarty va ein vanlegvis 5-6 mann. Somme av mannskapet kunne 
ha med garn for eiga rekning, og fekk då ekstra lot på det. Dette var og tilfelle 
m.o.t. botnagarn. Eigne garn kunne vera eit forhandlingsspørsmål mellom ei
garen og mannskapet. Ein flink og pålitleg mann kunne få med fleire garn 
enn andre. 

Det kan synast som om det vart mindre sameige jo større fartya var og jo 
meir komplisert reiskapen vart, men materialet gir ingen sikre haldepunkt for 
dette. 

Material og bruk 
Drivgarna var festa saman i lenkjer - med omlag 30-35 garn i kvar lenk. 
Kvart garn var 250 moskar djupt og lengda ca. ti meter, fortel ein. «Så hadde 
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«Drivgarnfiske etter sild». 1890-årene (Fiskerimuseet i Bergen) 

me blåsa då imjødlå kvart gadn. Og så hadde me frå 12 - 5-6 favnar tau 
på dei. Me firte dei ned itte så silda stod». 

Drivgarna var av bomull. Bomullen var ikkje så sterk som harrtpen, men 
han var lettare. Drivgarna var festa i ein kabel. Denne stod i sjøen, eit stykke 
ovom sjølve lenkjen. Det var såleis i denne kabelen at blåsetauet var festa. 
Det er nemnt at kabelen kunne vera av grastau, men om anna material og 
vart nytta er det ingen opplysningar om. 

Den fyrste tida blei kabelen dregen inn med handemakt, eller garnspel dri
ve av handemakt. Men utviklinga førde raskt med seg motorisert spel og 
vmsJar. 

Eit problem under drivninga var at det gjekk så møkje sild på garna at ein 
fekk søkklenk. D.v.s. at lenkjen sokk til botn, og stod loddrett i sjøen. «
når silda gjekk på så vett du hu begynte å gå ner». Då var det å ha ut raude 
lanterner. Av og til slitna kabelen, av og til laut dei hogga han av. Men som
me tider fekk dei berga han opp att, eller i det minste ein del av han. 

Det kunne vera ruskje ver ofte. Kanskje laut dei liggja i hamn i dagevis. 
Andre trassa styggeveret og gjekk ut. Då laut ein ha mindre garn i lenkjen. 
«- høgaste du kunne bruka då va 1 5  gadn», meiner ein. 

Seilfiske 
Under sildadrivinga var det vanleg at mannskapet fiska sei. Det var eit almin
neleg handsnøre med to onglar, og ein nytta sild til agn. «Det va ka me ville 
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Under l. verdenskrigen (1914-18) var det eit rikt sildefiske her i distriktet. og mange tente gode 
penger. Men torpedoen som har drive på land minner om at krigshandlingane ikkje var langt unna. 

(Våge Foto, Kopervik) 

sjøl det - enten me ville sova eller me ville fiska». Denne seien kunne dei 
anten selja til fiskeoppkjøparar eller dei hykra han ut sjølve. 

Snurpenotfiske 
Snurpenota har det til felles med drivgarnet at ein kan ta silda der ho er. Den 
fyrste snurpenota kom til Karmøy så tidleg som i 1 907. Dei fyrste nøtene var 
heller små. Det er nemnt eit døme på 1 6  favnar. Den fyrste tida verkar det 
som om fortenesta var mindre på snurp enn på garn. «- måtte slutta med 
snurp; det blei ikkje nåke av det. Og så gjekk me øve te gadn». Men nøtene 
vart stadig større og teknologien betre. I mellomkrigstida var det alminneleg 
med nøter frå ein 27/28 - 30/32 favnar. 

Material og bruk . 
Til skilnad frå landnota kunne snurpenota ta sild på havet - ein trong ikkje 
vera avhengig av kastevågar. Hovudskilnaden er ei snurpeline som kan lukka 
nota i botn. «Det va snurpelina med ringar på. - Og dei ringane va voldsomt 
tunge; det va metall. Og ein hadde ikkje nåke anna aur på den snurpenotå». 
I fyrstinga drog ein inn snurpelina med handmakt. Seinare fekk ein snurpe
spe!. Flåen på nota var rund kork. 
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Kast med snurpenot. 
Snurpenota vart sett ut over sida på to notbåtar. som kvar hadde sin halvpart av nota innkveilt. 
Langs undertelna gjekk ei line i ringar. Denne lina var snurpa saman slik at nota lukka seg i bot
nen. Både landnot og snurpenot vart brukt til å fiska sild, brisling, makrell o.a. 

(Frå Gammersvik: Landro. Kulturminne i Fjell s. 74) 

Når ein kasta ut snurpenota brukte ein to notbåtar. Halvparten av nota 
i kvar båt. Notbåtane er då bundne saman. «Og dei på ytterste sidå sete med 
årane klar -Og når du skyve i frå då så tar dei andre tri mann på kvar sida 
sine årar ut og så ror dei». Båtane ror fyrst frå einannan. «-og når du såg 
koss notå minka så bøydde dei i samen. Og den eine heiv tamp øve te den 
andre og så halte ein båtane i samen. Og så begynte du å snurpa». Når ein 
fekk motor i notbåtane brukte ei berre ein notbåt. Snurperane var m.a. av
hengige av at silda ikkje stod for djupt. Dette problemet blei sjølvsagt mindre 
jo større nøtene blei. «Måtte ro heile nettene og kjenna om hu va lette nok». 

Mannskap 
Snurpenotfiske kravde større mannskap og farty enn landnot og garnfiske. 
«Det va sånn så tok 2-3000 hl.», seier ein. Mannskapsdisponeringa forkla
rer 

·
ein informant slik; «Me va 20 mann - dei hadde som regel 12-13 mann 

i båtane. Det va ein båtbestyrar, og så va det som regel tri i lettbåten. Og så 
va det stuert og skipper og bessmann og maskinist og assistent». 
Basen var i lettbåten. Basane var dei som hadde størst ry og prestisje under 
sildefisket. Dei som var interesserte i å læra seg opp til basar begynte ofte som 
lettbåtsroarar. Når basen lodda etter silda brukte han eit kilolodd med mes-
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singtreng i. I eldre tid var det visstnok berre ei vanleg snor. Basen hadde fleire 
loter -ofte tre eller eller fire. 

Båtbestyraren stod bak i notbåten og styrde når ein skulle kasta. Også han 
hadde vanlegvis ei ekstra godtgjerdsle. T.d. fri kost eller Y4 lot. 

Fiske etter torsk og sei 
Når det var slutt på vårsilda gjekk ein over til torske- og seifiske. Mannskapet 
var oftast det same. Dette var vanlegvis i slutten av mars. 

Torsken kom fyrst. Han kom for å eta på silderogn. Fyrst nytta ein garn. 
Torske- og seiagarn batt mange sjølve. Dei var vanlegvis av hamp. Bomulls
tråd kunne brukast. Denne var helst betre etter torsken, meiner ein infor
mant. Men han var ikkje så sterk. Også desse garna hang i lenkjer, men uten 
kabel. «Me hadde to sett. 25 gadn i kvart sett, og kvart gadn va ein 20 favnar, 
tenkjer eg». På torskegarna nytta ein fyrst sju, seinare seks omfar på ala. Seie
garna hadde mindre moskar, men helst litt tjukkare tråd. Auren var det ein 
kalla panneaur. Denne var forholdsvis stor, rund og flat med hol i. (ein slags 
tegl?) «-den måtte vara så stor så den ikkje gjekk igjønå moskane». 

På slutten av vintrafisket gjekk ein over til å fiska torsk med pilk. Dei mein
te at etter sildafisket var torsken omtrent blind. «- Han va blinde på augene. 
- Men når han fekk synet sitt igjen så skydde han gadnå, men då tok han 
pilkjen. - Kunne få opp i tredve på pilk - når han beid godt». 

Sildas jan 
Under vårsildfisket vart det salta sild mange stader på Karmøy. Her var det 
kvinner og ungdom som utgjorde hovudtyngda av arbeidsstokken. Det vanle
ge var at silda blei gana og salta i tunner. Men ein del sild blei og flekt og 
delvis filetert. Og så skulle ho vrakast, d.v.s. sorterast i ulike klassar. 

Seinare på våren blei ofte silda salta om. Ei eldre kone fortel ho var med 
på dette i «Havn». Dei brukte då ei slags saks som dei klipte kverkjen or silda 
med. Nippa sild, kalla ein det. 

Saltinga var akkordarbeid. Ein arbeidde to og to i lag. Ei «la» og den andre 
stod med saltet og strøydde. 

Mange sprukne kvinnehender var resultatet av desse jobbane. «Vårheså», 
så ein kallte det. 

Fiskasjau 
Mange stader på Vest-Karmøy blei det s�lta og turka fisk. Fiskeoppkjøparane 
tok imot torsk og sei tidleg om vårane. Også her var mange kvinner i arbeid. 
Og born heilt ned i seks-sju-års alderen. Fleire informantar forte! dei var med 
og bar opp fisk frå båtane og til sjøhusa. «Eg va vel ein seks-sju år. Kunne ikkje 
bera to fiskar når eg begynte. F6r med ein -og så va du fudle av slog. Og 
når du hadde bore hundre, så sko du ha ti øre for det -». På sjøhusa salta 
dei fiskane «i la». Fisken blei først salta. Dette føregjekk ofte på sjøhusa. 
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Seinare utpå våren skulle fisken vaskast og turkast. Ei kvinne fortel: «Låg 
på knednå, og så hivde ein den salta fiskjen på sjøen. Og så lå me der og fraus 
og vaskte på fisk». Denne skulle bli klippfisk. Mange stader turka dei han på 
berga. Men det var like vanleg å laga til såkalla banar og tur ka han på. Dette 
var ca. Y2 m. høge krakkar som ein spende ståltråd over. Fire-fem strengjer 
i bredda er nemnt. Det skulle bli omlag Y4 m. Men somme meiner ein nytta 
nett i staden for streng. 

Om veret var bra, blei fisken boren tit om morgonen og lagt saman i 
stablar om kvelden. Fisken vart lagt med sporden inn slik at desse stablane 
blei runde. Over la ein ein presenning av seilduk. Born og ungjenter bar. El
dre, røynde kvinner stabla. 

Det var stor tevling om desse jobbane og mange kunne gå lang veg. Men 
somme tider gjekk ein fånyttes: «-då måtte me gå ifrå Mannes-haben og 
liga te Åkra. Og så kom me sør, så seie han: me får venta og sjå om solå skine. 
Så hadde me mad med oss; sette oss ned og venta og såg på solå - Nei, sa 
han gjedna, trur ikkje me vil ta utøve idag. 
Og så te gå liga him te Mannes-haben -den lange veien med matpakkjen 
sm IgJen». 

Sildafiske på Island 
Alt på 1800-talet tok nordmenn til å fiska etter sild på Island. Karmøybuen 
var tidleg ute. Ein informant fortel at far hans dreiv notfiske etter sild inni 
fjordane der rundt 1880. 

Dei fleste informantane har vore med på sildefisket ved Island. Det var på 
sommaren. Somme meiner dei drog før jonsokk. Andre seier dei reiste 
10.-15. juli. Heimturen var vanlegvis i september/oktober. På 1900-talet 
nytta ein i hovudsak drivgarn eller snurpenot. Fartya var større enn dei ein 
brukte under vintrafisket. På snurpinga nytta ein my kje dampbåtar. Drivinga 
føregjekk helst med sluppar. Mange av desse brukte segl til langt opp i 
1930-åra. (Ein inf. meiner at i 1935 var omlag 45o/o av islandsfartya 
seglfarty). 

M.o.t. Islandsfisket gir ikkje intervjumaterialet like detaljerte opplysningar 
om reiskap og reiskapbruk, men prinsippa er dei same som under vintrafisket. 

Viktigaste skilnaden var at ein brukte større farty og meir mannskap, ca. 
8 på driving og over 20 på snurping er det nemnt. Dessutan laut ein salta om
bord. Fyrst nippa ein. «-Så va det te leggja ila. - med buken opp og strøya 
saJt på. Og når det hadde stunde der nåken timar va det te å lø på lite gng1n 
- og setja lakje på. Og slå lokk i enden på tunnå». Lakjen var sjø tilsett salt. 
Ein informant fortel at til saltmålar brukte dei ei potet med spikar i. Når la
ken var salt nok flaut poteta opp. 

Mange klagar over at fortenesta på Island ofte blei dårleg. Drivarane kom 
vanlegvis best ut. Dette blir forklart med at drivarane blei tidlegare lasta opp 
og kom fortare heim. Dei fekk då betre avsetnad og høgare pris. 
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Mannskapet på drivfartya fekk betre oppgjer enn dei som var hyrde av dei 
store sildekompania på stimbåtane. Snurparane kunne ha store avsetnings
problem, særlig i mellomkrigstida. 

Torskefiske på Island 
Også torsk blei fiska ved Island. Ein av informantane var fyrste gong med 
på dette i 1911. Øei drog i midten av mai og kom heimatt l .  oktober. 

Dette fisket føregjekk med handsnøre og fisken vart flekt og salta ombord. 
Dei var tolv mann, og hadde ein slupp på 87-88 fot. 

Reiarlaget heldt reiskap og salt. Kvar mann fekk betalt etter kor my kje han 
fiska. 

Kva omfang dette fisket hadde har eg ikkje klår lagt, men informanten mei
ner at det var heller få Karmøybuar som deltok i dette torskefisket. 

Makrellfiske 
Makrellfiske har vore drive på tre hovudmåtar: 
l )  Viktigast var makrelldrivinga. 
2) Før fyrste verdenskrig var mange på makrellfiske på Doggerbank. Kri
gen sette ein stopp for dette3l. I Karmsund og innover fjordane blei det drive 
notfiske etter makrell. 

Makrelldrivinga 

Makrelldrivinga tok som regel til i midten av mai og varte til St.Hans. Her 
deltok dei aller fleste av dei som hadde fiske som hovudnæring. Men dei gard
brukarane som kunne komma frå var og med. I alle høve dei mindre gard
brukarane. Då var det kona og ungane som laut stella med garden. 

Makrelldrivarane stasjonerte som regel på Utsira. Men Røvær er og 
nemnd. Tre mann var det vanlege på kvar båt. Ein nytta mykje listaskøyter 
- t.d. på ein 34-36 fot. Men opne båtar blei og brukte. 

Også her hadde ein garna i lenkjer. Somme nemner 50-60 garn; andre 
meiner dei hadde oppi 80-90 garn i lenkjen. Det var bomullsgarn, men trå
den var finare enn i sildagarna. Makrellgarna låg like oppi vass-skorpa. Til 
flå brukte ein små kork. Til aur hadde ein panneaur. Garna blei haldne oppe 
av blåser, men det var mange garn mellom kvar blåsa. 

Makrellgarna laut ein dra inn med handemakt. På makrell-lenkjen var det 
ikkje kabel, og då kunne ein ikkje nytta vinsj, vert det forklart. Det var to 
som drog. «Den tredje stod i maskinen og så gjekk han framøve lenkjen itte 
kvart - med motoren». 

Dei fleste informantane meiner at makrelldrivinga var eit hardt fiske. Ikkje 
så mykje p.g.a. det fysiske slitet, men det blei lite søvn. Ein sette vanlegvis 
i l 0-Yz I l  tida om kvelden, og drog i Yz 2-2 tida om natta. 
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V anlegvis blei makrellen seid til oppkjøparar i Utsira. Men mange fiska rar 
meinte at dei fekk betre betalt om dei sjølve gjekk til Stavanger med fang
sten. Dette var særlig aktuelt i depresjonsåra etter fyrste verdenskrig. Det 
galt å komma fyrst til kaien for prisane fall utover dagen. I Stavanger blei 
makrellen anten seid til oppkjøparar eller hykra ut. 

Det kunne lett gå varmt i makrellgarna. Då ville dei rotna. Difor burde dei 
turkast kvar dag. Til det nytta ein galgar. «Så va det å ha seg ein times søvn, 
og så va det te å begynna å greia ombord igjen». 

Eigedomstilhøva kunne variera frå lag til lag. Somme åtte skøyta åleine. 
Andre kunne eiga båt og reiskap i lag. Nokre kunne ha mange garn med, an
dre få garn. 

Fortenesta blei rekna ut på kvart garn. Men totalsummen vart oftast delt 
i to, -:- 1 0%,  slik at 45 o/o blei fordelt på lot, og 45o/o fall på reiskap. 

Makrellfiske på Doggerbank 

Dette fisket føregjekk på seinsommaren - august/september. Fartya var 
sluppar eller store kutterar. Mannskapet var omlag sju mann. Det var dorg
fiske. Dorgene hadde ein på nokre spirer som var rigga til i ulik lengd utfrå 
sida på båten - tre stk. på kvar side. Ein brukte snøre, og lodd i enden. Ned
om loddet hadde ein onglane; fem - seks på kvart snøre. 

Makrellen blei flekt, vaska og salta i tunner. Det var ulike sorteringar. -
Nr. l ,2,3. Den største på vel ein kilo vart kalla blotters og eksportert til 
U.S.A. 

Notfiske etter makrell 

Om sommaren og utover hausten dreiv somme notfiske etter makrell. Dette 
fisket føregjekk stort sett nær heimstaden og kunne såleis lettare kombinerast 
med gardsarbeidet. 

Inntrykket mitt er at dette notfisket var mest vanleg på sør-aust-Karmøy; 
mindre utbreidd på vestsida. 

Ein brukte mykje landnøter. Seinare fekk ein snurpenøter. Makrellnøtene 
var mindre enn sildenøtene. Fangst og utbytte varierte sterkt frå år til år. 

Bakkafiske og linefiske 
�nnimellom dei spesielle fiskeria som sildefiske, makrellfiske og torskefiske 
blei det drive ein god del heimefiske, særlig utføre Vest-Karmøy. To mann 
samarbeidde og ein brukte vanlegvis robåt. Somme hadde likevel større båtar 
- t.d. opp i ein 20 fot. Bakkafiske og linefiske føregjekk både haust, vinter og 
vår. Det er eigentleg same type fiske, men bakkafiske er småliner, og dei blir 
nytta etter ulike fiskeslag. T.d. kalla ein fiske etter torsk og kveita om våren 
for linefiske. Bakkafiske var m.a. fiske etter hyse, brosme og longe. 
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A egna liner var ofte ein jobb for ungane. Og fiskarkonene. Ein informant 
fra Åkra fortel at han tok til å egna liner i femårsalderen. Eller «matte liner» 
som ein brukte å seia. I sju-åtte års alderen begynte han å egna til andre. Beta-

- linga steig etter no kre år. Begynte med 50 øre stampen, så blei det 7 5 øre og 
etter ein vellukka streik fekk dei l krone. To-tre timar brukte dei på ein 
stamp. Egninga føregjekk stort sett i sjøhusa. Men var det kaldt fekk dei sitja 
i stova. Og kjerringane dei «matta liner mens dei vogga». 

I kvar stamp var det 500 onglar, og ei line kunne vera skøytt saman av 
fleire stampar. Snøret var av hamp. På hyselinene t.d. var det ein famn mel
lom kvar ongel, og onglane var festa til lina med eit forsyn. 

Linene stod på botn. «Når du sleppte ut så hadde du barra ein steidn på 
enden av linå. Så heiv du ut og så kom den på botn. - Og når du ikkje hadde 
meir så hadde du ein store steidn, og så tau opp - med reising på så dei seie. 
Hadde gjedna ein stakje opp med et lite flag på for te finna det igjen. Og mån
gjen tider så hadde ein det i beggje endar». 

Til agn kunne ein bruka så ymse - alt etter årstid og fiskeslag. V årane 
brukte ein my kje sild. «Men om haustane då egna me med høvring eller krab
be, og så salte sild». For å festa krabben til ongelen røyra dei ein ulldott rundt. 
Elles er brisling nytta som agn. Den fekk dei m.a. frå fiskeoppkjøparane eller 
hermetikkfabrikkane. Det var nemleg vanleg at fiskarane fiska på kontrakt 
for desse. T.d. hadde Bjelland ei avdeling i Skudenes. 

Skreifiske 
Ein periode sist på 1800-talet var silda borte frå kysten her. Då var her til 
gjengjeld eit rikt skreifiske pÅ Vest-Karmøy. Kanskje særlig i Veavågen. 
Dette var linefiske. Det er fortald at mange nordlendingar fylgde skreien sør
over og slo seg til her. Bjelland i Stavanger bygde visstnok både trankokeri 
og sal te ri i V ea vågen då. 

Hummarfiske 
Eit anna fiske som har betydd my kje for folk på kysten her er hummarfisket. 
Hummaren kunne fiskast mellom nyttår og St.Hans. Vanlegvis fiska ein til 
vårsilda kom - om veret tillet det. Og heldt fram etter at vintrafisket var 
slutt. 

I eldre tid - i alle høve på somme gardar - var hummarplassane faste 
for dei einskilde gardane eller bruka. Sidan var det fritt for einkvar å setja 
kor ein ville. Men ein viss sedvane m.o.t. bruk av plassane fantest likevel. 

Hummaren var godt betalt. Utover i mellomkrigstida fekk ein l krone styk
ke. Det var bra når daglønna elles kanskje va nedi to-tre kroner. 

Vanlegvis fiska to mann i lag. Fortenesta blei delt likt. Talet på teiner kun-
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ne variera. l 0-12 på kvar mann kunne vera eit høveleg tal, men gjerne fleire 
og. 

Til teineband nytta ein an ten brakje eller hatleband. Så hadde ein trespilar, 
og buss av tjukk hampetråd. 

Brislingfiske 
Om sommaren var mange med på brislingfiske inne i fjordane. Av informan
tane er det likevel berre ein som har drive med dette i stor stil. Somme av 
dei andre har vore med nokre sesongar - helst då dei var ungdommar. 

Brislingfisket føregjekk med not. Fyrst landnot - sidan kom snurpenota 
i tillegg. Tråden var av bomull, og maskestorleiken var 72 omfar på ala. Bris
lingloddet var 6 hg, og strengen var av messing. Mannskapet talde 7-8 
mann; av desse var ein skipper og ein bas. 

Brislingfiskarane hadde avtale med ulike hermetikkfabrikkar om levering 
av fangsten, og hentinga gjekk etter tur. 

Når ein hadde kasta måtte ein setja lås. Sidan tok ein brislingen opp med 
orkastnøter - eller «trengd» som ein også sa. Seinare fekk ein posar som ein 
hadde brislingen i, og desse kunne fortøyast på ulike stader. Brislingfiskarane 
f6r rundt i mange fjordar - frå Sognefjorden og søretter. I 1923 drog ein 
fyrste gongen austover til Hvaler, der mykje av fisket føregjekk sidan. 

Anna tiske 
Denne undersøkinga har konsentrert seg om dei største og viktigaste fiskeria. 
Der dei fleste deltok. Men ein del mindre og meir tilfeldige fiske føregjekk 
innimellom. 

Laksefiske på Aust-Karmøy var ei god attåtinntekt for mange av småbruka
rane der. Laksefisket føregjekk og om sommaren. Dei rodde ut og såg etter 
nota eit par gonger dagleg, og det var såleis eit fiske som lett kunne passast 
inn i den travlaste tida i jordbruket. 

Elles kan nemnast fiske etter mort og småsei. Her nytta ein mykje not 
i alle høve inne i Karmsundet og deromkring. 

Det er og så vidt nemnt at einskilde dreiv med ålafiske - helst innover i 
fjordane - men ingen av informantane har sjølve vore med på dette. 

Mat og måltid 
Ein hadde fire hovudmåltid: mårensmat, eller åbeden som ein sa i eldre tid, 
var vanlegvis kl. 8. Middagen kl. 12, non eller mellemat kl. 4 og kvelds
mat i 7-8 tida. 

Morgonmat og non var stort sett like måltid. Hovudkosten var potetkaker. 
I desse nytta ein grovt mjøl - i alle høve til kvardags. Grovmalt rug brukte 
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Flatbrødet hadde ein 
sentral plass i kostholdet. 
Ofte hadde ein særskilde 
bakedagar haust og vår. 
Her kjem Kristina 
Søndenå (g. Sørvåg) 
med ei stor 

flatbrødruva. 
(Fotosamlingen 
Karmøy Folkebibliotek) 

somme. På potetkakene kunne ein nok ha smør, men i de i fleste heimar var 
dette delvis rasjonert. Somme fekk smør berre til sundags. Andre fortel at «
Så fekk du ei kaga med smør, og så ei kaga med saupgraut - og fekk du si
rapp oppå då, då va det godt». Saupgrauten laga dei av kinnemjølk og jev
ning. «Og når dei ikkje hadde smør så kokte dei poder og hadde kinnemjølk 
i». Potesmør som dei kalla det. Det er likevel eit mindretal av informantane 
som har vore vane med dette. 

Brød kunne vera sjeldsynt. «Det va einkvan gongjen du fekk skjeva». Det 
var få som baka brød sjølv. Det var kjøpebrød, og dette var helst sundagskost. 

Til maten drakk dei i hovudsak separert mjølk og kaffi. «Og så va det nåke 
dei kallte for kaffirot eller sikori - så brekte dei ein liten mole og hadde på 
te oss ungane». 

Middagen bestod av fisk og poteter eller sild og poteter. Til sundags hadde 
ein kjøtmiddag - salt kjøtsuppe av gris eller sau var det vanlegaste. På suppa 
hadde dei havregryn, men skulle det vera ekstra stas - som til større høgtider 
- brukte dei risengryn. Hos somme vart det og skikk å ha eit kjøtmåltid på 
torsdagen. M.a. komla med salt kjøt og flesk. Attåt middagen åt dei flatbrød. 
«Og te middagane då hadde me alltid ei litå korg med hald i så hong unda 
bjelken. Så va det te brekka brødleivane i fira og så hadde du oppi der. Så 
va det te ta unda lemen itte ein brødleiv å ha på bordet -». 

Til kvelds var det jamnast graut. Byggraut var my kje brukt. Men og havre
grynsgraut. Risengrynsgraut derimot, var helgekost. Grauten kokte ein an-
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nan kvar eller kvar tredje dag. Nykokt med kald mjøk attåt. Til kald graut 

var det varm mjølk, ofte sprengd, og denne mjølka blei kalla dravle. 
Det kunne knipa med mjølet. Då var det poteta som berga folk gjennom. 

Potesmør er nemnt. Potegraut laga dei og. «Og møkje om kveldane når eg 
va tiden så kokte dei god poder så sprakk sundt og så drakk dei sur mjelk at
tåt. Det va alltid om hausten med nye poder det». 

At folk tok vare på ressursane vitnar denne utsegna om: «Her hong ei hyd
la på veggjen så dei hadde mjelk inni. Og den så dei ikkje drakk opp søte, 
den surna; og så tok dei fløyten av -og så kokte dei dravle av den sura mjel
kjå. Og når dei hadde det så tok dei møså dei kallte, så kokte dei prim. Pri
most. Og det så va itte då det gav dei grisen -». 

Oppsummeringa ovanføre er basert på opplysningar frå folk som har vakse 
opp på gardsbruk. Diverre har me ikkje opplysningar frå strandsitjarar. Men 
ein kan gå ut frå at kosthaldet hos dei var knappare og meir einsidig. Fisk, 
sild og fyrst og fremst poteter var nok det som berga dei gjennom. Det er m.a. 
fortald at var dei med og tok opp poteter ville mange strandsitjarar heller ha 
løna ut i poteter eller i penger. Dei meinte dei kom best ut slik. 

Hjelp og fellesskap 
Når eldre menneske tenkjer på samfunnsutviklinga i vår tid er det gjennom
gåande to trekk dei klagar over: Isolasjon og manglande omsorg for medmen
neske. Ein eldre mann uttrykkjer det slik: «-det va et intimt forhold imjødlå 
meneskjene i den tidå. Sjøl om dei ikkje va kristlege eller noge slikt, så hadde 
dei det i seg - det va ein arv så va komen frå foreldrene. -Tok seg meir 
av kvarandre. Hjølpte kvarandre. - Det er komen ein heilt aen mentalitet 
i dag». 

Dugnadsinstitusjonen er kanskje det klåraste uttrykket for denne hjelpa og 
ansvarskjensla. Jamnt over var det enkjer og eldre som fekk hjelp på denne 
måten. Og det var mest aktuelt i onnene. Men ein kunne og be til «dugne» 
om ein skulle ha gjort unna noko større arbeid som krevde innsats frå mange 
personar. 

Både ungdom og vaksne var med. Og ungane med. Under dugnaden blei 
det servert kaffi -og ofte vanka det rosinbrød og sviskebrød. Men risen
grynsgraut blei og brukt. 

Heile garden deltok i dugnaden. Av og til kom jamvel folk frå nabogarda
ne. Og elles slektningar og kjenningar andre stader frå om avstanden ikkje 
vart for stor. 

Tidleg på 1900-talet blei det ofte dans om kvelden, men det ser ut til å ha 
blitt avlagt seinare. 

Grannehjelp hadde mindre omfang. Då deltok berre nokre naboar. Dette 
skjedde t.d. når mannen vart sjuk eller utsett for uhell. Også her var hjelp 
i onnene det meste sentrale. 

Elles kunne riaboane gjera bytesarbeid - t.d. under treskinga. 
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Andersjentene var fire ugifte systre som budde å/eine på eit bruk på Sørstokke. Naboar 
og s/ektningar kom kvart år saman til dugnad for å hjelpa til i dei striaste onnene. 
(Fotosamlingen Karmøy Folkebibliotek) 
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Men det var og sett på som ei plikt å hjelpa dei fattigaste. Stikka til dei ein 
sekk poteter, litt torv eller andre ting det var stor trong om. «Hadde dei ikkje .. 
fått nogo, så hadde dei ikkje øvelevt då», meiner ein informant. Det var lika-
vel somme, kanskje helst gamle og arbeidsutføre, som laut gå rundt og be el-
ler tigga. «Det var nå somme så gjekk med ein sekk. Dei gjekk og ba; te få 
nogen poter her og nogen poter der». 

På grunnlag av intervjumaterialet er det likevel vanskeleg å få eit skikkeleg 
bilete av dei sosiale skilnadane. Dei som uttaler seg om det meiner at den sosi
ale avstanden var liten. Men samstundes blir det lagt til at det var ikkje van
skeleg å sjå på folk kven som var fattige. «Du vett i klednå - eg såg mångje 
når dei kom inn i ei kyrkja eller et bedehus. Men me reagerte ikkje så møkje 
ligavel; me visste at han elle hu ikkje kunne ha annsles på seg. Så det blei 
liksom at me såg likt på ein fattige og ein rige». 

Truleg varierte dette noko frå bygd til bygd. Slik som Åkra og Vea, kor 
ein fekk dei største fiskebåtreiarane, er det rimeleg å tru at dei sosiale skilna
dene på ymse vis kom til uttrykk i lokalmiljøet. ·Medan det sørover Per king
stad, Langåker, Hemnes o.s.v. rådde ein jamnare sosial struktur. Intervjua 
gir likevel liten dekning for desse påstandane. Det er begge inntrykk som har 
festa seg under feltarbeidet og som det hadde vore interessant å undersøkja 
nærmare. 

Samlingsstader 
P leire forte l at naboane brukte å ha faste samlingsstader. Det kunne ve ra hos 
einskilde naboar, eller det kunne vera på faste stader utandørs. «Førr sat dei 
fudle hoien her oppe. Og så va det forskjellige huser så dei gamle gjekk te. 
Sundagane samlast dei føremiddag, sat dei då te middags. - Så kvilte dei te 
hu va to-tri, og så gjekk dei tebars te same plassen». 

Dette galt helst mannfolka. Kvinnene hadde sine faste gjeremål både helg
og yrkedagar, og kunne sjeldan ta heilt fritt. Likevel stakk dei oftare innom 
døra til kvarandre då eJ)n no. Kontakten og dei sosiale banda mellom naboa
ne var tettare og nærare. Ei gammal kone uttrykkjer dette slik: «Du kunne 
gå meir om du ikkje va bidde før -. Nå kan du ikkje gå bort i nabohuset, 
for du ska vara bidde i dag. Før kunne me gå kor me ville - «om enn folkjå 
kvilde», så dei song i ein sang». 

Sluttmerknader 
Hovudvekta i denne artikkelen er lagt på det arbeidet fiskarbonden og hus
haldet hans laut utføra i løpet av arbeidsåret. Den sterke overvekta av mann
lege informantar gjer at det f.o.f. er mannen sin arbeidssituasjon som er foku
sert. Denne arbeidssituasjonen innebar m.a. at han laut vera heimanfrå i lan-
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ge periodar. Det betyr at kvinnene hadde hovudansvaret for heimen og gar
den. Om mennene var med og tok dei tyngste taka i onnene, var det kvinnene 
som hadde det daglege ansvaret for gardsdrift og krøtterstell - og for om
sorgsarbeid, mat og klede. Mannen skulle skaffa kontantinntektene. Men 
kvinnene måtte disponera økonomien og få ressursane til å strekka til. Ei god 
kjerring skulle vera flink å arbeida og ho måtte kunna «ordna seg». 

Ein kan og peika på at menns og kvinners arbeidssituasjon hadde ulike ka
rakter. Mannen hadde forskjellige arbeidsoppgåver som avløyste kvarandre 
i takt med sesongvekslingane: vintrafiskje - våronn - makrellfiske - slåt
tonn - o.s.v. Sjølv om sesongvekslingane også prega kvinna sin arbeidsdag 
hadde ho likevel mange av dei same gjeremåla gjennom det meste av året. 
Det som var karateristisk for hennar arbeidssituasjon var at ei mengd ulike 
plikter skulle skjøttast på same tid. Kvinna som gjekk og spøta på vegen for 
å mjølka kyrne er berre en enkel illustrasjon på det mangfaldet av arbeidsopp
gåver som skulle kombinerast. 

Arbeidsdelinga mellom menn og kvinner kom og til uttrykk gjennom fis
karbonden sine verdinormer og kulturelle oppfatningar. 

Folk hadde klåre avgrensingar av kvinnearbeid og mannsarbeid. No hende 
det likevel ofte at kona måtte utføra typiske mannsplikter når mannen var 
borte. Verre var det om mannen skulle ta på seg kvinnearbeid. Var t.d. kona 
sjuk, var det ikkje uvanleg at mannfolka verken kunne eller ville gå i fjøset 
å mjølka. Då måtte ei av nabokonene komma til hjelp. Mange stader gjekk 
ikkje mannfolka i fjøset før mjølkemaskinane blei tekne i bruk. For maskinar 
var noko dei kunne bala med utan å skjemmast. 

Ein Vea-bu som kom på vitjing til Torvastad (kor jordbruket var den domi
nerande næringsvegen), gir ein gong før l .  verdskrigen et klårt uttrykk for 
nett desse førestellingane: 

«Det jordbruket på Vea va barra nåke småtteri det. Det va helst kvinnfolkjå 
så balte med det. - Ja, mannfolkjå va med og tok opp poteter gjedna, og 
slo og sånt nåke, men resten så va det fiskje. Kyr og sånt nåke, det va ikkje 
tale om at mannfolk balte med det. Viss dei såg ein mann så malkte ei ku 
så lo dei han ut, vett du. - For der sør, viss der va nåken mannfolk samla, 
så va det barre skøyter og båtar og motorar og sild og fisk dei snakkte om. 
Når eg kom her te Torvastad så va det barra kyr og kalvar og smale og pote
ter og kålrabi dei snakkte om. Eg syns det va så løye at mannfolkjå kunne 
sitta og snakka om sånt nåke.» 
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