
Vi kjenner til at det rundt 
1920 og senere var vanlig å 
dele opp i forskjellige fiske-
sesonger etter følgende ti-
der: Fra jul til sist i mars – 
fiske med dypgarn eller 
fjordgarn og bakkefiske, 
«linefiske». – Sist i mars til 
midt i mai – rusefiske etter 
torsk. – Fra april, mai til 
bortimot juli – bånngarnfis-
ke, – I mai foregikk også 
dørjefiske etter makrell og natt drivgarn fiske etter makrell. 
– Fra juni og utover hele sommeren – vafiske etter makrell. 
– Fra 15 september til 8 -15 oktober Hummerfiske. – Septem-
ber og oktober rusefiske.  – November og desember, klargjø-
ring av fiskeutstyr for kommende år.

 Foto: Grethe C. Fikses album 
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Fiskesesonger

noVember oG desember - klargjøring av fiskeutstyr for 
kommende år. Mye arbeid med garn, nye må bindes og gam-
le garn må lappes og vedlikeholdes. Før dette måtte verktøy, 
redskaper, teiner, garn og utstyr klargjøres. Men hva har en 
gryte å gjøre med disse forberedelser? Dette bilde er tatt hos 
en av våre gamle fiskerfamilier. Hva tror Sandefjord Blads le-
sere dette er og hvordan ble den brukt av fiskeren i gamle da-
ger? Vil du vite noe om dette, som for lengst er historie, så gå 
inn på vår nettside: Sandefjord Lokalhistoriske Senter på 
URL-adresse  http://sandefjordlokalhistorisksenter.no/
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Fiskeutstyr

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

LoSVeSeneTS SkøyTe nr. 9 «L/S Nøtter-
øy», bygget av Moens skipsbyggeri i Risør 
1929. «Nøtterøy» var en av datidens mest 
moderne losbåter, men fikk radio installert 
først i 1939. Båtens konstruktør var ing. Chr. 
Haartmann, Tønsberg. Den var 57,5 fot lang, 
19 fot bred og 8 fot dyp. Motor 35-45 HK 
Rapp og gjorde ca 8 knop.  Den var i tjeneste 
ved Færder fram til 1962. Som mange av dis-
se gamle losskøytene eksisterer den frem-
deles og blir nå brukt som fritidsbåt. Eies av 
familien A. Skar i Oslo, og seiler fremdeles i 
sitt kjente farvann. Moderne losbåter har 
fast plassering i havn på Hvasser og blir kalt 

opp via radio fra skip i Oslofjorden som 
trenger los. Dagens losbåter har et så raskt 
og stort geografisk arbeidsområde at de ikke 
behøver å ligge på «flaket» å vente på båt de 
skal lose. Dagens losbåt er av et helt annet 
kaliber, «Los 112» har stasjonssted på Hvas-
ser. Kallesignal: LLNG   Byggeår: 2001 - Bygg 
nr. 397, bygget i Djupvik i Sverige, Swede 
Ship Marine AB AB. Bruttotonn: 39 tonn - 
Lengde: 16.75m - Bredde: 4,90m -  Dypgå-
ende: 2,3m Hovedmotorer 2 x Volvo D 16MH 
- Fart: 26 knop.  
 Foto: kystverket, Horten 
  Tekst: Harry rove 

LosbåterFør oG nå

«måken»: Ingemar Christensen med fiskebåten «Måken» - V-35-S - av type Spjærøykrysser, klar til å reise ut med hummerteiner. 
 Alle Foto: Grethe C. Fikses Album

og torsk.
Bakke ble brukt til fiske etter hyse, lyr 

og torsk. Bakkelinen var hardtvunnet 
garn hvor det var satt på en krok for hver 
favn (ca 180 cm). Bakken ble agnet med 
blåskjell eller brennsnile.

ruser
Rusene ble som oftest laget av fiskerne 
selv, der trevirke var utvalgte, lange lett 
bøyde grankvister og garndelen av bo-
mulls- eller lingarn. For å holde rusene 
på plass ble det i hver ende brukt avlan-
ge ruseteiner, spesielt utvalgt for å få 
tauverket til å feste seg.

Så var det bare å finne egnede fiske-

plasser i bunngraset inne mellom bukter 
og sund på  ca.1 til 3 favners dyp.  
Det kunne fiskes med 30 til 40 ruser av 
gangen. 

bånngarn
I april - mai var fiskeren travelt opptatt 
med å gjøre ferdig «bånngarna», man 
brukte bomullsgarn i gammel tid og ny-
longarn i nyere tid. Ifølge Ingmar Chris-
tensen var han antakelig den eneste fis-
keren langs Tønnelandet som drev og 
bant garn til dette fisket. Det var et ve-
sentlig arbeid å klargjøre bånngarn, når 
de i tillegg til selve garnarbeidet skal 
«barkes» slik at garnene var lite synlig i 

vannet eller på bunnen. Garnet ble satt 
ut ved sund og odder som hadde fin 
sandbunn, det var viktig å ikke skade 
garnene som det krevde mye arbeid å 
fremstille.

Landnot
Det var spennende å få være med på 
«vadfiske» eller «vassefiske» i juni må-
ned sammen med Ingmar. Fisket fore-
gikk med landnot når makrell kom inn 
fra havet. Makrellen går oppe i vann-
skorpa etter «rødkammen» eller «rødå-
ten», et plankton som makrellen i perio-
der lever av. Den går enten i bolle; det vil 
si i ring, eller i plogform. Fiskeren kan se 

Det var på østsiden 
av Østerøya, på  

folkemunne kalte 
Tønnelandet og over 

mot Stauper  
og Tjøme, våre 

 kystfiskere drev  
sitt virke. 

 
Harry rove
redaksjonen@sb.no

Det var skille mellom profesjo-
nelle fiskere og skjærgårdsfis-
ke for bønder og for fangst-
folk, som drev sesongfangst 

på sel og hval. Fisket fulgte årstidene ut 
fra fiskens vandringer, og de lover og 
regler som var satt av myndighetene og 
ikke minst «hevd», dannet over år. 

Torsk, hvitting, flyndre, ål, sei og ma-
krell hadde sine faste fangstmetoder, 
fangsttider og i mange tilfeller faste 
fangststeder. I tillegg kom sesong for 
hummer-, krabbefiske og rekefiske 
også, selv om dette tilhørte for det mes-
te fiskere med større båter og trålutstyr 
på mer åpent hav, sør for Færder. Kyst-
fiskerne brukte ofte den samme fiskebå-
ten uansett type fiske, de brukte stort 
sett åpne fiskebåter.

makrellfiske
Jeg fikk selv som guttunge tidlig på 
60-tallet, være med Ingmar Christensen 
på Stiger i jakten etter makrellen i Lahel-
lefjorden. Silda var en kjærkommen fisk 
når den i store mengder besøkte  
Skagerakkysten og Lahellefjorden. Laks 
ble også fisket på helt spesielle steder i 
fjorden, ofte var disse fiskeplasser så 
stabile og spesielle at fiske etter disse 
«lekkerhetene» fulgte gårdseierne på 
kysten.

Dypgarn
Dypgarn bandt fiskeren selv av hampe-
tråd. Et arbeid man utførte i ledige stun-
der. Hampgarn ble innsatt med blåstein, 
kobbersulfat, med disse fisket man lyr 

Fjordfiske i vår nære historie
lokalhistorie

bånnGArn: Fangsten tas ut av bånngarnet, greit å ha med hjelp til denne jobben.

hummerteiner: Klargjøring av hummerteinene er greit å gjøre unna før en skal ut i urolig sjø 
for å sette disse.

bevegelsen av stimen i vannskorpa. Man 
kunne stenge av et sund, eller kaste nota fra 
en odde hvor det var sandbunn og så dra 
nota innover mot land. 

Hummerfiske
Når tida kom for hummerfiske på  
østen, hadde fiskeren faste plasser for ut-
legging av teiner og det var en uskreven 
«lov» at man ikke la ut disse på andres opp-
arbeidede plass. De ble lagt ved båer og 
grunner på 4-5 og 8-10 favners dyp. Dette 
fisket var relativt risikopreget i en tid på året 
da været ofte var dårlig, ofte var det mørkt 
og man skulle manøvrere båten nær land og 
grunner.

Deler av denne tekst er etter avtale,  
lånt ut av en artikkel fra cand. mag.  

Sølvi Sondbø, skrevet for Vestfold Minne  
i 1977. Samtaler som Sølvi Sondbø i sin tid, 
hadde med Ingmar Christensen født 1923, 

Einar Jensen-Eian født 1902 og  
Leif Barbru født 1928.
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