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f örs§ksf iske, li j almar lahl-qu"ist cch hans 'bl:ocer
Irndetsson, f ad"er tiil br'öcierna- Å1-i:l:ini, gicl: pfi

KRTST]ÅNO}§

Uppgif ter efter boncen och ål"bo-itenga:''asf iskaren ii j alma:"
;-/a[]euiste föcd 13??" ( 7B år"1955" )

i:l-fiske j- ga.m1a tider'. fiden för'e första.rä,rl-d-shriget bedrevs
11erhorimoroBenä,mnin8arnap€l,cessa.redskap

ej kl-art åtskilda på orten utan synes he, anrränts u"tan nä.rmare åt-
skil-I-nado Samrna ä"r förhå11-andet I-ång'r:I-1ppåt Snålandsku.sten, ti1]s
i.et t;,'piska ålhonarefiske'L'"'icLtar i trerkteE F,Y 0skarshamno

Hommorna ( :';rssjorna ) UaOe en'landaz'm på. c3a ?-e famnar
och en ginarm på err par famnar" Ginarmen gjorc.es fast på dgn sj*
da av storbågen, som vette å-l norry Bär homman ve.v u.tsatt* Alen
va,ndrar nänligen från norr rnot söi-e:'o och gi-na"rmen a.r,så.å a*t l-eda"
rn ien i 1roi,]:lan"

land.armen hade på u-nd,e:'-beine* ett band rlv snod.d ireLlm ell-er
1:ö*. Iet rrsy gLr,'se*t att sirona u"nd"ertel-n.en för niJtning rno--r bo-iten*
st enar, 3a.ncl.et had.e sänkstena::, 5om var fä-sta rnedelst snör'en 

"Övertelnen hade tiii en början tr'äf'lå-nr §errP'r'e f1å'n a'\i ko:'k' s*o:'-
bågen vaf' av Ehr 1:-kerså lj orerä3-+ 3ä1gen har1e o-1 ika an*:iI h j orer:,
a.l-l--b efter iä.ng* och storlek" På slrär.',.ssjo:: trrs.i:1;enan i alimä"nhet
fa-"tc l!- stö:'re och homrnor I-östag'lar"

§rätenor på" stol- ha f öz'ekomuit men f ärsvanrl reda-n i sl af s1
al/ 18C0* talet "Ie ef terf öl- jdes a\r 1ösa *error åv ge,rn ned käppar
( snröt ) art skona garnet för nötning.

Storryss j cr bö:' jade ånlrä-nd-as å.r l-91ri . .l,e rrer bi'ggd"a på unge
."ä.:: ,san.rna. sätt som homrnor och -r:5'ss j oz' men större -l'a,nd-a7"men var c: a
3C) fa.n*a":'e11e::1ängre, gina"rrnen 7*8 famnar, båcia med- i:ätt:-ng i
unö.e::telrLen" §-Lo:'bågen ersattes a1i en f1r::kan-uig ra"rfl e"\r grr"ns'iä.nger:
mel hjore::na yaT r"unda och av :'ot-lin.g"llenan, Sofl ',iLr. l: 1östagi:a::eha.-
de 1ängsgå-enåe rr staka:: tt sprä'r;, f ör at-b sllona" garl:e'; mo--l: nötniT8"

$'6o:.1'yssja-n utsattes fr'ån å1broar, sour en rrariiig honima- Åf-
b:: oarna vaf" et t sl eLgs 1ånga st enkist o r me d. tr s1'::'ave rt st o ctrrar r Få
si.åorna oeh rne0- stenf-rr1-1nad r mr-bten" Ie utgj ori-e et; s3-ags f ör-.
1ängn:-ng av ry,ssjan.e l-anciarm mot land och avsåg a*'i; hrn.Cra å1en
att komma förbi l-anda.r'meno

Sottengarnsfj-sket, av1öste stor:';rss jefisket åz' L92t, efter ticrigar€
iohn sa.mt P, 0"
oi!1r4_4rri_nT

'.^
§/

'o ottengarnsf iske.
l-re äirj.re bottengarnen vD-T al/ samne. t1:-p son iie ir.u.ti-iiau §tor-

leken bes*ämdes i förhå"1tanåe til-i cl.ji-rpet rriC. oe ålb:"oar, d,är cle
sa-ites ut. Hjeilmar llahlo.u.is*s garn hade Lanriatma.r om c:a 75 fanna.l
iängd- för d-et garn, som sattes närmast le"niL, och 5Ct famnar fcr" tre-i

]r*tre* -ljupe'c "på bottenga.rnet variera,cie i för'hå1lantte till- va,tten-
iijupet men skulI-e nå. cza en aln cjtrer r,,a.ttenyran för" att €:1en inte
r,'i-d- högrrati;en skulie liunna simma över cl,en, Urid,e:'-lelnen haile trrättir
:lryrkanten val: c: a 8x1C alnaz' mec. d ju.p j fö::håliande -bi11 vat'ien-
ii jupet scm cv&.n nämnts * B5-lgen haåe h j o::er t,v l'o';t j-ng"

1Io*ia oqP4 hqi.a trrSeier!r 1r+uE uuo *enor. i)et: y-Ltre, :råLknel från rrittje-
på1en, kal1e.ces fisktenari och veT avsecl,d. för" torstrre flu.niirefj.sli
och f jä11f iskn lJen in:'e ? sorlr sat-b näirmast ',ritt jepfiien, ka11e"d,es
åltenan och ha.C-e en trång iggång f ör å1" f den samlailes årl-en"
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Tenorna rri-btje.ies vid".-'i-iajep€i1en rneci i.ril-ken åltena"i: vei fastgjo::t:
ned.elst ett tåg, sorn 1ö;,te i ett blocl;. §oli r,'it-i;jebå"t elnrräniles en
biel;ingsekc., 1'anl igen av 1S fots 1ii.n6a

lnnan garnen utsat'ies..r -L: j.=,rao-es i-e irå ett -i jä::f1a-ir.På1e"rna
til"l- garnen utsal;tes frå.n,Yr'mar', Iäevic, i.re:rs ite ned- meo hejare,
som }§f'ues i en hissa.noriinrng meC tåS och bl-ock, För aetta arbete
erfordrad-es set{ man. Förs'u sedan på1nii:ten rrar tttföz'd, -}lunci-e garrr-
en ritsättas,

Yittjebåten rodaes e1l-er seglane.s u-t *i1l- fiskepla-iseno Eå.'rer
förc.e oärvid storsegel { "prisege} } ocn fock samt *'rå.3ar åror*
1fä;'motorer bö:-jad.e konma i b:'uk, fö:'sökte man med- u-tortbo::dsrnotor=
ri tsenta ) men övergick sna,rt -ti1l- r'åoljemotorer, ries-t al,'vä-s';errri]:s
f ab:rikat et 'åten f örsåldes mest tili *yska upp-l';öpare " Till- en bör jan f or
man C,i:"ekt +;il1 rippköparen, sedan gal'nen r.it-L: jats, senere efter
1914, öve::glc1e man till- att su.mpa ål-en cch 1ät ti:rplröparen komma o(
hämta den"

Årti sk er år. 1 9i5 "
Uppgif tevna grunctad-e på. mecl-deland.en av Ernst J! l thini, f ödd

1891. och son til1 Petter' 0laus ånd-erssorre som infll"itaae ti}l
Kris'hianopel från §orhamn 189? och aå inltöpte fiskefasti-ghe*en mec
till-hörand e gård f ör 15 " C,00 kr, I\iurrarand e innehavaren ev f astig*
heten jämte fisket, §rnst ;ri-thini, inhöpte den jämte rri11a crch an-
Iäasnrngar D"v sterbhuset f ör 55.000 kt'n

Älfistet vicl kusten i }iristianoi:e1 är ind+1at i nunrerade fj-s
fastigheter, arrskilda frå"n na:'}eägarnas fa.,stigheter och bestriåt'ta.s
som särskil-t1a fastighe*er, srrattelagt flsken ErnB'0 !il-tliittis fj-ske-
fastlghet, som är taxeraå til-l- i5 "000 lcrr omf at'rar f;,.:'a kar"tl agca
s "k"åttroar'6 Iessa Iigge:' inte i f 51jd utan åtskri;as av å1b:'oar,
till-hörande andra fiskefas'clgh+ter, e-Lt för fiskefastigheter van*
liSt f ör'hå-11ande.
De fyra ålhroarea är:
1" St ora Iirärna.r'en
2o Sengtvart { l.li}1ab,ron )
3 " Säoden
4 * Slussen

Ilessut om a.rrenclera.r rt lti:ini tre st;,rctr';en intill-* e11er ifle11an-
'l i rsanrle åt 6oor" av F,.ialmar ilai:lcui st !ör en å.r1ig erretl 6-sslrgir"t4 + 

-tle 
4u

a:r 2* 000 kr* Iär'igenorn blir sö1:ningsva.tten (= området rnellan trrå
utsatta garn ) slirre och ett rnind-re antal garn kair ut sä-ttas med
såmmfli resuL*a*, vil-lcet med"f tjr p,.,"rseväråä" bes"}:aringar a-v red-s1lap "
*iv atth:-nis ? Erl-broar" ä:'enc-iesl: tre i bruk för nä:'viirancl-e*

f11l- fisi:efas-t;ighetevna hö:: inte nfrgra byggnscls* eiler hamn-
a.nl-äggni-ngar* Vj-C- köp får liöpar:en anskaffa, sååana säi"skiit,"

:]:jåg}f+-?jJ:, r}e-nutiaa bot-bengaf'nen ä":' i
sTo::ilsett ä.r sarlila hcns;truletion som 1920* talets" IanC.armens 1äni
är ireroend-e av riat-iend jupets tiiliagano-e f rån ii.l-bron och utåt och
kan rrariera me.Ilgn 75*l-25 famnar, I:'r'lianten är'i regel i-0 alnar
iå-ng (i lanåarmens 1ängdrlktnrng ) och 9 al-nar.breC, {på trräe.en
mot landarmen ) " I'jupet skali vare i f of mera än Ya'c'i.end ji;pe* och.
b:'uirar: variera melian 11 ocit 21 f of *
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fr:-:.;LCz-r,mer ier'l er 1n ;-1en f rlrn r:.o-lisra.a.ri orh. stl,r viii sicl ärL oirr -ri;'r'-'
1a'*-leno So,-ir icil-a:.: -1itn3.el-a.u trr:l';så. eIl iC; fanra::15nE -li-na::r" Brilgen
irår:'ril' il.g:", :;::', u;bunåna 2-i i;-;: l:i:1 o3].t :jec" j--vl:'r-i*3'a l:i1"
.i i:e:t a.:1je:: s.,iy''it€.ii?11 ellc-:':l:.s1;-lCitilrr, sOr ltaf":-n;inS nei';rå:",ar
:rr'r::5 et-l ri-:-nt: håir"llen ;r-l-tr*e;e -'ei1srt, ii';er::r: s1-'e';1r':'1i-e'le''1,
Lia::somingå.ngenr-.v-i.ångs;l::i::.garuppbunC,enn:e..två.t:'å.cr-ar'iåe'rt'
sa-",:nias åien, meåan f isilen brl,Llia.r' s-Lanna i f is!;'ienai:. 5tö::'re f rstriar',
såsom pig5.,.u.r, konrer ofia- -:-nae li:l;:e :in ril-l-'l:a1ger''.

Ältenen är' i sin ;'t*elr-q;-iä iini-a fastg j crå rri-c en lilr-i j epå1-e
nci; i:i;tje.rep, sor iöpe:: i en -L:,i-jc.

Eo-;tengarrren vittjas 1räiriigen trt,Tje dag, oc.lji åiien ri.ppsamlas
i en su-mp. len f örsä"1jes secLan .,.id -Lil 1fäl-ie "r;'i-11 åluapköra:'e*

liisuet börjar i mit'ren av juli och på.gå"r ti11 bö::jan å.v nc)ven'
be:., åå gel:nen tagas 1n* Sena::e tages ä;ven på1e-:"na Lr.Fly nå"lniIr.gen
bö,:jar på, n;'tt i naj"

Fiske mecr ål-irofiInor och F'l-r;'ssjcr förelionme:: .d.it.nu men i ringa
omf a'i;tning 

"
g- ^.liJl:l-slie i äl-ire tiåer-" "ini-:5t Srnst Å1'c]:rni" Före förs't;a

ira.rlc"GE?1§{-TäFäll1tmman-el-}er å,i-r.vssjarr d-et '.'iLtigaste fångst-
reti-sleapet. År 19i5 införces emel-l,er-ijl-d en ny för"bä'btra."i tlrp av
den s,k, stor:ryssjan, Iet vau llrnst Ålthinis facer hand-l-anden
3e-i;ter 0laus .i'rncierssone som in-hroC-tr-ceraCe c1 eita reCrsl:ap " han vP*r
f öC,d. \86i i torharnn och hade f 1;rtta-i tili i{ri st'i e.nopel- 189?, där
han öppnade affä"r och bage:'j.röre1se t går'cen Stensborg, som han in"
könt mä e ti1lhörand.e å.1f iske och ancl-ra f ishen"

Id6en til-l- införanriei av storrlissjan hade han fått på en ut-
s';ä11nrng, åä:" han fått se detta:'ed.skap och noga str:d.erat dess
konstz.i-rkt.iono Efter henkomsten'i;og han i tu mei- ett til-iverka erl
s-r,orr:"/ss j ae soin 1915 utsattes på" !rovo ilesulta.tet ble-r öve:: f ör-
.ra:ntan gott , och P.C "ÅnderstJ on -L og nu" på a,11var 1 tu me d att til-1 *
ver.tca" stoyr:,'&S; or. Å" 1914- -krad.e han 14 fä.rd-rga, och cre sattes sam:
ma är i bruk. Han fick nu så mycket å1, et'd oet inte Sick a-'ct al.r-

Srtra i.eno Ifå, anstä.11-de hen två snickare, son -Lil1.reri:ad-e sumpa-r
to, iilens för.raring" Vard.e:'a sLlmpen hr:nce ta i10C itg. å''l men

f;r'1- lries 11krrä1 und-er bä.sta säsongen på ett par d-aga:'" f itl si-st
had.e he"n över 15.000 kg sumpad å.1* Iir.iget Lra,d"e ti11 en bör j an, larn-
slagit å.l,handeln och cie högs-La anbuo" harr få"tt va::50 ti11 -l,0 öre
pei" kg" Ä{err:inciersson i:es1öt ei::iel-l-ertiii hå.11-a på"sin å11 och vänta
åcn se" rå r,.j-ntern !rom också eit cmslago Priset steg, ech Arrd-e::s-.
s on tunde s$ä1v exportera sin å-1 til-i Treklanci.Iet val: Cenna l.vck-
eioe arrer, som blev uppsi-ap;et ti11 sorlen Harrlr5 bildanC"e av en å1*
exporltfirmae eti; fr1r.ökerr oeh ey! konsp-rfatrrik, vi1lca. nr: övertagits
av *-{::;;n;:ä:i=:;ä:::ii:;};å:'liäu;a:remor 

på arrLir6r uec ma*eri
a1 ti11 å-lbottengarnr. sorn nu hade lcommit i"bru,le efter stcrz';lrssjan
och ut-brä.ngt ciennEr* l,ven d et bl-ev ett st o:'f öre-iag? s om tin i iLag

förse:'fisl:are f:"ån när'cch fjilrran net na-be:'iai *il-1 sina bot'ben-
jj<ra r1 ö

Sonen sr.nst örrertogz sotn: cvB.Tl nämnts, efter faierns ci6c'L rienne
fi-sliefastighet jämte rrill-a och fisirrecl-skap.

3ai,'.;1i3a D:öc.er ciet \:a-r. :l- S;r'Si;On : fe-nil,ier:- a.n-:o3"o u-ion
iic,bert na-mne-b slthini? scm.ionmer ari j"1-bi.Lin, c'et anå::'E' a"v solien
jJar*rrs, rrn'nrrertllls äObei'-1 , SOn S.\r fiS,'';:re ailnänt ka-I1aS Iiche;'i1 i
\ia.ssnciösa, ans9,.g e::re11er-i-r u, L, ; q i.rJ5Ui.i
-iad-erns ef:ei-IlArrlIi oCL: he-l;e:' d:'rf ö:' f oi:-+f e-r;.ricle ,'-ili-e ISllroIl ,+
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En fiska;'e och affä:"sman, -letter 01ar:.s Ånc,erssoll hade i
sin afffiäIilT*ffirr,nta.r fö:: tillverkn-i nB a.=t näi-i'-^tr*
ske.p*. Eisliarna til-l-r,e::kad.e rl-rnligen på cl-en ticl-en s jå'i va sin :'ed-
Skäp:;.i{en i bö;. jan ev l-900*-LaIet bas}utade }in.4-erssoB 1år"+;a ti11-
;;;tr;. trra 1...;.islingor ) tii]år=sjornas Ia.niai"mar'" Grrnet 1ämnacte-

r-,.1 bun*vis tr11 d,em, som rril-l-d ea"t,e.ga sig såd.ant arbete" f arbe-Ls-
lör.r beta-1a01 es 4lcr per'rr-rnt- Bini,ningen u."Lförd"es mest sorn rrinter-
a.rbe-ie, och nä'bbinO.arna f ormiigen s1e'bs om garnbuntarna 1' d'åL Ce

1ämnaiies u.t. I Tcr]:amn var CLet mår.rga, som lå d'etta sä"it si:a'ffa"i'e
sig en liten biinl<omst n

Iet var mecr. så.i]"ana gransiingor och granbun'Lar, som Sor1en

Robert Ånd-ersson i Vassmolösa öppna.åe sin affå'v, samtidigt neC'

at,r: han sjä-1rr bed,re-rr fiske" li11 en början for han sjä}v omlrri-ng
på mo-bo:rclrleI och så1"1-e näten. I,Jen d"et c1 röjde in'ce 1änge, innan
även fiskarna bör.jade besöka honom* I'iä:: de-b sed-an kom maskinbund-
na nätred-skap i marknad.en, tog iran a-ven hem såCrana, cch hans af*
fär utrreclil-ades småningom -bi11 en srreciaLaffär för b'ottengarns-
rea-:leaPr en storfirma i brenchen"

.qven i fiske var Rober-L Ändersson en föregångsman. Iet vär
han och Bi:.ger Brost:'öm i rJärnanäs som 1922 bör'jade fiska med" i'.1-
bo-ttengarn, d-et första- försöket på or-ben, rrilket inoul kort fick
må'"nga efterfö1 ia3'e,

Om storryss jans konstruhtion, se anteckni ngar frf'"n ä,r !954,
i'(å TD" c et a1 on- Vio. 19C0* 'rål-e'i s trör j an hade

en armt j ock s &Y trr$' stänger=
snodd. sarv av halm* Ien utb;rtt e s omkri"ng i90 5 r:ot en sarv tuv lump
( nä.t eI-rer" tyg ) el1er gaml-a tå,g..Si:.räI halm- som ir-rmpsarlren sten-
ad,es för g.tt Iigga an rnot bot-iens År l-91O j-nkö::te P.C-And-erssol1
ett par-Li i(ätting a-tt anr.änd-as som sarv och f örså"g all-a sina ryss j'
or Cär:ned-, ett initiatir.r, som omedelbart u.pptogs el"r ano-ra fisl:are
på ort en'

Fåge1måråo
Ortgarn"( Se förEä;EäIftI-6ver saml-igarne \951 nr" t,7," )

0rtga.rffiä-r ett nätred.skap ned sannoliir-i; encias-:; lohal utbred-ning.
Som namnet angere avsåg aet fra.mför a.lit fångst av art, ido llet
f örvärvade gar"net är f rån slutet av 1800-talet och grimgal'nst]'p I

c: a 50 f amna:' 1ångt, överteln med sävflån cch r-rnderteln av hem-
stage{ ta.ge1. }et är hanåbu-mdet och av bomuil-s8:a3n.

.Ga:rnet sattes som stänge i.rikar: med grunt vat-Len om c:a
1ms djup, Ivå man fiskade håirvic- tillsammans. Sed,an ga-rnet bli"rit
lagt, tt-pl-ockadesl drogs, c.et inåt sr;;lckerris, så at-[ d.et.'rn§*änge,a.
c,mråå-et minskades liksom vid notfislie* Under s1u;fasen ltuno'e fisk-
en plockas upp med häniierna eller't,ågas rfled' hår'"

HottningoUnderrrinternhottaså1frå"nisenmedfer,e]-1er
se:lle?ilJå-iil -T-1eva = grena.r )..iiärrri0 skall hot'i;:1ången nå eie. 4

alnar b-i,er iåea. Försi upphuggås ett hå] om c:a li2 rfls diametei',
.;arrrid man gör ett mä:,rke, dzir ho-Ltrllngen skeil bör j e" hlan g€'"t så'

z.u.nt hå1et, u-nd,ez" det man hu5Sger i botten med l just:'e'1" Nd"r man

Sä*-l runt å-it var1r, sTi cter män neci stå"ngen l,'t-Lerligare iA cn och

gi:-r eil. n,-'i rund r Y&rrrid ma"n hugge r l"'b anf ör o en in:'e ri ngen " Så iråi:"
i", ,u, pa, s€L 1ång-c stringen yg-cker" Fiå1et sarges sec,an va'va u-i;*

hol"tete och man ffyttar till- en annan pJ-ats och börjar frå n;rtt"
YiC, ho',;tning årn\rä.ncLer man stu.niion C.nOa till- L2 IIj i-ångF; sta'n8;er P

er i utrreckirn
lran t i1 sm r]"ssjo:'na v unclertelnetr

./b
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Elekinge 7*tloi'h.alrns s:ä-

r c R I{ Ä i\i i{,

Uppgifter*a grr-r.nclade på ned c,elanden av dohn Pettersson e f ödd
1395 i Eo:'hamn"

T,axfj-ske* I' I s k e m e d i a x g a r r:i' YiC Utrjan av
1900- tal-et.

. I'iske ute t1l-l- havs mec- ]-axEarn kaI1ad,es att vrakao Garnen
ha-cLe en maskstorlelr av 7 verrr per" aIn och va:' 12 mastr'or djupa och
ZA fannar, 1ångao jie saknarle bååe sänlie och under:-leln och hacte trä-
fiån i ör,,ertelnen* Senare ersattes dessa meC, korkflån"

}lansa-Lter'lp}till5CgarT]ienlär:k.,Jidvackertväd-erha-
ite man l,.sboj end"åst i eaa'än6an ari 1änken jämte en i mitten och
L*.5 fast med. håten i d-en andra" I,iicl- storrrr fick garnen driva fri';t

".f, haC.e d.å tre l-;1 sbojar, Srlundoni ankraC,es cie i ena:ind-an" Inom-
strcärs ä-nkraites d.e r båda ärråa-z'rr3., a.rr l-ä.nken, I'teIlan vart tionde
garn sattes clessrr.tom en riv-åre tr rraLiare e med f1 agg" Garneil sat*es i
solnedgången och C.r'ogs före C-agningen"

llet nutid.a laxga r. 11.sf isket,o tillgår]]å
samma sä-ft som förre men man sd.tter u-op til-1 200 garn i en länk*
lJenna år coclc u,lpdelad i f-rrra mincire l-änkar raed- ,C garn i varjre"
)e11änkarna f,ö:"e1as uedelst et,-l liient tå,gr strä"ng, §oln briste:" vitj
hårda på.frestnirrgar* Yai. j e åei]-änk ha:' -l 

]'sbo j i båda änåarna'
Ga.rnrisket börje.r på. 1rösten cch r:ågår så 1änge iräc1ret och is*

förnäliand.ena medger* l,{eå ået bruLa-r *com regel \'ara slu-t föv'e ju1 '
Få vå:.en å.te::upltages Cet så snart d"e-h är isfritt r.rattenr vanllgen
i mars- Se skiss" 

i

I Å' ,'i L I Ii 0 fi" p -^_-F a s t atl i n o r, lrr L9";7 bör'ia6-e fian fislca med" l-a;ilinoz'
i !orhann, et,r fiske som ]naR iärt från IJiste:r1andet"

En fa.st l-ina bestod" a1,r en strängr som f örantrirad'es med en c:.i:
1O kg tung sten octr hade en glaskula f,å mit-ben+ Övre änd"e.n uppbars
av en kubb med lekane, och från ri-e*ta utgick s j ä1va laxlinanr som

hadre 5 famnar til-l- a.en första och 9 tili clen and'ra kroken" tafsar*
in" .rrå enc.ast I f ot och u.tgick frå.n e'bt liorlrfr öte* lJellan d.e i:å.da

större fIötena fanns två mincre att irå1ia upp 1inan, och rnellan
ki,rbben och oet förs-ba ytterligare e-it lite'c flöte'

I,a:llinorna u*sattes i okt ober och f ick stå u-'te så 1ä"nge det
T renvatten. Ie vltt jad-es oeh agnades rrarje d'a8r om 'r''ä.c']-ret tilt -

{

il r i v 1 i n o ro Å" 194S införiies i forhamn en ny form aar

ls.xiinor, s,k. crirrli nor, ,bisvicl övergicli man fr'fLn taf saf' av bor:i *
i,rllsgarn til-1 -haf saI' av n,filonl inao i.:.liet var O-anskarna, som f orst
lancerat d et-ia f iske, rrilliet gansl:a. sna:'t ut-brängde fisliet rirecr fs"-

sta lin o::. i(ons;ruktionen 8.1I Orivlinorna f 1'amgå.:' av skis sen' "

\ra
ds

Fisket nied- drivlinor bör' j acie i augusti och

berr. trinorna sättes före d-agnittgen på morgonen
3*+ timmar, innan de rrittjas"

pågär ti11
och fäx stå.

i c, ec ert

uf;e

§n drivlina bY'ukar ha 50
Il afsens langd är c:å 2 famnar"

krok med c : a 10 f amRar me11an v51r j 3r

L

L

L
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SIekaIIåe u-Y '
torharnns sn "

Ett sä.tt kan bestå av ?0C - 1000 krok, lionstrulttioneri åv

laxlrnorrra vari eraT något på o1ilra orter på kusten"

9^ ^.A]- IA SEE O

:,Jiiske-i; har seCan gamla
heterna för}';niPPat hemmafiske
te sjä1va bruka sir:a älfisken,
il ^1--vr^i l§Aal E c

tio.er-rvar.it ett med strano' rätt-rg-
och all*aril i cra,g*Om strandägarna in-
arre no.era' åe u't dLem ti11 nå"gon

,,}*

r i s k e m e å r y s s j o I* I)en vilitigaste formen aI'

ålfiske \rer f isket rned- ålryss.lor, e11er, som ctet of'c8" ka1las på

ortenr trrysle err" .tle är i stort set-b av samma. kons*:'ulction som Små-

]ani,"in,r"i"r.= ålhomnor och varj-era liksom d-essa, ofta i frb-ga" om

storlek och d;;;i;;;; Ärar" t.rlper var c;a 5 foi höga i ranlten(=
st orbågen ) och nåe e pa.l-1 (= tvä-rträ ) a.r etrr',lanken och h j orerna
(= r.inlarna ) rrar av en. l,an*a'men "'a' c:a- Bnfa-mna.r 1å.ng men kun-
de variera betyd.l-igt, ber:oenoe på cjupförhå11anc1ena, aär :'yssian
skul1e sä-ttas "LTncLertelnen hade en grov sarv a1r lump och gamla tåg
mect stenar *o* sänke..På. mit-r,en fanns en stor meflansten"tiirertelne
ön haCe f1ån av trä*Trån storbå"gen, r"arrkeny utgick en ginarro"
Båd-e gin- och landarmen hade genarmapåIe " Iil's=r*o ha.a-e två in-
gångar: BE f ör -benan, f iskahuset, och en f ör a-nd-:'a f i skahuset " På

pailen fanns en pa11åt"" at-b håIiå rlrssjan via bot*en"storbågen
åtagaaes på s],csicl-an mecl- en sten och e'dt tåg" Be-I8en ha"de olilia
arrtä1 h j orer, a1lt ef ter bä1gens läng11.Fislhu,set f ör'ankrade s med

endast en sten, som 1;rftes upp i båten, då ryssjan vittjades"
Stenen hac.e eti tås med. r)'ssjeIäter trryskelä'ce rrför rrit'i;janäet'

Rliss j orna ),,csa'ctes från ålbroar med ä;"no.a ripir ti1I ?4 ryss jo
or i :'aå, åa, clet var m.'icket 1ånggrunt * lari'åarmen f ör'bano's itä"r-
rrrd med intilliggance ryssjas gi-na:"m. Se sllissen"

flfterlglCigjorueST'}rssjor.nastörreochfickoftaenpall
a\r järn, varig"rro* pall-stenarna blev obehör,"1-iga"lano armen g j orli-
es iangr*" pyån bå-d.e dem och gl-narmen u-bgrck två kilar, som bil-d
aC,e en sär"ski-1d-, springf oI'inig ingå.ng, )-illna-rri"e oen på t'ottenga'rnen
Iiilen f rår.n gina1mei g j or,des 11t"r",,rC nägo-r, iäng:'e{ c: a en f ot, a"n

på iarrcirrr*rr. Såd"ana-:'lrssjoz'sa-'r,tes t.r-å ti11 t:'e i fö1id', a1lt
efter. bottens beska.ffenhe-1 , stund.on en'd-as{: e11 2 + En större f-orm

av d-enna typ keLil-aces storr;rssjs och hade treila:: vid ingårngen*

! F i F k e m e d b o t t e n C a i' 11. Sotten4arnet kon

til1 forhamn är L925., l-re förs-5a, som börjad'e meC detts' red-skape

var haneland,en ÅIbert Johansson crcir bond'en Åugu"st snd ersson-
Ålber* Johansson ver morbror til-1 c-'1-en förtlt i samba-r:.d med botten
garnsfisket omnämnde Rober-b lindrel'ssoy1 i llassmolösa och 1r"a'd-e fått
me* od en 'f rån honon"-Å" 

LgZ6 "paffaCe sig iohn ?e-btersson och tre anC"ra fiskare
två bottenga.r'n, och därned vaz' bottengarnsfisliet introd-ucerat i
Rorharnn, ilfter en uppgå,ngstiå hay cLetta fiske gått tj-11-ba}:a på

orten" För närvarancle fishe. I'enc-as-a ttrå fisha::e i torham'n meä

b ottengarn och har sammanlag''; f yta garnQ
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Fiske med å1
doi.qc i [rorhl:mn. le'; ",:ir 'l

amma sä'bt soru På ana::a närl-i5g
s !å ea s.k- 5 jubba"e Yarrii- so

Lia:: inte haft nå5o:: störree v.
?. ^* tt

?.gBe

eo.rivits och beä::ives -ror'i f arani e

ä.nd.e or-ier " Jf Y Stu::1:ö * lieven
m agn b::ukas tcbi§ sl1er TAYF'-"

1:e.mn liks o
.ri-i 1:ommit

Eiske reå 1 i1 st er §

jus T
m på anCra orter i tsle1:inge"
ti:-f anrränc'ning, t'er'oende :P

.r r2 7\f:, al-r rrarit as stor bety*else i !or*
Olika slags ljustel"har Gar*

ä. d e :1i s kar';'e r' , scm a.vsetts,
elleru sås cm viC älilu-strlng,, På'bo-lte ns beEj;affen]:et " Fö r ål- 2,r!*

vände'man P
ri Ll X+;ärE l1 '):i b i O-E bO-Iaen '' ci.u L.r?:: r't G

ci a. T l-rl- ö lEvc-J ä-rno ?å s-tenig botren l:aCr e lla n ri s -b er:snubb a" Ir

som tar bet;'1t1=** grövre ocn ha,d e triort g:"ena:') än å.1-

v 5 -6 ieva-'t;rP, s-ii;nd'ou ?ån-

a" r" e l- e'r,'a ( =

'u'*u*;urru, lju.stringen so$ r.justreR-har vid Br-e.<ingelcusten sin
särskilda terminologi. f,iksom rrici s:::ålandskusten benämnes ijust-
r.ingen olika rrio åagsl-jus och e1d].jr,]"s" I fö:'r'a farl-1e-L sägs aan

tI slrrä. tr å1e i senare fallet t\ fati' i l juse tt Båda sät*en kallas
raed ett gemensant namn att tt sIå å1 !r o

llå" mån f or på I-;use, 111s*e ran sig meii sti:tl: i''-re c"r :3i 1il=-
på ett brand. jä-rnn- Senåre till-kom pikalylrtan f ör -f,ot ogen'( $ e sam-

i;";;";";) . lå" had e fie'ra kransf ormigt orc nac-1e br'änna-re me å veke 
'

som fic§ fotogen f::å:'n en gemensam behå}lår€r
?ikal*rkI*n efter'cräc-ces arr karbiälanpan' -*olff är'en iien ha'de

f lera i-.r'annarJ ""uääå"- r,oä pti"usiampan ned strur-tpb::änna::e ' 
och den

användes ännuo , alldeles stilIt e11erFör at* trru-nnattsLå åi1 trbör" d"et 1rs'rE

nästan stilit,'cy ånnär,e man inte §e ålen' I,ätt krr'r"sning kan man

lugna ner fitecl- rr blel:e 'rr s on f v=amstäiles ur torskiever på ået sätt*

s1'j:rat-b$.evernfårståi-ettkärlisolen'til-1st-ranenl-ösesut
och flgter uF!+

3, t t h o t t a å 1' ( o som i bp ) a' uti hu-g'ga bl-int
efte;'ålenrtrblind-ho-Lta'rl"flet'faka'nskenåaufrå'niscchfrån
båt* I förra fa11et hugger man Llpp ett c:e l*2 fot stort hå1 i
isen och går r.u-nt dette,, unåer.det mP*R stSte]'1ju-str,et r botten
sä att st ötpunkt erna bi j.aar en sri 'a1 kring rnrtt ene Från båt d ri-

vef" man, r-.,n.d-er d-et man h,ugger" bij-::t i bottån* §:'äff ar man i båda

failenpå,nåigo:stä11e1därå].en1igge::tätt,lcan.ciettafislcebli
1önanie "

.,*

Åb'0of'raYt'g1u'
varvid- man an''rände s j-8 av ett s

Get eltdas'c eke. fr'ån ringa d-jup

Gä.d,de.rrstrlrätde
f ör l3rse +iia-rvirt anrrände mån e-;t
åe tiil trtinna:'tt(* Pinnar med

sä.-it har numera '"zPPhöz"t '

g S a d e s rr fr"i+n is eiler hå-b,
:;" ahborrljuster" ?$' isen icu'nde

på grun,d av d e-L sYa.ga' 1i r;"set "

s tr f rå-n båt bå"de vio b1elce och
gä ci cll:i Lr.s*iie:' ineci levE.::na omvanctl-a*
huiiir,gu"t ) " ilessa båca fångst-
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tlorhamns sn.

iil-Lfislce"
ä. l,-O r e f 1 s k ec At-b gå ut på,isil-1flstr;e ti11 harrs meci.

arivgarrr kallade s f örr" , och ?, enäane s -qå i"r:rP-, 3"!*', rr rilaka-.rt
{ imperfe::t. .rrroh ;), Iet bedrerrs fö:'e mo';:röbå.tstiiien ( i Tovha.mn

i"r* 1910 ) meCL s+ lto rrz"akellor, §ca rranligen vs'T ?-7 30 fot Iå'n
ga och riggad-e med sprisegel- ( :- Bl ekinge i regel ben$-mnåa snri"'
Iegef ) *äå topp och lr13rrra-re,'frC.igare hade iiessa. bä.tar ha-ft et-'
ste"gs :.åsegel+ lå var j e båt fiskacle ve-nligen 4 nan nei:- 2C €iå:rn
rrar6.*r8.+ Garnen ve"::2A famnar 1ånga och l-80 inasiloz" C-jupan $]e §8"-u

tes pä kvä"1}en i en iänl< om Si garn cch i,rogs efter 2 n 3 timma;'
UnCer. tiien iå"g iråten fast i 1änkens erl3, ä-nc,a- ocho i'åen ar:dra
sat*es en bo j, Ga:.nen rr (ulbad-es t', sänktes, til lJFt+ bestämt d jt--
ilp med elst kul'nar ned kubbare? e sofi f a.stg j orri es vid .rraI"i e smL-llt
( 
-= o.är 1dr1;r1e'n knöts samnan )' lu" ..-ic're t;rper: alr s'1v:n hace *::ä*

aI8.rr l- o\ier-relnen. sena::e tive:'Eick m.g.n';i11 ]io:I"kr f unåertel-Yren
var d-e stenaue "

'$

riTå -ro 3 r f öre f ö:'sta v: r-l-CLsl-::- ge't * oni"rring i9l"a) j- f oraa-mnllo-Ei4 a 2-L

börjaoe motorbå-tar komma. i hrutrl och t:'ängde snera ut ie gamla
riz.a.keko:.flr.åe In. annatr samtidig nyhet var, at'.: nan lö:ja"de *ök? .. =-siilen med hjä1p sv termometer.. iltian visste nämligenU a-tt 6-sn h"ö'-Lf

tili i vatten meC' en viss -lemperatu:', I'anli;: en' me-r 1ån. 11 1di grå"
der* L nånl jus f ann mein c.är j ämt e, att d.err åtek ci jupare I §å att

-lnan flck tcu.ila e,'(empelr.'i s fyra f a-mriar, även ca rr sifl vattnet rr

fanRs på en§ast en irletei's djuP
ifärmere*lana satte inen höst och.,'åi'garn, som föran}lrades i

enaäncianochfickÖr:.rrafrittidenarr'd-ra.,Ensåd.a,n1äntrr?:ad.e
errdast 4 garn, X,'1eri man satte i stille-b flera 1ånkar, vanligen med

strömmen"
Garnen sattes på kr.ä11-en och drogs påL marSonen" Då flskarna

korc hem, f ictrr ltrrinnor}.ia h jä1pa ti11 mec att i: bena r'' gerneil liir-
som meo a*t seåan laga CLem*

si11f 1ske meii, nct* rnsil1no*inköptesa955
fö:. Elekrnge l{u.seum på." jorrlS o-1,r g-i'eve }1 ans lii ac}rtrr:eis-Le::. Sä"1je"re

var S.ren lis"r:is§on och köpesumi[a-n 200 k:".
3å. våeen beci3er.s s-i 11f is}e även nec:L irot. ätt ns'i;1ag utg j orde

i regel a1i 4 rnan med- bå*, blekingseka. om c;8- 16 * i? fot" ltan fis
aC-e..,ici bestämc-a notGrag, åd-:" ciet 1,'a.r renbot'-r-:en"Iå no-Len sliul-1e
kas-has, rocl-O-es f örst ena ?1-Lelnen I' tå8let? om. C '8. 2C famnar u"t *Iå
lånqprun* vat';en -LoE man f1era, änc.a til-l 7 Ag teina.r* SeCLa.n fö1i
Ce rfota,rrnen, tllalrren rta:ird.ra nctarmen och sl-utligen lika må.nga.

tel-nar som vid- början*]jr-rpå i:örjao'e ITI3'n sr:e1a in tel-na:'na' nå" trråL

spe1, ett fö:' vard,era räcka.n av -Lelnar'* .iif'rez'hanc. soa telnarna
spei-ades inr flirttades spel-en nii-rmare vå"ranCl'4." Irär al:ma.r"na- nått
landr*og man i mea- hand.kraft för" s-"-lt ilra noten i land" !ärrriC sto
mån pä ått stäiIl-erså att i:"nderteinerna ku.ni|e föras sammB-n ocli åra
ås gä*", samt av tvi-t nan., d-en ene bakon c1 en ?,nd'I'e, rned'an örrertelns
na- iirogs \,'ar f ö:: si-g mea en mån i -rari e*

IIir trra1r.en kom in r,'id. lanc-, beg;rnte man |r11"''a u'p? ei11en och
for"-lfor därmec1, tiiis fån6sten v€iI'bärEaL' ljå -Logs noten på. nytt
in. i båten, r.":irvid- §ian f ör"s'i: ]ai,e rn !:alrrer.Lr sec'1-a"n ir'§11 aI'm, som

skuil-1e sä.ttas sisto och sl-utligen.oien ftl:"s-ba al:menr :ia1"dera i sir
oärol.i'l r'l+ iräc'LrCll al!!iU.A rrL'uo

på. liästholmen ocii Ytte:'ön är fort:['ara'ncie 4 no'r'ar i nn.lk, oc1:

-Fi c1:at -i.'8r Son fö:r"s /aor'-*

t



forsken så1des färsk
ning i små.Landsha'mnar, En
toz'skfisket Pågick r;-nde::

Ånd:":-fångst
ot': c--"ra,:, gofl sliPacles ca 1

:'ocl.åes fram'
Annu r;anliSa.re vPr att

oeh ki:ok med- &$11 e Men agnet
l)ärvicL fick bfiten ligSa och
årorna ti}1 lagom å::ift r or

e1l-er saltaces in i tunnor -iöT försä1i-
öe1 torkadres f ö:' husl:ehcrr till- 1u'rf isk "

tid.en sept aprr13 a1ltså i nåna'der mei

s ä t *. to:'sken
5 famnar diuP*

sI-ö j taÖes också r*ed
efter en bä-U, son

pilka torsk" Iet kur-rd'e ske med' err l-ina
utträ.ngOes senare a\r krolc rted b1änke'
d"riva, e}1e:r ocks:1 h511 rlra-n iien med
Äot t'i f,ste. så att ien lrev fö:" for-L'

3å-ttYp er.
Uppgiftef'na huvudsakiigen grundacle på rned"delanden a'rr John

?e tt ers s oR i T orh år§rl a

1"

L+

fvå" par å"roro

)

4*

1i-i11rbh el-1e r' l:n obb
l:l era st ora däci:a aie

Bl- eldia§;€ lralin s }<R

rustade med råo1je

rlrakekä" St orl ek i allmänhe t me'i lan 21 iA f of '--ffir-io"r. och titen klyrra-re" fvåroöåare" r
fiskacie f.vra ri€ln, senal:e enclast treo

iirokabåt, bI-ekingseka , t7 * i9 f o-L ' För'cle srlacl{

Fö rd"e sm ae k
vrakekan

och foclc"

Fjorton- ti11 sextonfoting" Seeel som krokabåteno
4vå lar äror"

Kanot. Ånvä-ndes för' jakt och småfiske' särskilt C'å man

?rEJTäe"e e 11er !i1kad'e '
Fiskekanotenu.ppgesvaraenutvecklingavdukkanoten'varvid
cluken ersatt**- ääd tunna borcl av trä- med hibehåIlantie. av

kanotens ursprunSl.iga, formo }en ånseS trots sin li.berrhe,g för
engoCls"iöbåt,rypensägeS.Yaralancera-davb.åtb}rgsag.enJohan
&tårtelisson rrån båt=" Hästholmene ya-rs säne1'nu övertaSit
f acrerns :/rke *

Ävorlannännctabåttyperfortleverä.nnukrokabåtarnaoch'båt-
aT}4la,vä1känGaundernamnabh}ekingsekot.',smntkarrotermecl.
bord s ompå en båt f ast -Lunnare * tiven ka'notei'na kunna f öra ett
litetsege1.-}åend.elplatsera'nvänd.asd-ebIoå"r,'idfiske
sreå.1:SIroYr d-ä C'e är häLnåiga a't'r' menörrerera för eE ,.*R" låan

äå; il;"'åo"tao* rned saå mot orer I den* irå'gra av c e sa'ruLa

b1e}ringsekornahar oelrså, blirrit utrus*a.de l1eC- rnotorer och 5åI
bra som notorbå"tal* Men o*-aut ä:r f:'åga- on nlrbyggna'C- av h:å"tarr

brukar nan rnäst bestä11a trrestavad'e snipor' som är bill-igare

.Sor* bå**typ t orde .bl ekingse}len r,r3I?- den nest fuJ.1iroml.r.;" *I4*

mogebåt sonl finns, mycket;;ä:jöbåt och däz'jänte rra.ctr:er i
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orhstr.ns s,11 r

:j-l--eil:i1r:;ra€:i ".r 
eå'-*:'::clf;' -:-il lci' !:'::'-'-Iie[1 'J1"iic] affii'rsresoi']

",i:1:- n-i''r;r ',;--=ir=.""-rut- -1-:r:'''' 1;'-:1i.'':: i;r'-rJ-1:'t's!ilr's-i:eno
l:-.;-; ."O.-r,.,,]-:ac:.--,s tri-"1--:-etl r :; -;:::' llelii..ll:l o

j) e t n L1 t i å a s I 1 1 f i s k ä t+

SillfisketbeåriveSnutr'eI]aqecl.c-äck:,-dereotorbå"tar:B
l:nob'ua,r, ore 2; ' i''' f ots r;'*i* ö-b-*t :iä: ocl: utrustade me

notoi'er -,,o*r=ilueir s:raneiia'- §äffle ekler -J'o1::ri'er" * sao*'

f :-ersåe* 'n.='i I iåi t'"':t''' t'u t:'e Eans besä"ttning"

Y.irnl 1A-*, v- U -

ekt ri--
a

Fisket]ne.åÖ1Tiv5arn]haririte..inc.Ler4;å.ttr.å-E.ra
större -j5ränd=in6ar.* Isen gårnen har gi:lis stö1:" ,o"*'å*r 

sanligen

en 1än8c av ?+ famnar oci: et-b d jup nu" 225 r*a,slror* ER 1än1c ka*

variera myeke-L i an-balet--garn nän- lestår vanliSeu a'v 4o stSrcken"

Y-Ltersta. Sarnet, t'8äcke;lr?-n*: 1ys!o j * i det sistå gårnet 3-i5ger

båten f astr o& det är *"*i .;ä;,-;: aräars sätter m,'n ä"ven åär en

boj" i---LL^_ *sfr r rrep sors förr, rrervicl ku-bbning-
Garnen kubbas rse $- lcubb o-ch 'kubba

en bestämnes iaed' hjä)-p av en termometer"

S i 1 1 f i s k e t m' e d t r å 1 ä"r nuree:"a det ''rilctigaste'
f €c:'?ramu heårives fo Tie trå'lfiske *uä; tå"t"'' Iä::'rid besökes mest

f ängspi a+t, seräa orlkring ä0, so ore Utrar:äan sar'qt xå}!.:i3:":Ii"li; ,;u"-

viå f j.sks.r två och två hätar tillu***ä*u" Iet tili5ä:' "ål -?11-T31u
ger g*rrut en fiire på "1-11?-;;;;t 

f rån "*'*e:'a 
båtsI1*- ren är f as't53

t ett :..reträr 0k? val,}a ;;i;;"-i,a:,,"marY]a och trålen ged' lcassen.

Irå1 ningen ske, om **g*-... 
-§å 

sommartur b:'ukar räska tYå cygn* Yar-'

på""äu" äa" i land need" fångsten"

-Lg.g-*.giåke'- , .n a -; ^:- rlnrä -,. j ^+^,+
IoTskrSIfllto::skfiskeged'Te\7-hi11;:ic]rfordom].sIoI'i,

se,st soi'å 1}ll , Reven agnac*"'i'u'*** på en siuhba (trairlu varje rev

kerrades ett;;;;;a-ie11er-;;;;;-! **r, nåse i verkäiihe'ben 120

krok kloft*u";-;';;;";;;; på en kl;f*" *o* asn anvåniies sillbitar

er.1er tobls, åui''äi;;= å.uiaa, at* usl? !ä. ^;; :1:::"1 
kar-1a.d-esrta'bt

stecka ea sjr:'bba ?å irarie siu'bba agnades f en hu-nöra' ' I ett lcrokzt-

lag deltog *r*-*u* **0. i:-o 
-åu-*ar* vara*"**[= en 1o*t) e1Ier ti]-1*

saä.*ans :o hundra = 3'600 trolr"

FislrebåtenYarenblekin-gseka9P1?-].tfPt',:"s.1t."lrroka"*
,Dåt, r,Heven i.*"iades rriO 5rr*O--.*tomskärs, där toi:sken brul''ade hå"lla '

t j_11.; och uor*-J.å.rsör kalr*ä*s tr torskaknöIar !1" Man g j orde antin-

geY} ö-aghast uri*r nattl:a.st--viu d-a,g1rast c,:'ogs reven redan efter

ett par timmar, vid. nattr<e-Åt r:-cl: äen s*å uie under natten ti1l

d"aghräctrcningenl Fastnaåe l** i botten' slets d'en av' och r'a:r börje

i andra anaan. 
"§i;;r-'o*kuå";,=;"ä;; (.i strv1.;a)' na'n upl' åen mect e't

'1sträkn sorn utg j orcr'es aY en en*t a'n ''re d ;;;i'";å- a-vhuggna en hit

'r*

frän stamm.etl"

Nä:: xan kom
_ _-iI

a5noCes P3 lll,rri-1
rriil oska.d,a-i agn

hqrr- llioftsc-:eE l"glren
s å j'ri 

c a rnan int o 111 :
f ictrr sitt a kirar"

,.. OLlr:L,i es, ii:rlr-;i:i C Crr

]i a1 \,rSj i..lqe.ile Cl'" I=f , "rtli-J'

och
on

Biel;i*5e 15 
"



]r J- e.L: ane, e J- ci o

lorhanns sl:"

ne störstå är aI.r samjij3. t;rp som de hohr-rs1änshe" fj-sllebåtarna.
§amt '/a.n1j-gen krur'*ribyggäa, ett bSrggr:aa ssätt ' 

s on f ö r s'6ös"

re bå.tar. anses stal:il-a,re ;itr klinken" lret ilal" nä"mnligen r.ris-

atsi€ra*i:de-Lof-Lar,ra::i:Liinl';båtavr,somfci::]istunder
sto::sar som t.e:l* s-jdol-3rcko:'na undez' vå'rs'lcrmen !95;;'
T;4i!tg specieltJ -nyggd"a cch r.r.*rustade fär: t?å1fiske" lie är'

av bohustyp och \ar rnoto::e:" på'u'pf tiii 200 hkr'e1ler mera"

Joh ?1 l,'et-i:el's son
g:unrr- f r A lr q n l i unC 

=-, 
re o

gancre orbe;, ä-r fö:id" i I
zirestuga viå Fetersvik"
ocl: hacl,e f,rtra barn' jiIär
fiske s oIE f u11-goc'i kar'1 t
ansträrrgningarBa så" svår
han df 1at o rrl a e

på jakt j:1err han en gång tr u*b::uj;en rr dvs håi;en gick runt
f ö:. en brotts jö, men han 

"å.AO-e"O-"s 
31v' en jakthan::a-t, :o* obsez'rrerat

va.d soill skett, tf u'l ha:' m;rcket got"l anseende blanC anc'ra fislia're'
och o.e håller honom f ör at* ha varit cien bäste och c'"iärvaste s jö-
mannen på or'sen* iag har fu"nni'; r a-t'c. han ha:' got'i; minne ' 

ö'T en

god. berättare å"rasr" och vinnlägger sig om a.-bt l-ä-mna korrekta u-pp-

_"i rrsn insa]] . :$ärtiIi kan ';ii1äggas, at-L han är en sympa'*isk person*
lighet, ,"d få- o::d-: en 8oo l:epre sen'r'an-i f ör f iska"rf o-rket "

lrars uppgif'ter hnvucisalliigen i-igger ti11
ogör'e1-*å- o* fislret i torhamn och nä:'iig-
oih**r, cren ag augusti 1395 i en liten fisk'
Se f,oto' 32-dern ?etter irlilsscn var fiskare
Johnn var 'rio 3-r, fici: h?* föli1 med t?
ro och segla som så.d-en" $iå"n;a 5ånEer i.lev
a f ör de ringa händ-erna I z-i'i c1e-* b1öC oe 11 r

4
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:j-e.!.ar1ge iY "
I +,. :a1- 1-', c sUULlir!

l, å rg G Å li ri s B E ls"

Änteckninge"::na hurrud sekii gen grunåaÖe på uppgifter av f isk-
a,r'en iiobert iakobs§on+

'1 QC, o 't heoi?evs si1lfis,t'le:i både nec
s a-* -i; e s i 1änka:' olrl f eri gärn I r''2 1"-

ä-ndarna. rne'i sten el-l-er r-'1-vag8;a'r'

S i i 1 f i s'k e.

I ä"1-d.re riiie r ,i cfliir-l-ng
.rrakeko:' ocir sät-i;e r- ^ Y. r-.1,- rr. rrautr § irailfu!1

i båLd"a.j e 1änk och föi'ankraiies
F5r'e jä.rnd-räggarnas ti{:l

fiske nec"i- sättgarn
B"nv.-,-nc. e s

be"'"revs
krab-te s0m anlta.re.
hös'; och r,rå..r n:en även på viRtern

0rn isltincler j-n'ie för'el-åg'

s1:1 ^ Fn e -4i
ar 1r ! r- 4 lre f rå.n i§ " Vid- sil-ig arnsfisl;e fr:-in is hög;g ioan

sen f r garnenS q-ril r aganc.e, för' ^'L5r ett stö rre, s edar:' två
ee c-ä"refter åter ett s-bö:.re osy+ Vi6l" sät-Lning e11 s'c e-c !: s en s tå.

G vl c'f ä st ad" 1in a ne C i-ini- er i s en. o ch ma-i; a de s f o i,rafi ror0i smi.-

medelst en kl-yka"Nä-r ö-en passerai d et ancl-r'å' st': rre hål e t ,
i inatn up P och et-L i åe ss andra. ä-nca r,'id f ö::s i,a. hE.le't 1as1*

gel'n d-z'ogs fr*.t' cch knöts sannan med- nä.sta gJarn: 1'rår€f-ber

ö:"s'': -arne1; sen tr;tes tj-11 önska-l iijup och tiet a'ni-ra" d::ogs f v

hå1 i
rn iricr
L: b

t ogs
gjor"t
i -4 p
Ui:U !

am ti
cai--ia

l-1::näst a. s'; ora hål P ä saaila. sätt son: d,et fijr§-1 4.. Sei-ai:r fort
man med iie'r: -trecje gai'net osv til-l-s en 5 'l i:arn h.rråe sat:s

uto Se skiss'
11: A i s'i. +-i S 1. eo!v

ii orskf i ske'b
och pilk" Se ani;"

bed.r'eYs förr på sammP* sätt som i To:'hamn med rel
åä:" om "

f'1u
Flundrefisket bedYevs

Trefoten och Törne§kär- Eär
el:or neC. sPrisegel "

G ä o. d f i s k €+

G I ., ... j .-.t_ .: l. : :.. : S.

rl e:l s .1:1 " tr g:.i a g j; a.}ie

t-
r : t -!:i ^t-^i!*ID':go

?å s ommel.en och hö s* en bedr"evs åLIf iske me d. r;is s j or på grunt
vatten, varvid" man sa-i:te 2 * i i'i,'ssjor i rad"

tr justring e1i å1 bedrevs' ar7* i:i"I: På f intern hottac.es å1

från isen octr på sommal:erI frå.n båt, r: b,iinåho*tning rio ltien ä1

*ro,g* också ,:å. rt skrej It oc! för rr lju_-s€.r!. Pä steniS ho*-ten gE!E:'

ers;ttes {i,= s'$1.e:p9.'4p}hp}q " småningom med §ax&

rnea- slä',cgallE, som vaniigen
c,e;-ia 'iis1,e nJr-t; jai es 1+

på- våren meå ge-Trl och ryssior, Då"

t,, Se skiss,

sattes "'rid
l, fots

.,,t
#

ida's*Ta rr d- f i s h t,
s år!il4
nir. -

l)et n11 t

St::and
sätt som för
ska-b s arrs erlä

-qket
eni

och

l_ !a
ininå re
I i Jl!e (l

?'agar b ed":rive s

utstr'äckning" .l
1 s-i;or-b
islcbe stå

åä-rföz' bl-1vit mlrLåre liinanC'e'

/



,r'

l' I'

f
*Y

i t:;,,.1 ir'

,S.rr' :i- 'ti

i\
4"
:

L"
k

vi

I

'r*
r' ] .1 .ll

i]:r;";. 't1I

k I
;{äil'

-4Ta
-.- I r-

'"'i) 
-

ll1

lll

ii.

i:

ili



i,

{ r-1 <) /r'

....-.
-'-'l:>: ' --

,1

,,,o' F lt | ? :f

*dt

.-a n: r
-r': . F +.1

/
t^ J'7 tu f, r.

l, l f'll]; ii
1l /.q. l'-4

C

(-

(.-_

(-,

T e ri..

-; 
l .

d

, ': ..' ': ''i.'

L
ii.

j1+-, ['a,

I

il;iv j"- L

Ik,"\

i.eI-i.lt-)r;+

i

i ' r. ' -*) [ 'r

t:

-el
1j,

F-,

"i*--l

I

)

"-., 
*"*fi"r+t



t,.,
$,r:1,,'., r

El e ri-nge ?4 "S';u:'kö sn. *

ilker:.;.t,ben-

*nteckr.iBge.rna hrivr.:.d-sai<iigen gz'unåad e :ä r,rppgifter
Jchan Petterssol-1,å

A -\i

Lr.tom sommartiden
cletta fiske har

f.iu-no-raGe \ l'):l'=
c ch d ras på Inorgon-

hu-sbehov*

gulå1 och gäC.da.

§kenabben har frå-n år L9'-.i en korrstg j ora ha"iln' i{en ien åv
eniast aju-p nog för i=iskebåta:'':.v -iJ.rpen l:nob ccir slceli c-,ä::för blrg-
gas oil: så att der ka.n angöras ä-ven e1/ t:'å-l-are " Irör när:ra,::ance be:
cl.rir.'es från §kenabben huvuc1sakligen enlias.l h.a","sfiske. §tranåfis!:e-i
äz' obetyuligt. Sn fiskare beii-rirrer bottengarnsf iske ileo ett bo*ten*
g3rn, som sät*es viC §tavsnäs uclC.eo

l\ u t i d- a f L s lc er

Sii-1fisket" -ned.rives fö:'nirnra-rande bå*e med s111garn och
s nö :'prra[.li] en enc-r. a.st en l.åd finnes nå hamnen"

0m:rintern och våren 1:eo::ives srii:tSrl':tsfisl:e neC I5 20 gal:n
i -r+ ^-+! -2i 6j.;1, §i,r.i-. 1 *iä SOII Angivi*,;-s e\r F.oj:ert AtfdeySson i l,å.ngar.a.Obei.i. ]å
hösten 1ägges sä.ttge-rnsf isket oln till- rirakf lske.j 'ra-r'r,ri C 35 40
sättas i err ocl: såmlna v:'allj ängrj-"Gäcken ( = börian) har 1.-irsboj r och
båten iigger fas"c i trrö1-en på- 1ä-nkerr i = de sis'ta går'Een ).fö:'de-bta
fiske an'r.rändas t,å"tar ari c.a =:A fots 1S-ngd. och ut:'ustaoe meci::åcl je*
mctcrer om 2C '1, hkr"" Var'.je båt bru-i:ar ha 1 mans besä;f-5ning.

Snörpr,'a*sfisket på.gå":" -binen mårs - rnaj. för tiet'ia f iske har
båta-rne.4 me-ns besa-ttninE. liaieri r,,.c'i5,*a 1+0 fa.mna-r stor', *qil"1en
sbkes me« ekoloa" Fisket bed.ri-ves mest inonskärs och på s1ätbc';ten
med. ett ojup av 15 2A me-lez'"

I,ax f i ske meii §-r'i lrgEri"ri på-går tio"en sep*;. - n.ovemb. och nars F

ri:aj " liian säti;er 1C0 gern i en 1änk enligt systemet 1l's lo j 50
gärrr lyst,oj stz'äng - i-;."sboj 5C garn - l:rsboi e11er båt"

#arnen sattes på k-räl-l-en och tåges upp på morgonen efter a.-Lt

b'a ståt-h u'te B l-0 -Limmar, 'ra,rvici rca.n rätrrna"r med tid-en fr"ån sol--
ens neågång ti11 s ol-ens u-ppgång.'

la.:rf iske med C.riirlino:'. :'E,gä-T irid" samma tiii scm c]-:'lvgansi:1-qk-
et u 1):'iv l-n o rll a T av sammå onstruk;i-on, som besl:rivi'|s fr'å"n Tor-
?:amne ciocli mei d-en,:,i-:i1lnarj"en att man här iåter tafeen glid-a mel-l-an
-två knu.ta:. på:.1-inan i stä11et för Cen i tor']:amn tJruleåCie metal-l--
trådst;oppiirrgen. Var j e 1änk har 4 00 600 krok.

-,. x^ ^-'rror'€.t rasKe necl rev beerives hel-a året om

mest vi o Utklippan elf er 1rl,'- 15'SCr r-.i:,rom, JLjr
'* riar j e båt 3 mans besättning ocir med.f ör hun'i-ra

10,00O krok) torskrevo Re1'en ka.stas på kväI1en
en i dagbräckningen"

-]riuncLre f i ske me d. garn beårives mest tiII

obetlrdli§1 ,reh fångst av.".lrss,j eflslret är

L

L

l
I

i



rl-1 olr-ir:'o )a

,-j,t:l;a sj].

.s:e nal: l: er: "

1 ii;':,-r orn::a'N t ::ii:r.; " B;1, ii-r: ;'',i i :,j.::::lil §kräs irii. blelre men i
O C 11 1;:-, :}g i-i:.1'.i-itries *

t:å'il:.,:na"'rici -J l<el:.bb en uL-i g,-ii'*s
mot,:rbätär ocn kano'ter vartill ,konmer
4i ^.1- - 4
I-I ljt{i-l L a

;iv
en

l.:ri:a1ei; :/rkesf iskare .;icl"
komri:e :: någ:'a. b i närirlgE fi s-1.{ere

hami:en irä-r IC år !955,
från nä.rl-igganrLe gå"der

knobbar, blehingsekore
prå.rr: fö:' b0ttengarns*

vart i11
inåi; ö:r.

trlaryf44 ,t, r -g;r-5 A ! s A r.

W

\,j Lv ji rt:'r.u i' :1 iI i, e r s *
av l-800- -Ls.ie* ,:ch
1ö ':]ii:re*,:r i onri-nt3t^

51rä11enäs 28" GS"rden äBes " n. (år 19i5
,soric BonrSgshuset är sannoL:-kt blrggt i "o5r'jan
äi. ;a.l/ r/..11 l ''i :' hl arring-pl;1ri^ -f -3.t: denna 'CiC leCi f ;
våningen. Köket våi'först in:'ymt i inellanieaurnal:en ocn ha,:e ciå. bals
ugne'i: vrcr 1ångväggen men fJ-;r-i-bades ve e.n unile:'1300* talet ti11
östra gavely'uumet * Hela bot*envå;ningen geiloBgick 19 48 en grun.4-i:--r
repara-5ion ocir moc.ernisering

ladu6årtien är bySCd i sl.1ft:svr:lc lå 137C- ';a1e1;.
aSkällenäs 27i Gården äges f .n, ( år I-955 ) a.r Tvan t/o11in,

't*
§/

Boningshu-set, ,s.om är byggt i rlarlskeona vid nuverånd.e 1ärcvor*
kets pla*s vr-d;l:rottningga.tan, fiytta,.ies ti11 sin nuva;'and.e ple*s
1883 och uppfördes där: i *en ursprungliga stilen"

laclugå"rCen är byCgd. 1S'I5 * Äver, c'en är flyt-cail frå::. åai1.e.ri ort
och b-i.ggd- i skiftesverk" "Den stenmuraåe a-elen av b.Y$gnact-en är
1r1 aIa! E.

Kul 1en " Al1iläna synpu:rtrctez', grunc.Laue på mecdelanclen äY
UlooC.y-ffiT??ssori inc fl, jän*e egna iakt*agelser*

GåC.arna inoru. socknen ha:: i ailmänhet små byggna.ile::* boninge*
husen ,oå en d.el- ä-1Cr e gå.r'da:' är d.cck I-ånga mec- fl-era :'urn i enlcel
1ad r §e Sirisserna ), :j*h b;rggd-= i en ocl: en halv pian q '

i nåa äldre gårda:: är*r:irrna eii er cnb;rggåas
Äv ä-111i.e gård a.:' i genmalt sirick iian nämnas Sltal--l at o::'i: 77

på. Str-lrkö, cär -såvä1 bonrngshuset r-roft ladugårrr eit :,:: i J:;:ma}
stil- pnen r'ö::f a1l-nan fnomhus ä-r aock boningshuse-b väl brb'eh31l- e';
och äga:'innan fr'ölren lians son rrisarl-e rnig .rrC. mi':t b esö1t ,lär L955
onk:'ing i :r'unmen ned 11 er'-§ '.ir-: j-l:I 3. 111 :i:1+in:ng " ,)et h+f r.rarit en
gamina.l s-i or-uoni egåro r.l;lä$+f f 3=:cg5af ering -ä-,' ell;eri örer å1"/ Sår:
C.en r,'i11e ägarinnan int,ii tiilå-La"o enä.: hon ansåg. ,8-\*u d-en förs"h
skuit e repareras .+ Siäkt en, s oilt äg-1. griz"d en, håii =qf i'" a-ll d"ö ut .
J ordbr=uket ä:' utari'eneerat 4

liid s;lilr.rå-riLarna är ået nest lariug:?',rCsrna' soa el1nrr fått
stå kvar i sin ga-nla stil-, lden ä'rren cr'e ri vE efter haae ='ntingen
för atia b:y'gåas orn elie:: iör a-t-i öclei3gg:,s* Sn såiclan gamma3- l-aåu*
gårcr i §ödra i.rJad på Sti-:-:'llö sira.li ri'ras L9i6. ren her e]1 skeirps*
rarnnbräda övsr 1-ariugår'Cen." Se bild3::1Lä*
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B1e iringe 26 n

S -iurkö sc o

Kul1em med f1

L[ånga av ,1e nya hllstynerma frå.n tldeu. omkrirrg 1900
f rädtänd e rnslag i ort ens samla byggnad sskick, M;,cket
villatyper ned starkt brr-r.tet'r;ak och fly.{1arn Senare
dock ersatts med nutida standardty_rero

är
.Ll

typ

och senåra
vanl i ga
ha:'cienna

Meci stemirrdust:'iens uppbl orastritrg oralcring sekelskifte-b bötrjade
en kl3rvsi11g a\r de gamla gårdarna*. l)et berod-åe på"r att ind.ustrien
drog t il1 s15 arbet skraf t från j ordlcruket . iJIan f örsökte Så in f ör
bä.de j orrlbrulr och u***1nc1-ustri, och f ör eu sådan korabination 1ä_p*
ade siS snågå"r'cl-a.r'rre- bäst. Bönder med flera bar-"r delacle d-ärför upp
sina storgärda:'til1 egnahemslotter åt bernet*., och de n3rb;r34gnacler
de uppförde til-1 dessa utgjorcles vanli-gen är ova-rr:.ä:end,a- vl-lIatyp aE
med bryte'b tak, r regel g j ordes gårcisl-otterna så stora, att man
kunde håLla trrå kor ccl: e1t ?räst på åem" Iioru.a hacle man för hus-
håIlet, och hästen anr.ränd-es inte blot{; för jord.bru.lcsaz'bete utan
frauför' allt fö'r d"e i.nbringaltde stenkö:'slorisåu

idled steuinclustriens sanåraanbrott på Lg10- talet uppstod. s-bor
arbetslöshet, och rnå;t6a börjad.e d.å söka sin utkorast på an.C-ra orter"
Det'ba var säirskilt ti11 iaen för Ceir uppväxand-s r,rngdorseE: .son hade
svår* stt .rå- ortelx fj-nna 1ämp1ig sysselsätt:ring." !irii6aie hade ate
fä-t-+: bör'ja i be:rget ned 1ättare arbete -i;" exo netl a'rt hugåa tril-
håI ' och så småninlroru u'*;bil da sig ti11 hunniga stenhuggare e ,rTu måste
de skol-as oni r Iär'vi,.t f ick de yEJre sod h j aip av :f rke sslcolo:', soln
nu korc:eit ti1lr neii 4et be-:ydde samtid-ig'c, att de måste söke_ sij
til-1 andi'a. orterr och så heg;rpie, ea än,r:.u pågående a-rrf1irttni.r.;; frå1
ortem.* En ,ie1 a-y de kvarv rande ktrncle d.ock öveL:giL till irrk:sfiske*

Hei"nga av d-em, soa i:tte kunde f inaa sin bärgi::-ng heipica so&
fi ska.:re e11er j orCi:rulcare e har Irkväl i åe'r 1ängsta sökt f å bo lii'åy
på ol:'retr Seilois a*t sl::,f f a siJ B.rbere j- ir5-r:1igJa.nd.e i nd-uFi;*riorter
och far dagl-igen til-1 och från a:'betet i:le,-1 bå-t eiler bu.ss* Iii*=. ett
si.ii-a*.t förhål-ia.nde b1i:: i 1ängden op::a1c-tiskt och. i,:,agC.oc'eri bcsät*e:.
sig ,Lärf ö:: i rr;-:la-nd"e oraf attnrng på iie ijjra arbetso:.teräa. f öi j *e:: $r
Cärav har blirrit ör.'svskott a1' ;:a"ilIa på hemorte raa och f oIk't olxnä
b o-s.ingshus, son är på r.räg att b1i soenal:stugor *

0r,,'::tti:§nnC-a f or:ee: å1r oeh tendeRser av u.tveel<1i ngen på ,5tr.irkö

,l

:

L

L

ir inte ut=ärka;toe :nCo.st för Cei*-na ort u{jån 3år i;err äver på a.:1 dra
or-.!er rsed" I iknan,i.e förhå-t-1s-iaden* Fl1i1r';eur. från landsbygde* och i al-L
slr'naerhe* slrärgår'den lrol:ner, rrm den fo::tfa:'i saHEa. etler ökad" i.r,t*
s'l;räcknrug, fä be*ydaud e återve:"1i:ringa.r i -,.å.rt sanhä1r slirrn
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fianrdal a si1 g

S eno:'eno

Gård.en !g5p n:' 9 " lluvaran"4-e ägaren ä:' Svan-i e ?et-l erss 01L e s on
-.-_---=_":__tilI lev Pettersson, vars 'urppglfter ligge:: tili grund f ör' f §1" j z"nde

anteckni-ngar on ön o

f sl-utet åv i80C* tale'r vsr,.l-e ekonemiska fö::bål-1anåerna på
ljenoren m:rcj(et Cå.iiga.* 3n kalv -!, e:r * l:etal ades mecl- en{ast '2 e50
55u10 kr cch'lönen fö:: ett Ca-gsve:'ke va:, inte säilatl nere i S0 ör+o
Sä senb som LgOi köptes orranni:-rnnåa gåra, 5/32 n-r jr,mte sarntliga
b;;ggnader f ö:: ? " 

0CO kro }et blev all- j: svåra:'e att skaf f a sig utkcms r,

på ön, särski1'b f ö:: den uppväxanåe r:ngdomen. Sånga f ar därför -biI1
iime::rkan Uen iled första världs);rige-t i-nt::ädr1 e ei1 stagnation i emi*
grationen n Sfter v-ärldskr:igets slut f öl jd.e eme-lLez'ti'* eflr- nJr sni grå*
tionsvåg rued. irtterl igare av-bappning ay arbetsf ör'a f rå.n ön*

ia t /f, ::"r I iIå '-! /rr! JJ!-L!.:-Ju G i o

i{är:lnga"r" Jo::cl'bruk ocln fiske äv för nå::va:'anC-e ltuvudnäring-
ön, liågoa s Leni:r.{,uetri f örekrrnner in'te , Fi sl:let ä:: rae st r:.-it

anse son: bin§"ring 'j:il1 jordbr"u.ket, men många j o:'rtbrukare har helt
ör,"ergivit fisket f ijr stt u-teslutanCe $"gna sig åt j ordbrulret n

Pä rrären idkas sillfiske med not" ? - 8 notar är i- bruk meci
4 man i va:' j e n6a-rf ;r.go l[otf isket becrives end-ast på ::anvatten, och
nctelr kasta,s cch s;:elas upp på vanl-ig-h sätt r f all-mänlret ä:' var j e
marl deld"gare i. noten, och få"ngste-rr celas d.å i l" l-otter" I,ejd aan
brukar få 70 )L av en parts

N of f i ske'i är numera int e så givande s om f ä:'r uen likväI så
1önså"mt, att det kan dr'ivaso Und-e:: rrärl-6skriget 1rE"T,3et mycket 1ön*
sarrito Iet bästa notdrag, Per ?ettersson känd.e ti11 gjordes under
f ö::sta vär1d. skriget, då ett notl-ag j- ett end a d:'ag f ick siil f är
18"000 kro

Iet vi k"bigas're somfle.rf isket är årIf iske med re v+ Å:- få"ngas

'iessuzoiq rlrcire; led l juste:', );,d e virl .ciske
!å .rintez'n b1inclnctta§ :la:r efte:: äI "

och för ijuse"

äädåfiske'i; beC,:ives
l,Ien gii"ei,:ia :iångas §r.ron rnec

fle;Jt ned krok, båcte
ryssja och nä1;"

rev och stake,

'.' 1 i I a 7 C
-o.

-i; L j. I r- a I( T Ij a g 3 .i- s e r

',",

_L*_9 11 _sr_:, _1__:__'r il k j_9,- '_"
;-

i{atur-förhål-l-aneen. lius"s-irr-icicair från Brörns vici Små1anås,*
gränsen och nec ti1l" Sorhamns udd-e !i:'i s'cort se-L-i;,en fortsät:a.Ti.iBg
al. Kalmarsunåskusten, f'l a.ck, l-ånggi'un* och sandig- iIågra goda-,
na:;:r'iiga a j u-phamtiaIl.i"-finns inte r -,ri j ke'i, 'ir?rkat h.åitiniftcie pri f i skets
utl:ecsling tiII herrsf iske * Konsl;g j o:'rta hamnar hål-l-er åock på at-L
bSrggas på fl-e.ra platselrR Så:'1,aqa fi nrtas nri i K:"istianq,pe1 och Tor-
haran och en stor kons-lgjord ocn isfri hamn ii--.:'*nåer b;"'ggnad i S*nii-
hafnn'-;'io::hlr-n:: s sockenr ',/a.ckra'l;a:'::* och iövellogsc'm:'åd.en omvs-xls rned-

r.ä-lsköi;ta gäraar hela rrenna ku-s'tst::ä cka." v-id !o:rhr,rinns ud.åe fii:nes
några -ilacka dar, so,a lit.3ot' =fte ::sökta -rastrl atser för I-i1rf -raniie
:r.r.ro -aa .^.-1, qi rra. ."t , - :i-'e-1 i,-r häcslla;ser- f ö:" s,.ti.,-.t-;.i1p. a.::tei'"\., j:l:aL: E tJ _t.L o iirl: :.t_i:f,: .tr9,1 i I
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;ki.irgå.rden r-rppv'j srå31. sj;orä kcn-,lraster. ,_,är be,:ee!.:run,_1 e:: träel er i
:'?.Ser'r e1Le:" e-ilciäs't 'Liiclcei :r.r el;r tr-rrrt jo:rC.i=:gei i-r,r,ir:t[i.re-l "l;orf*
';i{;. iia.:ali'teris'tisha ä:: ,--l-e ofta c}rpreåsf o:.mad-e enbuslrarriå? sori.tlial bilda ganskå §tora, e*hetliga bestånd eII-e:'stå tillsamrnans
m Å,-r 1 q -,.,, -.- -.liuLr. r--6\.,u-iila ekar och björkar" stö:.re eliar förekcmner r:est §oa
enst?-r,1ra:;rä,å ute på öaråa" ätt sååant a.{ jätteformat firins på
SLäd.ö i tris-ber'r'y soclien* Perirliknande aesiåna ken finnas vid er:ocl: ännan gårtl" Säl-1s;1nt vackra ocs väI och hänslrnsfull-t be:raradebeståncl f inns på d.e st ora goo-sen ]/ambåsa, f romtö och J oh:irni snus ,som ägas av greve Ha:rl lia.chtmeister, näe finns ek1-"rar.ker av ur-
'svenskt k).nne- m*d stbra. rrörd::adsvärda ekar,, s omliga av ui;i cket högi-l-der och ihåLiga, så att,j"e erbjuCer rt.e talrikt förejlolinairde små.-
f å"gIarna iämpliga' och rrä1 sirlr{dad e häckling;iri;;-;;: 

-Ui 
"---"i.;r-;;"d essa parker även nå.nga andr.a arter 3v lövt::äd samt taltar, må-nga

å1r iä,tteformai;, i enstaka exemrlår e1ler saml-acr,e i dungar.Blanå-
i:estånden har ofta karaktär ärr 1öirängar* Fid Irt>mtö finns en s-ioi.oclr anmä::kningsirärt rracker bokskog*^ ER av boliarna a"lu" jd_tte, somser ut at; vara samman\ruxel'r. av toifstarnnar. }en kalias därför Detol-rr apostlarna" 0ch är fridl;rst. som naturminnesrrärke nr samma bok*skoE f inns en st or h-d_gerkr:l oni.

liarakteristisic* för marker.ns-, sd-:'skil_t på en c.er öar,
komsten av väl-åiga eni<1a erLer cubbl-a stengä:'desgåz'd.ar, som
bör j at ersättas nea stängs el- arr taggtrå0. eller nät *

t1 1lnro?11

liel lan d-e nagra bergniarlrerna f rnns större eLie z' mind x'e cilt*rååeu åv god- åkerjora me* vä1skätta går'car och löveicogsdungar"nen steni-ga å.ker j o::den har man i stor utstraclening renss-t ,pp, såatt c1 en kan maskinbru,kasn ,"å en:e1 stäl-ren sIår .oan .Jock octr-Åköiil-_ar med. l-ie som för:" se e:rempeLrris bild.er: a,lr rågskö::d- på" r jr_:rkö,

}e tvära omka-stningaz'na e-v aärin.gs-rirret jäir:te avfolklingen
irar siirskilt på öar-na nedfört lletlrCLanc._- för'ä"aå;,inga:."Bek1äun:rrc_e ä.r
att se åe söndersp::ängda ber.enr de recl-1.a3'cia stenbr:ctten morL si-na
ännu fl e::stä"0-es lct,ar.s-båend-e kranmr och re örre:.gi116a bostari"s,;'l:er.aclc*
{i3'il4 " I[eil s-ven om steninclus-iri en :1å. si n -tid f ör nånga. var e:] go,:,i
inkomstkä.ll-a, d.i:og cen ,iock .pii sB.ntia gånE i:rte sä11ai:. j-n i--rrte önsk*
'r::r*a ;ref oll;n-i ngsale,ncnt oc{iied rlen '.i-Lsväv,rirlgat" och l:råk, -.e-b t1 7sirtslaget .lcom f ör 1:astigt f öi a-i; l-;u-nla snä1-b a in i ort er:.o oc:h *e:
ileLlförare därför en ru'nbning i åer ganla bal,a:tsen. l\Ier_r-,#låfr$;tg tififi.ske och jord.ir::"Lrk i:er förhå1ienclen rrissertig^* bli-vit"Tugnn"å, in.å11sam-bi,rigt iiai:iya -::rol:leitr oclt sr:.,r'rg1:eter. i,r1.,,is.:i,--::, f::ii.nst i s,?n*
banil aed. c.en sI1näntra teknisira utveckli ngen_
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Sl ekinge Ji] .

5

trö rkärL a

åin:ö.

åv går*en -Eerluv §ver:s son, ,s oil tili
iiSger:i1 l- ;;'uni iijr teri';nsl3er11 e

Jordö 2
Karl-sson, vars
ran]'-i6d^rurulLrlrL!54; I

;,^,.),-..^
rrnn.r'i f*pr.

,li ven
all*

j'Tu-ii,La fiske peAl.mon:.

vattnet blir isfritt ofl vå:"en, tiIl den 20 jr-rni n f ietl;a fiske
Celtar för närva:'ande ( fgff ) tre notiag på ön.mec" tre man i vai.l
je 1a8E !'örr l,"ar d.et fyra man i ett notlagu iier'Iurr Sv,qns'son äger
ensam nore]1 i s j--bz 1at" Le t.rå ancre" meåh j äiparna f iskar på l ott "Få.ngsten förd.elas i femtedelar, varav två går ti11 noten och etr
ti11 rrar'åera fisiraren* i{.€r1u'/ 5r.ren,ssofl. får at}tså 5/5 av fångsten
f ör' sin del-" F; sket ti1-1går på -ranLigt sät'r,* -=å Jorciö f,inns ett
tiotaf notdrag2 u!.e fl-esta 1å Lis-bs.,rö n

ri I €{ .*1-^+å!:-L5\-L;o

Sirifiske :neci not" i"r ået .rilc;:- åesre och beårive s f rän .:et

:åti-e necj ryssjor

beCrives mest meå å"t;er"n och ?...ise. fåi:gst för hr-,"s*
behov " ilan skr:r och ian sl3.r f 5r I- jusa , !en vatrli;*ste tyr*eL: iJV
å"1järn år feml-evajärn, ileit även an.Jra type:" hai' förakonnit, t o €xp
s-teir.anubbar gär-id,- och abbor:i'ljustey. Iå man s1år å1 på rrböre rt

trigger å.1-en he1+: elle:: .4.,3lvis 'oedgrävd i gy*! j:rn nen stielrer upp
ncsen geRom ett minr-1"re hål-".Det gä11-er dar-rid för'fiskaren, att
med 1ed-::ing av det i botten synliga hål-et bei,ömaF ver ach hurå1*
en ligger" i{r.rrrud-e-b brukar int* vara sirbllig-b, meil err upphdjni:rg, :

som uppkominei'":1å:. åI-en borra:" sig genor:t g}r-ttjanr::öjer., ett clen
f inns dä.r, §iskaren hu.gger nli til-1 ned jär'net, öch om han beåömt
örålens 1äge rä"tt f astnar han i j ärnet " }et bIi:' givetvi-s oft r- r-ni ss*
l:ugg men kan också bli goda fångsterF

3ft er d-e n l- i:orrernber bör j a.i: inan blinclhotta ef* er å1 - Få re B*
botten står man d.å nid"skepps i bå"ten och 1å*er delina C-riva ined
vinden, under det mari. hugger med åijär'net i Bc';ten* äy åe'ii glest
med å1, blir r"esul'ta-'iet magert? rne11 om fiska-ren har tur att träf-
^Of a pä ett stäli-e, ,1är det f ir:.ns gori:t om äL, trtan utby-be'c b1i ganska
^ ^4JgoTI o

Blinåhottning l":arr även ske fr:ån is geRo*i upphuggnar,vakar.

(,1äåL1 f-'rsiie l-re,irs.is lcb be,:ri..ies ior"-;-i:-rar11 e

ll

.,s

ocir ned kroke
Krol'lfiske med gä0-dstake är nuriter'å ng-s;an heit e:"satt ued en

s1a6; s 6ädd.rer,"e s oi{u une"errrattenskrok, vars agn och taf s hål-l-es 1yf-
tad. ft'ån bctten av små trrorhstycken ned- en fin tråd", f5..(t i aguet
medel-s-b eir knappnålskrok1 irlär gäd da-n nappB-r3 lossnar korken och
få:'driva bort mecl ået fina srröret

LTnder isl-ägg f i skas gäC.da for-ifarand.e med isstalcaz' från håi-
oflr c : a j0 cm Sianet er'" l'örrr ,lä gd"dc-an va3" mycket ta1;:ikare än
oil r fiskac.e man neil oliica siags s1ö-b ( C"rag ) ofta. av hemg j ord typ .
-Ds siäpa,C.es närr,,'i a efte:' båten und-er sakta f art q
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?å Jld"dö f inns e"bt båtb;,ggeri, sore d-rives av båtb;'g;are Thr,rre
J oha:tssoBå f ödd l-908 och son till fisk.r"r'eir och si:åbri-T-kare'n Karl
Jirha-:.s.ssoae ,.

Thure Jot:arassorl börjad.e bygga båtar på }920-tal-et och ira::1äri
si,g yrke* genom egTsa studler och försök" lle brl.ttyper ha;-a. birgger:
är blekengsekor av den garela typee san:t kauoter åv trä" Ham har
byggt sammaralagt ett huiadra*al- blekingsekor av $+ trcn 'rä-ste:'t;rp,
sors haT krunsare förstä:r och högre så'räl för* sors airterstäv än
ö sterbåten, vilken irärai*.eteckäas av Iägre stäva:' och ra.kare reling*
Gz'äi'rseB. rseilara de bååa båtforHerH.a å'r!.ses Så u.tEefär vio Karlskroaa*
längCen på d-e ev Johaessoa byggda ekorna har varit a3 ]B fote
bred"åeit isi i-tst en tred j edei av 1ängtleno Iian reparez'ar d.es su'tom båt*
ar octr. bygger moS.e11e.r:, särskilt arr'nlelcingekor*

åååie I1? y_".i, 
"

':' " 
.'a h ,r .-l c

--u r_)u !J Jucr.C o

Båtbyggeriet i Kuggeboda gru:ld"ades år 1905 av Sa-ip.ue1 Irueds-
soisi fö,i"C 188+o HaB börjaCe red sit b;r;;a 'i:Iekirgseiror på leäan
efter ögoitrnå.tt rlelx ai:rra";q.de ävete l-odtavla ell-er sl-adda. Sordfyil-
niiageil sked"de utaiE aa.l l-ar n Sfter att ha byggt b1-eki.ragselror etl
tici örrergicir r:.aa til-1 at; bygga r+otoz"bå-tar+ På o:'*e:n koia,J-e första
r bruk 1910 (nassiö ) * Ie irade Sirasdia, .{,rance , rI:-st erviks eIl er
Hö::uaski-rter*

År Lg72 ö,rer:-borgs varvet av Saauels sor-i- Sture T:'uetl-ssoi'r., so11
fö:ru-*oie fiskebå-ia:r nL1§era äveir bygger alla slaES småbå-bar. segel
och lsotoz'båtar* På seliare å"rem. 1r,-v varve* by,ggt segel-båtar red
njälprnotorer, vrika expoi'tera-fs"ii11 ,.tiaerikan ile bSrgges nest av ek
och nahog:'ryn,Sonuaren 1955 var fer: l:egeJ-i:åtar för export til-1
A,nerika under bSrggirariy efter z'itriaJa.r a:r götebor':gsitaåexjören i'orci
SuLttl'ea" 3åtarii§.e skulLe ha em iängd. av 8?25 m. och få 25n* segel)/ta"

'rrued ssoB har s jä1v g j ort ::itning ti]1 e?:. b1-ekingekrJrssare:
ii::r-asi; r-bt ell se iotr e:1 4oaernisera'l 'l:lexin;selra, I, oC n 1ång,
?r 44 na bred och meC i6 rn- seåe'l .lr-hao 15 s:iickere såd.aiaa har hi:l'Li11s
hyagtsEoch lerrererats ti11 clika platser i l-arrle-;",
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;-i arr'r 1 i- n g 2 " Ant:ci.":ri.r-;ar I955 "

.;lit -.'"i-!'.; å;t.i. E l,iu,s-: s -i: r-,.,, r:lii:n f ::ån
''t i] ;i:- ) r .:,),1 ::;:r l: i. I .l_...,1s;.:,!

:' 1-.i i1 a a ri

Antecknrngr..r- _och -§lri.sser onfa*-banoe kustens bebyggelse ochnäringsl-iv, specieilt fislre " g::r-rr:"dacie på. uppgifter av'SFtsUåtJf it*
ningen jämte egna iakt*ageise.r: u-nc_er soiTlmarexpedi-bionen 19F6.
:\ateekningarna fördelace or'-isvj-s i anslu-rning ti1L tid och plats
f ö:' uap*eclrningen,

Ut or.r av slri" s s e r
eli i-lnclerte+knad-, <rch
ev fö reilå"1 iiisamia.,-j-e
Ätterman, som o.ä::"rid

l:e'i-e,J"sagas,"lpl,gif"l;erna av fot ografier, tagna
sannai:förCa i en säirskild- -förteckning samt
av unåe::"beckrlad oeh lanosantikvar,le fnsenlai
del tagit i e:i,-re,,1it.roReri1 ao

TJorsela o.:;r 22 rå j L-q17 "

iii'iLs J" $i1ss.o1t.
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.-pi-'l;"i,.:-';3.r]til' tr-i.i ,:-.;;r:: ,.rel- cr:i"rrirrJ.,,rr:i.j l,l, r.r-l-liaj-:-::=l: ;-:,r :,1_it.:.--:r'i;..-
karen F.einhold Uiattss.on.

l{a*urföihå}1å.nd-e1.1" Iiusten i:i l,isl: eu s å påss väl 'ftv,lcr] 
Ed

r a*t eet f1e:'s*,j.rtes i--j-nns,Jorja latu:riiga hannar fö_r små*
inåbåtshanilarRa br-ukar ve.ra utbyggua ned kåsIil_<nande .br

Diat_I

D i.t aI'. 5
gor4 Innanf5r rl-essa ligge:'C.e små

ii.l*
in

, rranligen enåast bräc1f oiirad +sjöbod.ar-na mer-1 sina garnhagar"
Ie *lr*;tre öarn.s- sairnar skcg men kan ha enstaka i;yäd, ?å B j örkskä:'utai:fö:: Iragsnäs ud.d.e finns *rrå

och fö:..r::i-åaa l-inda:- neå ihå
gaml* e å1,' st ormen knd_ ckt a

liga, ne,5l-igganCe och fantasliskt
p s orl en Cun*

, klipp-ba och ritjä:na-
r, ysr blairrerke'c hå::t
e i en ev c.e il:å"iiea
gi:etee itå sicärer': så
ttorna va.r fiiririss ir.ade

ghögc obekSrsys6 ou rrå:" närva:'o, Denva? så för:rogens att den en

utfcrmade s-barnqar, från vilket il3r1-1 gernrrerk vä.xt u--!ge au rlirå träo, rctade i ce gamla staminarna
aCe upptili ey havsvi-r:.cen.yiå mttt besök d"ä
angri -set alr sirr,-d.einses:]€r. S"rorsk:'ak häckad
stsililarna" forkan hacie ig5I för-oränt .r=xtir
srrå.r-1 , att st cra stycken åv *e gamla gräsrna
§n xirölsvan ruva,je lå en tå.n

gåag r:este sig och vände på äggen If ör at'l se d.an å'rer I-ugn-i: iägg

1!Lirga st:'äckor får gå

f a-b'r a- .; et ,": e ,ice.nis e lta,-i-e irg,,r s j.r s:e -b

fiskei; r a.iLtog., mocie:'ni serarj fo::n.
s ! orr f l ske 9 s o'rir huvuci sak ,- i-gen i:ttras
f äl-1ighet sf isk*.:'e "

a sl.g ned- och fcr."tsätta::r.lr.rnin_Eeä
trnö1svar1en irör. j a:. bIi garska aIlnän i B1ekirgeslrärgård en ocir :i::på somliga stä11-en nästan h.a,' v-ra$. 3Gf olkni;rgen -,;lrcl<er cirt aenståtliga fågeln, s0m är en.re :'kli.g prydnad för icustenolrie:r eR rjel-fiska:'e påsi;år, att tien gör s kaC-S" på fiske; gi)l1 cn at-i :'ir.a uppväxtiigheten på sjöhotten.än aänan på utbrec"r:ing s-LaCd fågelar-här kanadagåsen, scm häckar på flera stä,1I-en i slrärgå.r,_1eir" Gölceu
5-:'m;"'cket "la,Lrii< och hör11es än nu den 20 jr"rni 1955 gatrslca fl-:-rlig:.

Susk.. och snå,t-"'erTeta-bicne 11 är stä-11rris ganska. yi:l,rig ,iii llus*ten, och elcar hör';i_il åe uest kå::ak'; e::i si: i s jte- t r::i.d,s'l age 11 :ile ni:ärjas vissa år svårt a"y ek:reckr-are, år" ig56 vår ::tor a eks trrogs -områden kalätna på försönme::en så ati det såg av-tövad

-Å*

det kom se nare en and ra oragång. iö-"',
EsåsååstjssAvfolkningen i kr:stens giesorter äz'påtaglig- Gamla hus blir

tomna öch får försviRna, el-1er också byggs d-e cn och köps in,som
soirma-rhostäd"er. :å scroi-iga stä1fen ha:r sj;:,and.bel:
a-v soflmarstugor rneC i

e ut. l{en

nhägnaci nark red,an blivj-t så tät, at-b man på
onvägar för' att komma nerj tili sj5n. .)en

rrar-/id eaa gjrenen komilit a-b'r1 öä* I

,<lnla bel;'i'-ei sen izrir: ac.e d,äeemot i :regel s-i:.anåen f ri *

Fis1.;ets a.-"1 l-inanaa i:-1 .-'eckiia
att huvud,sakligen ha l'
en narkant för'grening,

a.r:i-i eyt st::and:fisI;e l:a:: fiske'i;
r-zn d- e rgåt t

cch den a"i,:.r:z'a tfe-h ga;n1a s'h::and*
fiil- ce-i seää-ie hö:. o-essir-r.on

av.scinna.rgästa:' och a:rrlra tilf .i

L

L

l
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onnebir l-anåsf örsamling 
"

Ha"vsfisl-rets utve clriin .:-tfrr i sanbanci
tar och re&skap, Genom att

nec- den tekni ska- nt*.
bå-tarna gjorts störz'e

1ängre vistel-se ombord
utsträckas til-1 avlägs-
sillen ( strömmi-ngen y

och ad.cira.de ccl: fått en rymlrgare oeh för
belivämare inreCning har sjöfär"derna icunnat

vecklinoer: -lv b

na fisleeva-b-ten" ir{an kan
cå dess lrancirii.t;ar i

ria0 fö1j a särskil-t
f ån6sirlats e rna- .j-äref ter.

3tt betycLerlsefuli-t hjä"lprned.el vrd sökanCet efter sili heir mr-n få,ct
med inföi'andet av ekolod i båtaii1äg Soin fångstredskap l:p,:. snörp*
vaden i rräxand-e r;-ist::äclcning trä"ngt un,Lan Ce gaml a garnen och sköt-
qrhq

ir för närvac'anCe cLen r.rkti,gaS:äe Srenen inom

na.re; oclr färl_ä;ge

isket och becr.i:.res efter både siil och bott,enfj-sk.
d e än.nu in*e ha fått cren f orm, sorå

anåe sätt kunna orrlna rratten
K:'aven på irö

11t6 i ol:än*i:..1a-
Ja!r'f,ullo

rj'l ;,r"; 
-5 f.. :-i I e n

kommer att gör'a aen ti}l ..raå
den kan bIi f ör ett givande sillfiske o '-

l,axfiske mecl bå.d.e garn och linoz'hör till- havsfisket iikspn
t orskE§G-f-.vis s ut st räckning,

^ =i§ry1+ 
og! a-gtteL '.4airygg är fö:' havsfisket ett Iirrsvilltrcor, etr;

för'h:Ll-1ar:.d.e som Le"bt och leder till_ förskjutningar i fiskebeby,ggel*
§efl a Ie 5am3-a bosär!'rni:rgsorterna överges i st_oz' utsträckningr- oäf,1
n;ra f i skei-ägen upDstf§r eIler til-1växer vid hamuant ä AJnLnSar oel;-cen-Lraia a'rsä-i'cningsr:r-tero En'bid:'agancre orsaic till avIä!sna öars
avf olllning är också ofta svå i-i ,i'Tr a-ra. n*r åä-r r,å e-ut tillf rerj,stä11*

f råg'an och d ra u* elhz'af-! 
"d. bcs-tadsstanda_rd åcr sid al1,ler ;ä11ande blven

och elvä;.me fö:: hushål-1et* l
'oernanenta .l:eb;'g3elsen i sto

nen til_laag*nde u-t f iskn
S-l:'1-r!tdfr q115

nats ut, vilket i sin tul l-e
är"åetta. fö:'hå-lLantlet med. s*
gäd"C,a och a-bborr.e, sorr bli h
n orl erna" slor.t fi -qire* "

r1a t i cnr 1 i_ s e ring ss t i'avan
lrrkens h-!,r lett och lecer f.a
nati,Jnen fiSlre*

a rinnand-e va.*ten i bostäderna, e11jus
år aei;ta inte går t*'t ouirnå, tord-e åen
rt s ett vara döm d. t i-11 un,L e r<å.ns .

en vi,-1 lri;sten n&y haft hetydan,c.e
islc*i119å.ngen ltar tun-

tt ti11 ninskad.e fångster. Sä:ski1t
ati,:nära arter a\r sötva.ttenstyp, fränst
åf t be skattd.e in-le mins-L genon d et

d en i förening rre ct s;leci"l-isering a\r
rtfarairåe til_1 en k"l y"rnlng arr lconbi*
,f a st i f råg: orn st r=e-nd- f i ske-b k;.;*äää
gd ä-n'tilt Cen ena än till- den andr.a

an v i}l 1.:

s I 31.t a-:iil:e t "

o rcl-b:r'uk En
lrac-|. naä i/ 11 .r" punk-Len för1a

franför al-1'c av bottengarnet, men

::e11 en 4

.3r: s,,-.::s-',1 ::.i-i ri:-n; 'i norr s-;r?.ilrr.f i sL-a-: in':ai :1_l r,'i_sli;-; § a,r.:r-r:: r..--i;.-
veclrling och I örrsailhet på grdn,l av cr-enna frs:r.ä?Ts-äEärartarre lev*nadssätt och.randringar fått sin s.peciell-e- rlrformning" riven här
h=.:" de:1r're rerisllapen i stor u"-rs-r,"räck:ring tr:-rg;s r,rt

Cet ha"r 1n'te blivit *iekaniserat

'r',+

i stit qed harrsf i-sket. Uppgå-ngen viC de-i-ia f iske Senon introd,u-
cerand e-u* av bctter^J.r:rnen och jenon f ö::bät;:ace aysä-l:hni-n lsf ö:"-
håii-aircen med-förde en för stark tills-irönning årtr fiskarer rrilken

;: ;'; : ; ; i:- r # :' Ål ; I 
= 

* :l J"; : 3 i ; "l åå : i:=, : ; : " ;;,1,."i' i,L; :;' : ;iivissa s,1{*. f iskefas-'lrgheter raed s j-na å. 1-stånd*
Egend"o:origt nog hålier bleki'*gef:-skaren sta::kt på ce ganla

få"ngstsättet ned ljus!*r, som i-ock i stor -i-:.tsträckning börjat er!*sättas n:ed å}tänger, ljust::'jnden ä.r ett fångståätt, son pä samma
gi.ng är bi-de spcz'-tf iske och nä:'i nJsfårg f ör 1.cusi;bon. -itre:r revf is,ie
bed.ri're s ännu tämligen a1l_inä_nt aa,i kustboryLaa
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jiterblick" I bör.jan av 1900* -la1et ha,de !ragsnäs 7 s-börre
f :-st<ebäTäFääil'i;iIlsammair"s 2L f isl:ra-re, 3åtårna var a! den t;.py §oa
på orten benämnes lenobb ( o soxr i bo ) *iler knubb och Llund-e ha
bäde motor och segel o ne var 2i 27 f of l-ånga och hade vanligen i{ö::
motorer{ Se f oton fro l-955o iVIeri dess a bl,r-ar bedreT s hurrud-s,akligen
Ia:r- och sillfislieo LIn sååan båt är t.or-Lfari:.nde i bruk på iragsnäs"

siil-fisket bedrives i stor-t seti; sotl förr. Till 1:avs har de'5

I
:i

:

f c::men av vrakf i sle g , varvicl irlav\ i allmänhet ligg er
l-änkenr ofl väc-;'et tiI1åter" idqrila;:e iand sättes gar
1änk ,' { eil lgarnsl-a-r:}c ) ,:rea 5 garrr. L 7åri e " lär'viC
st en i1 ragg meci ett tr t ö i !t l- enå hornet oeh me'J en
iråtr {}raJgen ieder ett 6r5'rre tåg, s-5rä.n5r u!? till-
och r_iä;.på följer så ga-rnen ned elt kubt,e ueilan varj
sättas up*re !;,rtaa men kr-rbbas rraniigtvi§ ne'1 til1 d

för:orLa:' si1len be=in:re:: si3" ue''J har '.'isat siSr a-t

fas-i viri. gavn-
nen somitsätte-
kast ar :oan f ö r*
vil.:e som f1öte"
tvenne }iubb a.r

o lla -an 6ia 1..- q trvo
a-l .:' irrr - .l§ r^' maiiu u -J *j,,
-;_ cr I io'a 1 rt:a;

följer ett va';tenskikt med bestämd temperaturr uta.nför Blekinge-
lrusien c.a Lj grader t" §5r att finna d-e-bta vattenskikt sänker man

ned- en tr{orked fiaska med t.rå l;åEr av vi}ka d-et ena är fästat vid
korken* I{ä-r man nått det önskade åjupet, rycker måi1 Ioss korkeR,
så att flaskan fy1ls me<i rrattenr var!å d.en halas uppr så att ternp*
eraturen kan rnätas * -iiar man *ärvid funtrit s.k, sr1-l vattenr kubbas
garnen ned till d-etta,5l-utänr-1-an a-i l-i,i"nken förses neel- en irå::e med

irnes elLer lykta, sä*-bgarnsfisliet pågår trden mars juni, vår'-
f isket, och avser utrd-e:: frs,ifrHt senal'e .tirlen inest fångs* eY "å'r*
lekand.e siLl . -Det f ortsätten; unåei' au-gusti - sei:teinber sr:m hös'b*
fiske, varvirl bloa* fångas höstlekanrle si11* iekströ::mrngeu få-ngas
rne st vid. grunrl .

Ef6er ilids oumar vralcår rlrrn. Eiil- r-:.'i; omskärs r varviå garnen §än*
kes tiil 1]- g:.aiigt 1iå-s-ierl! T::akf isket är ett na.*if iske, varund-er
båten får I-igga l<var vj-C gariten+ I/id sä-|,-':garnsf isket e gå"r man ofta
hem, sedan garnen satts och 3år ut r då i,e strcall ciragas" Id"rvid har
na.n mest öppna. båta:'me,f eller ut8.n notoro

Trke sfiskar* i :'ijrag§BäB::å"3'-r1955'

f, Herbert 0lsson
3 " år.rjfi Svensson
D" Gottf z'id 0l- sson

§dirin i ohanss on
nä:'ings f ång "

å1f iske-b " .ilef initionerr på hoillmor och ryss j or nai.got r'ä:<l-ande
cch sT$ffiiä-Efar på oiika rrrter, Föl- jan,3e särclrag synes mig dock
kunna urskiljas såsora hestä-nmanc-e för: begreppe.o*

Honiman. är speciel-it b;rggd f ör' fångst av 'randringså'I * I,and-
armen*äil*fäs* viå siåan av storbågen, ranken, och l-eder C'ärfUr in
ålen enåas; f ::ån ett håI} . Ien brukar vaniigen även l:a ginarm n

ngq.lj?q }:ar ianrf srnen i in:--;ten av storbågen och rranligen två
gina::Eä?]-Stra-r*srirssi a" }en ieciei' c"ä-rför' in å1en frå"n båC'a sidor'
oen är hurrudsakiigen avseci'j för fångst av gulå1- "

r,åe s1,,:-s s erliå. e

2- .I,åvin Joha.nsson
'4, §uril ile nriks s on

'.* r:ch ,ilmi i I{enriks son ägna sig även å-t annat

3 o'i-i en -.''i q l,- ,: i'ai Ll u har :-nte ;rägon större'6srl116i-s1ss i lirags;:äs*
aire ägnar sig f.no( rgfo ) åt d"e-i;ta fiske

'c i'a-irt en " n,:ias-c.an
och sätter eu,åa"st ett garTL' i{ans hus'cru. är' med- honom som med*

h j:iipare +



'^ r-.-
!:QrirflÅe 'it:5?
Ronneby l- ands fSrsarnling,
.lrae snäs .

Förut ha:' han haft 2 - 3 garn* Garen irar" en cåa.
Iång -l antlärnr* 3y:'kanten är 8 :l I-0 aln.-.-q.r oeh ända t!l-1
Giirarnen är'5 fa=mn,er* B,:t-i;er]äarne* har en ingång tll-1
;vå i bä.1-gen, §om l-erle:" till- s-br'åltenan inen e11 ö..:-pen
fo::'tij-i rr.lplinuten, och. nul-te-ir,an mec'L en srl'inj;forrri-J i
fisk stannar i stråltenan, nen å1en Eår- ii,rirulteilå.n,s

-tGarnet sättes ut i jul-i och får åtå ute';ii1 no\remberc 0Ls-" ^:

son sä*ter även e"tt 20* taf ålryssjor ne,1 böz"jan i ap}it et'-ber Is-
lossniny;en" 'liq är avsedd.a för tångi* ay i;ulåL och får stå ute *iil ]i
i junie ,Herbert Jlsson säIj er s jä1v sin f-isk -oå torget i .Ronnebyj. Ci*
i:an kör åen {n.ed bil. en gång i -;eekano Un$er mellantiCen suepar
han f isken. I{an bör j ade fiska med 'oot+ienåarn i börj an a-:r 19CC-tale
och irar varit en.s&m bottengårnsf iskare i ':"agsnäs " ile f örstå gar* -

,. ilBII iniröpte ha.n hos Pobert .4rnC*::sson i Vassrr.iolösa* Han ånser'oot-
tenga"rnsfisket föga iönand e på sin oz't*

flo:'skfiske med torskrev hedrives c:a iO'- 7i'fyZn 1and. fi*r"r.:.
lcastas..på 15 35 farnnars dju-pn För d.e-.Lta fiske använ,Je.q hå*er rrå
2i l0 fots iingd-, u-lrusti.ri-e ::eC l0 30 hkrs z'åoijerno-lorar"
V:rje båi:, knob, har två ren-s b:sä-ft:rin.3. itev-^n ernas p1 e11 sjri'bbr
och ;:å rrarj: sådan iägges 500 kr"oic" Soril a6n sn-rä"ndes si11 bita:'
r-l"lar *n'hie ,som anses vara bäSt ' R*rlen l:.ås*äs -r=nli;en 3å ef :er*
miå'j.:gen och d"ra.ges i c1 aåningen, 5n rii"cka bruirai' be stå- Da.r ii; 40
hun{:ra och ha:'ar1så 5"0,-1 0 4.000 lcrclr* Iiel-l-an r,"arje lcrok är e;:
avstånc:\r 2 neter,

tr'*-lm är iiett a f iske rr*41"-:'l; på orten e'? 1er- bedrives neC endFs
små båtar närmare l_and" len fångad e -tqr.sken f ö::es til l_ ilarlslcr.cnå
och avS.ttras åär'iäi:sic elLer sänd-est1t son lji;pfrysto

Fl-unr:ire,ftsliq -ned garn är obetyCll6t och ber.d.r"irres :ees-L fijr
i:usbrho.l , Il ,,:nC.ro:::--iska"s tven ie,:i r:v, varrrid ilan snl q.rn åi.r-
.ränder tor,:is e tl-e:: si1]. *

Ia:;fiske heciriveiq f. n

i

1t

l,l
,]

" et:d-= st obet;'d.'i-i lt i Drp;:rn:i --rtrak:en
nal'l ala möA::

sä"tt som.riC-
nu.ne:'a. ned
nilLalina 

"

"l ii n:r',{
v,,-^-L\:t

J!D.,J

ned åarn netr har ärren bedri 'ri ts :r:ci k:roLcr ?å sanma
an,lra fisl.::p1a-Lser. lå 1::'ol.:fiske beårivesr s1l::' ile-l

irirrlino:'" V=.:'je sådan 1:estå.:'a.tr en 1C fpnnar l-ång ma-
ffiä-ä-.tvEErkar p,å- :tl avstånri sii:-s enellan B.v crla 2 rLm*

UIellan ko::karrra 5"r linan åubbe! cch har en nä"ssingsringr som 1ö*
åen,e f ringen är taf sen fas"isatt ned en l<a"rbinh*-ke " Taf*

be står öve:'s-h av en iianpgarnsl-ine. iaen ne.l-erst av en ayl-on}.ina*
Stra:l ovanf6r d-en senare f i n::.s ett bl3rs[p1a3 cch nedanf ör Cetta
ett iekane, I{roken agnas me ri }re1 si'1 1o

If enskild.a lrnor:1å !rap-11 as samman till- l-äi:irar air
om 300 * 1CC0 kroko d:-1 1an var ?i elIe:r iC k:.cir

vari-ers-n-de
sätte s en

fast .f,'i -a

'r§ läniren får driva fritt. !ära,r namnet4
iri-ske"L :led d-ri"rlinor -oör'j acle i }raSsnästrakten kcrt
rärl-d.strtriget ( f9rl, )" -lessförj-nnan ha,le natl bru.iiat

an,irrail-e Lrnor iled l * 5 k::oicar i rrarje, Se ski-sserrrao

L

\-
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.i tl i:r'r: l-,.:,. -r ,l-i-l r.i lä i','-i i S å:t--l- l- ti ? "

ijra; ui' :]ärirgslivets Lr::r'ecLl ing" i sl-utet ä.r,r l-8C3* tale-b oci:

'rt

"c5;:.n ilrr- lLiilil.* :;lIe-i; j-rr"i.r:ii,:: i- serxll?"r:1"(.! rrrie,i. :.'li-'icll-i;ir::gs;i-'.:-i'',i:.:.:,;":;i:i:
,;l:r -rrlir,ryr-r.;,-r - -:.7 11åli1t:::,r1ilj-Oil-.:e.r::ia, 'rr:--fe-,: f Sj-il 'itL:1 rilt,r-flj::'ir'g ;1r,1139i}1::.19."

e -il;e. I': !::lflirt- :-li.f i'i.--rf ii1 r-r,r;]a,leS al:i::ri::i Lj.:-rp :.1 :1.i-:1,;'I åi'1:iliE'.il:i}i? " r--lOm

e:fi:,ij.--)j-l- :,lt ili.tl- -.i...: ,'.1'lLI:- 1-r.D--r:i'::.ir':-:::15 :iuir'i.e --:iirLl: 1::r"',1- llii-ll-ll::.r.se 2.'lii
el:r i.-; rl-l:g r ,tr,.,j::it,i'-{ fö::ri"i, deia,ies i -1,i.:i. r'r-:.-r, l-l; e:' ill .rii'l"Afl :i r::t ,,'i ir-ti-"

irt. :j.;:::'llt'td-elL.:ii. ,:.-:.-i,:.:i-:-g::-r:r: i i",r:::'- ,.r +-1-a.:, i:iii:iies :iii 5 1'-i;.3-1-:1 r'.
r.,e:iijrt. l-,-.',; -,er-i:ir,r- v':.-r,lö:r srilji i5r:;'i;i; eit::?n-: iir.-.'.ii.::.'fi::ria Siil:::r

brulra-:re9 r\.arf ör j ord-hruket l,roilbine:"ades ner|arbete rrid, stenindustri"l
en ez;änpel-:,'is huggnrng och hSrslor * sam"i; f iske, bå,1 e strand -
ocll hsvsf iske * Ie hentnaRsägäre, sotrr irade f ö:' aliverkni-ng 1ämpliga :],

be.^Br h;rrne u."f rlessa.-riI-1 s"LenDol-aåi' f.tr viss tid, i legei.'i 9 å::, 
i

inen'äve'rl oö:: kor"care -Li-tt, t.ex* 10 år, 5ärvi,-l ltrr,ilcarle ä8aren även 
I

göra förbehål-l- tiIl kö:'sl-orna i irergeno !e t"rär nänli5;en en elr de 
i

rril,;tiga.ste inkomstkäl-lorna för' jortiägeren,sjr-Iva lruggninSen i r,:ergeli
utf ördes C.;i-remot i regel a\7 stenfluggare som ackord-sa::bete " i,,1 en I

röjaingsar'be-5en utfö::ces ofta av- ortsj:efolknrngen som åag,slisrken.s 
i

Före c-en närnnåa uppdelningen./a, de gaixla s'5orbönderna på 
i

samma gång fiska::höirti.+r" Sillfrsket bedrevs med hjäip alr fiskar'- 
,

orängaiu i 1:avc,ra-nga.r " ? söm f isiced-e antingei:l f ör- f ast Lön e11 er 
i

för }ön ocir part i fiske** Boncen höl1 som regeL båten och en d-räng:
'rid åen. )e två andra i Iage* f iskad"e med eJna garF- oclt föz' lot-L " '

Iclce båtägand e fiskare fick avstå cr] f iss d-ei av fångs*en tilI båt* li

ägareit, b3-tiotten" lle L.åtare som c-l-.-vvid. an,,ränci-esr vel: ett typ halrr* 
l,

t1 äckadLe rrra-llbå-r:a::e som benärnndes knob, ocit var c i a 22 25 f of lån* i.

8åo l;reir:-i.ven vrakekor för'ekon" "tJen för's-La inotorbå.';en i -i::e.kten äg*
d es a-1.r iyiår'ti-n Iiarisson i Sp jäLirö qcn int::orls.cerades 1907. llen ha*
cie e* z!* i:ä€,ta-rs Itö:'*;notor aed tändiruia och sta:'te-d-es meciels'r; b1å
ia:npa* llecrai:. l-910 1:ace mc'[crei: trro'rnmit alliaänt i bz't-lk på o::ten" I
§a:lernara f ort sa'ite 'Gre gamla f i skare med vralif i slce neå öppen -rral(-
eka ti-11 ti,i-e:r för'for''§ta rrärld.sltriget och haCe d'ärvid en så snabi:
seglsiLrde bå"tt ä1t c1 en -'ri11 go.'1" vind ofta gictr om no'Lorbåtarna.
Unci.er f i skefii.::åerna iraie CLe r'ned sig ett 1! skinnatosttlcke !r al/ väv,-
c-a nötlcrep-'ii;rshår s om sic;rdd uo'6 .tåza och kö1d. Såil ana. täcker:. b1e-,r
r:d.raiigen in'be genomvrita som y11e* och bornuiis-i;äckei: trtan hö11 u-le
vä'5 a,: ocli 17D-r ; arf ii I ail n:i.:r; i brr,rk ';i1l- s j ö ss "

trörs-La ,'r.rä::l-d sliriget medf örde s-bopp i steniucii,lst:'ie11 neli upp*
sveng i f isket " Si: eiihriggarna f ick d"å söka sig nya u."liomsti,rö j l-iS-
ire:er* San-Liiig'i biev o.e-h tiiLsir"ömling -biJ-1 fisket, särslcilz 3-?

unga, pojkar, God-a fångs"rår unåer.-lir:ige* medför'il-e öica,å v'4,1-nå"9a, illeä
:'ei":.skapen rru.r r'lrrv5'. och svir"i,l.'cr":o::1i;:r så. ai; ,1 eir behåil:ra 'rinitel
h-l-e=.. starkt reduce::ad"

på i920- -calet för'bättra,:es steninåustrien nen nåace inte
n.igotc ffiomstria6'.. -irör f i slle:! in'iräorie aven eR nedgrings*,iå rned srrår
lgireter for ilvsät';::.i11g., av få-ngster-ilå, viil;e'c s:niLningoiit leud.e til-1
a-b"'l f isie ar-na organi seraåe s ig. !å 1930"* "ialet ei:bade sleninåus-br-i e

'.rt och ä.r nu p::aic-L:- slct taget utdöd- iiå cr'-tien '

L
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81 eklnge 5i 56 "E0yi1eby J-and sförsamling,

Bruka:'na av r-1 e snå egn.e. hemmen bor i regeJ- kvsr och ägnarsig åt förvärvsarbete i närliggande tä,c* och industriorter* Menderas gårdar brukar sammanslås med aRdra, när d_e sä1js; fö:. attbilda större och mera bärande enheter* Ie gamla sto:,gåre &TB.a hå1_ler på att återuppståo leoiga bostBåer öve:"går därviä i regel tiIlatt bi-i sommar'nostäder"
Antalet fiskare har avtagit, sär.skilt efter L9+5, och kombi*natronerl fiske och Sorclbruk skiljs å* mer och mer" strandfisket arfortfa"rande ett binäringsfiske e1ler bed.r'ives av ä1clre fiskareo

§,orit .fnte.:tähgre.oixaj: möå de;:tyngre,.fiskena, flen ilet rnekanise::ad"eharrsfisket har blivi-t ett rent yrkesfiskeo
Ännu i sl-ritet av 18o0- -la1e'f rrar ci.e* vanl-igtr ait ilå:nga fisk*are for med sina vrairekor ti11 Bornhoim fö.i: att :riika sfrrn Fiska.r-hustrurna fö1jde oärvid rned sina män f ör at,, bena ev si1l ilr garn*en cch uträ$"i:a alldre bestJrr i lanrL,T il-ro '"ästral<ter: 1:a:' filnni*s flera se-lteriez' och r:äirr+ri p.:-,!-11-lrrr uö frel.a §3_LTerLez, cci_

'som tog hs"nrl om fångsterna för beredning+ I}en sa1;ade siIlen säl-des mesj: i Karlskroila för r,'i C-a::e befor.drah ti11 an,j--r.a e.y sättnl_ngs*

B ö,ke,v.: iik,

i,'pt"gifter arr bröder11a Sriand och Bi.or petter.sso$"
Yrkesfrske bedrives mod trrå båtar a-v typem knorj- r:m zj oeh28 fot med 15 och 20 hkrs Säfflenotor"erc
sillf iske n:ed garn bör j ar r april * l)ä;'vic sät-Les garnen somsätteT§"ffiä 5 garn mea virrje länk föra.nkrade i ena erl-er bådaändarna, på ett c-jup ar/ 5 * 20 famnar" §ariqen kubbas til-I ränp-J-igt d jup " Fiskepiatserita 1i gger irära l_and" fit-l säti kan bestå av+ * 5 "lznkar" ,le sätl;es på kvä}lea och drages på ottan mellaraklockan l - 3"
:ät-u lelr:isf i slret s.- ut?)1 rli d n:-Csonnar och ö"re:går ;å i rrrall-fiske, son pågål *i1i bör:jan av oktober, d,å sirttgainsfisleet bör-j a"r på nyt-t * \rid vralcf isrcet säi;tes +Ll * y§ earn i "r, r.änk merl- rys-.boj i ena ändan ny 1änken, gJ_cker. (= första garnet ) och ned bå**etr fäst i köl-en* (,= sista gaz'ne'g )* Garnei: 1:fubba-.s i förhårlandetilf vattnets ternperetrlro
la.:lfiske mec'i garn bedri'res Llnd.er tid.en april -:laj och okt-

eii l-änk, somober
,io'l oc

i1 0ve m

!:i" rn l-'5
er, - ärrriå sät-bes upp til-I- 90 garn 1
sn p^v ei1 sträng med två boJar;*

U

'"*

:€C§åi_s_!g l*drives ned torskrev nei. ZA iru,ndz.a per
4.00C ,ri:oLr ller båt. &eyen D.g:nas på en sjubba meå iCO 1rrjen .i1l r-gn a.nvä-ries rnest sill".ileven iias'i;as-:å em ochacrgonen, oil fistrret skail fo::-bsäti;as samina. dag s:ickespå sjubban.. Ani:ars 1rl-oftas d-en*

mai'r och
oit loå. r.rår-
«ra.ges på"

reven 01i]

GäCr]"a fiskas nest
uppe äää*Tork-r--1 öt e, ,S e

rned säx, som föranliras me.J. sten ocl: hå. l-'i es
^1-i ^ ^;)](Itr; § o

':'r2 'd i 2

3TT5F h-d^

r!urlv. fd-

i= trulsa ) a" ett fiske, scfit bedrlves j_ gru.nda vikar
*qäd"da och 1axöring. llet är båc-e -rinter* och s onnar-isbela.gt rratten lcaiias det att I önr:a* Ski ss.

L
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B1- ekinge T i SA r
Ronr: eb;. lanct_ sfö rsamling.
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S a I t ä- r r.:. ä,e

::.l J-i

a

r-

,ris t
er oc
ty,åan
av sk

15 pe
s i: ark
jgr å!t
'Po-.oo

RoRr:e

§
if

h

är eii n,;is:r:-inga

-i-I :ri -t-rJ
v :: s -i; itI .,1, t1 i '

If ågr"a int z. pur:.1rter, Saltärn a är en stenig öo Stärä er b e rggrr-r.n n d,e1 a,r mgr.tr{es är åkh äng, eE o"eI skogsjrark. Hest före!conme r elc som bilrlar be-
'fe bestå-n11 u l'[en e]ren är ipnerrarancie år I cqå \ -.oI så i-r'hä"rjadadeinse.icter, at-b ti:äic.en nu i för.somrltart id ståi" all_ciel_es kalaFör näz'varaiLrle finns end-ast e.ri:. j orobrlrkare kve-"r på. ön, fleninnes lrt'serl-igare t.rå famil as-b bosat:]a. dä:., till_såmmens

irck och s

r cl-en ii::'e öpp

en i tragen s on häll- ar " E

1:rlrgga av aät u.nder ocir frarnfö

,-a

-i,- i' f

ånm?. Iull gol:) i om-
för denna t:\rp a\r

, !al1 , u11del. st orbå"ge,t, s orl år

I t,r \\ TTJ ) renan :led" två, arr yi-Ika Cien yt-lersta

i's oäeis .De::l temporL:ra ireb;rggelsen, somma.rstu.gebeb;rg6eisei"r: ä'r u-l ..-eclciaa!, I och eti sto:'t ailtal- soanarstugor av det mest vede utseende har unr:r'OiTä;-'s törsta del en av ön äges, av ]laasots: en mindre från går,Jen avsönd"ra.d d-ei a.r ltri1s 0hrsted.&" iby.
Iians Persson, som seitast brr-ikat gård en meC- Ci1:'-bili höz.a_irciefiskeva-b';el e har ö-rerlåtit iien r:å sina båoa söner Ha:'ry och leon:

ard " Jcråbruke* beåz'ives sofi själ-vhushå l-l. 'Sonna:rtid I evereras
arj öI-k -iil-1 sommargästerna" GfLrde5s bäste" inhoms-bkä1L a ;nat .,rarl-t irl-fisl<et, som irä:: hr;vud,sairligen becl"rive s med b otten g arn " i;lrrå s å d. an aar f ö r' uä r..ra rande i 1:ruk, 1,,{sn J_rlea å-Ihommor a.,r sivanri.e trakte:" av kusten -,.:.t i_ brul . Utnärka,de

ommor är, at* d e sakna:. {;vä-:,-rrä
rund liksom de ef-berföljande g j oreritå+ ?väz.träet ersät-i;e s a_v enr s'; orbågen T5r'enad neC is"n,-1 armenoch. ginarmen. Bd"l-gen och tenan lLa4 u-L.!In nmans 9 gj orer
b5"Lgen necl en,jest en ingång

ltec11ei,]marna i :t en Pe rs sonska farnrlsin 5. Ien eae av iians Ierssons söner
telegraf is*, gift oci: bosatt i riaisi
fö:: att få 'bo på sin fäderneö* ifu b
bor tillsanilei:s ned srlr. o
3ad-ere har fi*rr'5'1,-r-1, r-rt och
ei. en " 

-Caa ä:: f ort f arall,i. e s ö

en och s.r råi f ormigt uppbi:nde,,r * §neållor *a..- ii-a

f inns inte, oci: vatten inås
hör ytteriigare ett hrrs av s
an-rändes soni arbetsl_cisal ccir

cfii- +.s6'4r'l'i :.ourrSJ
s's rå1* o ch nu.l_t e n orila* Slci ss .

E on:-::.gshuset på gård_
k:ru:1 ti mracl framkami:larstuga ,

bl,ggt sig ett nytt hus i ::d_rheten av gå::*
nei'na behjä1-p1ig, sä:.srril-l meo- fisket,
en ä:' av å1d.e rromlig typ r otr ,crråvgrrtrr**

sanilclikt byggC fö::e år 1809 * El_l jus

n en sammanl:yggnad r:y de östliga

;en är starkt f5_sta,j.e vid
e I{arr:., \IaT utbildarl rac-io*

::.gborg, men övergarr aetta. yrke
rurkai' han j orCen och fisket och

Jluupas 1:r för handliraft" ?il-L gårCen
åmma typr men der s-bår nu obebott och

gifte b-roiie:' tre onarrl rå fäC ernegårilen,

magas in. ,l-re t d":: uI
u-rch iiDr_rf5r-t g,t-i i-rr;;: ö:::. r-lr.,l:1i".,::1 ,rissr ;r-iJa.

s
il.

p::ungi igen ,rit--
usmoiie:'n är fr'ånand och har r;§si rii.-p i Västerås, ',/i d nitt besök l-19 -l'r l.rl an.Å f r.i

ill
or,,F

ga'åe j ag i:enne, om iron inte tlick-hea det \.rD.T e6sligt *
orl ir*: 'iäno*qÄa .!tri4.-.q-+!1 uu !srriiucluJ f,C,II_L_taiI 9

ärir.te, och

? soa

$e j, -"/s"rf ör sl:uil-e j ag gör'a Cet? sa h.on, iag har jir mirt
§4.11 och n:L:ra barn här, och c1å behövei'jag ilte rrter för a-Lt -bri.ra§n
I.,{en ve-d vi särsiri lt ö:rshar cssihär är att få ei.elctr.isl<t l jus hit
]t1: -

Hon var myeket mån otn at-r berraz.a gåråeas gamla stii
yt';eri-i-;a.::e betonades a''r många gamla rnöbier och hu-sge:råd" 

"

.ii
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a n.-r)1of U'1 ssci:s llåtbl.J.leri s tartades på sin xr.uva.i.a&de pIäts år
ex d en f örsta tiden b;rggies mes,5

r-r-f at: rnall " Flg bygges all-a s1-ags
- tul-1båtar och lotsbåta-z'samt iust*

ra säl-1an. Ie är nä-r'! igen f ö:. om-
s c1ä::för' å1.. snlpor, scr iassat bät*
glare är de fort:iaran,-i-e myclie-l om*
ell- -til-i en typ ar.r kappseg)-ir:gsbå,"i*

ldskriget fanns pä, pl-atsen ett tlo*
, att 31e1rings främs'r;a båtbyggare
i{iarren väs-5er oin §termö " Hstt ./3.r 1n*

E.;v6M v d * r A.t

Ci'aa'.i'
*a_5* !_'_: '

DD:=
,lI
n-

I

i

l

,ll.

iil

]l

ti

l-921 a"v ä
vrale båt ar
s,nä3ätar
!.3+^rva v 4. q

]f'l a

stän§ iga
UA iJ UIj-I

t)tck-L ä 0c

,Ii d
-i a1 .rrake
på sin tl

geren 01of 01sse-iru Unrl
för oiskr, ire b$ggdes

rrerr mest tjänste'bå-3ar

]ring§,e1ror r-l-Lföras nume
att u-*föra och ersäi;te
not,:rllå*ar" Men sorfl s€
i: har även u*g j ort {locr_

tiden för'e fö::s*a vär
kor" 01of ,.:1""on anser
d rrar I'Ii-1s iål'essoiL i

*e bl ott s;ryy3si.1-igen sticlclig r-rtan ärren rrlreket onso:,gsfu11 i sitt llt

-,-,'^ ^+ ^ ilär'u3le+ 'örtjäns*en blev Cärfö:'så mager, at-c ha.n ti1'l sist såg sag 
Inöd saka"d att överge båtb;"ggeries f ör att helt ägna sig åt 5 or*trulr'- 
|på- aen liiIa gå:'c, 1:a.lr köpt inå-t landet, Ie-h rra:. irämligen vanl-agt;attbåtby.3garaapål!.e;t.hid.enutoinbåtb;rggeriä,reBägnaåeSigåt

j oribrrik eile: fiske e 
]Båtarna byggdes son regel ute uitd.er bar himnel och utan mair " ll

T1nvrl o-- }.ö,ur upLi ut*säd.es f ö;: örJ-oen e111 " rnbll,ggda bå*birggerie:. bör jade f öre* lfkomma f ör:s* r.ic bör" j ar: a-r 19c0* taret" Iet var. rrril åen tiuen i{i1s l

Larres:on u"p-chör'de me t1 sitt båtbyggez.i.
01of olssons broder §ven hede lär't båtbyggeri av cvannämnje lNil-s lxvessoil, och han vaf,'en av ae första, *ä*-oppfö;.de et-L båt* ,h'rrrrpri ,,'trr]er -sak i Blelci-nge " 01of 1ärd.e i sin .tur- bå_tb:.rggeri av ..., - 

;
-!oÖv+*

sven och utvecklac.es tiLL en m;rcket skicklig och vätkäiad båtbyggare.l
li-lcsom, ri.e gamlå uästarna hade han en utonorelentlig skickli.ghei-äti- ''
liu.nrre. be:'äkua,rinkiar och. proportio$er efter öSrrnått" alJ-,

§ryliia ve:r..01ssoi1 §pecialiserade siå på att rryge* knobba:: oeh "Wen t'idl ?0 ;'; aY al-1a sådana :l;rbyggen i Blekinge, "Dessu'Lcm levererao-end;
knobbar til-i §nåia-:tdskusteia och ända upp til-1 S*ockholnstrakter:n jl

Hans båda söitez" f ort satte nl,1 f aderes båtbyggeri och i;ri:ehar Vägga* 
iväF'tr-et utanför Ka::ishamn
i

t,', D r" a g s n ä s-

; ,rrg"**!u*or"ru*=ffi1d rfat-bsson i rlragsiräs. l'

Reini:oTä'*i,{atTssons Tffier &jattis j\;ro.erssorn gar sniekare oeh båtbygg- iare tilt y:'ket" Ä.rel fäd.ei'r.a irade i flera 1ed rra:,it snickare. r,t*IItri
li o'ri c

fa.nns
l:u s e'L

ået hus, han bebod,l-ee meri årrende:'ad+ gård.stomtea* Få gårdea 
:

'1,1 rr .r m+ T

bänk och

I,{at';is bl,'gg6e mest b}ekiegsekor'. }e r-rtföi.d.es und.er ba:" hinrnel
-Därrrid s*räeirtes f drst ie öl enr ,.ranligen nelian tre i j orden nedCriv.*
Ra stol aars som |ra.i_e +tt hak upp"l:ali för köiens fastsä-Ltning" Se
bi-fogaåe skisser:

liedan l<öien sträskt s, laskad-es för's-Läven t-ast iri-d d.en i iri"iet 
=airterstäven fastsattes ovånpå kö1en och spikades fas-i i den.

a 1r a"i
1a d

>il

r:rsta.d, d_är han utfö:'oe ,sn1 c.lce::ia:.i:e-leno Iirie l:or.rilrgs:
1900 och veriistadei'r u-o,oförå p;3.got se".åa;"e,hari.e han s jä1v

r1ista.rl-e'i:r. fagi:s inge* naslriirerl u'irustnlng, *ndas-i; i-i;'ys1-
i,,lrar.i rr--,1--i"::-r --..--a,-^--i ^-^L^!rv-::,.i-5. u.r&: r:i:Lr.-;;rler_r. rttr'örr1 es hos :-:r,-l r.l rl .l_i Jk*
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Bl-elri nge g/ i5 ";ionneby l_ands fö rsaniing *

liei.sn börjacre bcrcfjrllningei-i* ne trrå förste boyrjen s3:wtsa.jesi$te not stäven u'1;an fick,: spl'inga upp u* Å11-a bo:.deir ba.sa$es för.öppen e1<i och höjcI-es meder-st år, s{ång-åed. hake i en *e"ukiLL1 åo-oz"'lning bestående av t.rå i m*-riren r,"äorir.'o* påIar, sammanbuncina
med e n plan)ra och merl en 1ös planka r.lnd ertill so10 stöo" Skiss.Nä:: ett bord fåt't iagom bö j ning, f e"stsattes d et n*d irlämmor i si,-*t
I-äge cch epilrad es f ast med, smitrci sprk! sojn tr kIänk*esrr i= Icrök.tepå iirsidan i -rinkel not en ]rxa octr hamrades fast*,i träe"5 . Skissoiannet ( söiii,nen ) tatades meC si i tOst spilnnet ",:ti:r. J ;"som ciopp*des i kokande t:'ät jä:.a* .äfte:: borri"f;rtLningen föi jCe så'intimringen va::vi,i'timre-i i "pa.nten ) t:;stes vid borden nedeist ene-naglar med- huvud' l'Iagiarna drevs in i borracie hål- och kilad-es för

far§ig, -/';,ilri.es båten aeu kölen ui_.:] och
b ekaa e s lt; Iiire ft e:. t j ii::ad e s hå-t en i

si 'sil-]verka.,i-es air nöthår ( skinnato i, socl köptes f:.ån EB.rvrier, räilrri'-i- tröskac-usbden först mecl käppar, till-s,let bIe.r I-u.c-kert och frit-,l; från kiumpar.,Där'eftez" spanrr.n Cet fcjr hantl oclr. vin-
11 ades ull-! på en'rj-nda undei'spinnanCet",Sie-b:,rsr tjoclrt somet-b repflen 1ös-l spunne{;. Innan d,et lades in i lannet e ieiås heia nj.rE*i,",.*ined i koLcanae t:å-ijr.::a" N=.:'ået i.rar lencr,-1:r:ink;:rer: träi:j_i::a1 , 1a*i-?* i e* "ripp på en br:i.r-a öve r grytan .aecl eil efiinan bräd a o:u:ppå j aJ.åu

irå mstr pr3s.:å-,J.e u'b ,i.r-.:fiSdaj ljä.ra-. rlrtlj1e j; .rzr.., 1 n;.,3oi .l:1111-t,t,;

att sit'ta vä1 f s"st * Skiss " längs ö.irre bcrciet laCes tui3-,a_botlmen, so]11sträcktes mel-1an samtliga tinmer och f1stes i- d.essa ned-en nagel"
,Tär b orCläggtringen var

tätaCes med beck i- lilnn€ny tt

sin heLhet rec rrarm t::at j:ra.

SJ

(_

L

ii-r-'l ir:i,.-i r:-:1 .r'-l:IJ)en i 1,;'r ,n,::-: .--.i,-ies iie-; i eir e:r:ie1 ,=i;::,:rn; iile,r---1r:il

,::.1 
C-9" ::h l:.-.-.; ;trir?ii ';r-,I-l-le _-, en -r;-,i,1 -i;c ,1.1 'r, s-,_. l,*,lo;.1|.r;-,: r: .:, 1,.:.,; åri-';r'.,j-" rll,i;l: ,; -:'11,i';1 1r' lrllir'er':. :::,:...--3rr i;...liire.1i :r.i t.i-:jr,f,1-rl .i_ri,l-i sijr.i:-l;"

iir-;; v:L:: i:r.I-i,r-::-inCi- r'i, l:eS-1:1,ira.1 j-!r-5 rllC"i .,:,..,;.:. ccl:i .i:,-::: ie .1i.,-:,::j:.ir=1 :-;:.-,ili"l :-i,r"rs:iie,.a'i-:.,-1,:i., 1;s 11 
",1 

lit-]Sl;*,"S_-):-till).jrl , -otl ;ells jr:i.1i;.,-,:,r31-; lcr:. rj:,3i.I ,,3ii-
,,, :: !i :rli-: .: : Jl ,:: i- "; i ti :: a "

, Ie.
rl"n'

jtrrrn* till-rre::kad-es av granännen, s om klör,,s Ltu me rj_ en :cra_n*Ielarna. f icl< secian t orira fullstSnciiEt r innan cte hJrviedes uilprcrr son slitskycir. spikad-es lil-d-,-rlar.lå cem vid 15_ge* för tul_l-rrrlka mest ti11're:'kedes a-? Eno .linret u"tvalcies r möjligrs-ber sjä.1rrböj* r.j-::ke, oppl-ängorna alr-bir:t arr sjä1vböje1a ekgrena:r*
En f en'boz'd-s b1eL;ingseka om l- 1 f of he::-ngace f ö::å l-g10 e-lt

,-q -

!ri

.-! r ir

inaii 't-1

. prls av end,as-:; 55 jrt'cnoro Di.rav å"-tgick för ,rirke och ll-nna,, nate*
r"ia1 o:lkring +1 l;ror1 orn ?ö:: arbe.tet åte::s.tor,i. åä::för endast ZO k"*
§om oilj de fö:.cel ai.es på. arbetsCagar gav €n dagspenning air enciaat.
oinlrr-ino ,iil Är.o

/v

iJa$tis -ino.ei'.sso1r jo::-isa-i'r;e secl srt:; biitb;z;e:.i tiIl 1g20 *§cnerna var meåhjälpårc* Reinholå 1ämnade båtbyg.geriet ]915 för
; ult fr-rl1grira sin rrä:.npI-ikt och tog seCan anstäilnrng som båtbyggareY på et*i verv :- Lrandsk::ona* Senare f ort satte han som låt oyggnrn" IKaliae.r, -y'ästervi-k och Stocirholm* Iä iran gifte sig l-92C, åo*rga.v

han båtbrr,3geriet ocir öi*rertog svär"f öräld.råi"nas gårC i ,§z"agsnäs, rril*i "'ken haniin;rehade ti11å.r 1951, då han i'ir.rs3l,§'l iren ti11 sonen Tlhore*q'ix"1 a' +1 "'+tåLle han dä.t:'ric tiii en restaurera,å tulitj§-nstenannabos*v Jue v !åJ r

*ari strax in'bili gården cch u'pptog sin gan1a b;rggnadsverresamher-' Även f ar:-ern hari.e somm*r*io ägnat åig åt irlrägnaasvez'ksamhet *Båtbyggeriet r.rB-r f ör jrcnoil sår-ede s ei;-L rrinter.a:'botg o

rll
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SiI1åköra.re " l.l.-l'i: e:: 1,; i irh riii ;-:.r-i,:;f rt cii, 1r::aJsnäs 
n

f-lnder jaiilla 'ri0-ers sillf iske f ram til-T rg20* taLe t kS,otes
en stov u.er a\r or-bsl'Ls silifångster upp a-.v sq-r,.o si-1., airörare, som
på h3.s-,3siiju';s förde sillen *j.1L växiö för för'säljting på torge-!
onsc-1?ö'ar och iör11a"går, Frå,n Iragsnäs och Spjäl-k5 "rar. d.ai: vrå åen
tiLen se:r .silIakörare i vertrcsamhet*, rrar-Lil-l- kom a,r1flrå frän när.-
liggande trairter jämte små1änningar, *å at'b antalet i blanc t<ur:åe
vara ett tioi;al elier nerå,

Si"l len köp-bes på tisdasar och fred-a§*rr ofi fiska-rna då hace
g j ort ni-;on få"ngst, f ör att torgf öras påf öl j anie åag. inusn cien
las';ad.es I si-1a"åes Jen och 1aC.es i en mrni.ire korg, som dolpades i
sjön, så att sil-1aa blerr sicö1jd. Seåan tor[cles åen i en s"'k*,si11a
korg, soin lcund B rymma en 200 rral ar sill o "orgen var r:eitangulä:'
neå bå.gformiga ha,nd.tag \.'ic kortsidernä+ iskiss- i(ä:'sirlen 1aåes i
den st ora korgen, mb.n6des (iatt sa"ltad e s ) cLen f ör a-it inte ta skad,a
und"er -h rB-nspo:'ten"

Vagnen, fian kö:'de, hael e en slrskild s111ahäcic, i rrilken irorg,*
en irassade in * länss sid ornå arr häcken gick en ri-bba, f astg j ord
rriå garlarna med, bågforrnigt uppböjd 1ängs siircrnå och dä.rför fjäd*
rairde. På den airbringades en tvärbrtiaar på viiksn siil-aköraren
s at-b, vanligen så Iångt framl att han haåe fötterna på. skalrlå.r11å+
Skiss"

På to:'gd.agsnorgonen.var inan framne rriC torget, och när si!1en
Yåx sl-utså1-.d, ant::ädaes ]remresånq &1en först br:.rkade man förse sid
ned. bää-nnviyr för färden* yid svå::a backar var d-et l.anligt, att
ffan pustace cch *,rg sig en ttfäraknäF!t, " rnte sälran bl-err uet så
må"nga, såoanae att hästen till sist fick ta sig hem på egen hand.*

D ,6-- ,,:ehåIlningen f ör en såd an resa kund e blt c i a 5 l<rr r/€cko-
förtjänsten a1l-tså 10 kronor för två resor" Ofta 1ejd.e man häs-lar
vid. vis,sa pass, enär rl+t blev f,ör påfrestande för'Cen esna hästen
att göz"a heie, resen, i sJrnnerhet om c1 et rrar.Jårig* väg1ag*

. und"er f ärden händ e r:Let ini;e säIIanu stt sil-1akörayn.a bSrtte
hästar sins emel-lan* iblanå med föz'ctel men lika ofta ued en sämre
häst son utbyte" En gång 1är det ha hänte att en siliakörare bytte
bort sin häst tRot en vinternössäe Om mottaganclet, när han koa heme
f örniäler 4ist orien inte något, nen d.ärernot at-b hustrun var en hård
för lcvinna, Lika rapp i handling *qoirl i orclo
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Li-O od al:na f J:' :r-i,.i;S :- :l. 1r!-:.? -::': ilt- .j.:t;l.l--i ._.;lt L.:.l .il:: :ri_i., ,;rI-.. l.l 1,,,,_.

:],:.l,",'r].':-;3".:ii1,i.,..},]:]l.i:l:.i.-:-i.;.-*,-|,
l;iil- i-:.f'':ri,i:'i r't:a,:-lirj:] .i"5-r ,r.l .,i :- j.t_" :.]. -::.r1 r:ilfr.]-*

rii:jill Ie(-1!sl!1:?it. l:.i -lll,- S;lijit .1.n-:;j:,iti.jll:-: r] r:i,l:,.t:_.11'',:r- '.'..i'- .ll 1.. :t-'.i t- -';-.-:'.-:: --l ..-..1::: :-1f..,: a.,.
11 ccli rr."reli_e-ii ,,1-i- sir t ?,\, "_l:å -ll-i --_,r:..:, ,1,:t ; or i

irusen
'J i ,ran44cvr!

J a rr*

e1l-e::
d a-i; \r

a l. -^--
- ]JEDU

l{;'5 1'*dskap til-I-rrerkades i boningshueet} r.i1-bitigen i köite.t Ieller stilgan* Samtl-i-ga f amil j ernealemar', 
"*n kunc.e medrre::ka, ficl ihjä1pa tiil ,täriled. lfätbinåling skeC.ee of"i;:: oå kan..r on är.an att Iva:a ciuicti3a,st, -r.-n!I åi u 

r*cuganr,iär i'rE.n aJest lristati.esE ,.rar iven fr.initjens sangk1mmere 
Ioch uppirävro*es meti' en kokspis . I(öLei anrrb.nce s meij"L åon ,,q-cmilä"iuii. 

- 
]ilIär fanns bakugnen. Iet ?ar nin0.r'e lln stgga-n..och had.e vj-d. sidan en 1il-iten kammare? som of1;a var uncantagsstuga.o Åv'en",1 en bruksde ha e$ illiten koksr:is:_ fJuset var gäststuga äch *ät,.aa.e 

-ulJ*.t 
ro" IBåta:., i,iogersund hade lg56 etr 90_ taL jirkesfiskar.e nie* Z+ llbåtarr..?äFä? ro trrilare och 14 ga"rni:åtar* tråIarna ä:.störst och iilrar en Iä-ngcl av +5 50 f of , *o* exem,oel kan nämnas Birmarö på 59 ]l,ifot och med l-20 irkrs BolindermotorI irånjar jj f,l,;r 7, trkr.s Bolincer:-r,notori viking, 5+ fot, g0 hlrrs ravar ,oior, -eing, 57 fot, 7j hr:rs 

- 
i,Bolrndermotorr. B::i_ttone +5 f of 1 SI hkrs Skandia-motori Tryggr 4j f 

"t]il60 hk:'s i'{unkteli motor* tsirma.rå och Ring är byggda på i{äisö i Bo* "',ll
iruslän, T:'3rgg rrå- orust, yan j a ouh-[iki"] t ran,Tsk::ona ;;;-B"it;;" i,lpå ett porskt vår'1,o rt'jincre i:.ålare uvsgäu numera I ailmänhet på ilblekingska va:'v t * ex* på Väggavar,r*t-i ltar.t*t r**. ä"u* garn-nåtar"u,iliivrakhåtar"na, bygges i alrnänhet på blekingska varv och har en *tor:t'il]lIek av 25 35 fot och en motorstyrka ev 15 _ j5 lilcr* ,lli]

t..'ror älbottengarns iibket brulras öppna båtar, vaniigen å1r en l]i]tyF s som kalLas Rs jtebåtar och närmast likna:' en is za f ots nrea- iliingseka' I[ee d-etbf örekommer även rundgatti ngar av ungefä:r. samma ]lilstorlek" *essa båda-:typer d,r i reger itrustade morr motorerr sör: 1flhenma'fi ske använd es riven rood* oci: segelbåtar on tZ i+ fot semt ;iflän och annan blekingsek&. 
illr ilogersund börj:"cre mcto,båtar rcor-nma i bruk 19r2. Ien först. lllmotor, som lnmonteracres, var en 4 hkrs Hörnasleint'nen irrsattes i illllen vrakbåt' Tidigare fanns en,iast segelbåtar, av"riii." ee stör.ste ,llilvar vrakekor och v::akbåtarn ce f Srra öppnao äe sene:,e clåckede " ]ilirrakbåtarna had.e konmit i årurc und-er rsio- talets si sta år" v:.atrc_ lliekorna fö:'de urs:)rungligen :'åsesel r men i s1u*et a.i" lB0o- ralet l]i]l:'iggatle s d e med sarisegel- * ?r'axAå* ärna f örcle antingen sprisegel lill

:;å:i";,?f,:i"ä.i,fä'fxå" 

:*:"jrs;;ffi 

lä*äulffi:l*,.*rä;ä;"*:_i;:,- 

ill
Ä1*re tf§glC- gisken " Iiirvucsatrrligen ef"ber rippgr-fter a-r hamn*---= =- =L99{*-{:,qi:c4. Huvuisa.Jrligen ef-Ler ripiJr-fr5er å17 hamn- [nästare John i]TTssonr-;Sersr.rnd. ----ic- - 

lilGarnfiske* Trar fcrdor* de* r:"ktigaste, och dä:,arr lrom sill-* ]il,fiske-:; i försre :uromet och la:tfisket i and.i.a ,l

{ rr:.i_,?.i-'.,t 
f i s k + t betl-revs båtie ued- sättgarn ocll vir.:,gegårn ll[]

It;.;;; ; 
-;- in;u, iu "; 

=3;: ";::å- t :;;.:;;";u;^";;*r;:;;;;:ä:; I";:i; ,l

:i:":.:il"rända,r'na ned. en -råre { :r:;r:etecknas art att den a-1itld 
inat -'aåg ,, " ,'io5:rsunisfisj<zrnn :.n.rän..e ,j.:s:u-;cm äirer:. rr 1;,,;-.i:-:rJa"eit Imeå st f otogenlö jte * *iänksn sattes 3.1-r';ii nerj st;'öxnen" rår=;" ;;;;: igens rrr-kare kail-ades r: störie t! ocl: r-itg;,:r,,les g11 en s*Lrr- r-r!..r"i irr-.Tr'tr l

§e sanli rrger:ne* sltisso 
- uu': u:rå.j'-rarjeö :i'v srl s'ol'' a"jn:'' :lLiDD^
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ås*e tin,rar"

1

')

vrakfi-she efj:er siil bör.jad.e i mitten ev nsj och påsqick.ri]1in i novemi:er." )ärvi.J be"s,coC å.tt fistrslag av 1 _ zl_ nan;-§å;;" ";;:
gj'lrdes e-v en v:"alre1ra om eia 2t, fots ienåa. Ga::ntl,rr:ilen uf,sjoraes
?X_53-:, s9 garn iaec, en rrår'e me,i. f3-ag6 i i;h;rven,' (= *a:*r.*rri" r*"i-"ir.,l rasr r .{D-r'}1ei1 r som kribba,Jes oå känn* efter 191O n:eC Ied-nin.g:tv*ermometer oeh se-.t-ies raec ström osh vinc'!-"s1ciss.

I exf i sk e t med"ge-rntilrgickprisanma sätt som sirl*
,9y.:1 q'l-j qiza* J-L^ ^-år !r-r! rras u r flen garnen sa't-be s i ytan, oeh. bå,Len f ö:.iie segel medanC,e Satales" 5n såd.an l-änk bestOd- åV 5O - Ta,rrcr ".n. 2ri !.a.
irån r Frste ade två insn tilr sanmans r' had" ,r;; ;iili u'7u',?;:r':-;";|:olll ds:L rrar tre trB.n r ilångstticlen i.", .rår och höst" Färri,Larna. utst::äc]rtes stunclom ända tirl Bornhor-m och ?yskl and, i,ii:,n€; a blekingefiska,resä1d.e'cå-bar med. u*rustning tiil t).skårna, stund.on: äiren -bi}1 dansk,-arne.. ii',riigast rrar denrla affär, äedan sprisegelriggade rund"gatt*inga.r bör.j a"r lco,rrna i brukq

la'rfrske mei krok bedre-,,s först mecl förs.nkr.ade I qrr'i i nnr ma,itvå k :ro.trar på- varje ii.l:a, lino,na_:Eick stå ute unde:. hel-a frsi,lce-J:irlon och vi-bt j ad-es i I'ege1 v&rfi.s113n C,ag
riri c'l-anskarna en nJr s1a;4s la.:c-lin oir nämLijgn:..tri.rrlinor. Borniro-l-msfisic åre ocl:. bieirrngsfikare 1är*

roisica kusten a9Å,7 ocn översietr

57 qn,!-rr -' i--1.1 -l*-n-i ro* c o't,,*alr.irLl rvqu urku lancgrad_g

r:ie 1e4"nr:a d.e* nya syG-bemet nere vid-biii de-b omeri.el-bart" Skiss, Je,; l-

kan få ligga u,6e ett par vecleor f

r vårvi d d- e äve n agn aeL e s cin

edrie sed-ai: under flez'a å-r ti11 ettelag ägnad-e si,g åt c1et. i{en d"et

nCer man c-e stö:.s-b a bå.-i;ar.a,e. i
ör varje -bu::. j)e't;oågå:: uncler sefl.*
i sas oilb ord o På r,-az' j e bå-.c f i skar"t tuseni;aI krok, L{el_}an rtral: I0
nicen:,mar1<et as också e,r en ,,rå_re o

r åä-r:rid- uppalnade i en revl-ådaLrnorna säi;tes I dagbräckning-

inbringenäe fiske, och nänga fisk
iia:'saCiau g:it* -bi1lbaka både bei::äffanae fångsträBgd cch anta.1 fisk*
?-re q ,pöt' f i ske lle rl clrivlinr:r enväfrskefIot-ban* Iet är nämirligen et t bavsr"iske, i;.nrj,er :rikke,; fi slrarna
h:s-"en ocl-: fö:vårer: , och f1n6s-:en

l. $tårtr 0ch man brnka:' sätta et
i"rok ;,:-bies .råre e ccr. slute* a.-r 1ä-

c'å de sä"ttas" Je ä
stu.ckna i kortrrrib-b c

en oeh får stå ute under iygnets ljris

Krokr lna agfinas 
omeo k::o]<arna it:

'r§

'I o n s k f i s k e t bed-revs -nest mec tcrskrerr från båta.:' onc: a 2A f ot, j-nred-.da meel- surlp r-nidskepps, så et* f ångsteui icund e f ör:asleva.nce i ianrl.. t:+v'zrodx:rt.r-r.a:sds z * 3 år* riskade iärr";e.rråt cch
ha.c1 e c:'r. ).c0o li::olr" iie-/en a;nades i l-a-nc på e11 sjuuba. ,rors.4fiske:
1/ar hirvudsalcliEen ett vår*och hös-if i,si(e " Ivlån anså!e a-L-t tor.slten varbäs"L d.en tiden, aii-tså i nånati.elmec-,^* r nånad.er-utan r *nsÅ.*sr
,:1åh Ä3-l.;-* fii^-^r- ..1--- c''"kavcvii Li:^r-I-8* :crsk fångaCes o,:ksii- meC rr hal esno it scm be stod aI/ enlina raed 1od, v:-nt i;en av någon j i::nbrilt, samt tef s cch agnad krok.t

Ä 1'li i s k e t meqj bcttens-arn börjaCe l_920 i ilosle:s,_,.nd.
Ie-Lla.r en skånefisire.re son l-918 hede tr5rri ålfiskevs,t-te; 

";J-riå";r*:r:lnd oc1::-t ::: bö:.;arte L,edrirra å.lfiske *äC_ lottenga::n* ,järrfrån slredei s +.i -1.1+ +ira -rI----ii,Dr5 -Lröri- u -:']-l1 Hör'vik och viclai'e til-1 f.logersnnd-* F::ån dessr -r:,r"ric-rer har. bo;renåaj:nsfisilet sed-aa §E:riti Sig åi; ös*er oeh norrutI ä:rJs lial-mar-su-n,i- e 
**o
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/!jelrin3e Lt / )b"
i{;ä11b;,' s ocken*

t-".å anerikanare från i{ogersund hac-e fisliat med ba-itengF*rn
Ame:'ika. .ile irom hen ti11 Sveri ge 1919 och fl;r';tad.e 1920 *il-1

ristianopelp där de arrenoerade f i skerratten a'r/ John iiahlqvist
Se f j o1årets ant " ) . när satte ae två bottengarn, sclrl inkSpts
TrelLebo::g.'/i,i den tiilen var bot-Lenga.:'nsfistrcet j- :Irelleborgs*

:'ak-.len retl-an rotflstat "net berättas, att €n fiskred-skapshand"lare, S:ren 01of Jona§,-
son frå"n Råå i skåne, var en e"I,r de första, sotr lanceeaae botten*
gårnsfiske i skåne" Itet skedce kort före första vårldskriget"
Han hade förut syssl-at med- botteirgarnsfiske ef*er'l-ax i Änerika
och besLu*ade att pröva detta. reåskap på äi i sitt hemland*
.{e su}tatet bl-ev över: förväntan gott, oci'r redskapet nådde'snabbt
sin nu-.rerånde u*b:'eåning" Vid ungefä.r'samma tiii korn höttengerns-
f i sket t i.i]- Ianm arlc "tiden före i:ottengarnsfisket bea::evs ål-fisket me,i horemrl::,
Bom hade ci-::kelru"nd st cri:åge qec br;1gga,, rr SkäAg rr av nät cch

onI ing:ingar* !ens-n rt kassent rr var fast a"nknuten ti11 homman o Hom-
morn a. var ensi,Ligä byggda f ö:' bl- a"nkål och haoe en gina:'m på ')
famnar. landarmen 1"rar c: a l-2 f amnar* S'r o:'bågan sku1le v?ra c : a.

I Jot i d-ianetcr oc'!: :-ö)-jdes sv 3 åjoi'er" ?å e't: åI-fisLe , 11 st3"nC,
kund e . sätt as up F t il1 2C nomu or r ::ad-o

Åif isl<e* 'bö:: j a{e :r'eC an j s1 -"lte-b arr e.pnil el-. cr r lJör j r.ir ?-.r
na-j " "ilrärvia fångades tr vårå1 ir 3uiå-1p För ,.fetta fisice n,?de lnan
rr9.r'-honmor elier i:;rssjor', so''n va-r t..rå,iidig-t insti;11r;u, så ,:'; 'i1-
en Luncle gå in antj-ngen'f:'å-n höger el-ler vänster siri-a" iis -Logs upil
i juni" I mi-hten å\r j,;1r u-rsa;tes l:ös-thornilorr']å oclt fick s"rå ute
tre yeckor i -::ge'u, rel-1 sn ce togs upi) och *orkacles. t{an få-ngade
nu ,'tl,rnirå1 , I--t'ta fj-ske pågicl,r $i1-i- i:ri-3';en av oktobe:'*

lirr4 homrioi: *jä;'aåes mect tr5,tjä-ra., Ie 3oi:pades åä"rvid ned i
en sto:: ki-Lte1 ne ,j 6en u;:p.rllna.a t:::_j_t j:it*n* Sådan"-t!,1 stuhba.i jära $

fi ck nan från norz'å B1-esinge ei'1 e:' Små1an,i, §kogsb§n.åe:: brukrade
nänligen på i-1 en tiåen hrj"nna t j;re och ev)'t*rari-e een .rid lcttst er:."
Karlshamn var et-b viktigt centrum för tjä-rhanåe1n.

Iea fånge'-ie ål-en sLrm!aCes och fö:'säid-es mest til1 tirska upp-
kölare, som lioin oeh::änzarle ien ocir rrägde in d-en i kvassar med

oo
sumll* tr Åiexpoi'ten tt i Ai§ni.r.s fo::'lsätter ännu denna form av å1r-rpn-
3U tl {

,\It-isire bedrevs å.ren aed i:ev, rra-rvi'1 nan agnade meå levanåe
tobis, som nedfö:'c.es i en agns,-lmt och togs upp i små- iläagåer i i

en !]rts, und,er d e-r reven agnaCes och lcastade,s o i

lillrrer-r,,ni:r5:en i?",r lrnor cch rep she'1ct,e meC enkla hjä1pmecrel.
l{es-r a}.rän*brra rlar tretåtinj* -och äntå-bingspinn:rockar, Föi' grö-
\rre tå-å ocir rep l-iiraparre sig sSrskil.t en s,k,siåk::ok på r'epbsl1äe
-len bes';od av ,tre kri ng sin axel- r'örliga k::olrar'e anbringarie på
en;:lankal sornr/ar fäst'rid -bvå i narke,n vredd.rivna lål-ar*K::okff.rna
drevs z'unt medelst et'§ rör1-igt oks som",l".e:rkade pä en rrån varilerå.
k::olren utgående vevr iträr oket drogs frär,r och tiiibaka, bringaiies,,
il-är.rid irrokarna att rot era" I var:aera krohen anbringaf.es c1 e lrtåt*
ar!rr ka::del-ar', sclt skul-1e s1å.s sänman *i1i ei:* repg och tvianarles
tiil J-a"gora hårdhet m,:,f lirokarnås i'l

L

L



EI ekii:ge Lj i' 5 o 
"LIjä11'brr- soclren"

På rnotsatta siti-an av banan fanns en kärra me.d. enkelk.::ok" Kä.rrp-nb_estod p-,rv'gn planka, som virad.e på en axel med två_ snå hjur*l.rinkerrätt rnot d.enna pl-anIra 1,/ar en annan ptr-anka a"nbringao, ocl: påden f anns en röz'}j-g krok med verr* i)e i trä,;ätingen anb_rtngad e tä**ärna, karrlel"arna, Iöpte sarrmån oclr fastgjoz,*es i entå*ingens irrok,som kund e v:'-'i c-as runt med i:rra.nnämnria vev* f vinnanc.e"i skedd-e ail_tsåf::ån två håLlo För ati få Läggnir,r.gen lagom hå:.d och jämn hade fls.nen -hopp 'rnec1 spår för lca:'aeIarna, len venees med spet sen mot entå-t-ingen { kär'ran } och fördes mot sfåtrotcen efterhanti. som yepet 1a-des fä"rd'ig-b,']rrinnade man lcardelarna.rar fö:: siB: krokacles c:e f*sti den ned-re planlcans lcrokar efter hand som de blev färraiga, :ia-rpåalle. 1:"e slogs safl:.tlan så som ovan.,rråmntu, för att få =;-;iå.. ;;å;*he* hos leärran, så att den str?maoe upp tågvirket, bet as{"s6ss d ens1äpand.e planlran me,i en sten* §.kis* *

^*..^=..Wåå#'Devi]c.i;rgastenuticafiskenaärtr:åifiske,gernl'1ske, :'evf iske, f iske med crirrlitror och bc'ttengarnsfiske "i{är-till- koramer i rninclre utsträckning snörpvadsfiske, fiundregarns-fiske, ålfiske med hommor cch ryss; or sam.!; l justring I cbet;;c1igg p.: ,{

T r ä 1f i s k e t efter sili ärydetmest betlrdand_. och,.bedri'res f ,n: arr 5 1ag och necl trrå båta:. 1 varje :_ag och 6 * g
roan; 5 på trå"iaren och två på föijebåten e11e:. 4 och Z*vanl igen gå":' rnan u* st r*x f ö:.e nidna=t tir-l- sl aggen i s0el l evr äorpet i 0tS på en ,L:i stans av c i &. 25: I:.å1en stit-bes cmk:.ingklockan 5 på rjtorgonen och Crages L L * 3 tinmar, rrarpå rl-en tages"lipp och tonmes samt sättes på ni,--b* f ör samma d.:.agtld * Bn tny brutrraiha 2 * 3 11 ragr r.rerefter me,n sty:'henåt och brukai'.,rerä henma mel*ian kloc-t<an 15 och 1?" 0meo'el-bart ef_ter hemlcomsten l-ossas fångstene,,Iaref*er man får några timraärs vr1a. i irercnet, inns.n man gå.r uä pånl,ttr oH vä.{_:'et tillåte::n '

t::ål-f i ske efter tcr,rsk bed:.ir,,es :ne11 en_c1 ast en bå* r-ö:" var je"trå1, som f ör d et-ra f "i ske är nincr,re och grob naski-gare än sil-l-- trålen* nå t'rå båtar s an.,erkar, cra:: i"e v-ar sin Yf ire l-.,å ett B'*s-bånci sinsemell-an årr 2C0 ifln Iar4e::g. ii.ri-ren ä:" r'astg;'o::11 vic. en -ly,åI*
'årfle cch liärigenoi:t h311es t:å.1en',r.j'l u-bs;i.,:rci. Ti,r:råI-nrng,er-*ertcrsir 1rå. 11es tråien uts-:§.nd a'snlc'r.stäi1d-a 1ännar"r -qe*3-re far-,r_e"rbörj *r trå"lningen rri.å sol ens uppgång och pågår hela Cagen ileri- Z_=;*immar i- var j e årag' I,rj-d soiens ne,1gång anlirar aan uirg e iier. åå:,1.am

silrtr'åI-r:.ingen pågå:' j-uni * noveraber, r,:rsktrålningen c,eceilbe::*,( sommarfislte oeh vinterf iske ) " tini =r årets åters?1end.e mån*
.lFrrly; ma j be.*::irre s l-p,.:rfi ske :tee gaen nere virj" pol ska lrust*iier öste:' or Got-r and-* Ie*";a om i1 e stö:'re bå:a:ri.äs skiss 

"s i r 1 g a r n s f r- s k e bei:'ires med- ,nar"nbä*z.r i' rrL:alcbåta,r\
'cör j en up'öe rrid K:.isti::.nopeL ocl: Clant; =;d;;--;r;;; i ;;;;;":-- '
i jur-:- juli å::a:: rrran sig säcerut och b::ukar"-:n j;id. åarr,utanför S].rnrisitamn. i-lnd.er ai:.g-"is-ri * novenbej. hS"-j I er: man :i:st

ol,ls

'r*
&.met!

n9_1.
.tiii
*it-1 Lit r'nr"ö r hen o;.t e-fl "
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.; '- _':,' j ' l'-.':r_.

'-i i.:: ,-r'lfi':: l-:::ii1]l- ]t';;.;'i:,,; j:r r-::-: -i,t ii i:l:-. ,ji-1,il s.ii;.:: :'l:].ltriii:i trrlrie r:1 a,.:
,-. ;r:,fii I :..;,.r:j:, i..,:-tit J._llu. t,lt:,i :-- * 5 i_i..1:.1:,:,:: ::.,..r ij-a.f.j.: L.l-:" l:j.il:t,,;:1t;j'ri:::.Llii';"s -:- ,.-:[;-', .iir.,-a::o i;,] -::rrr:å iar.,: a-i..rr. loa .ir-i-i; -: " i"* ,i:_. :f l:,:.;tiC- r''i si:i-.;t. 'i;i']fsl,it-lt:,,.tt:--, i;ch -l.rii,.j-:-.:.:: ,.t-i-i: l_ri_i:l_:;;"

'l'i;i-r.i1 ,lf ; ;:i:ii:::-13 ll?"1]n icil P1:hiiil ,';-l?iir.i:r1;en l:er-i::i ri:il jL::rri:-.::g,:.i; sit-l..iv::.kfislre, ,-t::-i-.r,.j,l:;:-,rg1-isii,lr iil1eii :l.i_l .- ),|i .:a:rn i :i: i:j.iflr, irii. ::-::a-:::et:!,
lcl i's"lt, i;,,,,r;r?r, :l':.'-:-'.J-" lil;.3 rn .1-;,,sr.r,o;, r nlj;-ien i,r,I,r i-:r.:Liieir en -, 1as;,-
bo j. iirsia S:,r-::i:.e-i: i i:inL<en ras-;.;ij;':s 'i l:i,.--lei:, ljtrj:::e b,l,",ra.; s;.::I.]r
rioc:,1 i_rren itii,.:: _-n L;:l<*i:oj"

jiil-,ja:1 .:".s:ij-sjre-b ä:: e"i; n:-;i;ficl.le, G-a:ilen sj.ralll- 1.i)Tz_ i sjö1
"i,j 

sorn,ei-19'ri,r,leri ot:b d.r?g:;. g, oill i:.e-i"; är s;,i-,.-lgarn, iiii_: go1.3;rrs i.r,a.-
l''-l..n3e cch, oil ae-i ä:: i:rir1;;.;n, ::ä,-ia.n ef-':e.r :irj,na-i;.;.

S:l-ij3.,ri1 ?i1 ii:,,-. :.:'r i-i)"n13r-1 a.,,.r,j!3.21 fa:anar och:jn tiju:1eh alr7-2: ixasl,icr. -e l;r-rlJ:::.s :lf--r,; i nli-L:ning ay :r:.-l-lnei;s -i,-+rl1*rå,rin ]rå .irå,n*
+r < r, D3 , "

I a lr g a- J' il s f i s k e t betl.rives med garn om c:a ?0 fa.m*nå.r's 1ängd oöh ]8 - +5 maskor d jupaoj]o sättes i lrattenl'tan i iänk*ar ou 5A åärn i varje ocii med 5 länkar för en båt u.r, ån tr,ålrre§§torlek" rr*jrkarna sammanhå.rles av en c:a 5_ me*er i-ång, klen lina,strä"ng, ccir. haq l.vardera änCan en 1l.sbo j, iänken tår'f igga u-iefrån sorens nedgång tirl- sor-ens uppgång, då f,en tages otlbcrd. cchgöres i or.Lning för et-b nytt sätt"-,rg"Åå*e" isas omborå" Ett båt*lag utgöres av 5 * 4 otann En fiske*u:' på-går' e r ä l-4 dagar* Fångst-en försä)-jes i henorten e11er nå Gotian,C."

I å x f r- s lr e m e c d T i rr r i- * o r beriri,res f" n"intei s*örre u*st:'aclrning" 3ångstfäl-ten är bel_:gna ri,t anf,ö:: polska kus*
ierr_Tgn f n fisle as ärren utanfö:: hemorten co.a 12'* 2a 'trån l_anåo-\.! 1955 de1-:og 4 bå.ta:: från sogersund i detta fisken lrrån IIa;:ö,'rår antale-b del*.agare vid samma ti-d ett l.D* kai,V=.:,je båt ira-i, enbesä-i;tning på 5. rr an" ,In iänk med. drirrl_inr:r har 6C0 * :-,,fOO krok*linorna är i stc::t se'rJ: av semma typ, sosr rie som besli::j-rri"Ls frånJragsnäs, :1.ä:: inaia har tafsen fästad. i en ringrsom J-öper mel]en tvåko:'kar, lJlen d,e flesta I[ogersundsfislcarna, har taf'sen fäs-i;ad i lco:.*lcen, son han rulla runt linan med_ en_.tlyla-a i cen-b jti-1ft* ,jki ss 

"nrivl inorna markere-s med en flaggbo j mell an var tC kr:ok, r:i.örs-baoclr sista bojarna. har två flaggor* Kroken agnes ombord. meo sille1]er 1ö ja ell er sraå hcrngäd.,åor som ågTta tröjan &nses bäst, linor-
na sättes f ör'e aa&air:gen och drages före kvä1ren, ciagf i ske *

i? e v f i s le e ef'6e:'torsk bedri.ves med. v:'allbå'r;ar uncLez" ti-den åecembe:- * lnarse i ninctre skal-a d-ven under somnaren och *öst*
?*" i r?Ije i:år fiskar J ma.n ned 20 hund.:.ade;!€.r oårLu = CC hunriäa*iie p?" båu: -1even ågnas henma ned sirl- erLer tnbis" :;rviri- l_äg.;esden i eni sju-"b'La, It siliclces på'en s jubba- rr r"r4yr;icr cel lgnade li:olc*en Lägges i- racier*'.}å nan k:rstar relren, 1öper åen ut på ci?,2 l;in*
mar, 'rarvid bå-hen går filr' halv irraskj-a, rne*l cre jr åtgå:. :_nte mindreän c: a 6 tiuna:: a-i,i d.z'a d"en" .,1er,.en nsrlceras med tre fiaggi:o j ar,rrärav en på mir-i;enr- och får s'iå ute t? - 1g -Lim::ra:'* u j-ii f i slie*platse:rna d":: cet c: a 2 timmars gå1g" -rängsten qår: +;r1-l färskna:"kna*
Cen,
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3 o t t e n g a r n s f i s lc e r { nuvu'lsaiqligen efter
hämnmäs'ta.::e John If iisson ) becty'ives arr ett "t jugotal fi ska:-e med
'25 g:arn* På. e-ht fiske kån s:-Ltas 2 * 5 garn i rad" len in:'e lan6+
arinen ti}I våri e ga.rn är r regel T0 f amnar rnen kan variel'å, be*
roenCe pä Ci jripet och g:ränsen utå-'i;, sättningsrä-bten.ii-i) jupet på" årB*
arna anpassas efte:'rnat*encjripet och bö: Bå en fot ör'er va.t*en*
7-i a.n ,

l;-:1:r.il'l;:u ..r:',.:li,;,.i: ,1 ,.:-;c-; i- .,-rc--r:ie :-l ,ii-''':l-i 1::-: l:e rD'3-r1'-rr: i:1. v'l-i:-l ':]:*'
:.., ji-t;':-i, ,r.i.l-r .;i;n s]l:l-i. s:.i.-i 'i'1 5, -i .r,'r j':1, ] :l ,-l-'-' ::..Lnti::, ''te n,a.i,r'=r, :.t: r
'ilar;tnå.i". I ;'efl ,:i lt,:.I l:i:---1,:liiJr:]l'-r,j;1 e,"i.l::';l 1 'ln :lellitr1-:tr n?11 le"; -jl;:li'

i,.-rren å:1,11 11 ineL'l --.'r. c; rt l,t] I " t.:. 1-;,:, :'t ll ,:.: -i:',,''i. !1 l:t3,:1i;:ciie Ie irI*

arIlj3..i.'r,-';:.1 t,-i:l i:ih ' rij-"i.-;;u;;..1-;-'il ...i.:.i1r ':"'Cl-j.J L;oas-i:':';l'i-i:i'')n"
i1il:',r:1. bo';-.:.J,]l:;i'nII1ri-,i ::j.'.,*--r -l--.. ].;l-li'-.r'jll'aS -:--"1 :lt:':- Ct-ipi'inCl'

?i'i-1-,:in,3-ei: sl::riI I ju.-.ri, --c,l -,.1:rll.; i -1j--,--= i:L-i, i jl:.1i ocii i,i.:: ;:-.iL

ii'l;.: 'i,i],.1- rlf-,'-:;;r :,r/ LlL.)lrf-i]i;:-', .:-lt',1:1"1.,:r1r p.:r 'r;.jLi.i:..;:1 3-i1;l:lij.l'hi:,i1:,1:l'::l-ti*'.
,.lliiei -i'-i s,jie;.,1:.n:l irr--l:-i. j;-,:' :.t-,--n r..rt1ir; r:lr.:-;:, e1, jes':. r.":1 1'L,1llt.:l :l-i:-:--a 1ii.j:
1r--.4J.Ja'

,.r:-i1 ''-:; ;-:.rlr-ir,:i,ll ,:l:f i:lr-;-i '. r .--.. -'.'..r:: ö1;pna bå-;;,:;; bl:rsr-r'li:lel-sil:i'""' ar
o,:it :tt1:1llj:1.'l;-:iir,::,.r.tlo -,1il,l-:::tt,:1,;ll iil:i-'1" t::-l-rl -:,-tr:'', e'1r:g'-a-r 

"l3-11irl:rl:aoi.r-'1r.1. 
:

:-ii i :,:rr,-',:::," ,jl:t il ':,:1. 1(;:.: i,:-'l-l:iiz ii" sf r-.r ös.;e: u"i: jll-:-1as .ri"i,: jeha'; j "
-.,:e]iz.n l-:,1.";1ri-Lrt-, Ii--i l:.1 il.L::"'.1-r-:,.s rt3,-'.e1;fT -lvå l:otltelll le s!s ':l1i il: j-
:.::'i 9 '::-'- j': .: - . i L:' :'', l; . : 'lo-'. l.i''..

ll'icn å1 ..-'.:-l.iija-.l ij.,;en ,.r:].:o-:: si-r-1" -Jll:nCI:1,, -i;c::sl'; ii:'i..jl-L -'.,-en ;'',*
r:ia, ;blro.:Ie, .ili'll: ocl: f:ij-:.

=

L

L

leYn

.'{uvu"dsa.kll-gen efte:: }ramnirrästare [nut l{nutssoYrq
ilrr.nor i.1 ä ?1 T .q r J a_ j i s k e f y t e nt uppför.cles 1892C

oci:. tffiEE c'l-en 22 a\r+.ober samrla år;'Ien b3,'ggrles äv io*srre;'ket
ef ter frams-häl.l nlng åY f i sle arpa på pia.t sen* Fö1j an'3e år b:rEgdes
den om och- gj ord es högre på g:'und av klagoroål f rån f iskarna, att
den inte lyste"sä iåni:'; v99-E '-r-e::a-§ i3amla lantern'ore -.t?ör-^ fSrrens
ttf f tro$st i:ade mail ilamiigqn hrukat tänd.a f of ogenlandernor med- en
blank ref lexskärn 'i:aktill, vii:ra utg j orde ledning f ör' fiskaz"na Lln-
,rer insegl-ing.

Ien E;amla fiskefyren fungeraåe ti}l den 1 jr:i1i 19]0, då den
ersattes me'å den Il- "f å --f-:'y':z'';e,'trl::å hamnpiren, vilken t:'äd'd'e i
funktion sådmmå dag* liein ganla f;r.::en haCe då varit agafyr seåan
l cl 3 efter ntt förs* ha rTsrin fotogenrl:r'iven*"

s^
Hamneni }en nuvaran..Le hamnen byggdes åren 19:"6 * A922" fnna.n

E.lrren-?§TTäues fani:s en hamniykta för inseglingen. i{arlnen är b}.9*
äO av staten, och fisha-rna betala ha.nnavgifter för den Iiksorn åfl-
0ra a?gi-f t spliktiga..
. Fyrvaktare liay' varit: Sven Svensson G ä, S.ren Svens§on d y

{ eottec.son t Sl"enssorl d, ä ), san* senere hamnmästare l(nu"u Knuts-
S OII q

sirien f öre iiamnanläggningen f anns endast kåser art d-ra upl
bäi:a::na i " Ie bä1"ar, §on ,3å anr,'ändes vs.r vrakekor upp til1 50 f ot,
fern oci: sexbord-s b1åaing*kor p'-i l5 * l-8 fot sant fiatbottnade små*
bätar* rcobbar, pe c:a 14 fot"

Frsken J)en tijens:.riktigas'le fiske ver så11fj.s1ce ned- §ättgar11
och *?fi!ärns laxfisire med sä-b';Eai'Il och d:'ivgarn samt torskfi ske
mea to::skre':*
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:,':..: _,- .-:tilil i;:: '.-::-,i- rril-1, aaii 1r..:: r;lt';-1.,r;: 1 jll l-r-i:rlar.L5 f:-'i,r n 11.::iL

c,.:i: t";'.-'\, ä;\ sll:-ir-l ---;,.1 ,;i:,;-l *j'.lf :ri'.i'. 1;. l -:'-:'-^ "'';'-, itr-l-r-'': :r:' )="'
j:i,:il'tal-r :1j.i",,i,-'.1'r:'l'."gs '.:e,:1 

,:';:lli:,ir. 1ir;-:,-1, Ll',i.i.l' i:ei', "11-'--'ou-':-'::'
;-:i:l:si,. lif-i;j.le ie,l:-,ir.'J":-_1 ,iC,j. r,r?l t;i-ri :n Jil.r1i1 :- :, .', lli-i-..t .:,ör ?n-

b,:.'; i ---,-':-,r:.'1,:'t ). iir-;!i,ilr-ien ilr:.-:': .l-; -.-'-j'a i,j: l'-"':el ccll l-5 :ll:: cl i:'l

;;,,::..::S .,-l--ier.t,ltr ri,.ii :l-r"jrj::r-i''i " 
i.,i::1.:j: .1 ,.'1.;-;Q::l .-, 'l i-',';-''-i:-i-j,r:Jii11 1L:il -:-;'O,]S

'r;- .i,;-: .:,,. rit,)lt.joii:11 " ;)'-: ilr..iC :,:i il ,1 .,;.j-Jå::".1 i ,:1-:jl::'lt 1-rr))1 .ru-bl:i,:-j es ": j-il-

':j':-i ,j-.]ui ? ..1:l.ii 1-::c,-i:',. 'i1- -.,r. 1'^'r;i:11 sij"
t:r l::r.li.-i.frtl',,i-:'-' 1.1:' ,r l-ra, i.Cl:1, '.'5r'Ste, :r,lrLi ;i-i:'j;::.-e 'l:1i':iL Y'-i-'-iile-i:'
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l;1e.r ''::i1 :,lCll ilri"'ir1 :: j/' :,'!ll .:. 1-3' -li :: j-:;i::g ci:;r 13.,-ri'i"'tt.
.\i : l. l-'-_;n,

.,--^i .o--r.-.:,1 tl_ii-Slie ,: tl-l; er i-.:..:: l1 3 l;sr,,il .:t,?,1, 1 .::1.":.1 å:,' r1I:l-: i.:.1 . 'i,

J+l::1 " 
Jii:: ri;!.1:t 'i,i nn'r'c :-l:3.-l'r1 lr:';i..e l]l?.n. 3i'I ir:-:-lll].::'3 i.iie;3r;41'')'!:e) ocb

'lörstå i:å.::':'1"?-l '.la-i-e'rIyl-rt?-."rlcI''rr i L:,'ll"l; l-rc j \ ' j- j et s j-s-:': I-''-'- l;ri'-i:e::

-l';,:t -':, .:iar,r...::,i s::.-l-ies 2; e j';':r:l,ti1'.1 1jell o-Lr l"ro;u i til::--::'-'-''*';::'

cch
Hen -1 ^.L

1 f i s k e t bed.re'v§ ileå horrrmo:: meri. cirkelru-nå storbåge
bestämCa. å1f :Lslcen * sor0 ir.'larl'enåerade s av j orå5garna.

f anns ä1.ren ett ska-tt elag"c f iske , det s k tt11;rd.Cef i sket rf

-1,- l- 1.': r:t i r'e +.'l- s ir 3 -::'i::':y.-rCi, ja.r']-] ::adrev§ lifs-i':;li1
hu;-rbeho\r,

I{edåe1anden av *nut Knutssonr f öo.d 189i "

I.n.ratr fyrea a1,v år l-892 i-rp-oförd,es fanns en enl:eI fiskefyr
bestående av en stoLpe, !å vi-'1 ken en f otogenlirk'i;a hissades u?p
sc11 1j,-rultä}La* En tid var ancl'åningårna ännu enkl-r:.re ocll bestoC
endast av en ljr-rskä11a i ett vini-sfönstern

Tra_keltornå f ö::de :'å"sege1 änrra ';111 1330*t31et, ,rå man örrer*
gic11 -bil-l- sprisegetr-" Bå"tarlta drogs L1p:o i kåLså::e sou a.rrend-erades
av narkägarnai tröre 1900-talet arrend-eraåe fihltarna äveit siria 'Lom-,

ter till- boningsirus och gårnhagar ev aarkägs.rna+'iianli-5en ingic!:
ärren eil 1cås i,1 essa arrendenn iieGskapen fö:'rrarad"es i::ege1 herama
rrid g4rd.en i en ,garnb od r som kuncie va-rå saillEtenbysaicl" med b onings*
jrr-isetn Men det fauns oc!rså f:'rs-l;åena-e sjöbcd-er nere riri- sj§n"
Garn ocir andri., nind::e redskap bar nan på ry5åen nea til-L s j ilno
Kvinnorna fick hiälpa tili rnecl tiliverkning äv reC'skapen och me'l
att p1-ocka sill-en ur Seril.en{ ,å räan fick stora fiLngster hjäIp*es
nän cch k'vinnor åt neci att gä1-a och salta sil}en i fiä::d-inga.r och
§uanorc I,{qill en d,e1 så.icies färsk.?å bornholmsfisket :f ö.i- j åe le-rinnorn

.. sina män {if f Sornhol-rn f ör +t-b slröta }rushåL'1 e-boch h j äipa ti11 med
.,+ at'r plocga av sii-1 ell-er laga gå:rn " Få-:r3stertta så1tles +å vanl-igen
v pe piaf§9ILo

år'rendea\rJifterna f5r -boilter och kåsar be*aIaåes tå11 mark*
äg*rna nied saltad siil coh -iorsk'

öboåar.

,i

--Å1, I §Pjä}i:ö,
narå 59 " Bo'åen sann
ned skrätt timmer a
f::ån 1900-ta1e-5"

2" I torkö, li
eir i sLiftesverk cö
l alil * St orl elc c ä 5:l

,;.3i1:.r1'r),' 1;-,,-oar,s:lij::e. t.3l::e -l:c:l- : lri:'.' -?I o Sa-:re*
O-.. I i-',:'i: t'-:-,-:.: :: .':: j :;tt :'r l- r -,t *-::'-'.r- l -. I ''- il'--': ;i-.'t.-'','-'i
v el.c n,;i:' f,.lc'. -i1-.--ls-;.?r.li " re':1::-s--j,l .i;:i-s --ti-r.::a
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"'i:i: ;::'a ii.'j.s "
.ånniir'h:r" ,l] i::a' i-r-.ii 'iy-;,3, lr,nrr"D ben:,r:-rner-r ltll, li::-ierha.]ririn ?an-1i;en sn§ast med o:rdet bå*+
på. platsen finns 1C båtarr 6 s*ora ocir 4 mincro, med. vllka

"r:edrirres tårn och revfiskå" T.;"å" bottengarnsfiskelag l::ed ,ivå. garn
"rerdera bed:'rr"rer" å-lfiske, ,som binäi.ingsfi*ke " Både åe stSrre och
,1e .tiinc:.e båtarna b€driver,torsicfisk'e mec I.ev, c1 e minrfre fiskar
d essu-tom -ioz'sk meci Jarn vår ocl: höstn Ie si;örre båta::na nedför
5o.- 5C hundra krok, Ce mindre ej fullt så många*Itrarje :'ev ä:: något aer än i00 famnar lång neci en f amn melt an
var j e krol<" v'anl-igen anr'änder uan norsft bö jlig krok nr 1, Förr
bö jd es und.er fisket rätarL k:.ok med ett kr:okal-ag, nu 1äggee, clen
för hand, mot sjubbaas kant eiler me11an ett täti tygst3rcke",.frevän
1<loftas på en tt il'l öft tt, iciof.lio

rnnan bå.tarna br+ger sig u-L r parmas den klofta.o.e reven Llpp på
en s jubhar ',.ä?1-id- itrr:ken fåz' si'u*a kvar på klof*en, '{aa1 igen 1äg-

\ 6er n:n på det sättet crn r0 kioft p4 varje sjubba. .et blir +*6\ sjubbor på en stör:'e bå"t, en nindre brukar endast ta hä-lften så
ttiycket * .Reven agtla§ roed t obis , under det den kastas, varvid 1lnan
får }öpa r.it a.Ir'sig sjäIvu medan kroken lyftes a-r kloften cch egnas
med *obi s, som sandats för a-t-5 e j vara för gIatt* [{an kasta.:' den

t på ettermidaagen och t*r upp d.en rri e 2*1 tiåen på norgonen* §f-bez.
l:emkomsten 1",- cfta.s reven på nytt* Iet gamla a6:net til-lvaratages. d ärvid f ör a-t'i en'r-äilåås som agn vid iislre nerl f irinCre- och ålrev*Revfisket pågår året ::rinty när det är" öppet vatten och rrädeet-i;illåter cch ilan har -h'i I l rå:r,s. +.i I I ägR* Men otn iri yliu*- ;'gyLAT TfrAn
:: ett sillbitar.

Cstra !oz'sö *

ll .r.rr :- i r'lr n -r
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L
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],{u s e um -e 
"*.t 

1,: 
5r sk-rin

D U ':. ]j3n i',Leoe an
,]iå.a-.6o *i'1"1 .r'o* klrr+v oranil.e
irefodra,l-e-ii til,:- n
m o'it adit il-äi1 n lf e's

Und-er exLrec"itionen !956 d enone::ades til-l- Blekinge
, innehå11- anc1e blra en sotbr.ick? ile d ini-iialerna_
v5-nts för bu,l off so-Lning, jjärviri säno-es d-en från
* I'{är i:ågon notta.git den, var" han sk1r"l Crg ridare*
ä-s-ia granrer Så fo:.tgick oet till-s alta,b;rfuornå
innelcar då err oreer att skci,stetlen och branll*
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soil+ nen säges rrars. byggC &v en Per Olsson i 1iörj ai: *.v
Soningsl:r-rset riy uppd.elat i f öL j anCe rui'n å huset, stugån
en karnmare * tvärl-ängänr som d-r av saen, utgör r+isknps

0rn sin=. fi.d-er och c'Let l:åria f ir:-]ca,:iirrEt be,:l-t; irr
i HäI1evi1^:.

I'adern C11e 01 s son \rer fi skare och f öal-d på 18.+0*
gång rS"kade ltan och hans t'rå fisirekamrater ut för en s
st orm irnd er f iske . S; ön v:::i"kte in och båren bö:: j acle bl,
Köl-den och den hårde snsträ"ngningen .g j orde nä-zlnen u.tma
arr c1 em ville d.å åe uF!. I{en hans ke.nret 

-T 
oS ,-iå ö sllar=t

och :vrngad-e 'rlnor: a'bt hå-l-:a sig i r.öre1 se " -lå3on best
kund e de emeile::-bid inte hå11-a ;,r'L?-n 1å; och rirev* ]d.::.r
neC tiil- lcusten via Sinrishamn, 1är' åe blev :'eåc1ad,e.

§amma da.l l:c,r en b3.i .i::ån Kai'1 shannsti:a.kt en cciL'hr^änninsai.nr- .\-ren 1en i:1g""r ]t;ir.tprl- men ,,let -Oejanns iå,-Lv i .r'ca j4ul :1r'-r:

t-rå ,r',:rtlo::i./lrar'l-e q:.nnen fiusi* i h j'::1s
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Åntecknirlgr"l' ':ch slr:s s9_i
Från u.niie rsöknings e"'cjie dit i onen

o.4v 1C6On! L ) ) J .

Blekin 9=9:

lörel iggande an'[sekninger och siiis ser utgör ]iomnletterl-ng
till- umde::sökningarna a.r C-en blehingska fiskarkui'curen under år*
en i955 och 1956. Ie är liicsom föregåen*e grunåacie på nuntl iga
r:ppgif-ber av ortsbefol-kningen jämte egnå, iakttagel-se-.'q Ms-terial*
et är föro-e"'l a-l o:rtsvis i anslLltning ti11 tic och p1a'is fö:: 're:'k*
samheten*

finteckninåarnå och skisserna beledsagas åv fotografie:', vil-
ka redovisas i en sär'sliild förteckning sant förenålr soilt llkale-
des reuovisas för sig,

Uppsal-a aen 2 februarL l9r5o"

iiils i, ilil-ssöR"
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L,{i st e] ga"t an

Uppsal
(\"
2to

il
ll,!
,1

i

11

il

i

ii



El eki n r-9a)

L

f_

TJng skä r'"
Ien 2B j,-rni besöktes d.en ömdiskut erade ön Ungs1.:ä:', söm jäm-t e 

.nå rr,cr r.rä rJ i r r'änaie öår på senare -hicien irmrit f ö::enål f ör upprnärksarr*
het nee anl-eining av plåner på 5a::nas evakr:eringn ne, öbor, jag träf *1
'i'ller \,,Dr in"Le rrlJa,je fö::,;t+1;it--':r::tg och ;nså5, a-i;i; '..r slii-a.u i-n.;e
skri]1e neC-f ör'a r-rå.g:a f ör'd:1ar ocir att ,.{,e hacLe ,l-et L,äst och t-ri vrr.es
0:1 s1, C-r--"r'ie ?ä.r"

Ön äge.s av hen:n:;nsägare på- i-i-b1:-ngan, cch f ''i sira::na betalar äi'-
:"enile för sins s-5u3or och'Lontert" 1/icr sir-l-an cu fislle-b I:ed-::e.rr ma.n
f örr äiren 1i';et j ord-bruie och hade några 1ro:: på ön* 3::å.r: denna.ti,i,
ir'".arstår ännu ett pa:' ladugårdsI-ängor' ;nec.t J-acior, och 11n r d ag s1år:
rran e11 iiel ,Llr -ii''i.srnr.:'kertla. .?esten be'6as av rötkre':.-fur ccir fBrrsom
f raktas "bii:- och f rån ön i p&åma"r, Änmä.1:lrnings.rärt ä.r 'uppf öd.and et
s-v mycket ankor och gäss loå öit" ,)e utfod:'as tilI Cels och får 1öv-
::1gt sicaffa slg föd-a på gräsma::kerna och grunclvatten i sjön* För
större b3"tar finns en b;rggd hamnu i yil-ken några 1räsar fr'ån garnla
tide:'ännu flnnE li'uar, Ieir ä1cts'ra i;ebyggelsen är samlad til-l- ost-
sio.an, cLär s-bugor:na s+;år -tätt och i a1lruänhe"L har s:lå" täp-por inirid
rräggarnar inte sii"ll-an med skuggan'i-+i,.pi'l trädo i{ånga av de ä1dre stu*
gorna står'nu-'f,omma, beroende'på" foikminskning octr utfS-y:ttring":eJen
s ommartid lco::imer en d el a.\.r d e utf 1y-Ltacle eller cl eras iitrl ingar ti11-
baka fö:'att vistas där unc'}-er sernestern, och även andra soirmargäst-
er söker sig åiE ut*

f i-11 ',1e åi,lerdoml igaste Cragen i bebyggelsen hör stenl.;ä11arna
:ned j orrl* och tegeltak. på e-b-b stä11e iigger tre såd-ana r breC"d rneå
gavlarna åt EarTline hål-} och påminner ej så litet om bonin3shuseit i
en gamnal is1änc-1sk bondb3..

?å rräste::sicla-n är n3rbeb3rggelsen dornineran*e ined- stil-ar? soirl
helr a-virike-r från de ursprungliga" Sjöboda:'na är i ail-nä.nhet myctrret
små och uppf örda av s-L ol-par och bräc1er"

Iå-barna utgöres av de 1 sicä-rgården vaniiga typerna. lJer- d et
f örekommer ailen en stor flatbcttna.d- båt, som kalias trkana tt och ä.r
ett rnel-1-anting av flateka och pråm. nen an\'änd-es f5r'transi:orter
arr b1 s" :recl och hö, i(anoten är' här mycket vanl i g och b::uhas liksorn
annors-bädes vio kusten f ör småf iske 
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!ångo ren.
f5nj-öTen-a:r l-o"bsstation och fiskeläge* Eyn sträcker sig f::ån

hamnen inät ön med husen tä-b'c förl-agala på önse sid.oi'oE b;'rrägeno
lummiga o.ch väLshötta trä.clgå:'d.st.äppor ger trevnad och J:ehag å-L
sanhäLlet. En d-el av byggnarlerna är ännu å1*erdomliåay en Cel mer
e ller rnindro :lod e::nis er=ar1e.F

I,e'å viktigas'be fisket är böttengarnsfislret * Iör strandfiske
ä:: ön indelar:. i nio lotter, vil ka * j-11-hör j ordägarna, s om aniinge
fiskar sjäIva oll.er anstäl1er en nan d.ärtil-]. mo-b häIften a{r lruftt
inkomsten i I-ön* i+.garen hål-1er rLärvid reclskap." Fem ålbottengarn
är s om regel '?ir'ligen i bruk,

3ot*engarnen har föIjande mått: fyrkan*en B x 10 alnar, lårrg
armen i20 170 famns.r, dju! !5 24 fot. §;rrlirnten ha.:: ef,r bälge
två ingånga::n Va::je botteilgarn ha-:' två teno:', stråltenan och mul-*
-f enanl va,rclei:r. rned. en in;:ånSn Garnen fa.s-bgö::es som r--nl iSt .,rid på
trr? son {ri,rs ned i "botten ,ne,Lel-st i:cjare"

S"brsndflske beC-::irrqs ärren merl 3å1n och rel/s

Svanhall a harn-q;, .r.,1n i:;,'3;les ,oå"

n
o

n

1

&9iO* ta"le-1, ä:' a,rsed,,i. för
mindre'fiEhebEEä1--6åson knobbr.:' ech ,-{i-:na fislcebåtar, snå,bå.-rar.
lIö:: närrrarande bedrives darif.ril.n iruvudsakligen bct-Lengarnsfiske,
med- vanligen t-rre garn årirgen i bruk",Med- 1inobl:arne bec-ri:res sill-*
garnsfisk:. Lressnto-n f:skas fjä11--i:slr ned n&t"

Sjöbcd-arna är' santkiga från ,sen tid-e rnen inn:.n hannen -bygg,-1es

fanns nå3ra g; arnl-a sjöbodar stl:a.x söåer om nir.vsra"nd-e !:amnea meå ti1
höi'anCe kåsaz' och en s-ienbrygga,

Ierr:r.a fislrepl-ats -:ar ock.så haft en
-L]rp, r)en utg j oråes e.-,r en Iy1rta, scm hän

7-ri

ilr

i

I

t'l
-I

:

iske f ;rr av ålde rC'our"I ig.
es upp i e-5-t sjöbodfönsteq

I1ögre upp och längre inåt 1anc1 hade man hängt ul.ap en skeppslirkta
-e' ^-r-r- Å ^ LB äo J.rir+^Tnö trilSafl]-:l?nS b1e'f en ensfyr jö.r inSegling')4t 4-vv uJ ui La 

-../-rJva!rä?ns Det uprdes, at-L tre f rska.re f :r|:n Cenna plats omkor:[-nC-er d en
orkanartad.e st ormen vid pol ska kusten 1956 -

3n av bottengarnsp:'ånarna i hannen har ännu r b::uk en 4 hkr
Hdr- moto:'til-1 att driva hejaren med. Innan C-en montez'ad-es för
detta ä.ndanål -bil1hörde oen en hnob, ll.f oto:'n år troligen den ä1ds*
'rla bevaraCe av d-enna ty:r och skaiL avnontera.s för nedskrotning
nästkommand.e år* Ien avrnonterad-es f+'ån fiskebåten !9?5"

l--f,Agare Va]4emar johansson, *ru-seryci., forhamn* $e äiren härom i för:*
teckningem.f på s anlin3ar
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-loriraeris ä;t;

5anåharnn "
C"irliri n,.,' sekelslci-ttet l-9DU 1ri.? Sanrlhamn e11 bioms"L::a.r:de ort

fö:. silif:s1ie meå vrål.ietr(orr ilet vår socknens s-lö:'s-ca liskelii.åe
och had-a ett 1ie-*a1 b:i-tar a\r åanna typ. Bå'tg-:"na fö::d.es irr r kå.s*.::,
soln hade stenbrysgol' av kull-e::steno För in.se5'Li ngen fanns t'rå stye

-en kunznel, byggda som ensmärken, C.et yttre med kva.dratislit rdet 1fl*
re med. tr.iangelf ormigt 'boppmärlt€ o §e f otoao iiumlen f inns i-nnri k:rar
rneci d-e* inre är' ti11 stor del el ol t i trädvegets-tion* Ar,.en en stor
def av kåsa.r:na. l:-rarstä:, några ännu i bruk. i;ien ile håll-er på att
siammas j-gen och u,rpslukas av ,3en nirenlagda hamnen i san:ma mån,soul
c-enna iltb;7gges, J.rv åtclerd,omiiga byggnad-er finns ännu k.ra.r sjöbodar
fiskarstuåor och lo"bsbostäcler. ts;rggnaderna tiil -å-rllarna p9" plat
ai:'ceivis ombJgg.Ja och uoC-ernisera.d-e, men viå 01of ftrlssons gårf,
finns änni; en br;rgg- och bakstuga necl" u-i;by3gi1 'oakugn samt en åubbe
kä11-arstuga, soll äges av bröd-erna Ulot och Sunilar itlilsscnX Jen upi:
Ees vare^ b.1rg;d l-S85 " Byggningen på Gunnar t'ii" sons går'd. 5+omb;rgg,J-e
A922" Ie* är r:plförd arr hans far. Tarfadern 1/at:1o'bs*

Vid- d.en n;gan1e.g11a hamnen hzqill-er et u nytt e noiiel'n-b fiskel-äge
på att växa upp ae,l raocierna b os-bacl shu.s oel: s j öbodar av -llrpen rad,-
hus. f,rå fiskarfamiljer från Ungshär l:ar fått sina hus förflyttaCe
ti11 SanC-hamn* Se bli-Ic.eril.år i-ia"mnen iämpar siå vä1 som bas för'havs
fiskeo För, nä,?rrara.nde finns trär fyra trålare meC" 3 * 5. man på" vai'*
j e båt. Vanligen trå1ar var j e båt f ör si5 " Iubbel speI, i'å" t:v\- hin*
ar. trå1ar tilf samilrans, förekommer unåantagsvis n Vid tr'ål-nfng ef i,er
-i: oi'sk t:'ål-ar alltrå var je bå-t -f ör sig. Iiemmaf :-strre meo gt-rn- och
krcirred"sira.p becrives merl mincre bå'car, rit hör" b1"a. fiske ilea å1-
reire irar:vid. nan företrädes''ris användez" tctris som ägI1 *'Iobi-sen fän-
ges ned not, ocl: f isltet bed ri..,es någo'l olrka- på o1iira ortei'"

,
seI}

1t

'll

+

'boj
r-1 r'a

Irs-:: neC tobisnot i Sandhamn" i{otfrske eftez'tobis be(il:a're§
åru.nt vat Errii ut;å.r man fr:ån en förankraC

och roit ut e-L-l lågr soijt f ö1j eS 3.Y ena ncrtaIIIeRr ka.}',r.en och LR*
noiarmell meö- ti11höranc1 e tåg" .?ör at-s noten skal-i oms'l r1{s så

sto::t onrå,f e som mö jligt, iåter man c1e-l sista tåget Så an-;ingen
'ti1i en ånna.n f örankrs-d båt e11e:' tiil någon udd-e på 1and, ii{en s].u
änåan går i båda fal-1en t-illbaka til-1 no-i;ekan.q
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lorhinne s:n"

*lörsta notarmen Cra.ges från notekan, den ånd-ra frän lana
eller från d.en föranitraC.e ekan, varvi-d tåger fi-r 5å i sjön för
att samtrrJ.igt i nhäntas i nötekan"ifär noten konnrt så -l-ångt in,
att d.et är 1ämp1ig'h att bör j a sammanf öra no'{; armarna, s1-åppes de';
tåEr som Sått iiver elran eller 1and, och inhä.ntas nu ciirekt från
notelcann llå åe båc1a tågen f ö1j er så. notarrflarna oeh sIutl j-gen ka-l*
ven me.r fångsten" ViIl ma.n bevara tobisen som levande agrrr tönmes
rl-en oraeclelbert i en nerlförd sump". Sed-an noten lagts om, kan n;r*t
ka$t göras omedelba.rt* Iisket bedrj-,res här sent på efte:r'ini,1 dagen,
och det måst e d å även vara s j ö st il- lt
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ri:lernpel .rJ- rlå-:i; l.å !r'.r- no-; -f::ån ljanil]tB,lnn4
li.g c?f i0 famlr,a::, rio+'-rr'ril l-C 15 llairrn:r 1-ån;- ouh i'.iannr,."r
,tj-r_.. ,l;1":r.::t hai sl1ifl..tLr. :t].'';-.; i lr,: _,',. .^',.t 1r:t?1,"'' 'i:: rr.jLlpa
oel:. har en 1-ri.n3;-l; r3-rr c:a 5 .- 5 :i:..:ina.::" .,;r-''lien :i1i C,en,,i.i Yli.'itt.*

-'-t;cn i\r l)1li=,r§.1 . )e\ li- ltll-''',;tt löl; r:t, c r.r'-r1 j11 ac'.1 '.-,'..'o: 'rp-"

sitrilta nå"':-i sor'i'l :Len ilör's-;a.,
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(+Li fiskeläge,
Uppgif'rerna hurrud.saklrgen ef*er fiskaren YaIter Karl"ssorra

iiamnen blrggiie s åren L916 * I94"9, muddra<i"es I959 e ocl: sistnänncla år.r')r.rinl.r Fy'l ti tLbyggnad, avsed"C $om små"båtshamno.
Iet vilctigaste f isket i Gö är t o:skf i slre men krolc, ,-r=.::-ri-d rn*

vändes knobbar, ne<i en längd ev 25 3+ fot och nied- motorer om ?0
i5 hkr" För når-rarande finns 9 såAana knobbar i hamnea meC trrå" fis*
kare på "'",af j e knob, ail-tså 18 torskfiskate i sö. va:' j e bå-t1ag har
s sjubbor per man d- v s ro per båte ocfu cå \'arje sjubba har i60.
krok, brir det 5760 krok på varje båt1-ag elier båt. Agt agna*ar1
o-enna krok för ett 1ägg kräver stor färdighet cch saabL:het i arbet-a* ^n .l a+ o1rall lcunna hinnas med i ti-d." "*r--qnån6et sker på ,no:'goneI"",och påhör j as så tict-igt, att man är fä:.åig vi å sexti,åeit* som agn
har män om sommåren tr:bis, om vintern tilLskurna sill-bitar* r/iC. sju-
tiden hrukar ir:an Så ut såvida in'ce orräder Iägger hinder i vägen,
Fiskeplatserna d-r ol-ika och re:l.en irastas föl jaktligen på olika d jup 

"Först sätter man en våre eller fiaggvårå rneu ,graståg och siän.
I:'ån stenen f ö1j er så en c c a 2F m lång .itrFhaIa.re och ,i-ir"Jfl hel_a
reven, som slutii;en fö1jes av ett ni.tt upphalar"r'en ner sten och
f 1-ag'gvåre . Eerren får stå i-:,te til-1 i dagh:'ä ckningen, *å sen d ras
efter att Ii.a stått u"te i 10 - 12 ti*imar" llä::rrio är,l,et enuas* en
lrän som årar reYen cch samtidigt slröt:z'man6veeringen a.r båtenr om
1räd-ret ä"r gott, xen andre rensar unc.er tiden cl en fångarie -Lorskeno
i'lär hela reven äz' inne, stäi1es kursen .ranligen hem, ,:_ä:. to:'sken
iossas och a,rirmnas til-i en 1a-stbiiT sotll oned-e1,:art för.{en tilI
Kar'l-skr:ona för fildii}ig" Sä-nre fisk s. k. skarpfisk, går tii-i ;::inkfösa"
icr fll-e"i;orsk betaiaies,lå. ori;en ir 1959 r6 öre b::utto oci: fö:'ska-;.p**i sk iO ör'e , rä-kna'r ? er 1rg 
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Tiske'l; med *obisno-i. ( ,ffr uppglfte:rna fro Sandhamn, bl 4 )
agn a.r -b orskrer* Iet strrer på g:rund-e.v'ser fångsr arr to"ois till-

va"-rten, vanligen i solned.gången, ni:gon gå-ng ävei: i solunpgånsei:.o
Iri"rriid brnlias '".v=\, b'i.ia.r. i)en ena? pä1ekan, för'tö jes vid en boi,
och e"i-; i päIekan fastg j oz.-t tåS' f å:: 1-öpe r:t från no-belian, .'ra::på
f öl j er ena n§*aruen, ical'ren, den and.ra no"barmen och siutl.igen d-nnu
e"i;r tå9" Sedan för"i;ö;'es ärren noi;elran vid en bo j I och mån bör.jar
dra no'ben f;:ån båda båtarna" lIär"i;ågen dragi-bs in så iångt, at-b
man nä:'nar s1g notarnai'na, fl 3r';"5*u notekan närmare pälekan och
sa'mtidig-b rtör j artt inayt i rrattnet med. en ttör j esnritr rr i= iä1g .stång)
f ör att skräirrma" fisken mo-b ocir in i kål--re n * No'sarmarna i; ägas där-
på uop ned en arn r varde:ra elran, och slir-bligen rrgfu;iystr kalven
upp i notekane och
1-ägges noten om så,

*obisen töni:res uplr i en neoförcl iåaa.§iutligen

s5-ti; och i
nyt'; 1ätJg 

"

o r,rannii.ln 11

att d.en kan 1öpa u'l; från no-bekan på. ovannämn-h
orrlning,' och ui.ärned är nan fär,iig -i;iil e-[i;

Kr"is-hisn,rlels s::1.
Fågelnara,

Bo:; engilr'n sf i s "ilet rrid irulernare 1
no

llg" bröaerna Gösta och Stnre 01ar,.ssorr* iröljande uppgifter.
huvi.t,:isa:cligen genom *östa 0'i aussolr.r Jfr uplg" för saial^ingar och
b il- åe r'.

- Ie båi.a f iskarbrörlerna brrikar rranligen 8 bottenöe_rn1 s o$ nr-
sä'Ltes på 5 pl-atser* Fislcet pägår från mit'cen av juni ti11 slutet
av i:ovember eLler" hör j an av december* ?ålningen börllar redan i
maj:r 'oeh rrålarna ta;3'as upp efter f iske'ts slut" Bottenga::nen irar
föi jand-e mått: huse* elier fyrkanten I x l-0 a-lna:., å jr.ip l-4 - 3o
f o''; beroende på d jupet på Cen 3r1ats, d,är d et skali sä--itas ut o Iet
har en ingång, bålgen därenot -br,'å * trisktenan och nultenan har var'-
de:'a en in;iång* Eälgen kan l-ikscm tenorna ta"gas loss f.rä.n 3arnet
och rengöras från tång cch s jölcai-ro lanCarmens d jup är t iksom 1:us
e-i s avpass.-at ef-iey. bor-tend_jupet *

J

. .Lf Bn'bruksr gå 'bilet 'uill und.6r möykyen, d,v. s, i ned*n mod, mör
,)ou, nätter,,och,.medIvinden,.fr'åB u;oo* stirr'i vä,ieL: och land-vind ärv,:änt'e" Bästa fångs-b:i.-l.en ä7 :,i:,-;r-isti s::rtembe:"
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EröcLernä 01ausson ltöp*e sitt ålfiske L-e52 år.r Go-l;lfrid Änd"ers*,
Söne.söm d.å a,V 3.1-ciersskä1 sl-r,it=.åe a;i; jisl<ar treri 1:ot-iengarn* Sonen
hans, scir 'rarit hcnom beir jäiplrg i f rsket, i:es*e s?nima år" till_
.ri:ne.r:iLia"

ilii:L fi:lce'i l:C.a:?.;I(:.i:r ;;Jb,;1,,a.;: .i"r: otr,* oc':: i;il il;.;54,:ia fl eia
,;ånge r "

3o-ii3'1,jat't1 s-ii i:l:e-r; i iiii.;-elr:i:,:ii. bij"r.j;,_ie i b-r-l-jan rlå. 1!l 2C* -ial-*:
Tni i:i rJ:i:r-!r;a'T€ 1'rl1 l: .li;:lqt:äEL irio-i-+;:iir:-i i,!iLr,r:ei:-.!illti :-r-cl: lla::'rin ,isiiai..--uLr\-t : _._-L_; .:.-,:.=_. -_ ) L - | _-,

srlirl ;r;rg;i,:e lrl-L1v:r-:'i:ilL;r: .:r:l:-i.isilursr:'i o'; t-';å 1:.-,:ieni,jte:, re jl- ,i;r::=. rL1jil
och:röir i bo-l:-:eui!i;e,r.]:e-;e::. ocb'i;:"e rir.u.c1l irr1,: t (lr'an..''å.nj-nJeas

r'öre I.l-rL-i:-rlr.:-,1 irnier-ssc1'r.s;i.d ålrretjler:;.i,es :l"isirr-i: sLrrtl .::giies
ar.r ,Tåge1rtåIe ;i:,rd-, :l-17 eilL -1li sjla::e -:.i,j Itrllrit.t 0l-L (,riSr:clr SC:1 r-iSr.;S.ie
'.a".-il-r-.i::r.'.

IIi bo-!."ei.ir:,::n :ii :L: i lt,.:i:i.; eg ;.:r.*I

L

-en
.r n 1r

na

anira- ir-eä'rat'f st<en soni binäri'lJ'sfiske n li-i h.:r. fångs* air gädåa
abbn::re rch an:1 a:t:ii.i1_*isk ire.i i.7ss;c.:, ld.t rrh :rck,R.issjl:,*

sä-lres därvr'å ot=ta soi:l pauryssioro S3 sj:isso

Yåru @qs

rrri^

ijniler hö sten o ch rrj-rr e:'n nz',;;L?-a= lå renlra'[::en f ör få::gst a\i
gäid-a" fiäter-r 1äii3^es ii:rl,i,,l- :;t f :'ån stranilen, få-I f i:1.ia land e-i"l
st;rcke cch böjes ser'l-an av,,:rot lanci igenr så =:t c1:: lsc:{ne:'artt,ciI-
tia e. 1iÄ.åe f:"].n s"rrandeu. Se illl.;-.I1 s':,iencl-c s.t-j-ss" Iä1.-;ici atr.ränie.:
e-f';;j:- 3ri-.n:;:irn,,:ker r::r"-ljoad?: r-rnöe:: nå:+en, a,nvän.j_es s--aijr. 1:rse
e'fl 5as1j,;siJir-ra: son -å s"sil-liCigt f'år'iitgöra, ai'b,o"bsijus och sji;i'änita
iisj:e-fl -:l:: åä-:e': " ,ri.1 nä--.r+ +n.1 et o:l 'iä.JCn? r.;l-llet nu:re-r,a s1f I an f rj:e
.f,onne:', pr-risar mah. necl en " pulsesrialre tr och drj-:rer":oå.a=-i sitte-t,
Sisicei: in i nä1,-:';, j{ä--t jancl.et f ör 1;."se k:-n se goil::. r=esLllie.t s f.intern
l-9-E9 fie .ir lira:: p3. ,j et';a sä.:t. i fehi"r;:.ti på en enc.a l*-t-i; l-nte rni:rrrre
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Gä-ac',fisieet bedrives mest mec- olilia siag rv 1å.ngrev och på
r.rr nte ::n även ned iskro]co Iessu-Lon hcttar uan å1 fr'ån isenu Under
febz'n*r'j- * maj hed.rives notfiske efter".rå11ekande strömming* Jam*
sid-es rced notf isl;e t bed.ri'res ä.ven sr:.örpva.dsfi ske inomsks.rs efter
stx"öuming i d. jr-rpf järdarna* i d e'r:*a. :f iske d.e1ta:: stundom även bohus
''l ;i r.- i h "r-?IrLlf!l.LlrjAa f,

trionple-i;terand-e tiil,ägg med-,-l'irpgifter: av fiskaren 1,eonard
?ettersson i Skä11ö, Stu-rkö s:n.

SmkrinS;1910 började ålhor-niaor koilaa i b:ruk* De vr-r stO*rre ach
kund-e sätt.es på C jupare vatten än rank* och bågryss j orne"l{onnorna
heC-e trq ingåltg3r, )ch uton le.ndarn fanns d-ven efl *in?-:a" Xf*er
L92A kom\bottengs"rn i bruk ne.å 1e,ååe inte till- bestående framgå.ngar,-,rarför bbttengarnsfisket f n:r ned.ra6dt" -'irriste mad, rev ha:. be."
drirrrts och beårives f or-bf B.rånde all-män"l * ?e*tersson har tiils nu
ä-ven ägnat s1S äa s-Li.ömningsf iske med not *

Iåtzr! Ien mest on:-5yckta båten har här'som annorstädes på
Blekingekusten vai'i* blekingsekan* Ien har emellertiC nu- alltme:r
bl-ivit urtträngd åv c1 en ml::tLre och behänc'ligar:e kanoten vld stra.nrl-
fiske" Kanoten kan använåas både neri. och utan motor och kan t o m
föra ett Iitet segel"

i

L

L

Pe-L,tersson
tyl:, so-11 iiknar'

har själv by;gt båtar, bl- a er1 srnå-land,seka av eir,
bleliingsekan-
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lippgif-ler r3-v f isk=ren 5','e n iiåkan-qsö11 + i,li övi1r "
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::: I :l ,j
,iit; n.o-L'l ..j lltg j ordes r/anIigen arr se,{ iltå-i1 F sofl f isl:a.cle "tii1samm3.ns 

",

lloten -1rogs för hr"nC", oeit nan bell",,.t-ir"åe sig rlärrrid a-:r- i3 l.r C.::ag*
bäit en a"tr tr'ä * $s saillingffiaal + * L'7 i Ii59 " BLil*ena ai:r.brr-nå,?"des
sf , at-i "L::-ie1; .rar i:amtili c :h r'3 ,rs*; :f yggen, v ict ,1r:JnittSen 3i- ei-
nan baklänge s mot i-anå me11an *e ullphr--LåinB" i:å-'1 en. Tö:: "t-L 

inte
,s1I-ntä, Få isen hade ma.n t'lanper rr (= rssicor i p3t föt-ber11 a?

Nä:: man slruile 11re. not, högg rnan f'örs-h upp et-f st ort l:å1 i
isen, åen s k sättrrahen, och darifr"ån ocir åt sidorna, srnå 1"rå1 åt
}anosid.anpåettaVståndave!a15nrne].].anVar.jehå1,-bi}3.sflån
nå,Jcte land- mi-ht emot säi;tvaken" Iär högä mån upp e-bt nyt"; st ort
hål , tt Ör j tn, f ör upptagn:-ng a\r noten* i

l{ä:: alIa trå.i-en Irår fä.rC.iga, börjaCe sättningen" }ärvid stacii
en stång, r'å, ut unci-er :.sen 13å vardera siclan om sättiraken och förY
des fraarå* ued en s1a-gs tjr.rga, stång med- ErenFl-yka, ti11 näi'uaste
hå1 och så vl,iare tilt andi'a e1ler tredje hålet* Där tog nan r-rp

ell slrnga oeh f ortsatte seåan på samua s:it-1 , tills na.n lcom tilL
0rjen* I-inder tiden började men dra vj-d första sliaSan, rr=.rrrid.
dragbältena kom tiIl anvä.ndning och tåget d.z'r:gs ,1å också- upp rrid
andra slingan, c1år man fort"a.i,te dragilingeR, så. snatrt man ver
färdig ."rid- den f örsta* Så f oitieglcic det, ti11§ uan kom ti11 ö:: j er:,
där notarmarna fördes sa.mman och kalven nei fångsten to,Ss uF!*
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iiörrrik"

Ilcrrik hör tiii ii,e ä1d"s'i;a- 1:Lekindefiskeiägena och irålr ännu
kvar nil.n;: i.l- je::'iornl iJ'a iil:f.l bå4e i -r;.;;ladsst<icrre"i ocl] n:irings*
1ivet" ii'ien ået i:,.v samti§i3t e-b-i; :irorlernt fislcelä3e ned ån rrä1b3rggcl
hs,nn , f ry sanläggn-j ngar, ::ökeri ocir en ncåe:'n f i skefl otta "listerlanrLets fisita:'e har: se,:ta,n gam;::ral t bemöa.at sig oilr att
föI;a meti i i-r'iveclc}'rngen på fiskets område och samticligt 11ärmed be-
hå"lla vad som ?arit betr;rggande av det Samta-

En av d"e f§:'sta, som bö:: j ade bot-Lengårnsfiske ilå. or:ten, i/ar
nänndeman Jöns f,'engtsson- Det ..rar 5r I9l-8TJar -rrde.förut rrarit i
t\1a"ska och ctä-r fiske.t 1a,.c med bottenjarn, l,axbottengarnen pål.aues
och s a-bt es på sautma sätt s om ålb otTengarnen men var m3rckft större,
tre å11:ottenga.rne son på föz.sötrc lconstr.uerades av hem-rändande alaska*
fiskarer'rrai''tv sanma leonstruktion som l-a:lbo1;tengarnen men mj-ndr.e
ocir ha.de finare måskcr" Försöken lirckad-es över. för.irri"ntanr och ma-n
1ie6y1fe all-rr"n-i övergå- -b111 å-ifislie ned bottengarn i stä11-et för
r:;rssjor och hommoJ.q

lis'cerl-s-n,3et '-år sedan d-anska';iden uppdelat i ska-htele"gda och
kartJ-agda fiskene som ursilrungl ig; en varit k::onof i s-lreno irirJ köpes d-e
och äge§ av enskil da som vanliga fa.stlghe-ber, och onfat'bar ett -,ri.i-
st omr'åcl e åv stranGen ned r1 ess flske,tl atser." irr 194S kom ännu- ett reaskap i bruk för fångst av ål-, -=et r,/a-I'

]ial. cneil omman : sors rei,1 an tiriig':! i:ör'jac.e aniränijas i Skå-ne.*
§-liän-t*'u"n* lrad"e i sin tur iär'-b känna- redskapet i Danmark*

Kalchähomnan ä-r i s-b ort se'i-l l-ik en :ranlrg ålhomma men bet;r6-
J-igt stSrre och har en annoriuncta kons-iruez.ad m:rnninJ. Se ekissern
.tJen benäitnes s-bundom s'borr5rs.sj2, l,Jå-i;-i:en på den rrariera:., beroenoe
på det d jup d,en är avse rld f ör* Fö:: större C jup göres sål-unda s$ä1va
h.olman (utoin 3.rmarnB. )ii.n;re iin för,lin,:L:"å Cjup. Eä.1gen:rå"stö
nämlig'en vara så långe a.tt -benan vir vittjaa.let kan ta-1ia.s upp i
bå-ien" iiirsom via bottengarnet är tenan i srn ]itteränd-a fästa,5'rri11
ett tåEr som }öper i en talja, anbringad viå en vii;tjepå1eo Sofl
exempei på. mått för ctet-ra red.skap -kan anf öras + landarrn c : a E0 f amn-
err sjä1v'a. hoinman ( ,yusjån ) g famnay, förfainnen 5 famnar" Gin-
ermens och Lanclarmens öve rtaln h5.] 1es uppe a-v f1ån, oeh unde r,*
tel-na:'na hab 1:ätting gom på ett bottengarn" Ingången tij_L förfamnen
up!bd.res av en bom" förieien med ka*lch6hor::man ä-i', att den särskilt
Ilm1ar i=iC för f iskeplat ser, di-s ået är' svårt att få på}a'de bo:ten-
garn att stå d-är bot-len ä:: olämplig för pålninå,
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Ovanståenc.e planskis s rrisår rumsind_elningen av en typiskfiskarstugar till-hör'and.e fj-skaren t{i1s } ilsson och ha.r beteck-ningen Hörrrik nr 2+" Ien är bys6c omk:inei 1810 och hade ursprung*ligen halmtak, som nu är öi,e::-i;äckt med rege1" Ien gamla" öp;onaspisen i'evs onlrri n3: L920 * Seträffar:,de rumsindelninlen kan nämnas,at'b d et s k huset var f inrum ocit att den st ora s-LuÅan .ra"r a.rbets*rumi ^cl' fisk::ed-skapen tili-rrerkade*-o och Iagad.es under vintertiden.
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