
Om olika fisken

I. nyömöeÄTeRNes "HEMMAFISKEN,,

Om ålfiske

Fiske efter ål har bedrivits i Bohuslän sen långt tillbaka i tiden. Redskapen har
varit olika under olika perioder. På Björkö bedrev James Gillholm från Bovik
detta fiske tillsammans med sönerna Allan, Yngve och Arne varje sommar
kontinuerligt från tiden efter första världskriget. Det gällde levebrödet för dem
alla och det var ett hårt och slitsamt jobb.

Arbetsdagen började kl. 00.30 på natten. Då dracks det kaffe och sen bar det i
väg med båten Delfin till mynningen av Älvefjorden till en liten holme under
hisingssidan, som hette Röden men alltid uttalades "Rön". Där samlades de
flesta ålfiskare som fiskade med åltinor. Dessa måste agnas med småsill,
"stagg", och vid Rön var det bästa stället att "dra efter småsill".

Alfisket bedrevs med s.k. öppna tinor. Tinorna var gjorda av enkäppar, som
klövs och sammanfogades. Allt var av trä. Fångstöppningen, sarvet, var gjort av
korsade pinnar, sinnrikt men med en nackdel: Kuporna måste tas upp före
dagningen, annars gick ålen ut igen.

Nästa material var rottingen. Den kom från )apan och köptes i buntar om 20
kg. Det blev ett fint material. Men stavbärningen, stommen, var fortfarande av
en. Efter en tid gjordes dock stommen av galvad järntråd och senare av koppar-
tråd. Låsen bestod av en ekram med fallucka av bly, snillrikt påhittad.

Båtlagen fick kasta sina landvadar ifrån ekor, i tur och ordning allt efter som de
kom till holmen. Vaden lades alltid mot öster, så att strömmen skulle hjälpa till,
när man tog i land den. Den var 85 famnar lång och 14-L5 alnar i "brystet" dvs.
mitten. Materialet, duken, var från begagnade storvadar. "Tynget" var småsten,
insydd i säckväv, som tjärats och satts med en famns mellanrum. Fångststruten,
"kalven", var ett kapitel för sig. skärningen var gjord så att maneterna skulle
kunna "bössas ut". Linorn a, vatper:., till vaden var begagnade storbackor. Första
linan var 180 meter lång, den andra 270. Denmåste vara längre eftersom ström
och vind kunde dra iväg med den.

Det fanns alltid en mängd jullar och andra småbåtar, där man väntade på att få
köpa agn till makrill-fiske med krok. När småsillen ibland var svårfångad, var
det inte med särskilt blida ögon som ålfiskarna såg alla småbåtarna. Fick man
inte tillräckligt i första "dtaget" måste man göra ett nytt, när man stod i tur.

När staggen fångats (c:a L20 kg behövdes), togs ekan på släp och man körde till
de olika fiskeplatser, där åltinorna var lagda. Tinorna var fästade tillsammans i
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linor till s.k. länkar. Ekan användes vid dragning och sättning av tinorna, som
ofta låg på grunt vatten. Vid intagningen placerades tinorna i en hög på botten av
ekan. Sumpen att hälla ålarna i låg bekvämt bredvid liksom agnet, så att varje
tina fick sin del, innan länken sattes i sjön igen. På samma plats, om fångsten
varit bra.

Om man skulle byta fångstplats, skulle det nya stället först matas. Då skulle
småsill strös ut på botten, så att ålen lockades dit. Efter ett par dygn hade ålen ätit
upp sillen. Då kunde man sätta där, och när tinorna kom dit med nytt agn gick
ålen in. Tinorna hade snillrika lås så att ålen kom in men inte ut. Det var en konst
att tillverka bra tinor. Innan fiske med nya tinorbörjade måste de läggas iblöt så
att de blev genomsura. Annars gick ålen inte in. Den gär "pä lukten".

När småsillen tog slut inne i fjordarna, upphörde ålfisket med tinor. Nu
började man i stället fiska med ryssjor, som inte behövde agnas. En del ålfiskare
har väldigt många ryssjor, som sätts i länkar på flera olika områden. De gamla
fina fiskeplatserna, som användes vid åltinefisket, är inte så viktiga längre.

En björköfiskare, Albert Karlsson i Skarvik, vanligen kallad "Albert pä A'n",
bedrev tidigt och länge ålfiske med ryssjor tillsammans med sonen Karl. Rys-
sjorna var gjorda av bomullsgarn, ringarna av hasselgrenar. Det hela doppades
sedan i varm koltjära för att klaras från att ruttna.

Men det var klumpiga och tämligen "egeva" redskap jämfört med dem som
brukas nu. De tillverkas av nylongarn och med ringar av rostfritt stål och de sätts
i långa länkar. Det finns nu ålfiskare i kommunen som har flera hundra ryssjori
bruk.

Vaden sknll tas in. lames Gillholm uid usdspelet,

6 - Bohus-Björkö
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Bröderna Allan och Yngae Gillholm i ekan. Nu sknll ålkuporna sättas.

Det fanns också ett vinterfiske efter å1. Ålens sätt att överleva vintern är att
kryPu ner i bottendyn och ligga still där tills vattentemperaturen blir c:a -17
q.ld_"r, då den på nyt-t börjar röra på sig. Detta vinterfiskä kalades att ,,stånga
å1". ute på öarna har det sen länge varit förbjudet, men på hisingssidan fick män
utöva det. Fiskarna högg hål i isen, c:a 1 m brett. De hade en lång stake som de
nådde botten med. I ändan på staken satt ett "äljärn". De högg med staken i
botten utan att kunna se var ålen fanns. Hade de iur att hugga, ;stånga,,, en ål
blev det skakningar i staken, när ålen försökte komma loss. Det var spånnande,
tyckte pojkar, som gärna var med och tittade på. Numera är det helt fö^rbjudet att
stånga å1.
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Fiske med makrillgarn

Makrillgarnfisket var kanske i visst avseende något av ett semesterfiske för sina
utövare, åtminstone sen båtarna motoriserats. Visst togs det på allvar och visst
var det viktigt. Det kunde ibland ge halva årsförtjänsten till de båtlag som hade
tur. Men det hade ändå, jämfört med andra årstidsfisken, lite mer av charm och
lätthet över sig. Främst kanske beroende på årstiden. Vår och försommar gav
ljus och värme. Och fiskets karaktär gav dess utövare möjlighet att äta middag
och ibland dricka eftermiddagskaffe, innan avfärden från hamnen. Om denna
blev av!

Låt oss göra sällskap ner till hamnen i Skarvik en blåsig måndag eftermiddag
pä L920-talet. Båtarna ligger vid sina garnräcken, där näten hängt på tork över
helgen. De halas nu ombord och läggs prydligt i en viss ordning på däck, klara
för sättning. Under tiden har kanske "dankepojken" gjort ren glasen till bojlyk-
torna och fyllt på fotogen. Sånt är noga med. Men man dröjer med att "sätta på
lampen", dvs. blåslampan till motorn. Det blåser en kraftig västan, lite för hård
tycker nog många. Ska den hålla i sig eller "gå över på nordvästen" och kanske
stilla av fram på kvällen? Man awaktar och resonerar.

Men plötsligt smäller det till. Hårt och ilsket. Det låter som en 25:a Lysekil. Det
var bestämt Göta? fa, så är tveksamheten över för denna gång. Går en båt, så går
alla, det är en tämligen given regel. Tänk om det skulle bli bra fiske denna natt
och vi låg hemma? Ingen vill vara med om det. Utom möjligen dankepojken,
som vet att han kommer att "fä ont av skön", och nog gärna stannat i hamn.

Snart smäller motorerna i gång, den ena efter den andra i snabb takt. Alla har
varit beredda. Luften fylls av dunket, när båtarna styr ut ur hamnen och tar kurs
mot Stora Oset, där man möter kolleger från de andra nordöarna. En svärm av
dånande vita fiskebåtar på väg ut mot fiskevattnet i den krabba motsjön. En frisk
och vacker syn. Om 10 till12 timmar kan de vara i hemmahamn igen, om fisket
inte pågår allt för långt "västeröver".

Fiske med drivgarn efter makrill har bedrivits vid svenska västkusten sen
senare delen av 1800-talet och av björköfiskare längre än någon nu levande kan
minnas tillbaka.

Vid en sockeninventering inför myndigheterna år 1,897 uppgavs från Björkö 20
st. drivgarnsbåtar med vardera 80-90 drivgarn för makrill och 30 för sillgarn.
(Odenvik).

Innan fiskebåtarna under första 1O-talet av detta århundrade successivt för-
sågs med motorer låg de mest borta vid Marstrand på en plats vid en holme de
kallade "Smö\A/a", där de hade garnräcken. På den tiden fanns det bara hamp-
och bomullsgarn, vilka måste halas upp på s.k. räcken till tork varje dag.

Besättningen var för det mesta 5-6 man plus en "dankepojk" som kunde få ha
två till fyra garn att fiska med. De särmärktes genom att ett par korkar, flöten, på
varje garn var vitmålade. Pojken fick de makrillar, som fanns i hans garn, oavsett
vad det fanns i de andra. Eftersom man räknade och sålde fångsten i tjog var det
inte svårt att få fram vad han fick för sin fångst. De flesta pojkar, som sedan blev
fiskare, började sin yrkesbana på detta sätt. Deras arbete ombord var också som
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regel ganska noga bestämt. De skulle t.ex. alltid fylla på fotogen och göra glasen
rena på lyktorna, som satt på garnbojarna. De skulle som rågel ockia ,,{kyd.a"
garnen, dvs. som siste man i draglaget lägga dem i hög på däck eller i last-
rummet.

Garnfisket efter makrill började i april-maj och höll på till omkring midsom-
martid, då mängden maneter i garnen blev så stor att den ofta gjorde dät omöjligt
att fortsätta. Garnen fick nu sköljas, slås isär och magasineras. När de senare
skulle ses över, och lagas, "bödas" , fick man mestadels erfara att det ändå satt
kvar en del torkade maneter som orsakade nysattacker.

Garnmakrillfisket fick tidigt problem p.g.a. allt för stora fångster, som satte
ner priserna till nästan ingenting. På 1920-talet stod det klart att det krävdes
1ågon form av reglering ochlg2lbildades "Öckerö sockens makrillgarnfiskares
förening för begränsning av antalet redskap". Initiativtagare var Aåolf Alexan-
dersson från Björkö. Han blev också föreningens ordförande. Anslutningenblev
nåstan 1,O0-procentig och nu bestämdes att varje båtlag fick fiska med högst 24
enkelgarn, 12 st. L.000-maskors, per man.

Garnen var omkring30 meter långa och 5 meter djupa. De syddes ihop, garn
vidgarn,_till en lång länk. Korktelnan flöt i vattenytan med en lyktförseddbolvid
varje länkände. På garnlänken mellan bojarna sattes också 8 st. s.k. vadblåsor
med jämna mellanrum. Man markerade sättning genom att hissa en del av
focken.

Det var ju oftast många båtar på samma område vid dags för sättning, så det
gällde att inte kollidera med garnlänkarna. Man försökt" hållu goå firk"-
avstånd, cirka en halv sjömil, mellan varje länk, och de sattes så paiallellt som
möjligt. Hundratals båtars länkar täckte väldiga ytor och trots allaijusen kunde

Sättningen har börjnt. Garnen
Iöper ut. GG 538 Snar på mak-
rillfiske. Fr.a. PauI Niklasson,
AIIe Alfredsson. I styrhytten
Birger Bengtsson.
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Nu iir " Snar" i hamn igen. Garn länken återhalas, och iir senklar för ncista srittning. Fr. u. lonne Olsson,
Birger Bengtsson.

det vara svårt för handelsfartygen att navigera sig igenom området utan att gå
över och skada en eller flera länkar.

När länken var satt, oftast vid 8-9-tiden på kvällen, fick den därför vaktas. Det
hände ändå ganska ofta att den blev överkörd med stora skador som följd. Då
gällde det att om möjligt ta reda på den överkörande båtens namn och rederi och
begära ersättning med hjälp av en skriftlig sjörapport om när, var och hur
överseglingen skett. Men det var visst inte alltid man lyckades få ut någon
ersättning.

Ibland hände att man kom in i en s.k. strömrås. Då drev garnen antingen ihop i
en enda röra eller också blev de så sträckta att de började sno runt korktelnan och
stentelnan till en tross. Det blev ofta många timmars arbete att reda upp länken
efter en sådan händelse.

Som regel drogs garnlänken vid midnattstid. Det gällde att vara i hamn tidigt
för att få fångsten med en speciell fraktbåt in till Göteborg. Vid stora fångster
hände det att man inte hann plocka ur alla garn, innan fraktbåten gick. Då fick
den båten själv landa fångsten i Fiskhamnen.

Som mest var ett 20-tal båtar från Björkö med på detta försommarfiske efter
makrill. Det var pä 1920- och 1930-talen. Alla de garnräcken, som då fyllde
strandkanterna i Skarvikshamnen, är för länge sen borta, men placeringen finns
angiven på kartan över hamnen. Garnen måste torkas på räcket minst en gångi
veckan. Så att de inte skulle bli sköra och vanstarka.
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Ar L926 började båtarna gå till norska hamnar på sydkusten, Flekkefjord,
Farsund, Mandal och Kristiansand, för att komma närmare fiskeplatserna. Mak-
rillen kom nämligen där minst två veckor tidigare än vid svenska kusten. Är 1931
gick en båt från Björkö, GG 307 Svanen, ut från Kristiansand, kurs syd från
Oxöns fyr, körde till 100-famnsdjupet på danska grundkanten. De satte garnen
och fick dem så fulla av makrill att de sjönk till botten innan de ens hann få tagi
bojen. Inte en maska av garnen blev bärgad! Båten närmast intill, Göta från
Björkö, hann få tag i bojen, innan den sjönk. De fick med möda upp länken och
bärgade 1.000 tjog makrill!

Fiskeplatserna vid svenska kusten var ifrån väst Vinga till väst Hållö och väster
över ända till nord Hirtshals. Priserna på makrill varierade, ibland bra men för
det mesta dåliga. Vid liten tillförsel blev den såld, annars ofta osåld. På senare år
hade den fastsatt garantipris.

Nu har garnmakrillfisket inte längre någon större ekonomisk betydelse. En
och annan mindre båt går ut och sätter några nylongarn på kvällsidan. Till-
gången på makrill vid svenska västkusten har minskat mycket. Andra fisken,
främst trålfisket, har kommit istället. Men när makrillfisket var som bäst kunde
det ibland ge sina utövare nästan hälften av en normal men ändå mycket
blygsam årsinkomst.

Om fr aktbåten " Lanscha"

Makrillfisket m'ed drivgarn vid Bohuskusten började under senare delen av
1800-talet och alltså innan båtmotorerna fanns insatta. Nästan varje fiskebåt på
Björkö fiskade med makrillgarn några veckor under försommaren, vanligen från
början av maj till omkring midsommar.

Att få avyttrat fångsterna var ett bekymmer bland fiskarna vid denna tid.
Någon gång mellan191,}-l2inköpte björköfiskarna en fraktbåt, som blev kallad
"Lanscha", och med den skulle makrillen fraktas in till Göteborg för att säljas.
Den inköptes gemensamt av alla båtlagen som fiskade makrill med garn. Den var
klinkbyggd , c:a45 fot lång, hade en 10 hk:s Skandia-motor, en liten kajuta längst
fram och en snedkappe över maskin långt akter. I övrigt var den helt öppen.
Inget däck eller brädgång. I den öppna delen lastades makrillen. Där kunde nog
rymmas 250-300 lådor ä/ 20 kg.

Med "Lanscha" kördes fångsterna till Göteborg och lossades vid Fisktorget
invid Rosenlundskanalen, där de sedan såldes till privata uppköpare, somköpte
olika antal lådor allt efter behov.

Varje fiskelag hade en s.k. "stadskarl" som följde med "Lanscha" till Göte-
borg och tog hand om fångsterna för att sälja. Dessa karlar var bara med och
fiskade natten mellan måndag och tisdag. Sen fick de ta hand om fångsten, få
den såld och få pengar av köparna samt tomlådorna tillbaka med hem för att
användas vid flera tillfällen. Detta kunde bli ganska så besvärligt, då en del av
köparna fick köra vida omkring i stan för att få sålt sin makrill.

Ar L9l4 när Göteborgs nya fiskhamn började med fiskauktionerna, blev det
lättare med avyttringen. Då lossades makrillen från "Lanscha" där och såldes
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sedan till den högstbjudande på fiskauktionen varje morgon. Pengarna fick
sedan hämtas ut på auktionskontoret.

Vart "Lanscha" till sist tog vägen är obekant. Om den sålts eller huggits upp,
är det ingen som kan ge besked om. Men man vet attlg22fraktades makrillen till
Fiskhamnen av bröderna fohannes och Karl Martin |ohansson och Martin Samu-
elsson på egna båtar. Så då existerade inte "Lanscha" längre hos oss på Björkö.

Einar Larsson

Om tråIfiske med rullar eller "bobbis"

Denna fiskemetod, som togs upp efter engelsk modell, kan sägas vara unik. Sten
och berg, som man tidigare försökt att undvika för att inte få trålarna sönder-
rivna, blev nu de bästa fiskeplatserna. Otaliga blev dock de trålar som drogs
sönder, innan man fick in rätt teknik och säkra "mäj" . Alla trålar och tillbehör
tillverkade besättningarna själva. De blev så att säga experter på området.

De första åren var detta ett fiske mellan säsongerna för de traditionella fiske-
sätten. Men efter hand blev det för några båtar året-runt-fiske, några vintermå-
nader undantagna. Fisken som fångades var mest av de slag vi kallar storfisk:
bleka, sej, torsk och under sommar och höst kummel.

På Björkö var det två båtar, som tog upp detta fiske: 603 Lärkan och 368 Saga.
Lärkan började är 1925 och då som delfiske. Saga kom något senare. Lärkan kom
sedan att fortsätta detta fiske med rullar ända tills ägarna, bröderna Gillholm, av
åldersskäl fick sluta på sjön. Är 1972 såldes Lärkan till Elon Alexand.ersson,
Björkö. "Fridhem" från Hälsö var kanske något tidigare än Lärkan på detta nya
fiske. Nämnas skall också "Ketty" från Hönö Klova som en av de första båtarna.

Trålfiske med rullar, som var nästan helt borta under en period, användes nu i
allt bottentrålfiske.

En närmare beskrivning av detta fiskes speciella fiskeplatser och "mäj" finner
vi i Helge Olofssons artikel om "Saga".

Om kräftfiske

Fisket efter skaldjur tog ej fart förrän efter 1934. Avsalun på kräftor var dålig eller
ingen. Men fiske efter krabba i garn och i krabbtinor var i gång från början av
19L0-talet som småfiske. Badgästerna var de största kunderna, då som nu, men
också ortsbefolkningen. Krabban såldes även i Göteborg.
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Kräftfisket var mest givande mellan fuen L942 nll D67. Aven efter denna tid
har det fiskats kräftor som gett bra förtjänst. Det var bl.a. en stor export till USA
på 1950-talet som gjorde att priserna var bra. Från Björkö var det mellan B-12
båtar, som deltog i detta fiske varje höst med början 1 augusti.

Den mesta kräftan fiskades på Hagen väster om Hamneskär. Även nordost
om Hirtshals var ett ställe med bra tillgång på kräfta. Från Vinga och syd övervar
fiske i liten skala. Allt fiske är ju beroende på tillgång och därför blev fångsterna
ofta mycket ojämnt fördelade. Vi fick som regel från 30 till 60 st. 28-kgs lådor på
veckan. Det gick inte mer än 28 kg i lådan, om kvalit6n skulle vara bra. Måttetfick
ej understiga 15 cm på 1950-talet. Nu är det 13 cm. Kvalit6n var avgörande för
priset. Kräftan måste spolas och skrubbas annars kunde den smaka dy. Kräftans
hemvist är ju mjuka dybottnar, där den gömmer sig i hålor eller sparkar ner sig i
leran. När kräftan ömsar skal är den mycket sårbar. Aven fortplantningen
försiggår då. Honkräftan bär kvar sin rom ända tills romkornen kläcks.

Kräftan fångas med tråI. Från trålborden, som håller trålen, går linor eller svep
ut till trålen. De är 60 famnar långa. Vi hade på Älvfjord en c:a 5 famn lång
kätting, fastsatt från kvarterna, så att den gick 25 cm framför fotrobben. Avsikten
var att den skulle skrämma upp kräftorna från sina gömmen i gyttjan och sedan
hamna i trålen. Det verkade vara mycket effektivt. Det bästa draget var det vi
gjorde från omkring 19.30 till kl. 23.00. Det kunde då ofta bli 15 till20 lådor, allt
som allt. Vi plockade då ut c:a 8lådor måttkräfta på ett sådant drag. Resten var
smått, som gick tillbaka i havet fortast möjligt.

Det är lätt att bestämma könet på kräftan. Honorna h ar 3 - 4 pat små ben längst
fram, som håller rommen. Hannarna har två par kraftiga, hårda ben längst fram.
På Älvfjord fick vi en gång en tvåkönad kräfta, en s.k. hermafrodit. Den finns nu
på Naturhistoriska museet i Göteborg.

Under de senaste åren har kräftfisket på nytt ökat i omfattning ochbetydelse.
Periodiskt bedrivs det av de kvarvarande båtarna på Björkö, som 1988 endast är
tre: Arkansas, Ryvingen och Lagafors. Men på grund av de allt finare fångstme-
toderna kan man befara utfiskning. Man kan nu söka kräftan även i de svårtill-
gängliga områden, där den förr var omöjlig att fånga. Det senaste i fråga om
fångstmetoder är försök att fiska kräftan i specialgjorda burar.

Sillfiske med driagarn

Sillfiske med garn har bedrivits i Bohuslän åtminstone sen 1500-talet, (Hasslöf).
Men ända fram till senare delen av 1800-talet fiskades det enbart med s.k.
stågarn, vilka förankrades vid botten med draggar och sattes nära kusten.

Fiske med garnlänken flytande fritt i havet utan annan förankring än i båten,
fiske med drivgarn, kom inte i gång förrän i slutet av förra seklet. Här var
hallandsfiskarna "först på plan" och därefter fiskarna från Göteborgsdistriktet.
Ock sen knappast längre norrut. Att det blev ett så pass lokalt fiske berodde
sannolikt mest på att sillen som fångades, Kattegatts höstlekande sill, en fet och
fin sillsort, gick till nästan enbart i Kattegatt. Den lekte på bankarna kring de
danska öarna Anholt och Läsö.
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GG 534 Orano, klar för atsgång "me höstgarna". Besättning fr.a. Olön Olsson, Allan
Yngae Martinsson, lustus och Hilmer Olsson, Henning Beintsson.

Drivgarnsfiske efter sill har således inte speciellt gamla anor, men bedrevs
ändå av våra förfäder en generation före motorernas tidevarv. Det har numera
helt upphört. Den sill som fortfarande, om än mera osäkert, kommer in från
Nordsjön och leker på bankarna i Kattegatt fångas inte längre i drivgarn utan
med trål. När garnfisket var som mest intensivt under 1920- och 3O-talen deltog
nästan alla björköbåtarna, ett 20-tal. Den som höll ut längst var 436Nektorn och
slutåret var 1949.

Här skall dock tilläggas att det på 1980-talet fortfarande bedrivs lite garnsill-
fiske av mindre båtar med l till2mans besättning. Det sker på senhösten och på
vårkanten nära kusten och även inomskärs. Garnen ankras vid draggar.

"Fesket mä' höstgarna" började i regel i augusti. Det var den vanliga fortsätt-
ningen efter makrillgarnfisket plus ett kortare eller längre sommaruppehåll,
beroende på om man bedrivit dörjfiske eller inte. Någon eller några båtar kunde
också ha fiskat med makrillvad efter garnfisket. En del båtar, som inte drev
vintersillfiske med snörpvad, höll på med garnfisket fram till slutet av no-
vember.

LrIär garnen skulle slås ihop, blev det extra livligt på bryggorna i Skarviksham-
nen. Det gällde att få plats att lägga ut åtminstone några garn i taget för att sen
kunna knyta ihop fle och fle och sten med sten. En del tog ut sina garn från
magasin i hamnen, där de tidigare suttit och lagat, "bött", dem. Andra hade haft
sina garn hemma efter säsongens slut. Nu fraktades de ner till hamnen, oftast
med hjälp av skottkärra ("skukärra").
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Besiittningen på 3a9 Trygg skakar och plocknr ur sillen efter nattens fångst. Fråna. FredrikHansson,

AxeI Nordberg, Reinhold Carlsson, Alec Cailsson, lohnnnes Niklasson.

Besättningen på 631 Stanley "ptlstar"
Samuelsson, Algot lohansson (Hagen).

9A

ett tag inför fotograferingen. Fråna. OIof lohansson, Martin
Edaard Karlsson, Araid Samuelsson.



Det var som regel sex man i fiskelaget. De hade 10 garn var. Garnen var 42-48
alnar långa och 11 alnar djupa. l" aln : 60 cm. Vanlig maskstorlek var omkring 25
gånger per aln. Emellan varje garn knöts fast en liten vitmålad trätunna, en
"dånke", med ungefär en famns stropp, som alltså reglerade hur djupt under
vattenytan korktelnan skulle stå. Stroppen var så lång att man i viss mån kunde
ändra detta avstånd med hänsyn till hur "sillen grck,,.

Allt eftersom en omgång garn var färdig halades den ombord på båten och
lades i ordning för årets första sätt, som redan kunde bli nästa kva[. tat oss i
tankarna följa med en båt på premiärturen. vi går ur hamn vid 3-tiden på
eftermiddagen och det bär söderut i sällskap med andra björköbåtar. Detblåser
en lagom bris från nordväst. En del båtar hissar storseglet för att få bra skjuts
"söröver" i Kattegatt. Fisket har hittills varit dåligt, så vi gör oss inte så stora
förhoppningar. På kvällssidan når vi vattnet öster om Anholt och efter att ha
hissat halva focken som tecken för sättning går garnen ut. Runt omkring oss gör
andra båtar detsamma. Först i sjön går en boj (piptunna) försedd med två lykår.
Sedan följer garn och "dånkar" tills hela länken är satt. En gena är fästi sista
garnet, i genan en grästross och i trossen en kätting. Men vädret i kväll gör
kättingen onödig. Vilägger fast i trossen. Är vinden frisk behövs även kättinfen
ute för att minska båtens påfrestning på garnlänken. och om sjön blir rikligt
grov startas motorn och en man av vakten står i hytten och kör sakta fram i de
grövsta sjöarna.

Det är nu lagom dags för lite kvällsmat ur resp. mans tina. Man diskuterar
fiskets chanser, sätter två man till nattens vakt och resten kryper till kojs.

Klockan ett purrar vakten. Det är dags att dra! Fort nu i stöviar och oljeiHder
och upp på däck. Man radar upp sej i bestämd ordning från stamruilen och
akteröver. Alla hjälps åt att dra in länken utom siste man, som lägger upp garnen
i högar. Mannen längst fram har som extra och viktig uppgift att se hur latrk"rt
står och ge order till mannen i hytten, som ,,st5/r in garnen,,.

Dragningen går denna gång tämligen fort. Vädret är bra och länken inte
särdeles tyngd av sill. Men det kommer några "fläckan" här och där. När länken
är dragen bedöms fångsten till 8 å 10 halvlådor. Kursen sätts mot Varberg och
under tiden "lönnas" garnen, dvs. sillen plockas och skakas ur.

Höstsillfisket var alltså ett nattfiske och garnen sattes på kvällen. Det började
9öd9rut i Kattegatt med landning av fångsterna i Falkinberg och varbeig. I
början av fisket blev det ofta dåliga fångster, så när garnen lrui drugr,u ,,Iön"na-

des" de fort för att man skulle kunna hinna att göra ett nytt sätt, innan det blev
ljust. sillen drog sig under fiskets gång hela tiden norrut: mot Koppargrund,
öster om Läsö, mellan Trindeln och Tistlarna, väster om vinga, och i oktob"r-
november stod den mellan Skagen och Måseskär. Då gjordes landningarna i
Cöteborg av de båtar som fortfarande var kvar i detta fiske.
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Om snörpaadsfiske

Sillfisket vid svenska västkusten har ju gamla anor. Känt är också att sillen
kommit "i perioder" av varierande längd och att den däremellan varit försvun-
nen från kusten och ej kunnat nås av fiskarna, hur gärna de än hade velat.

Men när sillen vid senaste sekelskiftet började försvinna från bohuskusten ut
till havs hade fiskarna två trumfkort på hand som inte funnits tidigare i en
liknande situation: snörpvaden och tändkulemotorn. Med hjälp av motor kunde
båtarna följa storsillen ut till havs och där fånga den med det nya redskapet,
snörpvaden.

Som en följd av dessa nya uppfinningar kunde snörpvadsfisket efter sill under
en följd av år in på det nya seklet bli ryggraden i årsförtjänsten för fiskare i bl.a.
Ockerö kommun. Detta nya fångstredskap blev känt genom Andreas Sörensson
Utbult från Öckerö, som varit i USA under några år och varit med på fiske med
snörpvad. I USA var snörpvaden känd och använd sen mitten av 1800-talet. På
Ockerö, år 1881, bildades det första snörpvadlaget och fick namnet Manligheten.

Den amerikanska snörpvaden var inte utan vidare användbar för svenska
förhållanden. Den omarbetades av Andreas Utbult och hans medhjälpare och
utprovades vid olika försök. Dessa försöksvadar var inte så stora som de senare
blev. Emellertid kom denna typ av sillvad att få stor ekonomisk betydelse för
fiskarna på västkusten och för vårt land i sin helhet, speciellt under l,:a världskri-
gets svåra försörjningsläge. Andreas S. Utbult kom också att bli hedrad och
belönad med guldmedalj av Gbgs och Bohus läns havsfiskeförening, sombildats
1908.

Liksom under äldre sillperioder hade under den senaste perioden, som bör-
jade omkringL875, sillen tagits med stågarn och landvadar inomskärs. År 1888
fanns på Björkö 4landvadar och 2 snörpvadar. Vid en sockeninventering inför
myndigheterna 1897 uppgavs från Björkö 6 vadlag med vardera 2 stora och L

liten vad samt smärre vadar. Detta var mer än vad som uppgavs från någon
annan ö i socknen. (Odenvik i boken Öckerö socken.) Men när sillen omkring
sekelskiftet började dra sig ut till havs kunde i vart fall inte landvaden användas.
Det var då snörpvaden verkligen fick sin chans liksom motorerna. Den första
björköbåt som försågs med motor var troligen 294 Mentor år L905. Det var dock
så att man hade försökt att använda snörpvad ute till havs redan innan båtarna
hade motor. Då fick vaden ros ut och snörpningen skedde för hand. En mycket
tung och långsam procedur, som sällan gav bra utbyte eftersom sillen ofta hann
försvinna.

När man väl fått klart för sig att motorerna inte skrämde sillen, som många
hade trott, gick motoriseringen oerhört snabbt. Är 1907 insattes motorer i inte
mindre än 365 fiskebåtar, de flesta med en styrka av 12 till 16 hkr. När det skedde
i björköbåtarna kan följas på registerbladen för öns båtar.

I samband med motoriseringen följde en stor ombyggnadsperiod av större och
däckade båtar, som gav fiskarna ett bättre skydd och en mänskligare tillvaro än i
de öppna vadbåtarna. För Björkös del kan även detta följas med hjälp av
registreringsbladens uppgifter.
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Vadlaget GG 292 Liirkan i Björkö hamn omkr. 19L0. Fr.a. Axel MöIIer, lames Gillholm, Lindus
Gillholm, Vilhelm Inrsson, Henning Berntsson, Ragnar Gillholm, Konrad Kristensson, Hjalmar
Hansson, Mandel Gillholm, taåmanfrån Orust, Ernst Olsson, Oskar Andersson. Småpojkarnai jullen

fr.a. Ingaar Oskarsson, Ville Gillholm, AIf Möller. I bakgrunden bl.a. ett pat garnriicken.

Vadlaget GG 469 Fylgia oid "Gamle plan" i Skarcik. Laget hade två "smeknamn": "Landstormen" och
"Poikelaget". Atskilliga mannar kan identifieras. Fr.a. "Elises Martin", nr 3 "Dinas Adel", nr 4
lohannes Niklasson, nr 5 "Hjalmar i Boui", nr 8 "Iztars EuaI", nr g "Hiirtaig i Bowet", kingst t.h.
"I(arl-lohan i Skarai". Kortet knn aara taget omkring L904.
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På Björkö var det som mest 8 vadlag samtidigt. Ett lag bestod av tre båtar:

Vadbåien med vaden och en s.k. "kännejulle" ombord och följebåten som skulle

frakta fångsten till hamn och försäljning. Sillen tömdes lös i följebåtens lastrum,

ibland även på däck. Vadbåtens besättning var i regel L4 man stor och följebåtens

4 man, men kunde förstärkas från vadbåten när man skulle lasta.

Snörpvaden var det största fångstredskap som dittills använts av svenska

fiskare. Den var 90-100 meter djup och hade en omkrets av uPP till500 meter' I
övertelnan satt tätt med stora korkflöten samt med jämna mellanrum ett 20-tal

stora s.k. vadblåsor. Vadduken, nätet, med omkring 2 cm stora maskor, bestod

av hopsydda s.k. vadslyngor. Mitten av vaden, kallad "btystet", hade grövre

garn islyngorna. Vadens undertelna var försedd med blysänken. Där hängde

äessutom i stroppar järnringar, som hjälpte till att tynga ner vadduken omkring
sillstimmet. Genom ringarna löpte en vajer, som man snörpte ihop vaden med

från en vinsch ombord. Vaden kunde då liknas vid en jättestor påse som sillen
blev instängd i.

Sillstimmen fick letas upp ute på fiskeplatserna och dessa varierade med

årstiden. På senhösten stod sillen i Kattegatt på bankarna vid Läsö och Anholt,
på Koppargrund och Groves FIak. I dessa områden var botten på många platser

myckefojämn och stenig. Då djupet ibland inte var större än att vaden bottnade
hdnde det rätt ofta att den fastnade och revs sönder. I stället för att fiska fick man

då söka hamn för lagning på någon brygga eller i bästa fall i något magasin.

"Dom hade rewet och feck gå i lann", hördes inte så sällan om ett eller flera

båtlag.
Eftär nyår fick sillen sökas på olika områden i Skagerack, i slutet på fiskesä-

songen nord om Skagen och ute på Halsebanken. Då blev Skagen en vanlig
vintärhamn för de svenska vadlagen i väntan på lämpligt fiskeväder. Vid storm-
väder kunde här ligga hundratals svenska båtar, ibland i veckor i sträck. Till
glädje för stans handelsmän men inte för svenskarnas plånböcker, som oftast var
magra från början.

fal ,tt" på fiskevattnen började sökandet efter sillen. fullen sjösattes från

vadbåten. ben roddes av två starka karlar. Det var ofta ett hårt jobb att "vara i
jö1". Kanske sitta i timtal vid årorna i kyla och blåst. Detta gällde också "känna-

ien" i aktern på jullen, oftast förmannen för laget. Han sänkte ner ett blylod, fäst

i en tunn gut.,littu. När lodet hamnade i ett sillstim skulle detta kännas som srnå

stötar, stick, i fingret och i linan, när sillen stötte emot den. Då gällde det för
kännaren att vara observant och känslig i fingrarna, ty stötarna kändes ganska

svagt i garnlinan. Men metoden förbättrades betydligt, när en björköfiskare,

Ad;ff Alexandersson, redan är 1907 fann på att ersätta garnlinan med en tunn
koppartråd, som ledde "sillsticken" betydligt bättre och därför gav tydligare

utsiåg i kännarens fingrar. Metalltråden virades uPP på en trävinda med hand-

tag, så att man lätt kunde söka sillen på olika djup.
Nät kännaten med hjälp av antalet "stick" försökt bedöma sillstimmets någor-

lunda storlek, kunde han ge tecken för kast av vaden, sen han också bedömt att

strömmen var lämplig, en mycket viktig detalj i hela sammanhanget. Nu hissas

två röda lyktor över värandra i riggen på vadbåten, som signal för sättning. Och

94



tar:

"rlle
lffi,
ens

ska

)r. I
-tal
tod
vre
jde
irg
red
.len

red
olt,
lser

ade

lan
;in.
tera

lsä-

rlig
rm-
Till
var

rån
rai
na-
[äst
;må

för
ska

lre/
lnn
;are
nd-

;or-
:att
SAS

)ch

il::::i:i:jtii

il:ii::::l::

rl:i$l:;:,:
:!:l:lljr:

,:::!:tlliii

::::i:ii

,::::ll
l:::::::::i\l

ii::rii:illiriiirt$l

:::::ilNiti

li:::iriii

ii:ii-\::::

!I:!ii!:::

:i:l

:i:i

' " .$iii
.:t,,.,,.r,,.r,',,i 1:l\l:l
:lrit:::'::":' : : :i

t:-\:,,.,...:tl
tl:is:i t:::,:::: i:::: :l::l :'l lilil

i,\i o'.N

GG 331 Afuild f . BjörM i Skagens hamn. Mannen längst till ztiinster okiind. I öarigt de tre iigarna
Oskar Olsson, Oskar Larsson och Oskar Berntsson. Den yngre mtnnen i mitten iir Olof Hartelius, g.m.
Hartaiges Emmy. De emigrerade senare tiil USA. Fotot taget fore 1920.

så körs vaden ut motströms i en stor cirkel med kännejullen liggande fast vid
"örat" med vadblåsan och en tamp av snörpvajern. Snart har vadbåten kört ut
vaden och om rorsmannen kunnat sin sak är båten nu tillbaka vid jullen och tar
hand om "örat" och vajern. Sedan läggs vajern på vadbåtens vinsch och snörp-
ningen kan börja. Om sillen står djupt snörper man sakta, har den stått uppe i
ytan snörper man fort.

Om allt har gått bra är sillen nu instängd. Hela laget "mannar reling" i
styrbords sida och kan nu börja det mycket tunga arbetet att "bössa in" vaden,
gärna också med någon hjälp från följarens besättning. under tiden bogserar
följaren vadbåten i riktning från vaden för att den inte skall dras in i denna. När
man bössat in så mycket av vaden att sillen " stär tort" i den jättekass som är kvar
i vattnet, slutar följaren bogseringen och går upp på andra sidan av vaden. Man
gör fast i vadbåten och även medelst stroppar i vadens korktelna. och nu kan
lastningen börja. Fångsten tas till följarens lastrum med hjälp av en stor nät-
kasse, som lyfts i en vajer med hjälp av lastbom och vinsch. Kassen rymmer flera
hundra kilo sill.

Eftersom sillen på dagen stod nära botten men på natten gick upp mot ytan
blev detta fiske nästan alltid ett nattfiske med de speciella omständigheter som
följde med detta. När sillfiskeflottan nattetid låg samlad till havs erbjöd den med
alla sina ljus och lantärnor en vacker, nästan sällsam anblick, "en gungande
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drömstad" har den liknats vid. Varje vadbåt hade utom de vanliga lantärnorna
och arbetsljusen också särskilda s.k. "känningsljus" så att vadbåt och följare
skulle hitta varandra i mörkret. Bland lagen på Björkö hade t.ex. vadlaget Lärkan
på en tvärslå över masttoppen två vita ljus i en lodlinje om styrbord och ett dito
om babord. Vadlaget Göta hade samma ljus men placerade på motsatt sätt,
Under vadfiskets högperiod på tio- och tjugo-talet saknade båtarna elljus. De
lyktor man hade som kännetecken var av s.k. fladdermustyp. Som arbetsbelys-
ning på däck var karbidlampan vanlig men även s.k. luxlampor. Annu tidigare
hade mer eller mindre hemmagjorda bloss kommit till användning. Dessa rök
och sotade så de kunde göra fiskarna negersvarta under en natts arbete!

Det intensivaste snörpvadsfisket bedrevs åren närmast före 1:a världskriget,
under kriget, då det hade en enorm betydelse för livsmedelsförsörjningen, och
efter kriget fram till omkring L938. Slutligen med ett kort uppsving under
efterkrigsåren 1946-50. Björkös sista vadlag i fiske var Siljan och Björköfjord,
säsongen 1949-50.

Som redan nämnts hade detta sillfiske stor betydelse för fiskarnas ekonomi.
Även många, ja, nästan alla Björkös jordbrukare deltog i vintrarnas vadsillfiske.
Det var den årstid som krävde minst arbetsinsats i jordbruket. De hemmava-
rande klarade att sköta om kreaturen. Även för denna kategori på icke bärkraf-
tiga jordbruk hade vinterfisket stor ekonomisk betydelse. En del av dem hade
del i vad och "geck på hel-lödd", de andra på halvlott.

Man gjorde byte, "bytte penga", när det fanns något att byta. Efter en lyckad
fiskevecka kunde den samlade försäljningssumman vara avsevärd. Det hände,
speciellt under första kriget, att den som hämtat ut kom med sedlarna i en
ihopknuten handduk!

Många av de fiskare som deltog i snörpvadsfisket anser nog att det var det
mest spännande fiske som dittills prövats i Bohuslän. Ett kast omkring ett
sillstim kunde bli nog så dramatiskt och - bl.a. beroende på strömförhållandena
- sluta i stor besvikelse utan fångst och med vaden "i ruger". Men, om det
lyckats, vilken fascinerande syn med en levande sillmassa instängd och hop-
trängd till "en kokande gyta" i vadens mitt!

Men detta fiske kunde faktiskt också innebära extra spänning för de hemma-
varande. Efter en lyckad fiskenatt i Skagerack kunde pojkar och gubbar från
bryggor och valar med eller utan kikare känna igen följebåtarna, när de kom in
över Stora Oset och gick "genorn fjor'n" på väg mot Göteborg, Öckerö eller
Kalvsund, mer eller mindre lastade. Roligast var det givetvis, när man kunde
rapportera "full last" eller som man sa "schwättlastad". En följebåt från denna
period, nästan alltid med mått under eller omkring 50 fot, kunde lasta vad som
räckte till c:a 500 halvlådor. Var vädret gott kunde man därtill ha däckslast, om
det behövdes. Riickte ändå inte detta kunde det bli vadbåtens tur att fylla det lilla
lastrum, som blivit över när en del av rummet inretts till extra skans under
vintersillfisket med dess stora besättning.

Författaren Martin Kock följde en period, vintern 1917, snörpvadfisket i
Bohuslän ombord på vadbåten GG 307 Svanen från Björkö, där Adolf Alexan-
dersson var "kännare" och förman. Kock beråttar om detta i sin bok "Anteck-
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Vadlaget Suanen. Björkö, med oaden på bocken ( L på kartan). I öare raden fr.o. ViIIiam Alexanders-
son, Folke Andersson, Kaleb Karlsson (Vallenstam), Gottfrid Alexandersson, Oskar Olsson.
Mellanraden: Hilmer Olsson (Lidebo), KarI Alexandersson, Albert Olsson (liggande), Sigfrid Olsson.

Frrimre railen: OIle Andreasson ("Mans-Olle"), Adolf Alexandersson, förman , IQrI Rabe, Daaid
Alexandersson.

ningar från havet". Han uttrycker där både förundran och beundran för den
"underbara sammanhållningen i lagen och den kommunistiska organisationen
inbördes". Han avser då bl.a. att alla var med i överläggningar och beslut och att
inkomsterna delades lika utan något extra till förmän eller annat ev. befäI. Och
detta till skillnad från praxis i både Danmark och Norge.

De vadlag som helt eller delvis bestått av björköbåtar är följande. Som nämnts
var dock som mest 8 vadlag i verksamhet samma säsong.

Vadbåtar
Svanen
Trygg ("Verrt")
Lärkan
Oden
Gota

7 - Bohus-Björkö

Följebåtar
Vindy
Stråle
Saga
Södern
Aina

Krinnare
Adolf Alexandersson
Karl Otto ]ohansson
Mandel Gillholm
Levin Larsson
Adolf Axelsson
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Vadbåtar
Baltic
Maggie
Mentor
Villy
Fram ("Tryggen")
Ella
Gitana
Stanley
Orano
Björköfjord
Brittana
Lilly (Knippla)
Nexö (Hönö)

FöIjebåtar
Orano
Vally
Nordstrand
Elin (Gravarne)
Irma (Skärhamn)
Snar
Trygg
Tyra (Donsö)
Ileana
Brittana
Siljan
Ileana
Sveaborg

Kännare
Albert Olsson
Kaleb Karlsson
Emil Martinsson
Paul Larsson
Paul Larsson
Max Andersson
Erik Eriksson
Martin Samuelsson
Albert Olsson
Emil Fransson
Emil Fransson
Albert Olsson
Albert Olsson

rr. FrsKE pÅ evlÄcsNA vATTEN (NoRDsJöN ocH ATLANTEN)

Om trålfiske efter sill
Trål- och snurrevadsfiske skiljer sig från de flesta andra fiskesätt genom att man
med dem kan ta många olika fiskslag, beroende på att båda ärbottenredskap och

att de flesta fiskarter lever vid eller nära botten och där tar sin föda.
I Bohuslän var det först i och med att fiskebåtarna motoriserades som dessa

redskap kom i bruk, även om snurrevadfiske i blygsam skala förekom här
tidigare. Det gällde även Björkö. (Stycket om kvassen Stanley). Här skall dock
anmärkas att snurrevaden använts och utvecklats i Danmark sen mitten av L800-

talet. Beträffande fiske med trål har det sina första utvecklingsfaser i England
ända ned i medeltiden! (Hasslöf).

Ända från 1930-talets början har fiske med trål varit det mest betydande för
björköfiskarna. Och speciellt viktig har silltrålningen varit. Det visade sig tidigt
att ett framgångsrikt trålfiske efter sill krävde starka motorer. På L920-talet var
motorstyrkan i fiskebåtarna högst 50 hkr. Den ökade nu kontinuerligt genom
byte eller i samband med nybeställning.

Exide blev "först på plan" på Björkö 1931. Nybyggd och försedd med 100

Bolinder var den då störst och starkast i öns fiskeflotta och blev den första
björköbåt som började fiska stor sill med tråI. Fisket gick relativt bra och Exide

fick snart efterföljare. Nyu båtar under 30-talet utöver Exide var Gullfors I,
Poseidon, Ileana, Gitana, Ella, Gullmar, Vanadis, Nordland och Polaris. Samt-

liga bedrev trålfiske.
Men båtlagen fick arbeta hårt och årsförtjänsten blev ändå liten, i genomsnitt

c:a 1.500-2.000 kr.
Trålsillfisket under 3O-talet pågick mest i Skagerak och Kattegatt fram till

krigsutbrottet hösten -39, varefter fiskeområdena snart blev starkt begränsade

genom mineringar och andra krigshandlingar.
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