
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. FISKE pÅ evrÄcsNA vATTEN (NoRDSloN ocH ATLANTEN)

Om tråIfiske 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 är bottenredskap 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

tidigarå. Det gällde även Björkö. (Stycket om kvassen Stanley). Här skall dock

anmärkas att snurrevaden använts och utvecklats i Danmark sen mitten av LB00-

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. Nya.båtar under 3O-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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Krigsårens fiske hämmades givetvis starkt av minfaran och knappheten på
drivmedel. Vissa båtar blev dessutom rekvirerade av Kronan som hjälpfartyg. Så
var fallet med Björköbåtarna Poseidon, Gullfors, Polaris, vanadis, Ileana,
Nordstrand, Aina och Gullmar. Men trots alla svårigheter och faror pågick fisket
under hela krigstiden, dock med förluster i liv och egendom.

Efter krigets slut 1945 upptäcktes stora sillförekomster i Nordsjön i området
Fladen Ground som sedan under flera år framåt gav mycket rika fångster av fin
fetsill under höstsäsongen augusti till okt. -nov. Detta lönande fiske gav motiva-
tion för köp av nya och större båtar. Gullfors 2 och Kenty tillkom7947 som utbyte
för Gullfors I och Brittana. Tidigare (1943) hade Vanadis utbytts mot 84 Siljan och
Stråle mot 493 Björköland.

Sillfisket i Nordsjön växte allt mer i omfattning och betydelse och under 50-
talet bedrevs sillfisket här året om. Samtidigt härmed, omkring 1948, debuterade
det nya redskapet tvåbåtsflyttrål - två båtar drog trålen tillsammans - ett viktigt
exempel bland många på den snabba utvecklingen på det fiskeritekniska områ-
det som tog fart efter kriget. Väst Måseskär och nordväst Skagen fanns massor
med sill de första åren av 50-talet. Fisket bedrevs vintertid och mest om natten.
Senare drog sig sillen och därmed flyttrålfisket ut i Nordsjön och Norska rännan,
från Egersundsbanken upp till Utsira. Detta lönande fiske pågick dygnet runt.
Det hände att flyttrållag fick över tusen lådor i ett enda drag. Biskaya och
Vikingen var så långt upp som sydväst Kristiansund i Norge och trålade norsk
storsill. Sillen såldes i Hirtshals i Danmark, 2.800lådor å 98 öre kg. Detta hände i
februari 1966.

Ekolodet blev ett nytt och förnämligt hjälpmedel vid flyttrålning. Man såg var
sillen fanns och vilket djup den "stod på". Efter hand följde ännu mer avancerad
apparatur som hjälpmedel i fiskets tjänst. De första björköbåtarna med flyttrål
var Polaris och Nektorn är L949 -50. Först med ekolod "med blink" var Sveaborg
och med "skrivande" Llberty \947.

Under senare delen av 60-talet och början av 7O-talet började sillen i Nordsjön
minska alltmer på grund av rovfiske, mest från norska fiskare med sina stora
båtar och ringnotar. De gick i skytteltrafik med laster av sill och makrill direktin
till silloljefabrikerna utefter norska kusten. Det var stor risk att sillen skulle helt
utfiskas.

I takt med den minskade silltillgången såldes en del björköbåtar. Så skedde
med Älvsborgr969, vikingen 1,970, Arkansas197r, västbank L97E ochBiscaya
1977. ovriga björköbåtar fortsatte med växlande framgång fisket i Nordsjön
fram till 1977 . Detta år blev det totalstopp för allt sillfiske i Nordsjön. EG-staterna
Danmark, Tyskland, Holland, Belgien och England delade upp Nordsjön i s.k.
ekonomiska zoner. Norge, utanför EG, fick också en zon. Men för svenska
fiskare var sillfisket i Nordsjön slut.

Västkustens sillfiskare fick nu börja fiska efter sill i Östersjön, Skagerak och
Kattegatt. Totalförbudet i Nordsjön varade tlll1986, innan fisket efte; sill åter-
upptogs. För Sveriges del innebär detta att man efter förhandlingar har möjlig-
het till en blygsam årskvot av sill i Nordsjön.
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Om snurreaadsfisket i Nordsjön (Englandsfisket) med båtarna
GC 7L3 Mentor och CG 217 Polaris

Interzsju med förre fiskeskepparen Einar Larsson, f. L904
lnterajuare: Elon Alexanderson
Inledningsvis berättar Einar att han fick börja i fisket, när han var 'I.,4 år, som
vikarie för sin far Albert Larsson, (som fått ischias). Mentor höll då på med
garnfiske efter vårsill vid Koppargrund i Kattegatt. Han minns att det inte var
lönande och att det snart tog slut. Senare var han med om att laga snörpvadar i
Karl Rabes vadmagasin under ett års tid.

Efter detta blev han helårsfiskare och minns att på höstfisket med sillgarn L920

eller möjligen-21var dom nästbäst på Mentor med 4.000 kri förtjänst per år och
lott. Einars äldste bror Verner var med på Nordstrand för att lära sig snurrevads-
fisket. När han var klar med detta utrustades Mentor för snurrevadsfiske är 1923.
De fiskade i Skagerak på olika platser och de hade ganska besvärligt till attbörja
med för de nya manillatågen ville gärna "skära i" på den mjuka, leriga botten i
Skagerak, och de hade många "djupedrag" i början.

Einar vet att det var fem båtar från Björkö på englandsfisket redan 1923. Det
var Orano, Vally, Baltic, Ally och Nordstrand. Men med Mentor gick dom inte
till Nordsjön förrän i början av april L924. De hade då sällskap ut med Baltic och
Nordstrand.

Danskt aykort, som aissr EG-ländernas
uppdelning aa I'{ordsjön i fiskezoner.

Det trålades inte bara siII. Här är 493 Björkö-
Iand på kummelfiske utanför norskn aästkusten.
Rensning pågår. Fr.a. Bertil Erikssom, Holmfrid

lohansson, Stig Kristerberg, Lasse Larsson,
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GG 325 Alasborg Fladensillfiske i I'lordsjön. Trålen tss in på gammalt manör.Ipå

Sista lyftes ombord på Alasborg l, Vid uinschen:
skepparen EIon Alexandersson .

En storfångst färdig för bärgning. Hela besätt-
ningen har " mannat reling" .
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Lagning aa redsknp hör tiII rutinen.
"Hur gör ai här då"? EIon A. och HoI-
ger Eriksson tycks fundera.

GG 184 Exide (2) på "salttur" på FIa-
den 1947 . Fr, a. Osaald Larsson, Rune
Andersson, Anders lohansson. Lringst

fro* skepparen ViIIiam Alexandersson.
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GG 493 Björköland på Fladen L947. Lasse Larsson, till höger, har systern lrma, till oiinster, med på
denna turen.

Besättningen på Mentor bestod av verner Larsson, skeppare, hans bröder
Knut och Einar Larsson, Emil Martinsson, Emil Karlsson samtJohannes Nilsson
från Gullholmen som navigatör.

De ankrade första resan på Inner Shoal i 28 famn efter att ha lodat och funnit
den botten, fin grå sand, som de ville ha. I underkant på blylodet fanns en
fördjupning, som fylldes med talg. När sedan lodet slog i botten avsattes i talgen
delar av botten, som granskades noga. Detta sätt att avläsa bottenbeskaffenhe-
ten var till stor hjälp vid snurrevadsfisket. Ankargrejet bestod förutom ankaret
(som kunde förses med extra flu om förhållandena krävde detta) av 6-7 famn
kätting, 150 famn vajer med isärtag, där en tunna eller plåtfat fästes, samt en 20
famns hangare och vid slutändan två blåsor och en boj, ett par meter hög med en
flagga på topp så den kunde ses när man kört ut vaden. Tåget sattes fast i en
patentmalja i hangaren och kördes ut under full fart.

Om det fiskades med 10 tåg (ett tåg: 129 famn) så sattes 7-B tägpå en kurs,
varefter kröktes med de sista 2-3 tågen tvärs kursen med 8 streck och sedan
sattes vaden. Därefter gjordes en större eller mindre krök med sista tåget,
beroende på hur långt bogser man ville ha, (stor krök : längre bogsering upp till
ankaret) varefter man satte kurs på bojen. När man fått tag på bojen, lades båda
tågen till vinschen och igenom skjutmaskinen, varefter inhalandet av vaden
började.

103



Vid fiske efter rödspätta, som det här är fråga om, drogs det med den sakta
växeln i början, men efter som tågen gick ihop ökades farten och när vaden var
smal kördes med högsta växeln, som var den fjärde på Mentors vinsch.

Fisken tömdes i lådor, rensades och wättades noga i en balja så att alltblod och
lever var borta, varefter den langades ner i rummet i baskar och isades i bingar.
Man fyllde en binge i taget och lade stor rundfisk överst.

Fisket kunde pågå i 8 till 10 dagar, beroende på väder och tillgång på fisk. På
vissa platser i Nordsjön kunde man fiska runt ett ankare beroende på att
strömmen svängde under dagen. Man hade en "strömdörj" hängande ute, när
man låg vid bojen, och satte sedan vaden med hänsyn till strömmen.

De svenska snurrefiskarna sålde sin fisk i Grimsby. De flesta danska också,
men några danska båtar sålde även i Hull. Fisken sattes upp i s.k. boxar om 52 kg
i svensk vikt. Genomsnittligt låg fångsterna på 40 till50 boxar. Mitt i sommaren
kunde man hinna med 8-9 drag på en dag, om alla drag gick fram, men det bley
långa arbetsdagar från kl. 02.00 till 22.00 pä kvällen. Det hände någon gång att
man drog dygnet runt också. Fisket försiggick mestadels på Doggers bank. Man
prövade olika platser och navigerade med hjälp av sextant, kompass och lod.

Då fisket pågick under goda väderleksförhållanden, kunde en man sköta
draget, men i regel var två man på däck under draget och man turades om.
Mentor fiskade med L0-11, tåg, dvs. 1.200-1.300 famn på var arm, första
sommaren på Nordsjön och hade fyra snurrevadar med men använde den som
de ansåg fiskade bäst.

När man började englandsfisket L924 var Mentor, som byggdes 19L7 48 fot och
försedd med 25 hkr Skandia-motor. Den byttes ut1926 mot72 hkr Munktellmo-
tor och är L928 förlängdes Mentor midskepps med 8 fot till 56 fot.

Under fjorton somrar fiskade Einar med Mentor i Nordsjön, från L93L som
skeppare. (Verner hade flyttat till Skagen och gift sig med Röntveds dotter Ella.)
Den bästa fiskeresan under den tiden gjordes NO från Grimsby på en fiskeplats
som kallades "Stöveln" (i L7 famn). Där fick dom L20 boxar på relativt kort tid och
man sålde ffu 376 pund. Pundet var då värt 20 sv. kronor. Den bästa sommaren
han minns gjorde de L0 resor före midsommar och bytte 1.700 kronor per lott och
10 resor efter midsommar med L.800 kronor per lott.

År 1938 såldes Mentor till Hönö och Einar hade tillsammans med Emil Mar-
tinsson och Arvid Samuelsson beställt och fått GG 217 Polaris från Petters varv
på Hälsö..Polaris var 67 fot lång och hade en dubbelcylindrisk Munktellmotor på
144 hkr. Aven Polaris blev utrustad för snurrevadsfiske och drev detta fiske tills
kriget kom och satte punkt. Efter krigets slut bedrevs snurrevadsfiske ytterligare
ett år, men sedan övergick man till trålfiske efter sill, det s.k. Fladenfisket.

Einar beräknar att åren mellan L924 till 1939 var det omkring 75 svenska
fiskebåtar, som drev snurrevadsfiske i Nordsjön och landade sina fångster i
Grimsby. Från Björkö var det som mest sju båtar. Men fyra båtar drev regelbun-
det fiske där samtidigt med Mentor. Det var Orano, Nordstrand, Baltic och
Vally.

Fisket med snurrevad var särskilt effektivt efter plattfisk, men också kolja
fiskades mycket, speciellt under 1930-talet och ofta på nya områden i Nordsjön.
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Fisken blev vacker eftersom den inte släpades i vaden. Men det var även ett
riskabelt fiske, särskilt när tågen kördes ut under full fart. Då gällde det att Passa
opp. Flera fiskare har förolyckats under det momentet.

Till slut en liten parentetisk notis, något vid sidan av ämnet. Utom de direkta
fiskekontakterna mellan våra snurrefiskare och vissa engelska fiskehamnar
hände det ibland att kontakter uppstod även på ett helt annat plan. En björköfis-
kare, Axel Karlsson på fiskebåten Ally, knöt sålunda äktenskapsband med en

grimsbyflicka, Linda, som sedan höll livet ut. Detta har i sin tur resulterat i
ganska livliga släktrelationer mellan speciellt deras tre barn och släktingar på

andra sidan Nordslön.

Om driagarnsfiske tftt, sill i lr{ordsjön

Bror Samuelsson beriittar
Under åren 1.948 t1111956, med början i maj och fram till midsommar, bedrev vi
med GG 312 Sveaborg fiske med garn efter sill på olika platser i Nordsjön, från
Egersundsbanken upp till Märlspiken.

Länken bestod av 40 garn, dubbelt så djupa som vanliga sillgarn, c;a22 alnat. I
korktelnan fanns en blåsa med en famns stropp mellan varje garn; underblytel-
nan en manillatross och en tre famns stropp från varje garn ner till trossen.

Midskepps på styrbordssidan hade vi en c:a 2 meter bred ribbad garnrulle med
en rund skiva i akterkanten. Mellan den och en liknande på vinschen löpte en
kätting, som drog rullen runt.

Garnen sattes ut på kvällen och drogs på morgonen. Trossen lades då från
stävrullen till vinschen, där en man tog in tills stroppen var vid rullen, då en man
sprang fram och lossade den. Garnen matades så in över sidorullen och lönna-
des under tiden vi drog in dem och lades sedan i ordning i babordssidan, klara
för sättning. Var det bra med sill stoppade vi, när halva länken var dragen och
saltade ner sillen, innan vi drog resten av länken.

Vi hade 240-250 tomtunnor med oss varje resa. Var det gott väder kunde det
gå fort att fylla dem och då göra två resor före midsommar. Men en del år kunde
det blåsa i veckor och då gick det trögt att fylla tunnorna och att knappt hinna
med en resa före midsommar.

Vid dåligt väder låg vi för det mesta för ankar och awaktade bättre väderlek.
Men blev det för långvarigt gick vi in till Egersund eller Haugesund på norska
västkusten. Och en gång - i sällskap med GG 325 Alvsborg som drev samma
fiske - gick vi in till Lerwick på Shetland, där vi låg en lördag och söndag.

Snabbaste turerna gjorde vi L952. Då byttes 1. 090 kr på lott den 3 juni och L. 340

kr den L7 juni. Första turen hade vi då 220 tunnor och den andra 250. Det varbara
två båtar från Björkö, Sveaborg och Älvsborg, som bedrev detta fiske. Men det
var några till från andra platser, bland andra Vingaren från Öckerö.
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325 på sillgarnsfiske i Nordsjön. Länken tas in öaer den rullen midskepps,

Om långnfiske aid Shetland

Backefiske

Fiske med krok är säkert ett av de mest ursprungliga fångstsätten. Det finns
bland annat förevigat i våra hällristningar från bronsåldern. När och var det först
utvecklades från enkroks- till mångkroks- eller långrevsfiske är väl oklart. Men
långreven är historiskt dokumenterad i vårt land så tidigt som på 1500-talet.

I Bohuslän har långreven alltid gått under benämningen "backa,,. De äldsta
direkta upplysningarna om backefiske i Bohuslän härrör enl. Hasslö f frän1647.
Det torde därmed vara det äldsta av de fiske som fortfarande är i bruk i vårt land.

Under långa tider medgav inte båtmaterialet fiske annat än nära kusten. Men
efter hand som man fick större, däckade båtar utsträcktes fisket allt längre från
hemmakusten. Från 1700-talets mitt kan man räkna med svenskt fiske med s.k.
storbackor på bankarna långt ut i Skagerak och Nordsjön och som bedrevs med
tämligen stora s.k. bankskutor.

Detta innebar långa och farofyllda fiskeresor men med stora fångster av långa,
torsk och rocka - om allt gick väI, vilket inte alltid var fallet. Kulmen nåddes
under senare delen av 1800-talet, då de svenska storbackefiskarna hade sina
bästa fiskevatten på den norska västkusten utanför Ålesund.

Denna kraftiga utveckling av backefisket till att under lång tid bli Bohusläns
mest betydande fiske faller dock nästan helt på norra delen av landskapet,
fiskelägena från Åstol i söder till Hunnebostrand i norr.

I göteborgsskärgården förekom detta fiske mest som kustnära s.k. koljebacks-
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GG 325 Alasborg
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Vid Island 1,954 med Exide. Backorna dras. Personer: Mats från Orust, Iohn från Klädesholmen.

rTffitt't

Exide på hema(ig frå, Island -54 pausar i Torshaan på Färöarna.
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Söyland i Hangesunds hamn
1958 för köp aa agnmakrill.
Bröderna Ingemar, I,{ils och
Herbert Alexandersson " rer"
backor.

Fisket aid Shetland är nu i
gång. Alla på däck har sin upp-
gift. Vid rullen: Ingemar A.

fiske med avsättning som färskvara. Under en period i senare delen av 1800-talet
bedrevs det dock långt ut i Kattegatt och Skagärak av bankskutor och kunde då
närmast betecknas som storbackefiske. Högst sannolikt var också någon eller
några bankskutor från vår kommun åtminstone sporadiskt med i fisket utanför
Ålesund, men några statistiska uppgifter härom torde saknas.

Under sillperioderna minskades givetvis backefisket, men detlevde dockkvar
även då och utövarna av storbackefisket på avlägsna vatten var säkerligen en elit
bland fiskets yrkesmän.
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Ingen slipper undan sitt
jobb. Hrir är skeppare l/i/s
på gång med att ägna sitt
"h'undre'' .

Och här Eaert Larsson,
han som berättar om tidi-
gare resor han gjort.
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I dag kan det väl sägas att storbackefisket hör till historien även om någon
enda expedition fortfarande sker från norra Bohuslän. Och på 1950-talet intiaf-
fade faktiskt att även björköbåtar kom att delta i storsjöfisket efter långa vid
Shetland, Rockall och Island, som under senare tid kommit att bli de bäste
fångstområdena för detta det kanske hårdaste och mest slitsamma fiske som
utövats av bohusfiskare.

Tre olika båtar men med samma skeppare, Nils Alexandersson, gjorde föl-
jande expeditioner: Ar 1954 fiskade 184 Exide 5 veckor vid Island med B mans
besättning; Nils, Ingemar och Herbert Alexandersson, Osvald Larsson samt 4
inhyrda fiskare från Orust. År 1956 me d522Elbe, en resa med fiske vid Shetland.
Ar 1957 med Elbe en resa till Rockall och en till Shetland. Slutligen 1958 med 184
Söyland en resa till Shetland. Nils A. berättar att den bästa fånget som någon
gång gjordes var midsommarafton 1957, dä man i ett sätt fick över 1.000Iångor å
c:a 5 kg styck.

Med på samtliga resor var Nils och Ingemar Alexandersson samt en eller fler
från norra Bohuslän. De tre sista åren varierade björköbesättningen. I en eller
flera resor deltog Evert Larsson, Bert Eriksson, Bror samuelsson, Kenneth
Gissleholm, sterner Fransson och Elon Alexanderson. Av dessa hade Evert
Larsson tidigare i många år deltagit i storbackefiske med båtar från Klädeshol-
men, varifrån han inflyttade till Björkö 1957.

Vi låter nu Evert Larsson berätta lite om vad en storsjöfiskeresa på 1940- och
S0-talen innebar.

Re dsknp en fär dig s t rills
Förberedelserna bestod främst av iordningställande av fiskeredskapen, back-
orna, som består av backelina, känsor, flöte, s.k. flå, samt krok. Arbetet måste
börja redan på vintern för att hinnas med. Känsorna, storkänsan en famn lång,
och halvkänsan omkring 40 cm slogs för hand med hjälp av ett s.k. kansespel. på
senare år fanns de också att köpa färdiga.

När storkänsan var slagen skulle ett flå sättas på varje känsa. Flået gjordes av
barken från en poppelart, som växer i England. Det skars till, namnades och
lackades två gånger, vilket ofta var kvinnogöra. Det tog lång tid för flåen var
många. Sedan skulle kroken sättas fast.

Så snart det vårades var det dags att backelinan skulle tjäras, varefter storkän-
sorna med flöte och krok fästes på linan med c:a tre famns mellanrum. Varje
"hundre" backor bestod av 85 krok.

Kläder och prozsiant

viktiga var också förberedelserna i hemmet, bl.a. med varma kläder, eftersom
det oftast är vått och surt väder i dessa fiskevatten. Vidare skulle det bakas hårt
bröd, mjukt bröd och skorpor. Köttet konserverades, då det inte alls var som nu
med kyl och frys för färskvaror. Det bars ombord i flera dagar, stuvades och
packades. Det blev ont om utrymme. Båtarna var inte stora. Kojerna var ibland
så fullproppade att det var nästan otänkbart att komma in i dem från början. Men
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eftersom en fiskeresa med avgång i maj beräknades ta upp till fem veckor fick
inga väsentliga ting glömmas.

Aaförden. Agninköp
så kommer dagen för avfärd. Hustrur, barn och släktingar är med ombord för
avsked. Det är en märklig dag, inte precis rolig, för det mesta tårar. Det läggs ut
från land. Första etappen blir Haugesund på norska västkusten för att inlasta
agnmakrill, som är förbeställd, c:a 30-35 lådor. Makrillen stuvas och packas i
bingar. Agnbingen fylls med isblock i botten och i slaget, varpå makrillådorna
sätts ner, täcks med grovt papper, lufttätt mellan varje lager, is fylls i tomrum-
men och överst grovt salt, vilket bevarar kylan bättre. Sedan täcks med presen-
ning och sist med is. Detta kallades kylrum, eftersom agnet måste hållas fruset
upp till 18-20 dygt.

Allt ar nu ombord och kursen sätts på sumber Head mot fiskeplatserna
Rockall och Hebriderna, c:a 2 Ll2 dygns körning från Haugesund.

Fisket startar
På eftermiddagen innan första fiskedagen agnas backorna med makrill, som
senare under fisket drygas ut med späck från lubben, en torskfisk. Det tar 3 till4
timmar att agna länken, som består av nio hundre per man. ombord var vi sju
eller åtta man, varför hela länken innehöll 63 eller 72 hundre. Vid tre-tiden på
morron sätts länken i sjön på c:a 80-90 famns djup för att sen stå i 2 till3 timmar.
Arbetet går skiftesvis. Backorna är märkta med vars och ens namn. En viss
bestämd ordning följs för att på så sätt underlätta arbetet.

Under den tid som backorna står ska två man - medan de andra sover - skära
upp agn till ett hundre per man. varje man har sin balja och sin plats på däck.
Därefter ska allt vara klart för purrning av alle man för dragning, sen de först
druckit kaffe.

Tre man är direkt engagerade i dragningen: en i styrhytten, en vid den dragna
backans iordningläggande och en vid rullen. Denne man, försedd med en s.k.
kläPp, skall dels känna så att inte backan är fast i botten, dels strupskära långan,
när den kommer över rullen, och sen lägga den i fiskebingen. Under tiden som
backorna dras ska man hinna skära upp agn och agna sitt eget hundre, så man
kan vara klar och törna till näste mans hundre. Efter detta mönster avlöper
fiskedagen - dagarna - tills det blir middag vid 4-tiden.

Rensning
varje dag skall fisken rensas och läggas i bingar med sliet på för det bevarar
fisken. Hur lång tid detta tar beror på fångstmängden. sedän läggs båten för
ankar för nu behövs vila och sömn. vid 3-tiden på morron är det dagJ igen, då tre

1n-dra 
av besättningen startar dagen. så fortgår fisket i upp till 18 till20 dygn. om

fisket varit gott kan fångsten då uppgå tilI30 till40 ton långa, vilket ai ganska
normalt.

För det mesta är vädret regnigt och surt. Det blir långa arbetsdagar och korta
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sovnätter. Men när agnet börjar ta slut och det har blivit en god fångst och
hemfärden alltså är i antågande, då är allt det sura och våta glömt.

Långans lever tas till vara och läggs i rengjorda oljefat. Tre till fyra tons fisk
beräknas ge ett fat lever. Den bästa delen av långans rom tas också till vara för att
pressas och saltas till s.k. "långekyd". Då den är färdig för många en läckerhet
till smörgås eller potatis.

Hemfiird
sista dagen före hemfärd ses backorna över och läggs i paket, som surras om.
Allt löst på däck surras fast och så är det dags för hemfärd. Från Rockall till
hemmahamn är det c:a fyra dygn. Väl hemma blir det lossning av långan, som
vägs på bryggan med L00-kgs vikter och tas om hand av vana fiskargu-bbar och
sedan vidare till beredning och torkning. Återstår sedan rengöring ombord.
Fiskelukten sitter i allt som man får hem och allt måste tvättas.

Under veckan som följer skall allt göras klart för en ny fiskeresa, som även den
beräknas till c:a fem veckor.

På laxfiske i Lofotenområdet

lngemar Gillholm beriitt ar
Fiskebåten GG 217 westbank, reg. nr 1.040r, inköptes till Björkö hösten L965 av
Ture Olsson, Lennart och Ingemar Gillholm.

westbank var byggd i Höylandsbygd i Norge 1963 och beställd till Fotö. som
björköbåt fick den sex mans besättning: Ture olsson, Lennart och Ingemar
Gillholm, Ragnar Johansson, Kuno Karlsson samt Ebbe Gerle från styrå.

Vi startade fiske med flyttrål efter sill tillsammans med GG 218 Westfjord från
Fotö. Senare blev det bottentrålning efter sill och fisk i Nordsjön med landningar
huvudsakligen i danska hamnar men även i engelska och tyska, när det iar
lämpligt med hänsyn till priser, ransoner och gångtid.

På våren runt L:a maj 1968 bar det iväg på fiske efter lax i nordliga farvatten,
närmare bestämt Lofotenområdet. vi tog in redskap, agn och proviänt i Nexö på
Bornholm. Redskapen bestod av laxbackor, som vi rryrde i Nexö.

vid fiske flyter backorna i ytan och är försedda med fyra och en halv famns
långa tömmar med krok, fastsatta på linan med nio famns avstånd. Länken kan
sträcka tolv till femton distansminuter. (I distansminut:1.g52 m.)
_ Agnet var fryst skarpsill, packad i 1,0-kgs lådor, som stoppas i papperssäckar.
Dessa isoleras sedan ytterligare med träull i lastrummet.

_ Y"d ombord på det här äventyret var fem man: Ingemar och Lennart Gill-
frolm, Björkö, Paul rhomsen, sindal, Danmark, Kaj Nlelsen, Hirtshals och en
laxfiskare, som vi kallade "bornholmaren,,.

8 * Bohus-Björkö
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Vi avgick från Nexö med destination Mölnarodden, en liten plats i norra delen
av Lofotenkedjan. Seglatsen genom Lofotenarkipelagen på våren var något att
minnas.

Efter bunkring i Mölnarodden gick vi ut vid Anda fyr med kurs NNV i 125
distansminuter. Navigationen var lite marig. Vi hade den äldre deccan ombord
och kunde inte koppla in någon kedja, om det nu fanns någon. Radiopejling
hade vi inte och lodet bottnade inte. Djupet var enligt kortet mellan 2.000 och
3.000 meter, där vi fiskade. Tidvattenströmmarna var kraftiga. Närmare kusten
var den norska lotsen till stor hjälp.

Här var nu flera svenska båtar med samma ärende som vi: Mälaren, Malorcka
och Elisabeth från Gotland, Delfin från Sölvesborg, Falken och Lista från Simris-
hamn, Kelly från Kalvsund, Orient från Hönö och många danska båtar.

Vi satte backorna på c:a 71 grader Nord och 15 grader Ost. De agnades allt
eftersom länken gick ut med en fart av 3-4 knop. Det tog ändå c:a 4 timmar. Vi
satte på kvällen mellan klockan 17.00 till 21,.00. Backorna drev. Vi låg vid böjen
under natten.

Nätterna var ljusa, sol nästan hela dygnet. Vi hade ständigt sällskap av
sjöfågel av alla de slag. Den vackra lunnefågeln dominerade. Det var fullt av dem
på däck. Säl på kroken var vanligt. En natt kunde vi på vår kommunikationsra-
dio höra makrillgarnbåtarna hemma i rännekanten utanför Pölsan!

Vid S-tiden på morron började vi dra länken och drog sedan hela dagen tills
det var dags att sätta igen. Länken var ofta överseglad på flera ställen, och då
kunde det vara besvärligt och tidsödande att hitta de olika delarna igen. Där var
en hel del trafik i området, mest ryska fartyg. Vi hade ett system, när vibörjade
att leta. Vi körde i en fyrkant, som vidgades allt efter som tiden gick. Rätt
effektivt, vi hittade alltid det vi sökte.

Fångsten var till en början c:a 100 laxar per sätt. Fin fisk från 2 upp till 15 kg
styck. Laxen isades ner i bingar. Isen var skalis. Vi fiskade i tio dygn per resa och
gick sen i land i Lofoten och skickade fångsten till Danmark och Köpenhamn. Vi
gjorde tre sådan fiskeresor. Eftersom vädret senare blev väldigt lugnt avtog
fisket. Laxen nappade bäst, när det var kuling.

Priserna i Danmark blev mycket läga, 6-7 kronor per kg. Sista resan fiskade vi
och frös laxen i Elisabeth av Gotland, som sedan lämnade den för oss i Sölves-
borg. Det var betydligt bättre pris i Sverige, c:a 17 kr per kg.

Detta laxfiske blev sedan förbjudet. Gotlänningarna hade bedrivit fisket i flera
år med gott ekonomiskt utbyte.

Tilliigg
Efter laxfisket satte vi in bingar i hela lastrummet och fiskade skrapfisk på
kontrakt för Ängholmen under ett par års tid. Detta fiske bedrevs i Nordsjön -
efter kolja på vintern och s.k. tobis på sommaren.

En episod i detta sammanhang: På väg ut till Nordsjön tisdagen den 3 mars
1970 observerade vi kl. 02.15 en röd nödraket rätt syd om oss på avstånd c:a7 -8
distansminuter.

Vi satte kurs mot ljuset. Väl framme finner vi en flotte med folk ombord samt
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en drivande tom livbåt. Fartyget "Renata" av Skärhamn ligger med svår slag-
sida.

Vi plockar upp besättningen, 7 man i bara underkläderna. Vi ligger bredvid
haveristen c:a'Ll2 timme. Klockan 03.30 går "Renata" ner i djupet med aktern
före, 28 distansminuter syd Oxö fyr.

Vi gick sedan till Mandal i Norge med Renatas besättning. Befälhavaren hette
Leif Byfelt. "Renata" hade haft last av karburundum, avsedd för Rotterdam.

De närmast följande åren bedrev vi trålfiske efter sill och fisk i Östersjön under
höst och vinter. På sommaren samma fiske men på Västkusten från NV Hirtshals
till rännekanten väst Vinga. Den 30.4 1975 försåldes GG 217 Westbank till
Kungshamn.

Ombord på Westbank. I,{attens laxfångst isas.
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F örsöks- och experimentfisken
Obseraera ögruppernas felaktiga geografiskn läge inbördes.

Om 1-934 års snörpandsflskeexpedition till lsland
Enligt Olof Hasslöf har ända sen sekelskiftet fiskelag från Bohuslän prövat
sillfiske vid Island både med snörpvad och drivgarn, ofta i form av mindre
expeditioner utrustade av olika fiskfirmor.

Ar 1934 organiserades de dittills största och modernaste expeditionerna. Den
största, med tio lag, kom från Öckerö. Den andra, med åtta lug, lrutuv tre från
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B-jörkö. Från Björkö deltog båtarna Exide, Ileana och orano samt Lisea från
ockerö. Till dessa kom fyra båtar från Kungshamns distrikt, nämligen Margit,
Bele, Evy och Emmy. Dessa fyra båtar samt Orano är i storlek 43-50 fot, medan
de övriga ligger runt 60 fot. Besättningen är nio man på varje båt.

Det är denna expedition vi nu ska följa med hjälp av en dagbok från Orano,
förd av Ol6n Olsson, en av delägarna. Ätergivandet är förkortat men i övrigt
autentiskt.

Till expeditionen hör också ett moderfartyg, "ss Mexikano", en äldre ångare
på c:a 6.000 ton. I den skall fångsten samlas i stora bingar, ganas, saltas och
läggas i tunnor och lagras tills vidare.

Startklara. Första mål: Bergen
Efter att ha legat hemma en tid och utrustat var båtarna i början av juli färdiga.
Mycket är det som skall med och ingenting får glömmas.

Björköbåtarna hade följande besättningar:
Exide: Villiam Alexandersson, skeppare, Elon Alexandersson, David Alexan-

dersson, Arthur Hermansson, Ernst Johnsson, Helge fohnsson, Algot |ohans-
son, Holger Oskarsson, Olle Martinsson.

lleana: Albert Olsson, skeppare, Hilmer Lidebo, Rickard Karlsson, Lindus
Gillholm, vilhelm Gillholm, Äke Andreasson, Karl-olof Alexandersson, Mag-
nus Barlind, Valter Barlind.

Orano: Ol6n Olsson, skeppare, Justus Olsson, Hilmer Olsson, Fredrik Hans-
son, Georg Sörensson, Torsten Palbratt, Allan Andreasson, Yngve Martinsson
samt två från Gullholmen.

Skeppare pä Lisea från Öckerö var Bernhard Olsson.
6 juli. Fredagkväll kl. 7 em. avgår båtarna via Gullholmen förbi skagen och

Lindesnäs. Expeditionen från Öckerö har också startat och är med i samma
sällskap.

8 juli. Ankom Haugesund kl. 10 fm. Alla islandsbåtarna nu samlade här.
9 juli. Avgång mot Bergen 5.30 em. vinden små NV. väldigt vackert förbi de

norska fjordarna. Höga fjäll med hus här och där.
10 juli. Kom till Bergen kl. 4 fm. En vacker stad. Ligger mot söder med höga

fjäll i bakgrunden. Fyllde olja m.m. och gick därifrån 5.30 em. vinden frisk
nordlig, så vi går in till Blomön och avvaktar.

Kurs mot Island
11juli. Gick från Blomön kl. 6 fm. satte loggen en timme senare. Kursen är NV
till N för Island. Gott väder. Satte focken kl. 12 och klyvaren 7.30 em. Mexikano
nu med i sällskapet. Vi hör på radio från Mexikano kl. 8 och 12 fm. samt 8 em.

13 juli. Nu har vi gått 400 distansminuter från Blomön. Bra väder men "dimpå-
sar" då och då. Inga okända båtar, bara himmel och hav. Passerar Grenwichme-
ridianen. Satte tillbaka klockan en timme.

14 juli. Tog upp vaden ur lastrummet och lade den i ordning för fiske. Såg en
engelsk trålare som fiskade.

15 juli. Såg land på Island för första gången kl. 3.30 fm. Det var Haganäs, en

n
n
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Iämnar Björkö harnn för långfärdOrano till Island. Obs! Flaggan i aktern!

hög udde. Ändrade kurs i riktning mot siglufjord. Tog in loggen, som nu gått
810 sjömil från Norge. Kom till siglufjord kl. 2 em. Den smutsigäste plats jug,ätt.
Guanolukten ligger tät över hela stan. Mexikano ligger pireddin. vif inte
klarera in p.g.a. för dyra hamnpengar. öckeröbåtarniäcksa här sen i går kväll.

Framme. Fisket knn börja
16 jYli Ut från Siglufjord kl. 3 fm. Har sedan sökt efter sill hela dan, men inget att
se. Vi går NV över. Tjockt som i en säck.

L7 juli. Ankrade i7 famni en bukt vid Kalfshammar. Mexikano här och
sillfiskebåtar: stora ångbåtar, trålare och isländska sillfiskare. Vinden
med regntjocka.

18 juli. Lättade ankar kl. 2 em. sökte sill men inget att se. Ankrade i Reykja-
fjord. stora höga berg. En storslagen plats men kål och ödslig. Inga träd elier
buskar, bara några gröna fläckar. Har inte sett varken träd elier buskar sen vi
kom hit. - Hade uppe kopplingen på natten.

19 juli. Lättade kl. 5 fm. och gick ut. vid skagen flak blev det kast med alla
vadarna. Sammanlagda fångsten blev c:a 600 tunnor. Låg och drev under natten.
Vinden små SO-lig.

20 juli. Fick 500 tunnor sill tillsammans. Vi gjorde kast men rev och miste sten
och 4 famn upp i vaden. Dålig botten. Här finns både norska och finska båtar.
ockerölagen kom hit i em. Fint väder. stoppade motorn på kvällen och låg och
drev. Här är ingen natt, bara skymning.

21 juli. Fiskade hela dagen vid wandelsbodi. Gjorde 2 kast, fick 30 tunnor i
första och 100 i andra. Sammanlagt för alla c:a g00. Egendomlig fiskeflotta här:
från stora ångbåtar till gamla vänernskutor. Finnarna har motoi i den ena båten
men ror den andra. Norrmännen ror båda sina vadbåtar. Ankrade väster om Kap
Nord, Islands nordligaste udde. Fint väder men morrondimma.
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22|ul| Ankrade vid Hornvik. I land med slupen och tittade. En del hus riktiga
jordkulor byggda av torv. Tittade på ett fågelberg som stupade lodrät i havet.
Tusentals med alkor och alkungar på avsatserna. Snö på bergen. Klockan halv
ett på natten ser jag att skriva utan lampa.

23 juli. Fick 7-800 tunnor med alla vadarna inne på Hunnaflöj-fjord på
kvällen. var tidigare ombord på Mexikano. Han hade då 1.400-1.500 tunnbr
klara med krydd- och saltsill.

24 juli. Gick väster över och gjorde två kast: 10 tunnor i första, 400 i andra. Men
vi var för nära land, så Ileana bogserade oss i ett par timmar från land. Tog sedan
sillen på Lisea och Exide. Lisea fick lossat till Mexikano men inte Exide. Blev för
mycket sjö, så Exide fick kasta sin sill. På kvällen ankring i Reykjafjord.

25 juli. Lagade vaden, som skadats vid bogseringen. Kronoman kom till oss
men sa' ingenting.

26 juli. Låg kvar i Reykjafjord för storm. Kom i drift och lättade. Fick fast en
vajer i land. Vinden blåser rätt ner från fjällen, så den tar hela vattnet med sig.
Vattenfallen på andra sidan blåser rätt upp och ryker så det ser ut som om man
satt där och eldade. Säkert 40 sekundmeter i kasten.

Landbesök med problem. Brea hemifrån
27 juli. Låg kvar för dåligt väder. var i land och köpte mjölk, 30 öre litern. var
inne hos bonden i hans hus, som var gjutet upp. Ett stort rum och kök. Menlite
möbler: ett bord och en stol i köket, väggfasta sängar i rummet. Man eldade med
torv. Det var en bra gård med 3 hästar, 3 kor och 70 fär . Kunde fått köpa fårmjölk

28 juli. Drev på land med högvattnet. Måste sätta vajer från land till masttop-
pen för att båten ej skulle falla utför branten vid lågvattnet. Dramatiskt, men det
gick bra. - Fick post hemifrån för första gången. Alla fick brev utom jag och
Torsten.

29 juli. Kvar i fjorden för regn och tjock luft. Ingenting att se. Enda nöjet att
lyssna efter Mexikano och Reykjavik på radion. Hört grammofonmusik och
nyheter.

30 juli. Ligger kvar i Reykjafjord. Regn och nordlig vind varje dag. En sur
sommar.

1 aug. Växling i väderleken. Ute och sökte men ingen sill att se. Har inte varit
solsken en hel dag i sträck sen vi kom hit.

Bekymmer - men fortsatt fiske
2 aug. Vet inte hur det ska gå med denna expedition. De får ju inga pengar
hemma. Och nu strejkar saltarna på Mexikano. Gör ingenting förrän de får mer
betalt. - Fick brev från Judith i dag. Välkommet.

3 aug. Har fått 100 tunnor tillsammans. Strejken på Mexikano avklarad. Fått
telegram hemifrån att pengar utbetalats, och allt verkar bäthe nu igen.

4 aug. Fått omkring 500 tunnor med alla vadarna och lossat till Mexikano.
Tjocka som vanligt, dag och natt.

5 aug. Låg ankrade i selvik. var i land och tänkte få postat brev, men ingen
postgång härifrån. Här fanns bara ett hus.
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Exide och lleana i hamn i Akureri.

$
Bland tomtunnor i Siglufjord. Oaerst: Ernst lohnsson och Ragnar Eliasson. Llnder: OIIe Martinsson och
Daoid Alexandersson.
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Olsson,

6 aug. Ut på fiske kl. 4 fm. vid Siglunäset. Alla vadarna fick tillsammans 1.000
tunnor på fm. På em. gick vi fyra vadlag ombord på Mexikano och hjälpte dem
med sillen. Saltarna på M. tycks vara nöjda med sina 25 kr per vecka för de vill
inte forcera arbetet när så behövs. Vi var ombord och arbetadeig U2 timme.

7 aug. Fiske på Grimseyflaket i dag gav omkring 400 tunnor. Fint väder. Första
gången vi såg solen gå ner klar i havet sen vi kom hit.

11 aug. Låg vid Grimsey flak. var i land på Grimsey. Här finns några hus som
är gjutna upp/ annars är det bara torvhus, riktiga jordkulor. Trodde man hade
kommit ett par hundra år bakåt i tiden. Köpte fårskinn och ull. Vinden frisk
nordlig och regn som vanligt.

13 aug. Gick från Grimsey kl. 5 fm. Fick 1.000 tunnor väster om siglunäs på
kvällen. Lugnt och disigt.

L4 aug. Fiskade c:a 800 tunnor på Grimsey flak. Gick sedan till siglufjord.
vinden No. Regn och regntjocka var dag. Här är allt ett riktigt surt hnä. - var
ombord på Mexikano hela dagen från kl. 3 fm. och hjälpte till-. Fiskades med tre
vadar. Fick c:a 800 tunnor.

L6 aug. Låg ankrade i Siglufjord hela dagen. Var i land och bråkade med tullen
och med bolaget, som vi fiskar för.

17-20 aug. Ny ankring, nu i skagafjord. Dåligt väder. Ileana och Exide gjorde
ändå kast. Fick 40 tunnor var. Långsamt att ligga dag efter dag och inget i r..u
göra. Men tiden går. Nu bara 3 veckor kvar av vår fisketid här.

Söndagsaila och besök aid aarm l<rilla. I förgrunden Albert
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Sorgebud
2L aug. Fick meddelande från Mexikano om viktigt telegram till Torsten från
Gullholmen. Hans far hade dött i Siglufjord.

22 aug. Kom till Siglufjord. Var i land och följde Torstens far till den norska båt,
som tog kistan med till Sverige. Högtidligt. Svenske konsuln och norske sjö-
manspastorn höll tal, när kistan togs ombord. Torsten reste med hem.

23 au,g. Ankrade upp vid Grimsey. På eftermiddagen kom öckeröbåtarna hit.
Många andra också. Den största sillfiskeflottan som vi varit tillsammans med sen

vi kom till Island.
24 aug. Var vid Mexikano och tog in olja, salt och tomtunnor.
25 aug. Vädret fortfarande dåligt. Kall nordostlig vind och regn. Ser nästan ut

som om fisket skulle vara slut för i år.

Snö och storm
26 au.g. Söndag. Ankring i Siglufjord. I natt har det snöat och bergsidorna ärvita.
Vintern kommer tidigt här.

27 aug. Storm från NO. Islänningarna säger att så dåligt väder som i år har det
inte varit på många år. Islandsfisket ser ut att gå bort i oväder.

29 aug. Kom till Siglufjord kl. 8 em. Hade upp vaden och saltade den. Lukten
här av guano är förskräcklig. Man vill nästan kräks. Silltöserna, som är här, är
väldigt moderna, klädda i byxor och sminkade och målade.

3L aug. Regn och storm var dag. Nu börjar det bli riktigt långsamt att ligga här
overksamma, dag efter dag.

2 sept. Siglufjord, söndag. Äntligen en vacker dag med solsken, en riktig
vårdag. - Islänningarna har fått sill i Skagafjord men innanför gränsen.

3 sept. Det gamla vädret tillbaka igen. Inte en fiskedag på länge nu. Ser inte ut
att bli såpass väder att vi kan komma oss hemöver heller.

4 sept. Fortfarande i Siglufjord. Sände telegram till Göteborg och begärde
7.000 kr i veckan, om vi skall ligga här längre. Får troligtvis inget svar, så i dag är
nog sista dan vi ligger här för i år. Om vi ändå vore på hemfart!

På hemfart
6 sept. Körde till kl. 1 fm. Låg sen stopp till på morron och hade upp främre
ramlagret. Efter en del resonemang om ytterligare fiske började vi köra österöver
för hemfart. Satte loggen 9.30 em. med Långenäs i SV. Bra väder nu.

7 sept. Nu alltså på väg hem i sällskap med de andra. 176 sjömil på loggen efter
ett dygns körning.

8 sept. 300 mil på loggen. Alltså halr,'vägs mot Norge. Vinden drog sig västlig,
så vi satte focken.

L0 sept. Fortfarande på hemväg. 600 mil på loggen kl. 4 em. Tänkte vi skulle
fått se land, men ännu inget land i sikte. Ändrade kurs till SSO. Bara himmel och
hav.

1.1, sept. Var vid Utsira kl. 4.45 fm. Loggen visar 690 mil från Långenäs. Vinden
jämn sydlig. Kl. 11 em. var vi vid Lister.

L2 sept. Hade Ryvingen i nord kl. 5.30 fm. Ändrade kursen till ostlig kl. 2 em.

- Lade kryddsillen i halvtunnor, en till var man. Fint väder.
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Hemma igen
L3 sept. Kom till Gullholmen kl. 2.30 fm. Drog fram klockan en timme. Gick från
Gullholmen 5.30 fm. och var i hemmahamn kl. 10 fm.

"Så var då denna islandsresa slut. Hoppas det inte blir den sista."
Resultatet för denna fiskeresa blev i tunnor räknat c:a 6.000. Den personliga

manslotten blev 224 kronor per man!

L934 ärs expedition följdes av ytterligare två. År 1935 deltog 4 båtar: Exide, Ileana
och Orano från Björkö och Lisea från Öckerö. Expeditionen gav ett lika klent
resultat som den året före. Den bästa av de tre var den sista, alltså -36. I och med
den hade man klarat villkoren för statsbidrag till vadarna och expeditionerna till
Island upphörde tills efter kriget. Däremellan hade man dock 1937 och 1938
hunnit med ett försöksfiske efter makrill vid Shetland-Färöarna. Efter kriget
gjordes nya försök vid Nordisland åren 1945, L948 och 1963, det sistnämnda året
med flyttråI. Om dessa berättas på annan plats i vår bok.

19 36 års islandsexpedition

I detta försök deltog endast två båtar och ett moderfartyg. Det var björköbåtarna
Exide och Ileana med följande besättningar:

Exide: William Alexandersson, skeppare, Elon Alexandersson, Ernst Johns-
son, Arthur Hermansson, David Alexandersson, Olof Martinsson, RagnarElias-
son, Torsten Olsson, Anders Johansson och Oskar Karlsson.

lleana: Albert Olsson, skeppare, Hilmer Olsson, Rickard Karlsson, Lindus
Gillholm, vilhelm Gillholm, Magnus Barlind, valter Barlind, Karl Olof Alexan-
dersson, Åke Andreasson och en man från Grundsund.

Moderfartyget "Eikhartg" var från Haugesund i Norge och hade blandad
norsk och svensk besättning.

Om denna expeditionen har vi genom tillgång till brev hem från en av delta-
garna möjlighet att ge små glimtar av expeditionens fiske och vardagliga tillvaro,
ombord och i land, långt från hembygd och anförvanter. Vi "klipper" och citerar:

Siglufjord d. 19-7-36
Kära Mamma! Det här är första söndagen på Island och vi är komna till

siglufjord. vi kom upp till fiskeplatsen på torsdagmiddag och låg där till lördag
kväll, då vi körde upp hit.

Overresan gick fint, bra väder hela tiden. Vi gjorde t.o.m. ett kast, när vi var
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halwägs, och fick c:a75 tunnor stor, härlig makrill. Så i vinterblir det väl attäta
spickemakrill och sill omväxlande!

När vi sedan kom till fiskeplatsen kunde inget uträttas första dagen. Men
andra dagen, fredag, blev det rätt så bra fiske. Vi fick ett kast på kvällen som gav
288 tunnor. Sedan har dock vädret varit opassligt.

Emellertid tros det allmänt här uppe på gott fiske i år. Norrmännen harfiskat
en massa sill innan vi kom hit. Tre veckor tidigare skulle vi nog ha gått upp hit för
att komma med från början.

För övrigt mår vi bra allesammans och får god mat av våra kockar. Vi har
invigningsfest i det norska fiskarhjemmet i dag också, men det är alldeles ny
personal i år, så man känner ingen av dem.

- Brev är särskilt välkomna som ni förstår, då andra nyheter är sällsynta. Vi
hör dock något hemifrån genom radion i år och det är ju värdefullt.

Skriv nu fortast möjligt för breven hit tar lång tid.
Hjiirtliga hiilsningar. Elon

Siglufjord d.2-8-36
Kära Mamma! Eftersom jag ändå sitter här och väntar på Torsten kan jag passa

på att sända några rader, så går tiden lite fortare för mej. Så får ni också reda på
hur vi har det. Annars hade jag tänkt vänta tills jag fått höra något från er, men
det kanske dröjer ännu en vecka.

Fisket har gått över förväntan hittills för oss. Vi är nu uppe i 2.715 tunnor, och
det tycker vi är bra, även i förhållande till andra båtar. Och än är det ju lång
fisketid kvar.

Men det var heller inte för tidigt att det lyckades ett år. En av orsakerna till att
det gått lite bättre är vädret. Tre till fyra fiskedagar i veckan är ovanligt bra. Måtte
det stå sig!

Ja, hade man kunnat tjäna 1.000 kronor rent på denna resan, så hade det väl
behövts. Bergs m.fl. har nog god plats för dem. Vårt fiske, en översikt: första
veckan fick vi 289 tunnor, andra L.537, tredje 889, summa 2.715 inalles.

Till slut hjärtliga hälsningar till er alla där hemma från "den yngste".

Siglufjord d. 16-8-36
Kära Mamma! Jag fick i går båda mina bröders brev och känner mig därför

mycketbelåten, då det ju är av största intresse att få veta hur ni har det. Vi harnu
inte varit i Siglufjord pä 14 dagar. Därför passade det bra att få breven nu. Du får
hälsa och tacka.

Roligt att höra att ni mår bra allesammans. Vi har hört i radion att barnförlam-
ningen härjar våldsamt, särskilt i Gbgs och Bohus län. Det är inte utan att det är
lite oro ombord ibland.

- Fisket för oss här uppe i år synes bli bättre än de båda föregående åren. Vi
har nu fiskat 4.200 tunnor sill och det är ett mycket gott resultat jämfört med
andra lag som ligger här. Vi har haft en förvånande tur i år, särskilt Ileana har
fiskat bra. Det har varit så att fisket bedrivits långt österut, nere vid Långenäs,
och islänningarna har inte alls gjort sig gällande. Så att här i land har inte någon
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sill alls blivit saltad den sista tiden, beronde på den långa vägen till fiskeplatsen.
Gabrielsson kan därför känna sig nöjd, även om vi inte skulle få något mer, ty
sillen kommer säkert att hålla sig i pris.

- ]a, det är mycket roligt för oss att det verkligen kunde slå ett år. Det var ju
heller inte för tidigt efter två misslyckanden. Och ännu kan det nog bli lite till, om
det vill sig. Hemma hörs inte som om fisket var så över sig. Sillen står väl för
djupt för de klena maskinerna?

Nu blir kanske detta sista brevet jag skriver, för om vi inte kommer hit till
söndag så är vi hemma på samma gång som ett sådant brev. Det är ju bara tre
veckor igen innan hemfärd.

Till dess de varmaste hälsningar till er alla och hjärtligt tack för brev och
tidningar. Alla hälsar genom Elon.

PS. Torsten och jag har varit uppe på det högsta fjället här i siglufjord och
kastat snöboll i strålande sol idag. Det tog 3 1/2 timme. DS.

Siglufjord d.23-8-36
Kära Mamma! Då vi kom att bli liggande här för frisk vind, ska jag passa på att
skriva några rader. Först tack för brev i torsdags. Roligt att höra att ni har det bra
hemma.

vi har inte kunnat uträtta något den sista tiden beroende på vädret. Hela
föregående vecka låg vi i land här i s. storm och regn varenda dag, så också
garnfiskarna har legat i land.

Vi
ed

.ar

is,

)n Exide i Siglufiord1936. Fr.o.: OlIe Martinsson, Daaid Alexandersson, Ragnar Eliasson, Oskarlohson.
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Annars ser det ut som det skulle kunna bli bra med sill i garnen. Natten till i
dag har de varit ute och några har fått upp till 100 tunnor.

Det är mycket resonemang här bland svenskarna om dem som fiskar om
söndagarna. Böter kan de ju inte gärna undkomma.

För oss kan man nästan tro att fisket är avslutat och då får vi ju nöja oss med de
4.200 tunnor vi fått. Men än har vi ju 2 veckor igen. Fast vädret tycks bli sämre
efter hand.

- Här har hänt flera olyckor nu på kort tid, den värsta var ju den båten som
gick bort med L9 man. Ingen enda blev bärgad.

I dag skall vi upp på avskedsfest för fiskarna på Frälsningsarm6n. Det blir ju ett
angenämt avbrott för oss.

Vi mår bra allesammans och hälsar till er alla. Snart är vi hemma. Till
återseende.

PS. I dag får vi köttsoppa. William kokar. DS.

Om ett experimentfiske aid Shetland-Friröarna 1937 och -38

S t ormakr illen a id F tir ö ar na
När sillfiskeexpeditionen i juli 1936var på väg till Island för tredje året i följd och
passerade förbi Färöarna, observerade man stora fiskstim i ytvattnet. Man
trodde nog att det var sill men beslöt efter överläggningar att göra ett kast för att
få klarhet.

Ileana från Björkö gjorde kast på ett stort stim och fångade - inte sill men
jättestor, fet makrill, som vägde från ett till ett och ett halvt kg styck. Stor
förvåning och glädje! Omkring 75 tunnor stormakrill saltades ned. Och köptes
med förtjusning vid hemkomsten från Island av firma Pontus Nilsson.

När sedan denna sista islandsexpedition blev såpass lyckad, att man hade
klarat av villkoren för statsbidrag till vadarna, beslöt man 1937 våga ett nytt
experimentfiske. Men denna gång efter makrill och på den nyupptäckta fiske-
platsen vid Färöarna och Shetland. Kanske skulle lyckokastet från ifjol visa sig
kunna bli upphov till ett nytt säsongfiske? Och därtill passa in just i en skarv av
fiskeåret, juli-augusti, som inte gav så mycket på hemmafronten.

Nytt försöksfiske
Det var alltså fråga om ett helt nytt försöksfiske, som givetvis krävde noggranna
förberedelser. Och förberedd var man. Vi tillåter oss citera ur ett reportage av en
björköreporter, Åke Alexandersson, infört i Göteborgs Handels oih Sjofartstid-
ning den 3 juli, dagen före avfärden från Björkö 1937:
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, "I dessa dagar går man lite smått och undrar ute på Björkö, om lyckokastet
från i fjol skall kunna föra med sig ett nytt inbringande fiske. Just nu är den
genom statlig garanti möjliggjorda expeditionen för snörpvadsfiske efter makrill
i Atlanten utrustningsklar och i Björkö hamn kan man få se fyra präktiga,
moderna fiskebåtar sida vid sida.

Det är Exide och Ileana, två gamla islandsfarare, med skepparna william
Alexandersson och Albert olsson, samt två splitter nya båtai, poseidon och
Gullfors, skeppare Elon Alexandersson och Magnus Carlsson. De kommer att
göra sin jungfruresa en bra bit västerut, dessa båda nya båtar. De har i dagarna
levererats från två båtvarv på Hälsö, Poseidon från f.w. Bergs båtbyggeri och
Gullfors från Petter Petterssons båtvarv.

Båda är de fullgoda exponenter för vad bohuslänskt båtbyggeri av i dag förmår
prestera i fråga om såväl ändamålsenlighet som finess. Där saknas ingenting
vare sig i kraft eller skönhet.

För den förra borgar två stycken 75 hkr:s Bolindermotorer i Poseidon och två
stycken 65 hkr:s Skandiamotorer i Gullfors. För den senare får man gott belägg
genom att beskåda deras rena, vackra linjer och välskurna segelställ. Men såår
det också belåtna skeppare och besättningar man träffar ombord, unga pojkar
allihop förresten, glada men lite trötta.

Som nämnts deltog Orano i en egen expedition samman med Bohuslän från
hela Oranos besättnirg.
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Det har varit arbetsamt att få dem färdiga i tid för expeditionen, särskilt
Poseidon, som påbörjades en månad senare än Gullfors.

- För knappt tre veckor sedan, säger Elon A. och rätar på sin långa rygg över
en hög skot och fall, stod Poseidon på slip, spantad och bordfylld visserligen
men inte mer. Ingen trodde väl att den skulle bli färdig i tid, men nu ligger den i
alla fall här fullt klar.

De fyra båtarnas fullständiga besättningar är följande:
Exide:Yilliam Alexandersson, Arthur Hermansson, Algot Johansson, Ernst

Johnsson, Verner Eriksson, Anders Johansson, Oskar Karlsson, Olof Mar-
tinsson.

lleana: Albert Olsson, Hilmer Olsson, Rickard Carlsson, Åke Andteasson,
Lindus Gillholm, Vilhelm Gillholm, samt 2 man från Grundsund.

Poseidon: Elon Alexandersson, David Alexandersson, Torsten Olsson, Holger
Eriksson, Osvald Larsson, Holger Oskarsson, Ernst Edvardsson samt Olle Lars-
son från Gravarna.

Gullfors: Magnus Carlsson, Valter Carlsson, Karl-Olof Alexandersson, Eddy
Edvardsson, Harald Axelsson, Ivar Svensson samt 2 man från Smögen.

Vtilrustade
För en två månaders fisketur innebär det inte så lite att vara "fullt klar". Det är
tusen och en sak som skall tänkas på och ordnas, alltifrån bunkring av oljor och
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smörja för de glupska motorerna - cirka 7.000 liter brännolja på var båt - till
provantering för trettiotvå aptitfriska grovlemmade karlar.

Det ar precis inga småportioner man skaffat in i säckar, tunnor och burkar av

olika slag. 600 kg socker och 80 kg mocka vittnar om att man knappast tänker

försaka vare sig kaffe eller att dricka det på bit.
100 kg. salt fläsk och 120 kg gula ärtor räcker nog till två torsdagar i veckan, om

så skuflä vara. Och med 35 kg lingonsylt klarar man både tjockpannkakan efteråt

och den stekta makrillen dess emellan.
g0 tjog ägg blir 50 ägg per man utom alla dem mammorna har i beredskap. och

med L50 kg blandad frukt, 80 burkar ananas och 40 dito päron har man ett litet
förråd för efterrättsdelikatesser!

Smörgåspålägg saknas inte heller. Det finns både stiltonost och ansjovis.

För alla långsamma stunder men även spännande, nervpirrande situationer

har man berett sig. Därom vittnar 8.000 Chesterfield, 32 kg röktobak och 6 kg
snus. Men detta går inte på gemensam räkning. Det får var och en klara för sig.

Vill man så lägga till alla de tjog hårda brödkakor, som var och en plockat ner i
sina "brötunnor" samt alla de andra matvaror, som "mor skickat med", kan man

nog våga gå tämligen i godo för att våra mannar varken behöver svälta eller få

skörbjugg!
Kunde man nu bara också få mor själv - och "flickan" - med eller åtminstone

få ha dem på Färöarna vore nog allt gott och väl för våra hemkära bohuslän-

ningar-atlantfarare. Men det blir att leva på hoppet. Och ungdomarna får väl se

sig om på Färöarna och Shetland!

Startklara
Nu ligger man alltså klara för start. På måndag bär det i väg. Ett par dagar till av

ro-Ååt"^ får man hemma, sedan är det över. Haugesund blir sista hamnen i
Skandinavien i år som i fjol. Men innan man kommer dit skall man hämta några

man i Grundsund och Gravarna. Det är folk som förut sysslat med makrillfiske
härborta och sålunda representerar sakkunskapen i fråga om fläkning och salt-

ning av makrillen.
I Smögen skall man därtill ta in salt och tunnor, så mycket man kan ha. När

man sedän kommer till fiskeplatsen, skall två båtar fiska, nämligen Exide och

Ileana, och de två andra tjänstgöra som någon slags följare, där saltningen skall

ske. Blir sedan fisket gott, beräknar man att skicka hem en båt i slutet av juli med

en last på tre- å fyra hundra tunnor prima atlantmakrill'
Man iår hoppas att denna beräkning slår in, och att vi sålunda har Poseidon

eller Gullfots hår i början av augusti med last och glada nyheter. Det vore roligt
både för dem själva och våra duktiga bohusfiskare i gemen". - Så långt repor-

taget.

Fisket en besuikelse

Framkomna fiskade man sedan från L3 juli till 18 augusti, mest i vattnen vid
Shetland med Lerwick och Balta Sund som baser. Men den stora makrillen, som

lockat hit expeditionen, var nästan helt osynlig detta år och den man fångade

9 - Bohus-Biörkö
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Ileana bland engelsknExide och sillfiskebåtar i Lerwich, Shetland.

I Torshaan på Färöarna 1937. Många glada björköpojkar på en gång
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Poseidons båtlag på hemaäg frå, fisket aid Färöarna 1937 ,

hade mycket normala mått. I allt gav fisket omkring 700 tunnor. Man prövade ett
nytt försök följande år, även nu med visst statligt stöd. Resultatet blev emellertid
så dåligt, att det inte har lockat till någon efterföljd.

Den stormakrill man "flaxfångade" 1936 på väg till Island blev ingen fångst
med några lyckliga följdverkningar.

Det kan tilläggas att i detta försöksfiske deltog även - som egen och särskild
expedition - båtarna Orano från Björkö och Bohuslän från Grundsund.

Anteckningar om en sillfiskeexpedition till Islnnd år 1945

(Med hjälp av dagbok förd av Helmer Gillholm, besättningsman på GG 312
Ileana.)

Fredagen den 13 1tili1945 kl. 13.00 avgick vi med Ileana och Exide från Björkö
för vadfiske efter sill vid Island. Gick till Skärhamn för att få följe med skutan
Etel, som skulle ta hand om och salta sillen. Men på Etel ville de inte lämna land
en fredag den L3:e! Så vi låg där över natten och gick därifrån lördag morron.
Besättningen på björköbåtarna var följande:

lleana: Albert Olsson, skeppare, Hilmer Lidebo, Helge Lidebo, Rickard Karls-
son, Bror Samuelsson, Helmer Gillholm, Frans Pettersson och Evert från Skär-
hamn.

Exide: Yilllam Alexandersson, skeppare, Nils Alexandersson, David Alexan-
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dersson, osvald Larsson, oskar Karlsson, Rune Andersson, Algot Johansson,
Anders Johansson.

Skutan Ethel frän Skärhamn: Skeppare Arnhold Johansson.
Kom till Haugesund söndag 15.7 och gick därifrån måndag förmiddag. Gick

efter norska kusten ut till Marsten. Därifrån kurs mot Island. Frisk sydvästlig
vind. Etel stoppade motorn och seglade. Vi med våra segel satta och motorerna
på vanlig stimgång hade svårt att följa henne. Efter hand avtog vinden och det
var fint väder resten av överfarten.

Men när vi fredag 20.7 närmade oss Island var det tät dimma. Den lättade
något vid 1O-tiden på kvällen och då siktade vi land. Låg sedan och drev tills
lördag morron. Då åter dimma. På förmiddagen såg vi en "brissla" och kastade
med Ileanas vad. Det blev 42 tunnor. vädret klarnade. Nu nära land vid Langa-
näs. Flera "brisslor" att se, men nu var vi innanför gränsen och vågade inte göra
något mer kast. Körde väster om Langanäs men såg ingen mer sill.

Söndag 22.7 Ank'rade utanför Torshamn, där vi inklarerade. Gick ut natten till
måndag men vinden friskade så vi gick in till Rövarhamn. Låg där för storm till
onsdag kväll, då vi gick ut och körde sydost Langanäs. Gjorde där torsdag27.7
fem kast med 57 tunnor i första, 26 i andra,40 i tredje, 4i fiärde och 15 i femte.
Exide gjorde tre kast: 2 i första, 30 i andra, L5 i tredje. sen ombord i Etel och
hjälpte till att salta sillen.

På fredag körde vi västerut igen men ingen sill att se. In till Rövarhamn. Fick
höra att islänningar fått bra med sill men för nära land för oss. Gick ut igen på
lördag och drog oss österut mot Langanäs men ingen sill att se. Ankrade undlr
land. Måndag30.7 drog vi oss återigen västerut upp mot Grimsö men ingen sill.
Tisdag mötte vi Dux och Expo från Smögen. De hade då 330 tunnor sill ombord.

Vi gick nu in till Siglufjord . Komna till kaj började vi ta iland vaden för att salta i
den, vilket är förbjudet på Island. Det kom två tullare och ville stoppa oss. Albert
Olsson sa då att vi fått löfte av svenska myndigheter innan vi gick hemifrån. Då
gick de för att ta reda på detta och innan de fått besked att det var en bluff varvi
klara och hade vaden ombord igen.

Låg sedan i hamn för dåligt väder tills fredag 3.8, då vi gick upp mot Grimsö.
Dåligt med sill att se. Gjorde ett kast med bägge vadarna: 3-4 tunnor för var båt.
Lördag friskade vinden igen. Gick in till Olofsfjord och ankrade.

Måndag 6.8 Gick åter ut mot Grimsö. Körde runt hela dagen. Gjorde kast på
kvällen. Exide fick monk, vi 6 tunnor. Onsdag 8.8. Körde runt och sökte. Inget
att se. Gjorde ett kast var på kvällen men bara ett par lådor var. Torsdag 9.g Ett
kast var No Grimsö. vi7 tunnor, Exide 17. Körde västerut nord siglufjord.
Fredag 10.8 Gjorde två kast: första 4, andra L tunna. Exide tre kast: 7 i fötsta, L
låda i andra, 6 tunnor i tredje. Lördag 11.8 Gjorde ett kast på en liten brissla men
missade. På kvällen in till Siglufjord. Söndag12.8 Fick svar på vårt telegram till
Pontus Nilsson att vi skulle fortsätta fisket.

Måndag L3.8 Gick ut från siglufjord. Gjorde ett kast på en brissla men mis-
sade. Då kastade Exide och det blev 277 tunnor. Bästa kastet hittills. Var sen
ombord på Etel och hjälpte med saltningen, vilket tog hela natten.

Tisdag 14.8 Efter att ha pustat ut efter den gångna nattens strapatser började vi
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så sökandet igen. På eftermiddagen kastade Exide på en storbrissla. Bra med sjö.
När vi förstod att de fångat sillen gick vi ombord för att hjälpa till. Mycket sill i
vaden. Den satte ner och en del gick över telnan. Etel kom och vi lastade in 165
tunnor. Då gjorde deras lönnkass ett hål i vaden och mycket sill gick förlorad.
Sedan ombord på Etel och hjälpte med saltningen.

På onsdag var det åter storm, varför vi gick in till Siglufjord. På fredag och
lördag ute på Grimsöflaket och sökte men ingen sill. Gick åter till Siglufjord. Låg
där tills onsdag 22.8 dä vi gick ut ett par timmar från land. Exide kastade men
missade. Vi ett kast på kvällen och fick 30 tunnor. Tog in hälften på Exide ochvi
andra hälften. Huvudskar och saltade sillen ombord. Detta blev vår sista fångst.
Frisk vind på natten. Gjorde ett försök på lördag men inget att finna. Islänning-
arna hade nu slutat sillfisket för säsongen.

Vi gjorde oss nu klara för hemfiird och bunkrade olja. Onsdag 29.8 kl. 13.00
lämnade vi Siglufjord. Solsken och stilla väder. Komna 250 sjömil från Langanäs
fick vi se ett stort föremål på vattnet som vi trodde var en förlist båt. Men
ditkomna visade det sig vara en död val, troligen minsprängd. Hela bogen var
borta och hundratals tjalkar låg där och slet i inälvorna.

Hade fint väder hela hemresan. Var hemma i Björkö hamn kl. 1.00 på natten
till onsdag den 5 september. Med ett resultat på sammanlagt c:a 750 tunnor var
expeditionen inte helt lyckad men inte heller misslyckad. Förtjänsten, L.L25
kronor per man för nästan två månaders arbete, var ju heller inte speciellt
lysande.

Detta kan belysas genom följande extra anteckning.
Omedelbart efter hemkomsten från Island riggade vi på Ileana om för trålfiske

efter sill på Fladen grund. Första veckoresan dit, i mitten av september, blev
lyckad och gav full last. Till och med däcksslupen fylldes med sill!

Pontus Nilsson köpte sillasten efter 1.05 kr. per kilo och resan gav 1.400 kr. per
man. Mer än hela islandsexpeditionen!

Bror Samuelsson

En försöksexpedition med flyttrål till Island 1.963

På uppdrag av Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund och med en garante-
rad veckolön av 1.000 kronor per man avgick vi den 8 juli 1963 till Island för att
utröna om det gick att fånga islandssill i flyttråI.

Vi var fyra båtlag, Neptunus och Älvsborg från Björkö, Pamir och Titania från
Fotö, Svanic och Vinga irån Hönö samt Florö och Libanon från Öckerö. Färden
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Alla båtarna samlade aid Björnhuaud, Ockerö strax före aofärden.

Första anhalt på lsland aar Seydifiord på Ostkusten . Här pågår förberedelser för sillsaltning. lngemar ,
Nils och Christer Alexandersson ser på.
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Fiskct har börjat och storsillen skall nu matas in i ''huaudknparen" på Alasborg. Personer fr.a . Christer
4., Håkan A. och Lennart Andreasson.

UPP Sick bra i fint väder och torsdagen den 11 gick vi in i Torshavn på Färöarna
för att fylla olja och vaiten. De två björköbåtaina hade foljande bemanning:
. Neptunus: Ingemar Alexandersson, skeppare, Nils Alexandersson, Karl-drik

Axelsson, Bert Eriksson, Bror samuelsson, stig Kristerberg, John Andreasson,
Leif Gillholm.

. -Älztsborg: 
Elon Alexandersson, skeppare, Christer Alexandersson, Håkan

Alexandersson, Herbert Alexande.rsån, Lennart Andreasson, Ture olsson,
Sven Johnsson, Olof från Göteborg.

- 
Nästa dag fortsatte vi mot Island och på lördag fick vi de första utslagen på

ekolodet. Alla fyra lagen satte trålarna men nar vilick in dem igen visadeäet sig
bara vara s.k. tobis. vi fortsatte med kurs mot Kap Langenas på Island. pä
söndagen låg vi still en stund och såg på isländsku lruäfirkui" som kastade, men
de fick ingen sill.

Efter att ha sökt efter sill tills måndag eftermiddag utan resultat gick vi så in till
siglufjord för att klarera in och höra ois för om fislet. Vi gick utigen på tisdag
och på onsdag den 17 fick vi så den första isländska storlilen. Neptunus fici
sammanlagt L6 tunnor i två drag, Älvsborg 15 i ett. på torsdag fick Ålvsborg 50
tunnor i ett drag, Neptunus 65 tunnor i två drag.
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På arig in till Siglufjord, fiskestaden aid fiordens början.

De aarma
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På fredag blev det frisk nordlig vind. Vi gick då in till Akureyri och blev sen

liggande där till torsdag den 25 för dåligt väder. Gick ut fredag och alla fyra lagen
gjorde ett drag var men det blev bara blåvittling.

Efter några dagars otjänlig väderlek kunde vi börja fiska igen den 1 augusti. Vi
fick se några fläckar på lodet och satte ut trål och den dagen fick björkölagen L60

tunnor i tre drag. Och lördagen gav oss 148 tunnor i fem drag.
Vinden var nu frisk ett tag igen. Efter ett meddelande från Alf Berntsson att vi

skulle avsluta fisket om en vecka, föreslog Elon att vi skulle avsluta med att göra
ett försök på Färöbanken. Det var alla med om och så bar det iväg med sydostlig
kurs.

Natten till måndag fick vi se några fläckar på lodet och stoppade. På morronen
satte Älvsborg trålen och fick 50 tunnor blandsill. De andra fick bara ett par lyft
med blåvittling och småsill. Vi gjorde sedan några drag med alla båtarna men
fångade ingetl Vi beslöt då att gå in till Torshavn och avsluta fisket. Ankom
Torshavn på kvällen den 6.8. Gick därifrån nästa dag och var i hemmahamn på
kvällen den L0 aug. Sammanlagt på allafyralagen hade vi fiskat 1".800 tunnor sill,
varav björkölaget hade 500 tunnor.

Bror Samuelsson

OM FAROFYLLDA FRAKT- OCH FISKERESOR

Om en farofylld fraktresa med lyckligt slut
Elon Alexandersson berättar.

Under mina mer än femtio år på sjön som fiskare har jag några gånger upplevt
och känt verklig fara för att liv och båt kunde förloras. Om ett sådant tillfälle skall
jag nu här berätta. Jag stöder min berättelse på anteckningar som då gjordes.

Det handlar om en fraktresa med sill från Göteborg till Lybeck, som vi på GG
307 Poseidon företog i sällskap med GG 497 Gullfors.

Ombord på Poseidon var vi de tre ägarna Elon och David Alexandersson och
Torsten Olsson, samt Holger Eriksson och Andreas Oskarsson. Gullfors besätt-
ning bestod av de tre ägarna Magnus och Valter Barlind och Karl-Olof Alexan-
dersson, samt Olof Martinsson, Eddie Edvardson och Evald Karlsson.

Resan började lördagen den L7 dec. 1938. Vi hade fiskat hela veckan men
beslöt ändå att ta en sillfrakt från Fiskhamnen i Göteborg till Lybeck i Tyskland,
för firman AB Saltsjöfisk. Meningen var att vi skulle gå med 800Iådor i var båt.
Men då jag, efter att ha varit hos mäklaren för att klarera ut, kom ner till
Fiskhamnen, så hade vi 900lådor ombord i Poseidon. Däcket var då fullsatt med
lådor från skalejtet på fördäck jäms med räcket till trallen akter om styrhytten. På

Gullfors hade man vägrat att ta in fler lådor än vad som var sagt. Klockan tre på
eftermiddagen var vi klara att avgå. Vi kom överens med Gullfors besättning att
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