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Nå begynner vi å nærme oss vår egen tid.
Svært mange av kulturminnene For-
bundet KYSTENs kystlag tar vare på
har en historie fra tidsepoken 1880 til
1970, og de aller fleste har en eller annen
forbindelse til fiskeri- og kysthistorie. 
Til sammen fem bind om Norges fiske-
ri- og kysthistorie ble gitt ut sist høst i
anledning grunnlovsjubileet, med Nils
Kolle som hovedredaktør. Han er også
redaktør for dette bindet, det tredje i rek-
ken. Vi omtaler ett bind i hvert nummer
av KYSTEN i løpet av 2015. 

På slutten av 1800-tallet var fiskeri-
ene i hovedsak basert på gyte- og bei-
teinnsig av sild, torsk og andre fiskeslag
i nære fjord- og kystfarvann. Sesong-
fiskeriene kunne samle tusenvis av del-
takere, kanskje opp mot 100 000 på det
meste. Fisket foregikk stort sett ved hjelp
av små, åpne båter og med enkle red-

skaper. De fleste var
fiskarbønder. 

I 1970 var det 35
000 fiskere i Norge,
de fleste var profe-
sjonelle fiskere som
drev helårig fiske
langs kysten, til havs
og i fjerne farvann
om bord på effektive
fartøyer med et bredt

utvalg av redskaper og avansert fiskele-
tingsutstyr. Til forskjell fra utviklingen i
mange andre land fikk vi en fiskereid
flåte, fiskerne ble ikke lavlønte industri-
arbeidere til sjøs. Denne boka belyser
hvordan endringene skjedde.

”I heile landet under eitt kan vi truleg
rekne med 800 – 900 dekksfartøy i 1880.
Til samanlikning var talet på opne båtar
som deltok i dei store sesongfiskeria,
kring 20 000. Dette var litt større båtar.
Tek vi med dei mindre båtane som vart
brukt til heimefiske, aukar talet til minst
60 000, kanskje heilt opp mot 100 000.
I denne samanhengen er det også grunn
til å minne om den rolla som båten i den-
ne tida spelte som frakt- og kommuni-
kasjonsmiddel i tillegg til fisket. Med få
vegar og lite landverts transport var det
båten ein måtte ty til. På same måte som
fiskaren i sitt mangesysleri hadde fleire
næringar, tente altså båten mange ulike

føremål utanom fiske”, skriver Karl Egil
Johansen.

Et av de store sprangene i utvikling-
en skjedde i årene fra 1880 til 1920.
Kyndige observatører klaget over at Nor-
ge drev en stagnerende fattigmannsnæ-
ring og hadde blitt akterutseilt som fis-
kerinasjon. En modernisering av
fiskeflåten måtte til, mente mange, og
viste til andre lands havgående seilsk-
øyter, og litt seinere – fiskedampskip.
Men det ble ikke fart i endringene før
petroleumsmotoren kom på markedet. I
rekordtempo satte fiskerne motor i
båtene sine, og i 1920 hadde Norge ver-
dens største motorbåtflåte. ”Anten vi
reknar med 13 500 eller 15 000 motor-
fartøy, var Norge i ein leiarposisjon. Ing-
en land i eller utanfor Europa kunne
mobilisere ein slik flåte av motoriserte
fiskefartøy. Nærmast kom Danmark med
4900 motorbåtar i 1921 … I lys av det
negative bildet som mange offisielle
eller sjølvutnemnde fiskeriekspertar had-
de teikna av norsk fiske fram til slutten
av 1800-talet, var likevel tempoet i moto-
riseringsprosessen oppsiktsvekkjande.
Ekspertane måtte innsjå at fiskarane
ikkje var så konservative og trege som
dei hadde trudd. I løpet av få år tok dei
i bruk ein heilt ny teknologi og tilpassa
han til sitt føremål. Eller som fiskeriin-
spektør Wallem formulerte det: Proses-
sen vart i stor grad regulert av fiskarane
sjølve”, skriver Karl Egil Johansen.

Motorindustri, slipper og mekaniske
verksteder poppet opp langs hele kysten.
Midt i 1920-åra hadde tre av fire norske
fiskebåter norske motorer, på den tida var
det 121 motorprodusenter her til lands.
Uthavner ble forlatt, og skjermede fis-
kerihavner med plass til motorbåter med
kjøl ble etablert.

Svend Foyns betydning for hval-
fangsten er med i boka, konflikten
mellom fiskere og hvalfangere belyses,
vi leser om klager over trålplagen og
vansker med å etablere norsk havfiske.

Boknytt
Av Bente Foldvik

Nybygg og
reperasjonar
av trebåtar.
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nyttbokanmeldelse

”Motstanden mot trål og andre former for ny teknologi som
vi her har sett eksempel på, får fram særtrekk ved norsk fis-
ke. Særleg gjeld dette kystfisket sin dominans og den spesi-
elle flåte- og eigarstrukturen som gjorde at nye båttypar, rei-
skapar og driftsmåtar ikkje utan vidare passa inn – i alle
høve tok det tid. Som vi har sett, kunne protestane til tider bli
nokså høglydte. Men som poengtert tidlegare: Vi må ikkje ut
frå dette stempla fiskarane som bakstreverske. Det var dei
nemleg ikkje, dei prøvde berre å verne om sine interesser”,
heter det i boka.

På land ble det etablert sildoljefabrikker etter mønster av
A/S Neptun i Melbu, som var en pioner for moderne behand-
ling av sild. Fabrikkene løste problemet med svære kvanta sild
som plutselig var tilgjengelig i nord og vest. Stavanger ble et
sentrum for behandling av brisling, hermetikkindustrien vok-
ste raskt og var den nest største industrien i landet da første
verdenskrig brøt ut i 1914.

Fiskerinæringen er en svært kompleks næring som for-
holder seg til tusenvis av aktører både på sjø og land, til et øko-
system i sterke svingninger, til et uberegnelig marked som to
ganger i forrige århundre var i krig, og til politikere og
næringslivsledere som ønsker rask modernisering. Boka gir
interessante riss over hva som skjedde når, men vi har ikke
plass til å gå inn på dette her. Et av høydepunktene var i 1920
da det ble eksportert 255 000 tonn saltsild fra Norge, dels
gammel lagervare, dels årets fangst. ”Aldri var et så stort kvan-
tum blitt skipet fra Norge, og det skulle aldri mer skje igjen”,
skriver Edgar Hovland og Anders Haaland.

Mellom 80 og 90 prosent av fangsten ble eksportert. I
1920-årene hadde 100 000 fiskere liten eller ingen innflytelse
på det økonomiske utbyttet av sin innsats på havet. Et kjer-
nespørsmål var å få til en lønnsom næring. Fiskerne svarte
med å utvikle organisasjoner. Langt på vei fikk de herre-
dømme over førstehåndsomsetningen via Noregs Sildesals-
lag, Norges Råfisklag samt andre salgslag, og de samlet seg
i Norges Fiskarlag som etter hvert ble en slagkraftig interes-
seorganisasjon. ”Organisasjonsstrukturen som i hovedtrekk
har levd videre fram til i dag, var i sine grunntrekk skapt av
fiskerinæringens alvorlige problemer i mellomkrigsårene”,
skriver Hovland og Haaland. Seinere i boka får vi detaljerte
innsyn i hvilke interessekonflikter som ble synlige i etter-
krigstid og hvilke beslutninger som ble fattet.

Boka bidrar også med kunnskap om utviklingen av fis-
kebåter. ”På ett felt var nordnorske bedrifter konkurranse-
dyktige, og det gjaldt bygging og reparasjoner av fartøyer. I
1951 fantes 930 treskipsbyggerier og reparasjonsverksteder
for fiskeflåten, 250 av dem i Nord-Norge … Det var stor
spennvidde, fra de mange som bygde færinger vinterstid i eget
naust, til Ottesens Skipsbyggeri på Stord med 80 ansatte”, skri-
ver Hovland, Haaland og Svihus. De fleste av båtbyggeriene
hadde rundt fem ansatte. 

”Tiårene etter krigen representerer på mange måter den sis-
te, frie epoke i fiskerinæringens utvikling. Egentlig var det bare
teknologien og markedene som satte skranker for fangstut-
viklingen – og selvsagt fisken. De veldige og stadige økende
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fangstmengdene som norske og andre
fiskere brakte i land i disse årene, ble en
hard påkjenning for mange fiskebestan-
der i Nord-Atlanteren. Denne siden ved
utviklingen hører også med i fortelling-
en om de kanskje mest framgangsrike
årene i norsk fiskerinæring noensinne”,
skriver Nils Kolle og Dag Hunstad.

”I årene rundt 1960 var det som et
jordskjelv rammet sildedistriktene. På
få år ble de tradisjonelle driftsmåtene
feid til sides og erstattet av en ny, hyper-
effektiv ringnot-teknologi, med et fangst-
potensial som ingen kunne drømme om
bare få år tidligere. Overgangen hadde
utvilsomt sammenheng med kollapsen i
vintersildfisket. Men samtidig ligger det
noe i selve sildefiskets natur som kan for-
klare utviklingen. I fisket etter pelagiske
arter var muligheten for å gjøre det sto-
re varpet alltid til stede. Konkurransen
var sterk og påtrengende. Det gjaldt hele
tiden å være på tå hev og alltid kunne dis-
ponere den beste og mest avanserte tek-
nologien. Fiskebåtrederen var gjerne
aktiv deltaker, enten som bas eller skip-
per – en aktør som satt med førstehånds
kunnskaper, og som til enhver tid visste
å gjøre de rette grepene for å styrke og
bygge ut bedriften. Pengetilgangen var
god, snurpenotfisket maktet å generere
kapital for reinvestering i driften. Offent-
lig og privat bankvesen var velvillig inn-
stilt, særlig til store, effektive enheter. Sil-
defiskeriene var ellers en ”fri næring”
sammenliknet med torskefiskeriene. Fis-

kerimyndighetene satte ikke nevnever-
dige skranker før i 1970. Så måtte utvik-
lingen bli som den ble: en overgang til
store, slagkraftige driftsenheter med en
formidabel fangstkapasitet som knapt
kjente noen begrensning”, skriver Kolle.

I årene fra 1960 til 1970 ble den
maritime næringsklyngen på Sunnmøre
etablert. Antallet sysselsatte i skipsin-
dustrien steg fra 2000 til 4500 i løpet
av ti år. De bygde i stål - svære havfis-
kefartøy som linebåter, ferskfisktrålere,
ringnotsnurpere og fabrikktrålere, og de
lagde diverse nødvendig dekksutstyr
som kraftblokker, vinsjer og kraner. 

Dag Hunstad skriver om kystsam-
funn i endring. ”Lokalsamfunnet et en
seig størrelse, og flertallet av kystsam-
funnene overlevde de betydelige struk-
turendringene i etterkrigsårene. Mens
enkelte samfunn gjennomførte en til-
pasning til et moderne og profesjonelt fis-
ke, ble omlegging til nye næringer løs-
ningen for flertallet. Mange av de gamle
sjøgårdsbosetningene gikk i det stille
over til å bli ”sovebygder” der befolk-
ningen fortsatte å bo på samme sted selv
om det langt på vei ble slutt på gårdsdrift
og fiske. For dem som hadde annet løn-
net arbeid, ble det som var igjen av sjø-
bruket hovedsakelig en hyggelig avveks-
ling fra hverdagslivet.

Selv om kystkulturen oftest forbindes
med noe statisk og fortidig, er det nettopp
viljen og evnen til å tilpasse seg et skif-
tende natur- og kulturmiljø som har sik-

ret overlevelsen langs kysten. Gjennom
oljeutbygging, moderne verftsindustri
og satsingen på havbruk har næringslivet
langs norskekysten gått nye veier, sam-
tidig som man har beholdt en klar mari-
tim forankring. Med overgangen til det
moderne samfunn oppstod også fritiden
som et fenomen. Rekreasjon og turisme
har vært med på å gi kystkulturen nye
former, samtidig som det har vært med på
å opprettholde det tradisjonelt nære for-
holdet mellom landskap og befolkning.
Fortsatt bor de aller fleste nordmenn
langs kysten, og selv om livsformen har
endret seg, befinner store deler av boset-
ningen seg på samme sted som den har
vært i hundrevis av år”, poengterer Hun-
stad.

Dette bindet legger stor vekt på å
formidle hvordan organisasjonene i fis-
kerinæringen ble etablert, hvilke proble-
mer organisasjonsutviklingen var et svar
på, og hvilke kamper som ble kjempet.
Dette er politisk historie av vital betyd-
ning for Norge. Veivalgene førte oss i
andre retninger enn i mange andre land,
vi fikk ikke ”lønnsslaver på sjø og land”
takket være iherdig kamp. Vår bebodde
langstrakte kyst er unik, få eller ingen var
villige til å forlate sin livsform, endring-
er ble svaret på utfordringene. Her finnes
mye kunnskap, boka kan også brukes
som oppslagsverk for dem som ønsker å
få et innblikk i en periode de har et kul-
turminne fra. 

Tauverk:
• Hamp
• Tjæret hamp
• Manilla
• Kokos
• Kunsthamp
• Spunflex
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Seilduk:
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• Lin
• Clipper
• Duradon
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