
Fiskarbonden 

 

Tegningen viser arbeidsfordelingen i 

et kystsamfunn. Mens mannen 

fisket, styrte kvinnen gården.  

Smørbutten hun holder i hånden og 

såing av korn med den andre viser 

dette. 

Fiskarbonden var ikke en person 

men et par – En i bukser og en i 

stakk. Fiskarbonden var vanlig 

for 90 % av kystbefolkningen.  

En tusenårig symbiose tok omsider 

slutt vi skal se på hvem de var og 

hvorfor det tok slutt. 

Når vinterfisket i væra var slutt, tok det de kalte sommerfisket til, det ble avløst 

av fisket på høsten. Sommerfisket startet med at seien kom inn i fjordene og i 

strømmene, dette fisket holdt seg til i september. 

I fiskeværskistene 

 

Kvinnene sto for all 

tekstilproduksjon; de brukte flere 

arbeidstimer på å produsere 

nødvendig utrustning til 

vinterfiskeren enn det som ble 

brukt til selve vinterfiske. 396 timer 

tok det å produsere ullklærne til en 



fisker. Kleskista besto da av 5 par votter, 2 par handlingsvotter, 5 par lester, 3 

par strømper, 3 sett underklær og ei mellomskjorte. Det gikk med 6,6 kg, ull til en 

fisker, ulla skulle først plukkes, vaskes og tørkes, sorteres og spinnes, strikkes, veves, sys og 

farges. I kista ble all mat, kjøtt, flesk og brød, det var kvinnenes som sto for innholdet i 

værkista, mens fiskeværsbrennevinet ble pakket forsvarlig i egen liten kiste, laget gjennom 

førjulsvinteren av mannen. 

Geita 

Fra Jernalder finner vi spor etter geiter på boplassene, det var vanlig å ha en liten kontingent 

geiter på gårdene. Geitene var ”bruksvennlige”, med skinn som viktigste og mest spesielle 

ressurs, i tillegg, gav de melk og kjøtt. Skinnet var unikt og var det beste skinnet å lage 

sjøklær av, dette var et stort arbeid; slakting og garving, lin- og tranoljebehandle. Så skulle 

sjøhyret skjæres og sys sammen. 

 

 

Bonden på Måøya, Vikna 



Petter Dass har greie på hva som var med i Lofotkista på 1700 tallet: 

”Vi baged Mad-kisterne strax efter Jul, 

Vi fyldte dem ganske med Brød og med Sul 

Og skaffes dem alle sin Fore. 

Vi laget vor Drenger tre Måneders Kost, 

Et Bismer Smør og et Bismerpund Ost 

Og flatbrød, to viktige Vaager; 

Saa Suppe-mel, kjød, og stompebrød, et Pund, 

Saa Jernstein, Skin-Stak og Støvler saa rund, 

Saa Dybsagn med Angler og Kroger. 

Men dermed end ikke fornøies de vil, 

Et Anker med Syre vi skaffed de vil, 

Og lod deres Madkister stappe” 

Alt som kom i Lofotkista på 1700 tallet kom også i Namdalskista, hvis fiskerbondekvinnen 

hadde ansvar for mann og flere sønner, skjønner vi at dette var et stort arbeide. 

 

Forberedelsene til vinterfisket var en blanding av spenning og angst. Når båtene var rigget 

kom eldre menn og guttunger og hadde ei frydefull stund sammen med båtlaget. Denne 

stunda hadde de for seg selv, kvinnene og jentene gjorde seg sterke og forberede en lang 

vinter uten karfolk.  



 

Fembøringen var perfekt til vinterfiske, en har med ”rorbua! Eller løfting som det heter om akter i 

fembøringer og åttringer. 

 

Arbeidsfordeling mellom kjønnene 

 Kvinner Menn 

Sesongfisket Utrusning av mennene. 

 

Hovedansvar 

Heimefisket Aktiv deltager Hovedansvar 

Jorda Hovedansvar Aktiv deltager 

Fjøset Hovedansvar  Stell av hest 

Vannbæring  Hovedansvar  Vedlikehold 

 

Huset/barn/eldre Hovedansvar Vedlikehold 

Utmarka/Ærfugl Hovedansvar Vedlikehold 

 



          

  

 

 

 

     

       

 

Kulturlandskapet ble preget av begges virksomhet, i dag kan vi se rester eller 

deler av hans sjøhus, rorbu, fiskeheng og stø og hennes steingarder, ærfuglhus og 

rydningsrøyser.  

Men den viktigste delen av kulturlandskapet er likevel lyngheia, som strekker 

seg fra Portugal i syd og hele kysten opp mot Lofoten. På Norskekysten ble det i 

slutten av yngre steinalder begynnelsen av bronsealder viktig å ta ned skogen for 

å gi rom for beiting og for lyngheiene. Lyng har høy forverdi og var sammen med 

tang den viktigste matressurs for sauer og geiter vinterstid. Lyngheia har blitt 

pleid helt opp til i dag, kunstgjødsel holder på å fjerne siste rest av lyngheia, 

derfor er det viktig å fortelle om denne aktiviteten og verdien av den.  

 Flere spor i kulturlandskapet viser fiskarbondekvinnens flid. Rester etter 

ærfuglhus av tre, som ble satt sammen 

og brukt for over hundre år siden er 

naturligvis borte, heldigvis ble mange 

ærfuglhus laget av stein, det er rester 

av slike på Namdalskysten i tusentall. 

Vikna-øyene har mest vind i Norge, og 

det kan være årsaken til at så mange 

Rester etter et Ær-Fulghus på 

Petter Dass sier: 

Jeg næppelig kommer i nogen Manns Huus,             Mand spørger en Fader, som sønner har stoor, 

Hvor er dine Sønner? De blev udi Fior,          Der kiæres jo Neptuni Fremfus, 

Thi Søen hand tager saa mangen:          Mand fritter een Søn om sin fader;  

Her sitter Encken, som manden har misst         Strax skal hand dig grædene svare med hast 

Og hisset en anden, har skilsmisse frist        Min Fader blev borte med Tacel og Mast 

Hvis mand er fordrugnet for langen.         Den Sorg mig saa snart icke lader. 



Ær-fuglhus er laget av stein.  Ær-fugl drift har blitt omtalt som en kjærkommen 

attåt inntekt. I tusen av år har kvinner samlet og renset ærfugldun, dette leser vi 

blant annet om i sagaen. Dun var en viktig inntektskilde, og kan ikke regnes som 

bi inntekt. Stein-ærfuglhusene er et bortimot ukjent kulturminne og det fantes 

rike dunvald som det var rift om. 

Sætervoller finnes det spor av likeledes bufestier, stedsnavn og torvdammer. 

Plogfiske er det noe som heter, det betyr at han var på vårfiske, mens hun 

pløyde. Tungt arbeid for en kvinne, men hun var godt vant med tungt arbeid, hun 

bar all vann til fjøs og hus, hun rodde og seglet færingen.  

 

Bildet er fra Valøya i Vikna, der var det sikkert ikke en mann ledig i hesjeonna. 

Mannen var på sommerfiske. 

. 



De fikk onnehjelp av karene når gresset skulle bringes inn fra ut- engenene, det 

enkleste var å ro inn gresset, fordi dette skal ha vært veldig tungt.

 

Utengene har vært brukt som sæter i tiden før meieriene tok over 

melkeforedlinga. De fleste gårdene, store eller små brukte sæter, det var  

kvinnene  fristed, hele flokken med dyr skulle gå langt og fetes opp på grønne 

enger.  

Hva med små- guttene, de ville gjort en bra jobb, men fra 13, 14 års alder ble de 

med far på sjøen og i fiskeværa, småguttene kunne ro etter ”kokfisk” når været 
tillot dette, eller de ikke gikk på skolen.  Når mor gjorde dette selv bandt hun 

fast den minste i båten og tok med toåringen i færingen, og jukset dagens 

middag. 

Det var kvinnen som gjorde fjøset, hun bar inn alt rent vann og bar ut skittent 

vann, samt bar heim torv, torv til brensel og til å strø i båsene.  

Tang og tare var kreaturfòr, dette ble kokt sammen med fiskehoder til dyra, alle 

dyr skulle ha et varmt måltid i døgnet i vinterhalvåret. Kvinnen og barna skar 

løyv og reinsmose for å ha nok fòr, når våren var sen, dette hadde høy fòrverdi, 

men dyra tålte det ikke så godt. 

 Det var i hovedsak kvinnene som ”jamna” Nylandet og hakke ned frauen på 
åkrene. Hun måtte først trille ut frauen fra fjøset. Hun sådde kornet, hegnet om 

det, hele sommeren, med luking og vanning i tørrsomre, helt til slåttonna, da slo 



hun kornet og graset. Kornet ble skjært med sigd og heist på staur. Før det ble 

båret inn og tresket. 

Giftealderen for Fiskebondepar var veldig høy – i gjennomsnitt 26 år, før 1900. 

Langt fra alle fiskerbondeparene fikk barn sammen; Tidlig på 1700 tallet var 

hvert femte ekteskap barnløst, rundt 1800 var hvert sjuende par barnløst, og 

hundre år etter var hvert 10 ekteskap barnløst. 

Samtidig kunne det være store barnekull på 16, med 

en spedbarnsdødelighet på 25 % og 25 % av alle barn, 

før de hadde nådd konfirmasjonsalder døde 

 

 

Vi tror at det har stått en liten fiskerkirke i Valøya i middelalder, dette vet vi 

fordi det er gravet opp hodeskaller under veien fra korshusparten til 

kirkegården. Stedsnavnet korshusparten vitner om et gudshus. 

7 slike fiskerkirker sto ute i fiskeværene i Vikna. Det var stedet man kunne legge 

sine døde, før de ble fraktet til 

Garstad kirke på våren. En kunne 

få skyldforlatelse av presten, før 

en risikerte liv og helse i åpne 

færinger midtvinters. Fra kirkens 

side, var den største meningen 

med gudshus, å få kontroll på de 

store rikdommene som ble landet 

på kysten. 

Hvor gjorde så kvinnene med 

spedbarna og de gamle som døde? 

vi har fortellinger om at de satte kistene i en ”bårehus” eller i naustet og der sto 

de hele vinteren. Vi aner at livet hadde sine ensomme og skrekkelige sider. 

 



 

Moderniseringa som knekte fiskarbonden 

Større båter kom i bruk utover på 1800 tallet og i særdeleshet på 1900 tallet, 

motorfartøy kom tidlig 1900. Meieriene overtok foredlinga av melkeprodukter, 

Utslagsvask og vannpumper ble introdusert. 

 Barnedødligheten gikk ned i løpet av 1900 tallet, først på 1930 tallet ser vi at 

store søskenflokker vokser opp. Fra den tid, ble det flere munner å mette men 

også flere hender til å bidra i arbeidet. I 1920 kom loven om ettenavn, kvinnen 

skal ta mannens etternavn ved inngåelse av ekteskap. 

Tillaging av geitskinnhyre, ullklær av egen ull, spinning av garn og valker av ull 

til vadmelsstoffer ble ikke like viktig, en kunne kjøpe dette på butikken. I Norges 

største fiskevær Sør-Gjæslingan kom ferske bakevarer hver uke med båt. Ordet 

jordbruket ble teknifisert og modernisert med melkemaskiner, trøsker, traktorer, 

oljehyrer og innlagt vann, da ble gården, mannens ansvar og arbeid. 

Fiskarbonden ble utover 1900 tallet avskaffet, som det viktige teamarbeidet dette 

har vært i århundrer.  Med dette forsvant kvinnes naturlige, økonomiske plass i 

familien og hun fikk for det meste ubetalt arbeid. 

Mannen ble enten fisker eller bonde. Kvinnen ble ansvarlig for hus, barn og 

eldre, dette var et arbeid hun kombinerte med sildeverking og klippfiskarbeide. I 

byene var fabrikkarbeid et arbeid for begge kjønn.  

 

 

 

 

 

  

Ved Konservator Kristin Kjønsø 

 

 



 

Kilder 

Feskarbonden og andre kvinnfolk, Liv Marie Austrem- Guri Ingebrigtsen, 1992 Orkana Forlag 

Viknaboka, gards- og ættehistorie bind 1-3, Bjarne Borgan, 1967 O. Hojems Trykkeri 

Fiskarbonden, Johan I. Borgos htt://www.borgos.nndata.no/fiskarbonden.htm 

Fiskarsoga frå Nord-Trøndelag, Sigurd Krekling, Nord-Trøndelag fiskarlag, Hojems trykkeri  

1950. 

Årbok for Vikna årgang , Gjeterliv på Kalvøya, Kjellrun Aasgård, 1997. Trykkerihuset Rørvik. 

Kysten vår, Namdalskysten gjennom 10000, år 1999, Torunn Herje og Sigmund Alsaker, 

Kystbok  

Muntlige overleveringer, fra eldre Vikna kvinner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


