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Fisket med kuttern LL 53 Sweet Home

Bild 1 (från 1932) visar kuttern LL 53 Sweet Home, byggd 1902 i Brixham (England)
med måtten 20,75 x 5,55 x 2,62. Hon hörde hemma i Grundsund mellan åren 1932
och 1948. 1933 satte man in en 1-cyl Bolindermotor på 60 hk.
1948 köpte ett partrederi på Stocken kuttern för 33 750 kr. Delägarna var Bengt
Karlsson (huvudredare), Östen Martinsson (skeppare), Ingvar Simonsson och Gustav
Vilhelm Andersson. Båten såldes 1950 till Edshultshall.
Tidigt på våren började man med fisketurer med backor. Man fiskade på fiskeplatser
som hette Skäringa, Märlspika och Hålla utanför den sydvästra och västra kusten av
Norge. Den fisk man fick var långa, lubb, kolja och hälleflundra. Fiskeresorna blev
inte så långa. Fisken lades i lådor som man isade och sedan sattes kursen hemåt för
att landa fångsten i Göteborgs fiskehamn. Det var många båtar av den mindre
storleken, som höll på med detta fiske. De hade inte tillräcklig maskinstyrka för att
kunna tråla. Om det var flera båtar som landade fisk på samma dag i Göteborg, blev
priserna inte så bra.
I mitten på maj var det tid att rusta för resorna till Shetland. Gick fisket bra där, kunde
man hinna med tre resor fram till mitten på augusti. En fångst på 25-30 ton räknades
som bra.
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Efter Shetlandsfisket gjorde man på hösten några fisketurer på samma sätt som på
våren till fiskevattnen utanför norska kusten med landningar i Göteborg. Det var
åtskilliga krokar som agnades varje år!
När detta höstfiske inte längre var lönsamt, lades kuttern upp i Vinnkista på Stocken.
Ägarna till kuttern och de andra i besättningen fiskade sedan vidare hemmavid med
sina små jakter. Man låg och tog skal (musslor) på hårdbottnarna i fjordarna. För det
mesta lämnades musslorna på Bohus-Malmön. Dessutom ägnade man sig åt att
pilka torsk.
Så småningom insåg delägarna i att det inte var någon bra lösning för företaget att
ha kuttern liggande oanvänd i flera månader under året. Man sålde Sweet Home och
köpte fiskebåten Sverige I. Med den nya båten hade man sådan maskinstyrka att
man dels kunde ligga på långafiske och dels också tråla med både botten- och
flyttrål.

Bild 2. LL 53 Sweet Home
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Bild 3. På långafiske med kuttern Sweet Home.
Från vänster: Olof Henriksson, Östen Martinsson, Efraim Olsson, Ingvar Simonsson.
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Bild 4. Backorna agnas ombord på Sweet Home.
Från vänster: Karl-Gustav Gustavsson och Östen Martinsson.
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Bild 5. Hemkomna från långafisket med Sweet Home.
I den främre raden från vänster: Ingvar Simonsson, Karl-Gustav Gustavsson, Östen
Martinsson, Bengt Karlsson och i den bakre Efraim Olsson, Olof Henriksson.
Fotograf och inte synlig på bilden var troligen Gustav Vilhelm Andersson.

(Gösta Martinsson och Jan Tullberg)

