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Om långafisket  
 
Gösta Martinsson på Stocken berättar här först om hur långafisket gick till på 1950-
talet, sedan om förändringar under åren därefter samt om fisket vid Rockall. 
 
Sin första resa gjorde Gösta som15-åring med LL 772 Sverige I. Sedan gjorde han 
flera resor med LL 266 Svanskär och LL 522 Råön, den sista 1968.    
                                                                                                                                 

Bild 1. LL 772 Sverige I (ex GG 372 Sverige, Hönö-Klova) var byggd 1935 på Petters varv, 
Hälsö, mätte 65 fot och hade en 2-cyl June- Munktell på 150 hk. 

 

Vinterförberedelser 
På vintern gjorde vi i ordning fiskeredskapen. Långan fiskades med storbackor, ett 
slags långrev. Ett antal känsor (tafsar) med krok var fästade i backelinan. En 
storbacka kallades för backehundre och var på 200 famn (ca 360 m) och hade 60 
känsor med krok. 
 
Från poppelpilens bark skars flån, som först skulle lackas tre gånger och sedan 
fästas på känsorna. Flåna fungerade som ett slags flöte och var till för att hålla upp 
kroken med makrillagnet en bit från bottnen, så att agnet inte blev uppätet av 
bottenlusen. Känsorna slog man själv av bomullsgarn på en s.k. känselav. I varje 
känsa skulle kortmotter (en kortare tafs) knytas fast. Detta förenklade arbetet till 
sjöss. Hade man tappat en krok, bytte man bara ut den kortare tafsen och slapp byta 
ut hela känsan. 
 
När våren kom, var det dags att tjära backorna. Med ett spritkök eldade man på 
grytan med fintjära. Sedan drog man backelinan genom den tunnflytande tjäran och 
därefter genom ett s.k. stråk, för att få bort överflödig tjära. Backelinorna var gjorda 
av hampa, men i mitten på 1960-talet kom nylonlinorna, vilket innebar en stor 
förbättring - man slapp tjärningen och behövde inte vara så noga med att linan fick 
torka. 



2 
 

 
Varje man ombord hade med sig 10 egna backehundre. Det innebar att var och en 
hade en backelängd på 3,6 km med 600 känsor med krok att göra i ordning inför 
fiskeresan och sedan sköta under själva fisket. 
 

Inför resan 
Besättningen bestod av åtta man och var och en tog ombord sina tio backehundre. 
Bröd höll var och en sig med själv. Under resan åt vi först av de färska limporna så 
länge de inte börjat mögla. Sedan tog vi fram runda kakor med hål i mitten. De hade 
torkats hemma på vinden. Till sist åt man knalle (en större skorpa). Vi hade också 
med ett antal köttmiddagar. Några fruar hade köpt kött i charkuteriet i Ellös, lagat till 
maten och konserverat den i glasburkar. 
 

Fiskeresans början 
När vi lämnade Stocken var alla tankar fyllda med brännolja, dessutom hade vi så 
många oljefat surrade på däck som vi fick plats med. I Lysekil hämtade vi salt för 
saltning av den mindre långan och hälleflundran och från ett bageri hämtades 
papperssäckar som vi skulle lägga runt lådorna med frusen makrill som vi tog 
ombord i Haugesund. Det var viktigt att agnmakrillen höll sig länge. 
 
Vi satte kurs på Oksøy fyr, som ligger på en ö söder om Kristiansand i Norge. 
Därifrån följde vi kusten tills vi – ett stycke norr om Stavanger - kunde styra in i 
Karmsund och komma fram till Haugesund. Gångtiden var ca 30 timmar i gott väder. 
 

 
Bild 2. Stocken – Oksøy fyr (utanför Kristianssand på norska sydkusten) – Haugesund (norr 
om Stavanger) – Sumburgh Head på sydspetsen av Shetlandsöarna. 
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Vid den tiden bedrev norska båtar ett rätt stort garnmakrillfiske. Makrillen landades i 
Haugesund och frystes ner på ett fryseri där. Det var denna frysta makrill som 
användes som agn vid långafisket.  
 
Eftersom det var många svenska långabåtar, som skulle ha agn, hände det att vi fick 
ligga några dagar här och vänta. I mitten på 1950-talet var det ca 40 svenska båtar 
som låg på långafiske. 
 
Vi tog ombord 1 500 – 2 000 kg fryst makrill i 40-kiloslådor, som vi isolerade runt om 
med papperssäckar och sedan täckte över med is. Agnmakrillen fick inte tina upp 
förrän den skulle användas. Kursen sattes sedan från Røvær fyr (utanför 
Haugesund) till Sumburgh Head, en fyr på Shetlands södra udde. Det rörde sig om 
200 distansminuter (M) och i bra väder gick det på ett dygn.  
 
När vi närmade oss fyren stod vi inför ett val: Vilken fiskeplats skulle vi välja? 
Skulle vi gå åt sydväst mot Saint Kilda eller Flannan Isles i vattnen utanför Yttre 
Hebriderna eller skulle vi fiska utanför de små öarna North Rona (fiskeplatsen här 
kallades oftast Rånäs bratten) och Sulisker lite längre norrut.  
 
Från Sumburgh Head till Flannan Isles hade vi 270 distansminuter (M) och det tog 
1,5 dygn. 
 
 

 
Bild 3. Från höger: Sumburgh Head, Sulisker, North Rona, Flannan Isles, Saint Kilda.     
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Bild 4. Till höger nertill Yttre Hebriderna och Skottlands fastland. I raden av öar en bit utanför, 
från vänster: Saint Kilda, Flannan Isles och längre bort bl.a. North Rona. Fyrkanten till 
vänster markerar klippön Rockall, som sticker upp 21 m ur vattnet. I bildens mörkare blå del 
är djupet mycket stort, över 2000 m. På de grundare fiskebankarna sydväst Rockall och väst 
Hebriderna bedrevs fisket på djup på i stort sett 80-140 famn (ca 145-250 m). 
 

 
En fiskedag vid Flannan 
Purrning och uppstigning kl 03.00 av fem man. Macka och kaffe. Ankaret lättades. 
Alla på plats för att sätta backorna, som låg agnade och klara på tråg. Det gällde att 
vara försiktig så att det inte uppstod oreda eller trassel. En man passade linan, den 
andre kastade ut flå och agn. Två man bar fram tråg och tog undan alltefter som 
backehundrena  löpte ut. Han som stod i styrhytten körde med en fart av 7-8 knop, så 
det gällde att allt gick klart. Det som nu hade satts kallades för morronstubben och 
den bestod av 16 hundre med 960 krok. 
 
När backorna var satta gick fem man till kojs och två andra steg upp. De skulle dels 
passa svansaren (vakaren i änden på länken), dels ta upp och skära agn till de första 
som skulle dra sina backor. En man fick varje dag sova lite längre. 
 
Klockan 07.30 var det purrning av alle man, för nu skulle vi börja dra. En man i hytten 
som styrde in backan, en man vid relingen för att kläppa fisken och en man som stod 
och drog in sitt hundre med hjälp av vinschen. När han var klar, gick han och satte 
sig för att agna om sitt hundre. Fick man tid över, gick man till bingen och rensade 
fisk tills man hade törn i styrhytten. 
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Bild 5. Med hjälp av vinschen, som skymtar längst till höger, tar Ivar Larsson hem sin 
storbacka och skjuter upp den på backetråget. En man står vid relingen beredd att kläppa 
nästa långa som kommer upp ur djupet. 

 

Bild 6. Karl-Gustav Gustavsson skjuter upp sin storbacka på ett backetråg. 
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Bild 7. Backorna dras och en långa har tagits ombord med kläppen (har kläppats) av John-

Erik Karlsson. Backelinan löper över rullen på relingen. 
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Bild 8. Från vänster Gösta Martinsson med en långa, Ingvar Simonsson, Ivar Larsson och 
Bengt Karlsson. 
 
När vi hade dragit den första stubben, satte vi på nytt, denna gång med 24 hundre 
(1440 krok). Nu skulle backan stå i två timmar. Under tiden skulle vi hinna rensa 
fisken, ta ner och isa den i lastrummet samt äta frukost och eventuellt fläcka någon 
hälleflundra för saltning. Så tidigt på fisketuren kunde den ju inte förvaras färsk. 
Samma tillvägagångssätt var det med stubb nummer tre. Om inget hade hängt upp 
sig och vädret varit hyfsat, kunde alle man sitta och äta middag mellan kl. 21.00-
22.30. 
 
Varför satte och drog ni tre stubbar på dagen? Varför satte ni inte alla backorna på 
en gång? Då hade ni ju bara behövt dra en enda gång, undrar många. Det enkla 
svaret är att då hade backelänken blivit så lång att vi hade kommit ut i bråddjupet (se 
bild 3).  

Skälet till att vi på den första resan i mitten av maj fiskade 
här sydväst om Shetland var att långan ännu inte hade gått 
upp på de grundare vattnen norr om Shetland.  
 
En fiskeresa bestod av mellan tio och femton fiskedagar. 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 9. Bengt Karlsson strupskär en långa, som han just kläppat 
vid relingen. 
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Bild 10. I förgrunden agnar Karl-Gustav Gustavsson en av sina backor. 
 
Framför styrhytten är man i färd med att dra en backa.  
 
Ingvar Simonsson står beredd att kläppa nästa långa som dyker upp (att lyfta ombord långan 
med den järnkrokförsedda kläppen).  
 
John-Erik Karlsson drar in backan för hand med hjälp av en snurrande vinschskiva.  
I mitten assisterar Gustav Vilhelm Andersson.  
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Bild 11. Arbete med storbackorna ombord på Sverige I. Från vänster Gösta Martinsson, Ivar 
Larsson och Knut Andersson.  
 
Man är på hemväg efter avslutat långafiske. Knut tar loss känsorna från backelinan och 
lägger dem på ett tråg till höger. Linan skjuter han upp på ett backetråg.  
 
Senare hade man backorna i baljor, vilket underlättade arbetet, när man skulle sätta dem. 
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Fiskeresa 2 och 3 till fiskevattnen norr om Muckle Flugga , Shetland 
När vi hade varit hemma och lossat fisken i Mollösund efter första resan  - 
förhoppningsvis  25-30 ton färsklånga, saltlånga, lubb och hälleflundra  -  var det 
dags för oss att förbereda för en ny tur. Backorna måste vi tjära mellan varje tur för 
att minska slitaget på linan. Den blev samtidigt lättare att hantera, eftersom den blev 
styvare av tjäran. Sedan skulle var och en sätta nya känsor på sina tio hundre. 
 
Resan gick åter till Haugesund, där den frysta makrillen låg och väntade på oss i 
fryseriet. Efter att ha tagit in agn och bunkrat olja, gick vi ut till fyren Røvær och satte 
kurs mot fiskeplatsen norr om fyren Muckle Flugga vid Shetlandsöarnas nordspets. 
Vi hade en distans på 200 M att gå, vilket tog ungefär ett dygn. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Bild 12. Fyren Muckle Flugga står på en klippö, den 
nordligaste av Shetlandsöarna (om man undantar ett  
mindre skär). 

 
 
I de här vattnen norr om Shetland gick fisket till på ett annat vis vad gällde att sätta 
och att dra. Som vanligt purrning av fem man kl. 03.00, kaffe och macka, 
ankarlättning. Nu kunde vi sätta alla 80 hundre på samma gång. Det blev alltså en 
backelänk, som var ungefär 30 km lång!  Det gick bra här på grund av att 
djupförhållandena inte var så markant skiftande. När allt var satt var det återigen fem 
man till kojs och två upp. 
 
Vid 07.30-tiden började vi dra och fortsatte hela dagen med ett kort avbrott vid 
middagstid, när vi rensade och lade ner den fisken vi fått i lastrummet. Om allt gick 
bra och vädret var skapligt, kunde vi vara klara tidigare på kvällen.  
 
Ett problem kunde uppstå på grund av att det fanns trålare som drog trål i samma 
område. I värsta fall drog de tvärs över vår backelänk så att den gick av. Då var vi 
tvungna att antingen dragga upp backan eller köra till andra ändan och dra därifrån. 
Fisket bedrevs på ett djup av 100-110 famn (180-200 m).  
 
Ibland kunde det hända att vi fick avbryta resan efter halva tiden och gå tillbaka till 
Haugesund för att köpa färskt agn igen, eftersom det var gevare (gav mer fisk). 
Samtidigt kompletterade vi med is och olja. 
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Det hände att vi kunde hinna med tre turer på ett år från maj till den 15 augusti, som 
var sista landningsdatum.  Med senare landning skulle det ha varit svårt att få den 
spillånga, som skulle bli lutfisk, torr i tid. 
 

Större förändringar inom långafisket 
År 1956. För att komma ifrån bekymret med att agna på backetråg ändrade man till 
att lägga de agnade backorna i träbaljor (en silltunna kapades på mitten och blev till 
två baljor). Fördelen var att lina och krok blev mindre utsatta för trassel och oreda vid 
sättningen. En rätt anpassad ränna av plåt sattes upp i aktern. Baljan med backan 
placerades under kastrännan och nu det gick smidigare att sätta med full fart. En 
man knöt ihop linorna och sköt under baljan, en annan tog bort den tomma baljan. 
Arrangemanget innebar en stor fördel i arbetet och en minskad olycksrisk. 
 
År 1958. Plasten har börjat komma. Skulle vi inte kunna använda plastkulor i stället 
för att behöva skära flån av poppelpil, lacka dem och till sist fästa dem på känsorna? 
Det jobbet skulle vi gärna vilja slippa. Ett problem var också att flåna inte alltid 
klarade att stå emot trycket på så stora djup som det handlade om. Då blev de till vad 
vi kallade säckare (säcka = sjunka) och fungerade inte längre som flöten.  
 
Vi talade med firma J-E Lindbom i Lysekil, som sålde fiskeredskap. Där skaffade man 
fram tre typer av plastkulor som vi fick prova – en svart och en gul av samma storlek 
och tjocklek i väggarna. Vi fick också en lite större grön kula men med tunnare 
väggar. När vi provade de nya kulorna gjorde de svarta och de gula succé. Det var 
de som alla båtar i fortsättningen kom att använda. Den gröna kulan tålde däremot 
inte det stora trycket utan kom upp ur havets djup som ett skrynkligt sviskon. 
 
År 1960. En verkstad i Skärhamn hade börjat tillverka en skjutmaskin som gjorde en 
mans jobb genom att skjuta upp backan. Den drevs av en kilrem från den stora 
vinschen och tog in slacken med känsor och krok och sköt upp den i rinkor (bukter). 
Maskinen var försedd med gummidäck med slang, vilket kunde leda till punktering, 
om en krok ställde sig fel, och då försvann dragkraften. Vi ändrade sedan till massiva 
gummidäck och då gick det bättre. 
 
År 1967. Nu inträffade väl den största förändringen. En norsk företagare i Mandal tog 
fram backelinor i nylon, som inte töjde sig vid påfrestning. Det enda man kunde 
behöva göra mellan fiskeresorna var att doppa dem i stenolin (slags tjärprodukt för 
impregnering), så att de blev lite styvare och bet bättre i backeskivan på vinschen, 
när man drog. Vi köpte också nylonlina på rullar och kapade till känsor i lämplig 
längd. Tafsen med krok (kortmotta), som man knöt fast i känsan och som var av 
bomull, hade nu fått flera garn av nylon inslagna för att bli starkare. 
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 Rockall 
 

 

 
 
 
 
 
Bild 13. Rockall är en klippa ute i Atlanten som sticker 
upp 21 m över havet. Bild 2 och 4 ovan visar det 
geografiska läget. 
 

 
 

De första båtarna som fiskade vid Rockall långt ute i Atlanten var Vendula från 
Skärhamn och Rockall från Kyrkesund. Året var 1957. 
 
En fiskeresa till Rockall innebar helt andra förutsättningar beträffande olja, is, agn 
och proviant, eftersom det inte fanns någon möjlighet att gå till land och komplettera 
något. På 1960-talet hade trätrålarna blivit större, ca 80 fot, och ungefär samtidigt 
hade även ståltrålarna kommit och de var ännu större. 
 
Turen till Rockall tog sex veckor från det man lämnade Stocken till dess man såg 
hemmahamnen igen. Det kunde bli så många som 30 fiskedagar. Vi tog ombord ca 
10 ton is, så att lastrummet skulle vara väl nedkylt, innan vi anlöpte Haugesund för 
att ta in makrillagn. Färdiglagade och frysta köttmiddagar köpte vi från ett företag på 
Tjörn. Den frysta maten lade vi ner strategiskt i isbingarna, så att vi kunde ta upp den 
efterhand. Vi hade kött till varannan middag. Den enda proviant var och en själv hade 
med sig var bröd. Vi bunkrade 10 ton olja i bränsletankarna och hade ytterligare 4 ton 
olja i 20 fat, som var surrade på däck. I Haugesund kunde vi komplettera förråden. 
Där tog vi ombord 100 lådor fryst makrill (ca 4 ton) och mer is, som vi bäddade in 
lådorna i. Sammanlagt hade vi ca 25 ton is med oss. 
 
Från fyren Røvær utanför Haugesund gick vi till fyren Sumburgh Head (200 M) och 
fortsatte sedan västerut och passerade fyren Sule Skerry. Om vinden friskade till styv 
kuling sattes kursen mot fyren Butt of Lewis på nordspetsen av Hebriderna. Vårt mål 
var Stornoway, som ligger på ostsidan av Lewis, den stora nordligaste ön (se kartan 
bild 3 ovan). Där kunde vi bli liggande något dygn och vänta tills kulingen avtagit. Det 
skulle ju bara ha gått åt en massa olja, om vi hade legat och kört mot den styva 
kulingen, och oljan fick man vara rädd om. Dessutom hade vi knappast kommit 
någon vart. Från Butt of Lewis gick vi sedan mot Rockall . Vi passerade 
fiskeplatserna Flannan och Saint Kilda, som var det sista av land som vi såg på 
kanske en månad. 
 

Distanser 
Røvær  -  Sumburgh Head = 200 M 
Sumburgh Head  -  Sule Skerry = 110 M 
Sule Skerry  -  Butt of Lewis = 45 M 
Butt of Lewis  -  Rockall = 270 M 
Totalt 625 M. Om vädret tillät, kunde vi gå från Haugesund till Rockall på 74 timmar 
med en fart av 8,5 knop. 
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 Bild 14. Fyren på Sule Skerry. 
 

Fisket vid Rockall  
Vi bedrev fisket 50 distans (M) sydväst om Rockallklippan. Djupet var 80-100 famn 
(144-180m).  
 
Här kunde vi sätta backorna på kvällen, eftersom det inte fanns bottenlus som lade 
sig på agnet. Purrning var kl 05.00 med macka och kaffe. Sedan drog vi hela dagen. 
När vi skulle äta frukost avlöste vi varandra, för det fick inte bli något stopp i 
dragningen. När allt var draget och klart körde vi en liten bit, så att inte länken kom 
precis där vi haft den under dagen och sedan satte vi igen.  
 
Efter sättningen ankrade vi vid svansarn (vakaren i änden av länken). Om vädret var 
bra kunde vi bli klara tidigt på kvällen och då åt vi middag – antingen en köttmiddag 
eller stekt hälleflundra (mums!). 
 
Vi fiskade alla dagar i veckan utom söndag. Då behövde vi vila. Backorna, som vi 
som vanligt satt på lördag kväll, fick stå till måndag morgon. I regel fick vi mer fisk då, 
eftersom backan hade stått längre tid. 
 
Det hände ju att det blåste upp till liten storm och då gick det varken att dra eller att 
ankra. Då fick vi sätta vakter och ligga och hålla mot vinden. Det går inte att jämföra 
sjögången vid Rockall med den i Nordsjön. När det blåste liten storm här, var 
vågorna höga som stora hus. 
 
Efter att ha fiskat 20-30 dagar var det dags för oss att sätta kurs hemåt. Först gjorde 
vi sjöklart genom att skalka lastluckan samt lägga allt i ordning och surra allt det lösa 
som fanns. Sedan pejlade vi dieseltankarna för att se hur långt oljan skulle kunna 
räcka. Räckte den till Stornoway eller rent av till Egersund i Norge? 
 
Om det var gott väder kunde vi sätta kursen mot fyren på Cape Wrath, som ligger på 
nordvästra delen av skotska fastlandet för att gå genom Pentland Firth och 
omedelbart efter passagen av sundet gå styrbord till en plats som heter Wick (se 
kartan bild 3 ovan). Wick är vida känd av äldre västkustfiskare från den tiden då de 
bedrev snurrevadsfiske i Nordsjön. Här kunde vi få tag i både olja och is. 
 
Normaltiden från Rockall till Stocken var fyra dygn. 
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Navigation 
På 1950-talet sköttes navigationen med hjälp av släplogg och radiopejling. En 
radiofyr låg i Stavanger i Norge och den andra hette Bushmills och låg på Nordirland. 
Med en krysspejling av dessa båda radiofyrar kunde man bestämma var man befann 
sig. 
 
I början av 1960-talet kom ett navigationssystem som hette Decca, som byggde på 
radiofyrar och som var utmärkt i Nordsjön och i Skagerack. I fiskevattnen vid Rockall 
var det inte så tillförlitligt, eftersom vi befann oss alltför långt bort från sändarna. 
 
Ringa hem till Stocken från Rockall kunde vi göra någon gång vid midnatt under 
mycket gynnsamma förhållanden. Det skedde via Göteborg radio eller Stavanger 
radio. 
                                                                                                                    

 
Agn 
På ett hundre med 60 krok, som skulle agnas, gick det åt 5-6 makrillar. Först skars 
huvudet och rumpen bort och sedan delade man makrillen i två filéer. Då kunde det 
bli mellan 10 och 12 agn av makrillen. Men det gällde att vara försiktig med kniven i 
den stelfrusna makrillen! 
 

Hemkomsten 
När vi kommit hem igen, gick vi till Lysekil och lämnade färsk långa och hälleflundra. 
Långa som skulle spilas och torkas lämnade vi i Mollösund. Lossningen tog en hel 
dag eftersom vi måste flytta oss mellan olika mottagningsställen. 
 
Därefter var det dags att göra en noggrann rengöring av båten. Sedan var det 
redskapen som skulle ses över igen inför nästa tur till Rockall. 
 
Det tog ca 10 dagar innan vi kunde ge oss av igen. När vi kom hem igen, senast den 
15 augusti, var den sommaren slut. Sedan började bottentrålfiske och flyttrålfiske, 
men det är en annan historia. 
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Ytterligare några bilder från långafisket 
 

Bild 15. LL 772 Sverige I. Backorna är satta och vädret fint. 
 
Ingvar Simonsson sitter på relingen i solvärmen. I aktern ser man backerännan av plåt och 
på styrhytten den runda pejlantennen.  
 
Det var i sådant här godväder som kameran kom fram. Man får lätt det intrycket av bilderna 
att långafisket alltid gynnades av så här gott väder. 
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Bild 16 visar LL 266 Svanskär och är tagen från LL 728 Lizona. Året är 1958 och båtarna 
befinner sig troligen i fiskevattnen norr om fyren Muckle Flugga på Shetlands nordspets. Man 
har kört upp till varandra mot kvällen för att prata och utbyta erfarenheter från fisket. 
 
 

 
Bild 17. Backorna dras ombord på LL 728 Lizona. Från vänster: Donald Manfjärd och 
Lennart Nilsson, Edshultshall samt Osvald Samuelsson, Gullholmen. Kanske är det Jan 
Manfjärd som står i styrhytten eller också är han fotografen. 
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Bild 18. Från vänster Donald Manfjärd, Lennart Nilsson, Osvald Samuelsson, osäkert vem 
(?) samt Arne Patriksson, Mollösund. 
Längst till vänster står järnbojen, som användes vid ankringen. Senare använde man gummi- 
/plastblåsor som var mer lätthanterliga. 
 

 
Bild 19. Donald Manfjärd och Arne Patriksson med några långor i bingen. 
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Bild 20. Det är söndagen den 31 juli 1966. Den nedlastade LL 522 Råön har just lämnat 
Lerwicks hamn på väg hem efter årets sista tur till Rockall. I Lerwick, huvudorten på den 
största Shetlandsön Mainland, har förråden av is och olja fyllts på. Ombord finns drygt 50 ton 
fisk, som lasten vid lossningen senare visade sig uppgå till. Vid styrhytten står Gustav Orvar 
Johansson och på backen Nils Nilsson (med ryggen mot betraktaren), Klas Skoglund samt 
Lars Skoglund. 
 
 
 
 

(Gösta Martinsson och Jan Tullberg) 

 

 
 
 


