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Vinterfiske med garn 

 

Bilden visar när Algot Andersson, Stocken, drar ett skäddegarn, som han satt under 
isen i Råösund. Bilden togs cirka 1946 av Lennart Mattsson. Bergen i bakgrunden 
ligger på Lavön - det till höger är Makrilleberget. I garnet har en rödspotta just dragits 
upp och i backen finns också torsk. I framkanten på bilden ligger en ”kläpp” med en 
krok i änden, så att man kan hugga tag i större fiskar och lättare dra upp dem. Till 
höger på bilden skymtar medarna på en spark. Hitom den ligger ett garn i en back. 
Änden på ”splitten”, som man skjutit upp garnet på, sticker utanför kanten. 

Hur gick det till att fiska med skäddegarn under isen?  Man började med att hugga 
upp ett större hål i isen. Sedan körde man ner en ganska lång stång, där man hade 
satt fast en rätt kraftig lina nertill. Man tog ut riktningen åt det håll garnet skulle stå. 
När stången inte nådde längre under isen, tog man upp ett nytt, mindre hål. Härifrån 
fortsatte man sedan med stång, lina och nya hål tills man kommit tillräckligt långt 
bort. Där högg man upp ett större hål för att kunna dra upp eller sätta garnet med 
hjälp av linan som löpte fritt under isen. 

Man kunde bara sätta en garnlänk. Det hade blivit för tungt att dra upp två 
sammanlänkade garn. Om man inte skulle sätta ett nytt garn genast efter det att man 
dragit, måste man slacka ner linan så att den hängde rakt upp och ner i vattnet.
Annars skulle den frysa fast i isen. Ville man fiska med två garn fick man göra om 
operationen med lina, stång och nya hål i isen en bit längre bort. 
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De vanligaste fiskeplatserna för stockeborna var i Råösund och på Djupet längre ner 
mot Gullholmen (norr om ön Pilgrimmen, där det är ca 20 m ner till botten). Man 
kunde fiska med garnen i samma hål i flera dagar, eftersom det var ”gott tilldrag” av 
både torsk och rödspätta. 

Lådan med garn och fisk täcktes med jutesäckar och lastades på en spark eller en 
kälke, som man drog hem och upp i den frostfria källaren. När fisken hade tagits ur 
garnen lades den väl emballerad i en kartong.  Man hängde kartongen på en stång 
som man tog över axeln. Sedan gick man på isen ut till Käringön för att sälja fisken till 
fiskhandlaren Fridolf Tobin. 

Varför bar man fisken i en stång över axeln? Det vore ju lättare att dra den på kälken. 
När kartongen hängde mot ryggen fick fisken lite värme. Frusen fisk ville man inte ha 
för den vägde mindre och man var rädd om varje kilo som gav inkomst! Smart, eller 
hur? 

Man pilkade naturligtvis också torsk på olika ställen, t ex i Stenskärs ränna eller 
utanför Saltö. 

Algot Andersson var son till Jacob Andersson. Ett tack till Stig Andersson, son till 
Algot, för lånet av fotot. 

 

Gösta Martinsson  Jan Tullberg 

 

 

 

 

 

 


