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Fra gamle dager
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Har du gamle bilder fra hverdag og fest i Fosen som du vil dele med våre lesere? Send det inn
til Fosna-Folket, postboks 205, 7129 Brekstad! E-post: terje.dybvik@fosna-folket.no

Dette bildet fra Halten
tidlig på 1900-tallet en
gang, viser arbeidsomme
fiskere. I sine glansdager
var Halten Trøndelagskystens største fiskevær.
Bildet er det Stein Olav
Karlestrand i Bjugn som har
bidratt med tidligere til
denne spalten.

Gamle fiskemetoder i ny bok
Fiske og fangst har vært
viktig for folket langs
kysten vår fra gammelt
av.
TERJE DYBVIK

Audun Dybdahl fra Rissa er aktuell med boka «Med angel og
not», som tar for seg fikseutstyret og metodene man kjenner
helt tilbake fra eldre steinalder
og fram til motorenes tid rundt
1900.

Midt-Norge
Dybdahl, som er professor emeritus i historie ved Institutt for
historiske studier ved NTNU, har
fra før stått for et tjuetalls bøker
og et stort antall artikler. De har
tatt for seg ulike emner innen arkeologi, etnologi og historie.
Området han rent geografisk
tar for seg i den nye boka er MidtNorge, det vil si Trøndelag og
Møre og Romsdal.

Teknologi og
redskapskultur
«Hensikten med denne boken er
å kaste lys over midtnorsk gjenstandskultur innenfor en viktig
primærnæring, nemlig fisket.
Mye har endret seg på dette feltet i de siste mannsaldrene, og
kunnskap om bruk av og benevnelser på mange gjenstander er i

Omslaget på boka prydes av
Adolf Haug og Andreas Engvik
som egner line i stamp i SørGjæslingan rundt 1910/1915.

ferd med å gå i glemmeboken
…», skriver blant annet forfatteren i innledningen.
Han sier ellers at temaet ikke
først og fremst er fiskeriene og
fangstmengdene, men at hovedvekten er lagt på teknologi og
redskapskultur og de endringene som har funnet sted over tid:
«Har innovasjonene kommet
som en følge av eget erfarings-

Audun Dybdahl var nylig på Kystens Arv på Stadsbygd for å snakke om bokprosjektet.
Foto: Alexander Killingberg
grunnlag, eller har de kommet
ferdig utviklet fra utlandet?»

Mange illustrasjoner
Omslaget på boka, som er utgitt
på Museumsforlaget, prydes av
Adolf Haug og Andreas Engvik
som egner line i stamp i Sør-

Gjæslingan rundt 1910/1915.
For alle som er interessert i
den livsviktige næringsveien
som fiske og fangst har vært for
kystbefolkningen, gir boka et
godt innblikk i hvordan man har
sikret seg maten fra sjø og hav på
bordet i gammel tid. Det er et rik-

holdig utvalg av illustrasjoner
som gjengir utstyret som har vært
benyttet og gode forklaringer på
bruken.
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