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Innledning 

Lofotfisket er verdens største torskefiske. Det foregår i årets første måneder, når mengder av 

gyteklar torsk kommer inn i Vestfjorden. Det antas at det har vært drevet fiske i Lofoten siden 

steinalderen, og det finnes beretninger om et årlig vinterfiske i Lofoten helt fra vikingtiden 

(Pedersen 2013: 9-10). Lofothavet har vært livsgrunnlaget for utallige mennesker, og fisket en 

svært betydningsfull næringsvei for landet generelt og de nordligste fylkene spesielt.  

 Lofotfisket kan også ses på som et kulturuttrykk, og den følgende teksten er skrevet 

med et ønske om å studere det som noe mer enn matauk, næringsgrunnlag og inntektskilde. 

Lofotfisket kan være både en symbolsk hendelse og en identitetsmarkør. Som rituell hendelse 

kan fisket tolkes på en rekke ulike måter, avhengig av betydningen det har for menneskene 

som opplever det. Én måte å oppleve Lofotfisket på er som en kollektiv, syklisk årshøytid. 

Her rammer ritualet familier der en eller flere av medlemmene reiser av gårde på fisket, og det 

opptrer som en viktig hendelse i årets syklus for disse familiene. En annen ritualtype 

Lofotfisket kan representere, er som individuell livshøytid. Her er fisket et overgangsritual for 

unge gutter som har sin førstereis på Lofothavet. Under sitt første Lofotfiske har guttene 

tilnavnet skårunge, og ritualet markerer overgangen fra barn til voksen. Slik blir Lofotfisket 

som livshøytid en sentral hendelse i enkeltmenneskets livsløp og utvikling.   

Espen Søbye (2000) har sammenlignet Lofotfisket med et karneval. Han peker på 

hvordan tilreisende fiskere, handelsfolk, leger, prester og prostituerte har møttes i fiskeværene 

i løpet av tida fisket varer. De vanlige strukturene og hierarkene er oppløst, og fisket får preg 

av å være en unntakstilstand. At fisket er unntakstilstand har jeg også funnet refleksjoner av i 

minneoppgavene som er denne oppgavens bakgrunnsmateriale. Lofotfisket er, for aktørene 

som opplever det, et fenomen som fører dem til andre steder, andre strukturer og andre 

handlinger enn dem de vanligvis opplever og utfører.  

Spørsmålet jeg har stilt meg er hvordan informantene i minneoppgavene uttrykker seg 

om rituell praksis knyttet til Lofotfisket og hvordan disse ritualene på ulike måter bidrar til å 

konstituere og opprettholde samhold i ulike grupper før, under og etter fisket. Analysen er 

todelt, der jeg ser på det kollektive og det individuelle ritualet hver for seg som noe ulike 

prosesser. Det viktigste teoretiske begrepsapparatet stammer fra Victor Turners analyse av 

ritualenes tre faser og ritualenes sosiale funksjon. Informantene beskriver i minnematerialet 

en rekke handlinger  som oppleves som viktige for å kunne gjennomføre fisket. Når omtalen 

av disse handlingene settes opp mot Turners ritualteori, kan Lofotfisket identifiseres som 

rituell praksis, med tydelig fasedeling og sosiale funksjoner.    
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Materiale og metode 

I 1964, 1981 og 1996 kom det, på initiativ fra organisasjoner og interessegrupper, i stand tre 

store innsamlinger av vanlige nordmenns livshistorier.1 Resultatet er såkalte minneoppgaver, 

tekster der informant har skrevet ned minner og opplysninger om eget liv. Vanlige menneskers 

selvbiografier har altså blitt samlet inn for forskningsformål (NFS 2012). 

 Minneoppgavene er et mangfoldig materiale, og må avgrenses med nokså spesifikke 

kriterier. Mitt utvalg er 35 minneoppgaver fra fylkene Nordland (17 tekster) og Troms (18 

tekster).2 Lofotfisket foregår nødvendigvis i Lofoten, hvilket også gir en naturlig geografisk 

avgrensing. Av alle minneoppgavene fra hele landet, er det også fra Nordland og Troms 

absolutt flest som nevner ordet «Lofotfiske».3 Opplysningene jeg benytter meg av forteller om 

Lofotfisket fra slutten av 1800-tallet til rett før andre verdenskrig. Dette henger sammen med 

at jeg hovedsakelig benytter meg av opplysninger fra informantenes barne- og ungdomstid. 

Tidsavgrensingen settes av informantenes antatte alder og når de vokste opp.4 Fordi analysens 

tema er ritualer og rituell praksis er det interessant å se hvordan lignende handlinger og 

refleksjoner går igjen i alle de tre årgangene. Jeg ser etter kontinuitet snarere enn endringer, 

og analyserer derfor ikke forskjeller fra en generasjon til en annen.   

En informant legger ved en sang i sin minneoppgave, der en av linjene går «Slik det i 

livet ofte er/minnene er forskjellig for enhver.» (MO96Tro10: 15). Hva informantene minnes, 

og hva de velger å skrive ned, skaper den store variasjonen i minnematerialet. Opplysningene 

om Lofotfisket er ikke entydige. Formålet med min analyse er heller ikke å generalisere hva 

Lofotfisket er. Minneoppgavene er snarere eksempler på hvordan Lofotfisket har vært opplevd 

for enkeltmennesker i landsdelen i en viss periode. 

Sammen med invitasjonene har det vært sendt ut emnelister med forslag til temaer det 

var aktuelt å skrive om i minneoppgavene. De inneholder åpne spørsmål og stikkord og 

spesifiserer at disse kun er veiledende. Minneoppgavene blir derfor nokså fritt skrevne tekster, 

og det er opp til den enkelte informant hva som skal tas med i hans eller hennes 

livsløpsfortelling. Minneoppgavene er et resultat av informantens egen tolking av sitt livsløp 

(Eriksen 1990: 123). Utformingen av den enkelte minneoppgave preges av hvilket inntrykk av 

seg selv informanten ønsker å gi minneoppgavens tenkte leser (Hodne 1984: 54).  

 
1 1964: Nasjonalforeningen for eldres helse og velferd. 1981: Landslaget for bygde- og byhistorie og Nasjonalforeningen for 

folkehelsen. 1996: Landslaget for lokalhistorie, Norsk Etnologisk Gransking og Institutt for kulturstudier ved UiO.  
2 Av disse er det hhv. 11 og 13 tekster som blir direkte sitert i oppgaven. De resterende 11 minneoppgavene er lest som 

bakgrunnsmateriale, og som grunnalg for å vite hvilke temaer knyttet til Lofotfisket som går igjen i minneoppgavene.  
3 I minneoppgavene fra 1964 og 1981 er det 35 fra Nordland og 26 fra Troms som nevner ordet «lofotfiske». Ordet opptrer 

ellers i disse årgangene to ganger i minneoppgaver fra andre fylker, hhv. en gang i MO64Osl60 og en gang i MO64Rog6. 
4 Den eldste av informantene som oppgir fødselsår er født i 1880 (MO64No30) og den yngste i 1930 (MO96Tro20). 
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Opplysningene om Lofotfisket som framkommer i minneoppgavene kan leses som eksempler 

på opplysninger informantene har ønsket å gi om temaer som næringsveier og arbeidsliv. 

Samtidig kan omtalen like gjerne ses som en konsekvens av at det å ha deltatt på Lofotfisket 

betyr noe for informantenes egen identitet og selvbilde. Dette kan være elementer i bildet 

informanten ønsker å gi den tenkte leseren. Forstår en minneoppgavene som fortellinger, vil 

de preges av en forhandling om mening. For å analysere fortellingen og forstå meningen, må 

en spørre hva teksten forhandler om, hvordan den forhandler og hva fortelleren ønsker å 

formidle til tekstens mottaker (Amundsen 1999:44).    

 Informantene reflekterer gjerne over hvordan minneoppgaven kommer til å bli lest og 

vurdert. Noen er svært takknemlige for muligheten til å bidra. Andre uttrykker tvil om deres 

liv er interessant, om kunnskapene er gode nok, eller om rettskrivingen er akseptabel. Noen 

informanter reflekterer over at akkurat deres liv og historie er viktige bidrag til ettertidens 

kunnskap. At informantene selv vurderer verdien av fortellingene sine, kan ses på som uttrykk 

for at de også forholder seg til selvbigrafiens potensielle leser (Nilsson 2000:230). Flere av 

informantene skriver at teksten de sender inn kunne vært utformet annerledes, hvilket viser at 

minneoppgavene er produkter av et mer eller mindre bevisst utvalg.  

Teoretisk bakgrunn  

Lofotfisket er livsviktig. Årvisst og intensivt har fisket hatt konsekvenser for personer langt ut 

over akkurat de som reiser hjemmefra på fiske. En informant fra forteller om husmannen, som 

uten egen jord levde et liv der «Eneste tilbud kom fra havet.» (MO81Tro22). Havet og tida 

fisket varer har for mange vært selve livsgrunnlaget. Det jeg leter etter i minneoppgavene er 

omtale av hendelser og handlinger som informantene opplever som viktige for å gjennomføre 

Lofotfisket. Handlingene kan tolkes som meningsbærende og som deler av et ritual. 

Lofotfisket som nøkkelsymbol 

På denne måten fungerer Lofotfisket som et nøkkelsymbol. Sherry Ortner (1973), bruker ulike 

definisjoner og inndelinger av fenomenet nøkkelsymbol. En generell måte å definere 

nøkkelsymboler på er hvordan den som undersøker en kultur eller et samfunn vil kunne 

observere at visse fenomener later til å være spesielt interessante eller dominerende. Disse 

fremtredende temaene vil kunne analyseres ut fra hvilket meningsinnhold de har for aktørene 

som forholder seg til dem, og dermed fungere som nøkkelsymboler (Ortner 1973: 1339). 

Videre opererer Ortner med fem kjennetegn på at et fenomen opptrer som nøkkelsymbol i en 
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viss kulturell kontekst. Lofotfisket, slik det omtales i minneoppgavene, oppfyller flere av 

disse. Fisket er et framtredende og tilbakevendende fenomen og det har vært viktig for flere 

områder i samfunnet opplysningene stammer fra. Følelsene knyttet til fisket informantene gir 

uttrykk for, er både positive og negative, og fisket i seg selv omtales som kulturelt viktig,  

men samtidig med tabuer og restriksjoner knyttet til seg (Ortner 1973: 1339). 

Med et kulturanalytisk perspektiv er lett å se kulturelle og rituelle uttrykk i hvordan 

Lofotfisket omtales i minneoppgavene. Det er allikevel ikke sikkert at det kulturelle og 

rituelle var temaer informantene var veldig bevisste da minneoppgavene ble skrevet.  

I minneoppgavene jeg har lest er det kun unntaksvis at informantene direkte uttrykker at 

aspekter ved Lofotfisket har noe rituelt ved seg. Det vanligste er at informantene beskriver 

ting som matstell, arbeidsoppgaver og andre temaer knyttet til hvordan Lofotfisket har vært 

gjennomført i praksis, uten å legge vekt på rituelle aspekter i særlig grad.  

 Nettopp her begynner kulturanalytikerens oppgave. Orvar Löfgren og Billy Ehn 

skriver om hvordan «analytiska köksingångar» kan løfte analysen fra et utgangspunkt i 

hverdagsaktivitetene, men ende opp med at små ting får betydning for store spørsmål (Ehn og 

Löfgren 2001: 20). Informantene forteller først og fremst om handlinger de har utført i 

forbindelse med Lofotfisket. Disse handlingene kan settes i sammenheng med og oppfattes 

som en del av ritualenes ulike faser. Slik kan rasjonelle handlinger uttrykke et rituelt 

kompleks. Ved å undersøke meningsinnholdet bak rasjonelle handlinger, kan man identifisere 

hvordan Lofotfisket har en fremtredende funksjon også som kulturelt symbol.  

Sosiale drama, liminalitet og communitas   

Victor Turners klassiske og velkjente analyse og teorier viser seg å være svært nyttige når en 

skal identifisere ritualer under Lofotfisket og hvilke konsekvenser disse får. Turner har 

undersøkt ritualenes symbolske aspekter, men også ritualenes ulike faser og sosiale 

funksjoner. Ritualer er sosiale drama og viser hvordan et samfunn skaper og regulerer det 

sosiale samholdet (Turner 1995: xv; Turner 1974: 38-42). Turners empiriske materiale er 

hentet fra andre sammenhenger enn Lofotfisket, men de prinsipielle betraktningene kan 

overføres fra en kontekst til en annen. Turner gjengir antropologen Monica Wilsons uttalelse 

om at «(...) men express in ritual what moves them most, and (...) it is the values of the group 

that are revealed.» (Wilson sitert i Turner 1995: 6). Ritualene viser hva mennesker blir 

påvirket og berørt av, og vil derfor også uttrykke et samfunns felles verdier. Dette er 

overførbart til hva Lofotfisket er og har betydd for informantene som forteller om det. 

Lofotfisket er en framtredende hendelse, knyttet til overlevelse og samhold. Handlinger som 
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bidrar til å gjennomføre fisket på en trygg, lønnsom og riktig måte, kan derfor tolkes som 

deler av et ritual fordi de opprettholder noe som er spesielt viktig for menneskene det gjelder. 

Et annet eksempel er hvordan ritualene holder orden i de sosiale hierarkiene:  

Behind this idea (…) is the notion that it is good and approporiate when things adhere to their proper 

place and when people do what is appropriate for them to do in their stage of life and status in society. 

(Turner 1995: 27).  
 

Dette blir tydelig om en studerer hvordan mannskapet på en fiskebåt forholder seg til 

hverandre under Lofotfisket. Gjennom disiplin, kommandoer og hardt arbeid, som alle er 

deler av overgangsritualet, plasseres skårungen helt nederst på rangstigen. Havet er en farlig 

arbeidsplass, og på sitt første Lofotfiske er han avhengig av det øvrige mannskapets erfaring 

og kunnskaper som gjør han trygg på båten og på arbeidsoppgavene.   

 Lofotfisket er en potensielt dramatisk hendelse. Det kan være både livsnødvendig og 

truende, og de skiller aktørene fysisk og mentalt fra hjemstedet og hverdagen. Turner kaller 

ritualene sosiale drama og disse er inndelt i faser eller akter. Den første fasen bryter 

hverdagens vanlige struktur og relasjoner. Bruddet fører til en stadig større krisefølelse, og 

krisen er i en periode det viktigste aspektet ved aktørenes tilværelse. Aktørene vil prøve å 

motvirke krisefølelsen, før dramaet løses og ritualet ender med tilbakeføring og reintegrering. 

Strukturen kan enten igjen bli slik den var før ritualet, eller den kan etableres på nytt med 

endrede forutsetninger (Turner 1974: 38-42). Turner viderefører Arnold van Genneps 

begreper om ritualenes faser. Gennep identifiserte disse som en seperasjonsfase, en 

overgangs- eller liminalfase og til sist en reintegreringsfase (van Gennep 1999: 26; Bell 1997: 

40). Tilværelsen vil gjennom ritualet først være preget av struktur, deretter av anti-struktur og 

til sist av ny struktur eller tilbakeføring til gammel struktur (Bell 1997: 40).   

 De sosiale systemene påvirkes av ritualets oppløste struktur i liminalfasen. Personene 

som opplever ritualet er, med Turners ord, «(...) betwixt and between the positions assigned 

and arrayed by law, custom, convention and ceremonial.» (Turner 1995: 95). Når 

enkeltindividene sammen opplever ritualets dynamikk og forandringer, vil dette også påvirke 

forholdet individene mellom (Turner 1974: 174). Turner bruker begrepet communitas om 

fellesskapet som oppstår under ritualene (Turner 1995: 97). Fellesskapet er følelsesbasert, og 

communitas oppstår ved at aktørene vet at de ikke er alene om opplevelsen (Kverndokk 2012: 

196). Dette er kanskje også ritualenes paradoks. Lofotfisket bryter opp hverdagens vanlige 

rytme og regler, men aktørene er styrt av faste rammer for hvordan en skal handle mens fisket 

og ritualet pågår. Analogien er åpenbar: Under Lofotfisket er aktørene, både i bokstavlig og 

overført betydning, i samme båt. De utgjør ikke bare et fysisk, men også et rituelt fellesskap.  
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Høytid på Lofothavet: funn og analyse 

Ved gjennomgang og analyse av ulike praktiske handlinger informantene forteller om i 

minneoppgavene, har jeg identifisert ritualenes tre faser og hvilke uttrykk disse får i praksis.5 

Den følgende analysen er todelt, da jeg som nevnt har identifisert to ulike ritualtyper 

Lofotfisket kan representere. Når man ser på Lofotfisket som en kollektiv, syklisk årshøytid, 

er det tydelig at fisket inngår som en del av årets syklus for et fellesskap, og markerer årets 

gang slik dette fellesskapet har opplevd den. Lofotfisket foregår til samme tid hvert år og sånn 

har det «alltid» vært. Ser en Lofotfisket som livshøytid for et enkeltmenneske, er det et punkt 

i livets gang som markeres. Overgangsritualet flytter sin hovedperson fra et sted i livet til et 

annet (Bell 2009: 94). Å gjennomføre sitt første Lofotfiske er en forutsetning for de unge 

guttene som skal over i de voksnes rekker, og markerer et forventet sted i skårungenes livsløp. 

 Begge ritualene forandrer den sosiale statusen til en eller flere av aktørene. Fiskeren 

som reiser ut er borte og i fare, i motsetning til å være hjemme og være trygg. Skårungen 

forlater hjemmet, og når han kommer tilbake har han lagt barnestadiet bak seg, til fordel for 

en status som voksen mann og fullbefaren fisker. Hendelsene i ritualene kan både true og 

styrke de sosiale fellesskapet. I begge de to ritualene oppstår det et sosialt og rituelt fellesskap 

– communitas – der aktørene skaper og opprettholder samholdet gjennom de rituelle 

handlingene de utfører.  

Kollektiv årshøytid: De borte og de hjemme    

Lofotfisket kan være en kollektiv og syklisk årshøytid for flere ulike grupperinger, og jeg ser 

spesielt på hvordan ritualet involverer familier der ektemenn, fedre eller sønner reiser på 

fisket og resten av familien blir igjen hjemme. Dette styrker oppfatningen av fisket som en 

kollektiv høytid. Lofotfisket påvirker flere enn de som reiser på havet, hvilket også kan bidra 

til forståelsen av at fisket er og har vært viktig for folk flest i den geografiske og kulturelle 

konteksten. Fisket er en identitetsmarkør og et nøkkelsymbol nettopp fordi et stort antall 

mennesker har personlige erfaringer med det. Informantene som skriver om disse 

opplevelsene legger vekt på at fisket påvirker hele familien på ulike måter.   

 Lofotfisket bryter opp hjem og familier som vanligvis er etablerte og stabile 

fellesskap. Når en eller flere personer er skilt fra resten av gruppa, vil det være viktig å sørge 

for at samholdet opprettholdes og styrkes gjennom kontakten aktørene mellom underveis i 

ritualet. Slik sikrer aktørene at tilværelsen kan gå tilbake til sin vante struktur når fisket er 

 
5
 Minneoppgavene er sitert nøyaktig slik informantene har skrevet dem. Stave- og skrivefeil er ikke markert med 

[sic] eller lignende.  
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over. Til dette kan en knytte familiens forberedelser, den rituelle avskjeden, utvekslinger 

underveis i fisket og forventningene til fiskerens hjemkomst og reintegrering.   

 En stund før fisket tar til, er tilværelsen preget av oppbrudd og forberedelser. Koner, 

døtre og søstre var satt i sving med å forberede og pakke sjøsekken og Lofotkista den enkelte 

fisker skulle ha med seg på havet. 6 All mat som skulle spises under fisket – bortsett fra 

skreien fra havet – måtte tas med hjemmefra. I tillegg måtte alle fiskerne ha godt med 

utrustning i form av klær og fiskeutstyr. Det kunne fort bli et omfattende arbeid for kvinnene: 

«Alt dette førebuingsarbeid til fisket var hardt strev og ga liten eller ingen fritid» 

(MO81No20: 5). I tiden minneoppgavene skriver seg fra, var klær og utstyr ofte hjemmegjort: 

«(...) selv oljeklær som var hjemmevevd lerret, sydd hjemme og oljet i linolje for å være 

vanntett. Sjøstøvlene var av lær og skinn fra egne husdyr (...)» (MO81No28: 4). Med flere 

som skulle på havet ble det også mer arbeid: «Det skulle ikke lite til, Det var 4 av mine brødre 

som reiste på en slik tur.» (MO64Tro21: 3). Det ble lagt mye arbeid i å lage «sjyvotta» – 

tykke ullvotter som «tøves» for å bli tette, og deretter merkes med eierens initialer i rødt garn 

(jmfr. MO81Nor20 og MO96Tro59). En informant legger vekt på at det var med «(...) 

moderlig omtanke for sin sønn – ordnet mor med mat og klær, slik at min første utferdskiste, 

ble en gedigen sak» (MO96Nor20: 45). Selv om forberedelsene krevde mye arbeid, er de også 

et uttrykk for omsorg for de som skal reise hjemmefra. Det som blir med i utstyrskista er jo 

«(...) det heimen kunne avse» (MO96Tro9: 2). At hele familien sammen har forberedt fisket 

gjør at fiskeren får med seg en liten bit av hjemmets trygghet på havet.    

 På avreisedagen er det «(...) høytidelig å se, når Jægtene seilte avsted til Lofoten, og 

trist da det ble bare kjerringer og unger og gamle kaller igjen hjemme.» (MO64No30: 17). Å 

se familiemedlemmene reise avgårde gjør man med vissheten om at Lofothavet er et farefullt 

sted, og faren for å ikke få sine kjære hjem igjen er tilstede:   

Den avskjeden heime, når far skulle på Lofoten eller Finnmarka, står for meg som noe sørgelig. En gang 

kraup jeg under ei seng for å slippe å si farvel, for vi hørte jo om så mange fedre som aldri kom heim 

igjen. (MO81No40: 6).  
 

En annen informant forteller om hvordan hans mor uttrykte frykten for å miste noen på havet:  
 

Mamma fulgte pappa og meg til fjæra hvor dorryen lå (...) Da jeg skulle følge pappa om bord i dorryen 

utbrøt hun: ''Jeg hater havet, det tar fra meg mann og mine sønner'' (...) Slik har kystens kvinner i 

generasjon etter generasjon sagt adjø til sine kjære. (MO96Tro38: 1). 

  

Dramatikken, farene på havet og redselen for dem, uttrykkes ved at noen av informantene 

forteller om tydelig ritualiserte måter å ta avskjed på:  

 

 
6 Kista omtales gjerne også som bortfarskista, utferdskista, kostkista eller fallkista 
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Far tok omkring hver enkelt av oss, og hver gang sa han, når han gikk ut av døra ''Vår Herre vær hos 

dokker'' – hvorpå mor og bestemor svarte: ''Herren være med dokker og føre dokker heim igjen!'' 

(Mo81No40: 6).  

 

Det farlige må motvirkes, slik at gruppa underveis holder sammen og opprettholder håpet om 

at de som drar ut skal komme hjem igjen.       

 Verken hjemme eller på havet er hverdagen under fisket helt slik den pleier å være. 

Kvinnene hjemme overtok gjerne det tunge mannfolkarbeidet – og «(...) damene klarte 

jobben, det må høre historien til» (MO81Tro22: 13). Både hva man gjør og hva man tenker på 

preges av at perioden under Lofotfisket er annerledes og en unntakstilstand:  

Arbeide nok men under alt arbeidet så gikk tankene til Lofoten. Hvis det var sterk storm i bygda så ble 

de minnet om sine egne karer deroppe. Dette utrygge var sikkert gjensidig. Lofotfolket tenkte på sine 

der heime. Var de friske, og var det ventede barnet kommet osv. (MO64No20: 17).  

 

Den gjensidige bekymringen fører til at aktørene opprettholder kontakten med hverandre 

under fisket så godt det går. En skal ikke veldig langt tilbake i tid før brev og postpakker er de 

mest tilgjengelige kommunikasjonsmetodene for å holde kontakt med hverandre over lange 

avstander. Lofotbrevet trekkes fram i mange minneoppgaver, og hilsener fra havet var 

etterlengta og viktige for de hjemme: «Guttene reiste på fiske å da var det å skrive til oss 

jentene som var hjemme. Det var morsomt å få brev, men så måtte vi jo svare.» (MO64Tro21: 

2). Lofotbrevet var livstegn, men kunne bringe både gode og dårlige nyheter:  

I mens rusla kvinnene heime og ventet i angst og lengsel på "lofotbrev" kanskje også en "feskkasse" 

kunne være underveis? Kom det ei "lofothelsing" ble det fest i huset, og naboene måtte omg. få dele 

gleden! - Men det kunne jo også hende det kom sørgebud om båtforlis. Da ble det ordløs jammer i 

fattige fiskerstuer. (MO81No20: 6) 
 

Like viktige som brevene virker Lofotkassenene å ha vært. Disse kassene omtales betegnende 

nok også som konekasser. Fiskerne fikk sendt kasser med fersk skrei, lever og rogn hjem til 

familien under fisket. Med en slik kasse har familien godt med mat til å klare seg og kassene 

er «(...) en guds velsignelse i de mange heim» (MO81Tro22: 20). Kassene uttrykker ønsket 

om å opprettholde samhold med og velferd for hverandre: «Det lå mye omsorg og kjærlighet i 

en slik kasse (...) du verden for en rikdom! Vi levde lenge og godt på en slik ''Lofot-kasse''» 

(MO96No56: 5).  

 Informantene gir uttrykk for sterke følelser ved fiskernes hjemkomst, som også 

markerer den siste fasen i ritualet. Lofotfisket, hvor nødvendig og nyttig det enn er, preges av 

utrygghet, angst og visshet om at det hvert år faktisk er noen som ikke kommer hjem i god 

behold: «Var avskjeden tung, så var ikke jubelen mindre når vi kunne rope i kor: ''Nå kjem 

han pappa!''» (MO81No40: 6). For barna var kanskje avslutningen av fisket spesielt viktig, 

når far og brødre endelig kommer hjem.  
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Vi kappsprang ned til fjæra når han kom roende iland fra båten, for å ønske han velkommen. (...) Vi ble 

løftet høgt opp, klemt og svingt rundt, og vi elsket han og gledet oss voldsomt over å ha ham hjemme i 

god behold. For vi visste at fiskaryrket var farlig, og var alltid redde når det var uvær, og de var ute på 

havet. (MO96Tro20: 1) 

 

Hjemveien for de som hadde vært på fiske kunne nok «(...) føltes uendelig lang, men heim 

kom de, lykkelige og velkomne!» (MO96Tro9: 4).  

Lofotgaven skal nevnes. Denne er en annen viktig utveksling som bidrar til å reintegrere 

fiskeren og reetablere familien. Å få gave av de som har vært borte settes gjerne i 

sammenheng med at fisket er lønnsomt og fiskerne i denne perioden har hatt litt ekstra midler 

å rutte med, til fordel for de hjemme. En informant skriver spesielt om at hun som barn ikke 

helt forsto hvorfor mor og bestemor gråter når faren reiser til Lofoten. Det hun derimot vet er 

at «(...) til våren var de heime igjen og da fikk vi lofotgave, og alt var bare herlighet.» 

(MO96Nor38: 13). Gavene var gjerne til både lyst og nytte: «(...) en liten dukke til oss 

jentene, kjoletøy til mor (...)» (MO96Tro20: 1). Hvor store og fine gavene kunne være var  

avhengig av hvor godt utbytte fiskeren har hatt i Lofoten. En informant nevner at hun spesielt 

«(...) kan huske at pappa hadde kjøpt selluoiddukkenoder [dukkehoder], en gang han kom 

hjem (...) (De hadde fiska godt)» (Mo96Tro50: 1). Fiskeren har med seg noe av verden 

utenfor til de som har ventet tålmodig hjemme. Dette er det siste handlingen i en serie rituelle 

hendelser, som alle er med på å trygge og styrke familiens samhold i ritualet. Forberedelser, 

oppakking, brev, konekasser og gaver er alle elementer som viser ritualets funksjon og 

behovet for trygghet og kontinuitet.  

Individuell livshøytid: Fra skårunge til fullbefaren fisker 

Lofotfisket er en individuell livshøytid for de unge guttene som er med for første gang, og på 

denne turen er ungguttene skårunger. Både informantene som selv har vært skårunger og 

informanter som har opplevd fenomenet utenfra, trekker fram den første turen på Lofothavet 

som en spesielt viktig hendelse. Her er det mannskapet på båtene, inkludert skårungen, som 

utgjør et rituelt fellesskap. Skårungen går på sin førstereis på Lofothavet fra barneliv til 

voksenliv. Han separeres fra sin opprinnelige tilværelse, og etter opplæring og disiplinering 

blir han fullbefaren fisker og voksen mann. Om hovedpersonen i et overgangsrituale, det 

rituelle subjektet, har Turner brukt metaforen rituell passasjer (Turner 1995: 94). Om 

skårungene på sitt første Lofotfiske kunne betegnelsen ikke passet bedre.  Skårungen er 

nybegynner, og nybegynneren er en tabula rasa – ei blank tavle som underveis i ritualet skal 

fylles med kunnskap og erfaring (Turner 1995: 103). Hovedpersonen skal læres opp, og både 

skårungen og resten av mannskapet må gjøre en stor innsats for denne opplæringa.  
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Informantene bruker også en del andre benevnelser om de unge guttene, knyttet til hvilke 

oppgaver de hadde under fisket. Skårungen kan være kokkgutt/-glunt og ha ansvar for 

matlaging i rorbua eller han kan være ramnkar og ha som hovedoppgave å være med å ro 

båten. Dessuten var han gjerne halvkar – en som hadde halv lønn. Hvilken alder skårungene 

har når de drar på førstereis varierer, informantene nevner at guttene har vært i alt fra 8-10 til 

15-16 år på tidspunktet de har blitt med som skårunger. Uavhengig av alder og oppgaver er 

den første turen en avgjørende hendelse før guttungen kan regnes som voksen.   

 For mange av informantene har havet og fisket vært en av nokså få mulige yrkesveier, 

og det later til at guttene helt fra barnsben av har vært bevisst at de på et tidspunkt kom til å 

være med på Lofotfisket som skårunger. Havet er «eneste tilbud (...)» (MO81Tro22: 1) og 

fiskeryrket «den mest nærliggende utveien» (MO96Tro47: 7). En informant slår fast at «(...) 

valget var enkelt. Det var for en ungdom dengangen, sildefiske om høsten, lofotfiske om 

vinteren, fiske eller fiskearbeid på Finnmark om våren (...)» (MO96Tro10: 10). Fiskeryrket 

gikk gjerne i arv fra far til sønn:  

Å velge et annet yrke enn fiskerens var på disse kanter svært vanskeligt. Eide en man en båt så ble jo 

sønnene  hans med  (...) efterhvert som de vokste til. Og en av dem overtok gjerne båten når faren gik ut 

av yrket. (...) Det var fisket som var det lotteriet som det ble spillet i av de aller fleste i bygda. (…) For 

mig var det umulig å velge et annet yrke enn fiskerens for der var intet annet å få. (MO81No6: 66). 

  

At fiskeryrket for noen har vært en selvfølge, kommer til syne i hvordan informantene 

allerede som små barn forholdt seg til forventningen om sitt eget yrkesliv: «Vi lekte 

fiskeskøyte, og jeg var skipper som stod i Styrehuset og kommanderte. Vi lekte på land det 

som vi visste at de voksne dreiv på med når de var på fiske.» (MO96Tro59: 3).  

 Samtidig som Lofotfisket er en dyd av nødvendighet, uttrykker en del informanter 

sterke følelser av lengsel etter å få være med. Her tydeliggjøres både ønsket om voksenstatus, 

behovet for å bidra økonomisk og at Lofotfisket rett og slett er noe annet enn det hverdagen 

vanligvis består av. En informant hvis far døde da barna var små, beskriver det slik:   

«[Brødrene] reiste på fiske med andre, og senere på ishavsfangs. Etter dette var det de andres tur å reise 

på fiske  etter som alderen kom. Derfor ble dette en idealdrøm for oss yngste. Den store drøm var å få 

reise bort, og tjene penger.» (MO81Tro5: 6, min kursivering).7  

 

Informantene setter gjerne sin egen førstereis i sammenheng med forholdet til skolegang og 

konfirmasjon. En informant forteller at faren hans heller ville ha han med på Lofotfisket det 

året han egentlig skulle stå til konfirmasjon. Han er ikke akkurat lei seg for at læreren da går 

med på at «(…) jeg skulle ta igjen en del av skolforsømmelsen når vi kom fra Lofoten – spør 

om jeg var glad.» (MO81No28: 3). En annen informant nevner at skårungeferden kunne være 

 
7 Denne informantens minneoppgave er skrevet utelukkende i versaler. Dette er omgjort for å lette lesebildet.  
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konfirmasjon så god som noen: «Det var ikke vanlig at gutter gikk i konfirmasjon. De drog ut 

på fiske så snart de var ferdig på skolen.» (MO96Tro59:33). Et tilbakevendende tema er at 

guttene som reiser på Lofotfiske i en periode naturlig nok blir borte fra skolen. Noen fikk 

muligheten til å ta igjen skolegangen seinere. Andre ble gående uten skolegang – yrkesveien 

var jo allerede lagt. En informant forteller at han som 12-åring trivdes godt på skolen, men at 

faren mente han da var «(...) såpas stor at jeg måtte være med på Lofotturen som kok.» 

(MO64Tro3: 3). Konflikten mellom skolen og arbeidslivet er et aspekt ved fiskerikulturen i 

Nord-Norge som tidligere har vært undersøkt og beskrevet. Gustav Rossnes (1988) har i en 

artikkel sett på hvordan forholdet mellom skolefravær og barnearbeid så ut i Helgøy i Troms 

på slutten av 1800-tallet. Han omtaler arbeidet i tilknytning til hjemmet og familiens 

overlevelse som en viktigere sosialiseringsinstitusjon enn det skolegangen var (Rossnes 1988: 

42-43). Det samme finnes i minneoppgavene, kanskje spesielt i utsagn som «Mange foreldre 

kunne ikke skjønne at store sterke gutter som kunne gjøre nytte for seg skulle plages med 

skolegang.» (MO96Tro59: 25-26). En kan ane at noen av informantene har litt blandede 

følelser for valget om å sende guttene på Lofothavet i stedet for på skolen og til konfirmasjon. 

Samtidig er skårungeferdenn svært viktig for overgangen fra barn til voksen, og markeringen 

av den virker muligens mer matnyttig for skårungen selv enn skolegang og konfirmasjon. 

 Under fisket er skårungen både fysisk og mentalt et annet sted enn til vanlig, hvilket 

gjør det tydelig at dette en periode preget av liminalitet og annerledeshet. Skårungen må 

utføre tungt og omstendelig fysisk arbeid som hører spesielt med under fisket. Ved å gjøre det 

voksne arbeidet så godt han kan, vil skårungen tilegne seg kunnskap og erfaringer han senere 

kommer til å behøve som voksen fisker, og han får vise at han er stor nok for oppgavene.  

 Informantene som har vært skårunger, forteller at de ofte var trøtte og slitne og 

arbeidet lange dager. Var skårungen kokkglunt skulle han ikke bare være med på havet, men 

også lage mat til mannskapet og holde orden i rorbua. Han kunne få andre oppgaver i tillegg, 

som å «tre hau» (MO64No45: 12) eller holde bruket i stand. Det ble lange dager for 

yngstemann, for å få unnagjort alt var han «(...) første mann opp og siste mann til køys» 

(MO96Tro38: 3). Ansvaret for maten kunne sette kokkgluntens ære på spill: 

«Før jeg fikk riktig taket på kokinga, hadde jeg vært så uheldig å svi byggryna fast i pannebotnen. Jeg 

skrapet  nå laus det meste, men suppa ble jo unektelig noe svart. (...) Fadesen ble jo snart oppdaget, og 

hva som da kom  til uttrykk skal jeg stilltiende forbigå - men det ble gapskratt fra de øvrige ved bordet. 

I en slik stund var det ikke artig å være kokkglunt, selv om jeg godtet meg over episoden.» 

(MO96Tro24: 13).  
 

Skårungene arbeidet hardt, og faren for å bli utflirt var stadig vekk til stede. Allikevel er det 

nesten påfallende hvordan informantene forteller at de tenkte og forholdt seg til situasjonen da 
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de selv var skårunger og fisket sto på som verst. En nevner at det for eksempel er «(...) utrolig 

hva en guttekropp tåler når spenningen er stor» (MO96Tro38: 3). Skårungen visste godt at 

han «(...) maatte jo vise seg som kar ogsaa, om en bare var 11år.» (MO64No45: 13). «Å vise 

seg som kar» er et viktig sosialt aspekt ved det å være skårunge. Like viktig som de faktiske 

oppgavene skårungen skal utføre, er den sosiale kontrollen resten av mannskapet utøver på 

han. Spesielt i denne fasen kommer det rituelle samholdet – communitas – til syne i forholdet 

mellom ritualets hovedperson og de andre aktørene. Skårungen er nederst i hierarkiet på 

båten, og han skal underordne seg resten av mannskapet generelt og høvedsmannen spesielt. 

Selve begrepet skårunge kan også tolkes som en del av disiplingeringa unggutten 

skulle gjennomgå. En skårunge er «(...) samme navn som ungene av svartbak og stormåse 

bærer sålenge de har de brune fjærene som viser at de ikke er voksne fugler.» (MO81No6: 

62). Turner har i sin analyse nevnt en sammenheng mellom ord og status. Å omtale den som 

skal gjennom et overgangsrituale som et spedbarn eller diebarn, er kjent i flere 

sammenhenger. Turner hevder dette symboliserer hvordan ritualets hovedperson er på vei fra 

en tilstand til en annen, uferdig og i utvikling (Turner 1996: 512). Det rituelle subjektet må 

stilltiende godta instruksjoner, formaninger, fornærmelser og generelt ydmykende oppførsel 

fra den eller de som er over dem i rang (Turner 1995: 95) – eller for å si det med informantens 

ord: «(...) hvad skulle jeg gjøre jeg var en tenåring som var kommen ilag med fremmede folk, 

jeg tenkte det var best å holde kjæften.» (MO64No11: 4-5). En informant forteller om hva 

som skjedde da han prøvde å utfordre de eldre fiskernes status og kunnskap. Et forskningsskip 

hadde vært på tokt i Lofoten under Lofotfisket, og da de lå til kai i Svolvær ble fiskerne 

invitert til forelesning og bildeframvisning:  

«Da jeg om kvellen kom tilbake til rorbua var jeg enfoldig nok til å fortelle hvad jeg hadde lært, om 

loddetorsk, torsk og skrei i Lofoten, skreiens nærings og gytevandring m. v. (...) At jeg som både var 

skåronge og dertil ikke hadde fått "tørket brystmelka fra kjeftvika" kom og forsøkte å lære gamle fiskere 

noe nytt om fisk og fiskeri kunne selfølgelig ikke godtas (...)» (MO81No28: 5).  

   

Informantene har et nokså pragmatisk forhold til disiplineringa de gjennomgikk under sitt 

første Lofotfiske. Den var helt nødvendig for at skårungen skal finne sin plass i hierarkiet og 

for å holde orden i den sosiale rangstigen. Ungguttene måtte «(...) lere seg til å lystre, og å 

holle kjeft, selv om de hadde lyst til å motsi høvedsmannens avgjørelser.» (MO64No20: 14). 

Havet og fiskeryrket var farlig, og disiplinen skulle forberede guttene på farene som kunne 

vente dem: «Vi skulle herdes mot en vill og nådeløs, venn og motstander som havet alltid vil 

være for dem som skal hente sin næring der.» (MO96Tro38: 22).     

Heldigvis for skårungen var det ikke bare hardt arbeid og streng disiplin under det 

første fisket. Fenomenet skårungestykke nevnes i mange minneoppgaver. Dette er små, viktige 
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deler av ritualet, der mannskapet fikk skjemte og tøyse med skårungen. Lek og moro på egen 

og andres bekostning kan ofte være et viktig element i ritualene (Abrahams i Turner 1995: vi). 

Et skårungestykke var en slik lek og mannskapet har lov til å ha det morsomt på skårungens 

bekostning. Skårungestykkene knyttes til bestemte steder i leia på vei til fisket eller i Lofoten. 

Steder med navn etter sagnfigurer, dyr eller fugler kunne være opphav til mye moro. Ved 

holmen Loppakalven kunne skårungen få beskjed om å helle sølevann over ripa. «Når han det 

hadde gjort kunne de ældre kameratene fortelle ham at nu hadde han "vatnet" Loppakalven og 

om han kunde forstå om "kalven" var tørst og trengte mer "vatten" Og så lo de av ham.» 

(MO81No6: 63-64). Ved Værholmene eller Svolværgeita skulle skårungen «slakte»:  

«Det skjedde på den måten at en av mannskapet fant tak i en taustump og en kniv og bad skårungen 

skjære av tauet. Når han skar sto en annen av mannskapet klar med en stav og ei bøtte, bøtta var til å ha 

blodet i. Når kokken eller skårungen skar måtte alle mann på dekk brekte så det hørtes over hele båten.» 

(MO81Tro22: 20)  
 

En tredje variant foregår ved fjellformasjonene Vågakallen, Svolværkjerringa og 

Henningsværkallen. En av mannskapet lurer skårungen til å ta av seg lua, før mannskapet 

svarer med «(...) et rugende "Goddag kjærring", eller kall, alt ettersom.» (MO81Tro22: 21). 

En siste variant foregår i sundet Molldøra, der skårungen blir «(...) bedt om å åpne ovnsdør, 

lugardør, maskin eller rorhusdør og hadde derved åpnet Mollhusdøra og gjort sin første 

skårungestrek.» (MO96Tro38: 2). Skårungestykkene beskrives ikke som ondsinnet moro, men 

som uskyldig spøk – og de hørte med under skårungens første tur. Latteren er et nødvendig 

avbrekk fra det harde arbeidet under fisket. Samtidig er det enda en måte aktørene opplever å 

være sammen om noe rituelt. Både skårungen og mannskapet vet at skårungestykkene hører 

med til unntakstilstanden de er sammen om å oppleve, og dette kan igjen sies å bekrefte 

overgangsritualet og styrke det rituelle samholdet.      

 På vårparten går Lofotfisket mot slutten. Fangsten avsluttes, fortjenesten gjøres opp og 

fiskerne begynner på hjemreisa. Skårungen skal hjem, men han skal også reintegreres i 

fellesskapet hjemme, denne gangen med en status han ikke hadde før fisket. Også her forteller 

informantene om en rekke ulike handlinger og hendelser på veien mot å bli fullbefaren. Som 

en markering mot slutten av fisket, gjerne på «Den store brennevinsdagen» i slutten av mars, 

skulle skårungen hanse.8 Ved hansinga skulle skårungen spandere brennevin på resten av 

mannskapet. Flaska går rundt og deles av alle som har vært med på båten skårungen har vært 

mannskap på. Dette er svært viktig, for guttene «(...) var ikke lengere skårunger etterat de 

hadde "hanset"» (MO64No20: 14). En informant skriver utfyllende om seremonien og om 

 
8 Den store brennevinsdagen omtales som en festdag for Lofotfiskerne i slutten av mars. Dette har vært dagen da fiskerne 

fikk deler av oppgjøret for fisken som var solgt, og man hadde tid og midler til en fest. Jmfr. MO81Nor25: 77. 



 

 

16 

 

konsekvenser i form av sosiale sanksjoner hvis den ikke ble gjennomført som den skulle:  

«(...) Hadde han foresatte ombord tok disse seg som regel av seremonien. Flasken gikk på omgang og 

alle ombord måtte ta seg en støyt. Var man en 12-13 mann ombord skjønner man nok at denne ene 

 tradisjonsbestemte flaske sto bare for litt troskjyldig moro og skapte ingen holloy eller feststemning. 

Uten at jeg kan gi noen nærmere forklaring på det må det nevnes, at viss omstående seremoni ikke ble 

utført som den skulle ville denne stakkars skårungen gå rundt med en tittel på neste tur, en tittel som det 

ikke passer og kommentere nærmere, men det var et stykt ord.» (MO81Tro22: 22).9  

 

Hansinga kan settes direkte i sammenheng med at ordet skårunge henspiller på en fugleunge: 

«(...) og mens de drak kunde de erklære at nu så de "skårunge-dunen" fyke av ham og han 

herefter var full kar som Finmarks-fisker.» (MO81No6: 64).10    

 Oppgjør og fortjeneste er enda et element på veien mot voksenstatus. Betalinga 

varierer etter hvor godt fisket har vært, og guttene på førstereis hadde ofte mindre lønn enn 

det voksne mannskapet (jmfr. MO81Tro22). For mange var dette første gang de hadde sine 

egne penger mellom hendene. Innkjøp av egne, voksne klær hører med: «I Svolvær kjøpte jeg 

min første blådress, sko, kalosjer og en kasjettlue - alt for kr. 60,-. Jeg hadde fått kr. 100,- av 

de 358,- som jeg hadde tjent, så jeg følte meg rik og fri.» (MO96.Tro38: 6, min kursivering).

 Den hjemvendte guttungen har forlatt barnestadiet, og er langt på vei innlemmet i et 

voksent fellesskap. Guttene er «(...) temmelig "fullbefarne": togg tobakk og prata som voksne, 

hadde "rodd fiske" og gitt en god dag i hele skolen stund imellom» (MO81No20: 2). Den 

personlige utviklinga fører med seg både selvtillit og anerkjennelse: «Så fortalte de – kanskje 

serlig for jentene – om de bedrifter de hadde vært med på. Men de nevnte ingenting om de 

ganger de hadde ligget sjøsyke i framskotten og "spydd", og ønsket seg heim til mor» 

(MO64No20: 24). Som et ledd i reintegreringa hjemme, kan guttene fortsatt ha behov for 

mors hjemlige omsorg, kanskje særlig akkurat når de er ferdige med å være skårunger:  

«Skårungen kunne ikke slappe av før han sto i fjæra i heimstøa. Det gikk en 14 dags tid for han klarte å 

sove seg kvil. I kvileperioden stelte mamma godt med han. Landssmør, gomme og kumelk gjorde 

underverker. Formen måtte være sånn noenlunde til neste innsats.» (MO81Tro22: 22).  

 

Også utenfor båten har skårungen fått høyere status enn før, og de nye strukturene viser seg 

helt konkret også i hjemmet:  

«Det kjentes lett for brystet når vi med flagget til topps ankret opp hjemme. Som vanlig vanket det litt 

ekstra og pappa hentet konjakkflaska og slo opp i glassene. Nå hadde jeg rykket litt høyere opp i 

bordplasseringen og fikk dramglass med konjakk. Tidligere var det bare litt i et fingerbøl til oss ungene, 

for ved hjemkomsten skulle alle delta.» (MO96Tro38: 6).  

 

 
9 Informanten lar dette stygge ordet forbli usagt, men i følge Norsk Historisk leksikon/Lokalhistoriewiki er betegnelsen på en 

som unnlater å handse det definitivt nedsettende begrepet en klofetting. Elektronisk tilgjengelig artikkel:  

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Handsing (innhentet 24.05.14.) 
10 Jeg har valgt å ta med noen få opplysninger om opplevelser på Finnmarksfisket i tillegg til fra Lofotfisket. Mange reiste 

begge steder på årlig fiske, og informantene som nevner begge fiskeperiodene behandler erfaringene derfra under ett.  

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon:Handsing
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Skårungen tas ut av sin vanlige hverdag og må gjennom harde strabaser, opplæring og 

disiplinering før han altså kommer ut på den andre siden som fullbefaren fisker. 

Skårungeferden viser hvordan handlinger som er nødvendige for enkeltmenneskets 

overgangsritualer, også er viktige for hvordan de sosiale strukturene fungerer i det større 

fellesskapet. Når skårungen returnerer fra sin første Lofottur har han også med seg 

kunnskaper og erfaringer som kommer til å bli viktige for å sikre mat og levebrød også for 

generasjonene som kommer etter han. Overgangsritualet er del av enkeltmenneskets livsløp, 

men også en del av den større sammenhengen og strukturene i et gitt samfunn.  

Avslutning 
 

I denne oppgaven har jeg benyttet meg av minneoppgavene som kilde til kulturelle uttrykk i et 

konkret fenomen. Minneoppgavene er beretninger om hvordan livet har vært levd – og 

opplevd – for enkeltindivider. Hva informantene velger å ta opp og hvilken betydning de 

legger i sine egne opplevelser, gjør at beretningene i seg selv kan opptre som kulturelle 

symboler og uttrykk. Jeg har vist hvordan et fenomen som Lofotfisket gjenspeiler seg i 

vanlige menneskers erfaringer og hvilke deler av sin identitet informantene trekker fram når 

de skal fortelle om sitt liv.          

 Når Lofotfisket behandles som et kulturelt ladet nøkkelsymbol, kan man komme et 

stykke bak etterprøvbar kunnskap og praktiske handlinger. Slik får en også tak på 

meningsinnholdet og Lofotfiskets kulturelle side. Ritualets ulike faser kan identifiseres ved å 

sette rasjonelle handlinger i sammenheng med teoriene om ritualenes struktur og funksjon. 

Selv om det rituelle aspektet ikke nødvendigvis er uttalt i minnematerialet, vil det ligge koder 

og tolkbare tegn i informantenes beskrivelser. Ritualer er gjøren og informantenes 

refleksjoner viser at det rituelle kommer til uttrykk i det rasjonelle og praktiske.   

 Lofotfisket er fortsatt symboltungt og ladet med kulturelle uttrykk. Selv med moderne 

båter, kvotesystem og økte krav til inntjening er fiskerne fortsatt avhengig av naturens luner, 

og ingen vet sikkert hvor mye torsk som har tenkt seg inn i Vestfjorden på gytevandring neste 

år. Fisket brukes aktivt i retorikken om næring og framtid i Nord-Norge, spesielt i konflikten 

mellom oljeboring og fiskerivirksomhet. Som nøkkelsymbol er Lofotfisket stadig en viktig 

del av livet og selvforståelsen for både menneskene og samfunnet som opplever det. 
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Kilder og litteratur 
Tabell over minneoppgaver fra Nordland og Troms, innsamlinger i 1964, 1981 og 1996 

Minneoppgavene om refereres i oppgaven er markert med *. De resterende er oppgitt som 
en del av den generelle bakgrunnsinformasjonen oppgaven bygger på.  

Nordland 1964    

Oppgavenummer Informant kjønn Informant fødselsår Sted  

11* M 1895 Rana 

20* M 1893 Leirskardalen, Korgen 

30* K 1880 Mosjøen 

45* M 1881 Vestvågøy, Lofoten 

Troms 1964    

Oppgavenummer Informant kjønn Informant fødselsår Sted  

3* M 1891 Trollvik i Lenvik 

18 M 1895 Trondenes, Harstad 

21* K Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

Nordland 1981    

Oppgavenummer Informant kjønn Informant fødselsår Sted 

6* M Ca 1903 Offersøy, Buksnes 

17 M Ikke oppgitt Tørfjorden, Sørfold 

20* Ikke oppgitt Ikke oppgitt Nærøy, Øksnes 

25 M Ikke oppgitt Handsnesøy, Nesna 

28* M Ca 1900 Vevelstad, Brønnøy 

34 K 1901 Vefsn 

40* K Ca 1900 Vevelstad 

62* M Ikke oppgitt Lofoten  

88 M 1911 Borge 

Troms 1981    

Oppgavenummer Informant kjønn Informant fødselsår Sted  

2 K 1900 Hamnvik, Ibestad 

5* M 1914 Sørreisa 

20 M 1905 Andørja, Ibestad 

22* M Ca 1910 Skånland 

26b M Ikke oppgitt Ikke oppgitt 

Nordland 1996    

Oppgavenummer Informant kjønn Informant fødselsår Sted  

3 M Ca 1920 Narvik 

20* M Ca 1920 Sjona, Rana  

38* K 1927 Rangsund 

56* M 1920 Hamarøy 

Troms 1996    

Oppgavenummer Informant kjønn Informant fødselsår Sted  

9* K 1914 Lakselvbukt, Tromsø 

10* M 1916 Slåttnes, Tromsø 

11 K Ikke oppgitt Ullsfjord 

20* K 1930 Ikke oppgitt 

21* K 1915 Ryøya, Tromsø 

24* M 1916 Kvæfjord 

38* M 1923 Sjurnes, Tromsø 

47* M Ca 1920 Senja 

50* K 1920 Mefjordvær, Senja 

59* M Ca 1920 Karlsøy 



 

 

19 

 

Minneoppgaver 

I oppgaven er minneoppgavene referert med de siste sifrene i årstallet, forkortelse for fylket 

og minneoppgavens nummer i innsamlingen. Eks: (MO64No11) og (MO81Tro20).  

 

Minneoppgave for eldre 1964 og 1981. Norsk Folkeminnesamling, Institutt for kulturstudier 

 og orientalske språk, Universitetet i Oslo. Digitalisert versjon, tilgjengelig fra:   

<http://www.hf.uio.no/ikos/tjenester/kunnskap/samlinger/norsk-

folkeminnesamling/livshistorier/> 

 

Minneoppgave for eldre 1996. Norsk Folkeminnesamling, Institutt for kulturstudier og 

 orientalske språk, Universitetet i Oslo. Upublisert. 

 

 

Invitasjoner til minneoppgaver 

Nasjonalforeningen for eldres helse og velferd. 1964. Invitasjon til minneoppgave for eldre. 

Brosjyre med emneliste.  

Tilgjengelig fra: <http://www.hf.uio.no/ikos/tjenester/kunnskap/samlinger/norsk-

folkeminnesamling/livshistorier/Emneliste_64.pdf> (Innhentet 03.04.14.) 

 

Landslaget for bygde- og byhistorie og Nasjonsforeningen for folkehelsen. 1981. Invitasjon til 

minneoppgave for eldre. Brosjyre med emneliste.  

Tilgjengelig fra: <http://www.hf.uio.no/ikos/tjenester/kunnskap/samlinger/norsk-

folkeminnesamling/livshistorier/Emneliste_81.pdf> (Innhentet 03.04.14.) 

 

Landslaget for lokalhistorie, Norsk etnologisk gransking og Institutt for kulturstudier ved 

Universitetet i Oslo. 1996. Invitasjon til minneoppgave for eldre. Brosjyre med emneliste. 

(Ikke tilgjengelig på internett.) 

 

Nettressurser 

Handsing (leksikonartikkel). 07.12.10. Lokalhistoriewiki. Tilgjengelig fra: 

 <http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Leksikon.> (innhentet 24.05.14.)  
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To åttringer på havet under Lofotfisket i 1928. Foto: Anders Beer Wilse.   

 Publisert i: Lysvold, S. 2013. «I denne boka får ikke oljeindustrien slippe til». 

 Nettartikkel. NRK. 02.11.13. Tilgjengelig fra: <http://www.nrk.no/nordland/skrev-bok-
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