Bildförteckning för lärare inför besök på Ålands Jakt- och Fiskemuseum
Bild 1: Hemsnickrad brodd - Antagligen en äldre form av brodd som placeras på skorna för
att förhindra halkolyckor.
Bild 2: Nätsticka/Nacksticka – ett handredskap på vilken man hänger upp fiskenät när man
tar upp dem ur vattnet. Var förr i tiden tillverkade av trä, idag är de flesta av plast.
Bild 3: Kräftmjärde – en infångningsbur ämnad för kräftfiske. Idag är burarna mer avlånga
med trattformade öppningar där kräftorna letar sig in och blir instängda. Just denna är
gjord av trä, numera ofta gjord av nylontråd.
Bild 4: Vettar – Konstgjord fågel som används vid fågelskyttejakt. Vettarna läggs ut i
vattnet nära strandkanten för att locka till sig fåglarna, varefter de påskjuts av jägarna som
gömmer sig i s.k. skåror (ett gömställe ofta byggt av stenar) inom skotthåll.
Bild 5: Sälharpun – Ett spjutliknande vapen ämnat för jakt av större vattendjur, såsom
sälar. Spetsen, där en lina är fastsatt, fastnar i djuret medan skaftet sedan flyter.
Bild 6: Skötflöte/Kocka – Ett flöte av trä ämnat för fiske med nät som håller det upprätt i
vattnet. Skötflötenas 'ståndare' (delen som är ovanför vattenytan) var ofta personligt
utformade så att fiskarna kände igen sitt eget flöte.
Bild 7: Ryssja – Fångstredskap för fiske där de trattliknande delarna leder in fisken varefter
den ej hittar ut och blir instängd.
Bild 8: Pundare – En äldre tiders våg/viktenhet. 1 skålpund=32 lod=425 gram
Bild 9: Dragg – En slags ankare av enklare typ gjorda av trä och metall där
metallstängerna gav tyngd så den drogs längs med botten och trädelarna hakade fast i
havsbottnen.
Bild 10: Musfälla – Ämnad för fyra möss. Längst inne i hålet placeras betet. Framför betet
placeras en tråd mössen måste gnaga av för att komma in till betet. När tråden går av
hängs mössen tack vare fjädermekanismen.
Bild 11: Träblock – Hjälpmedel för att hissa eller hala föremål genom att ändra riktning på
dragningskraften.
Bild 12: Ljuster – Gaffelliknande spjut för ljusterfiske där fisken spetsas i vattnet. Har
funnits olika förbud för denna sortens fiske i och med att det kan skrämma bort lekfisken
från strandvattnet.
Bild 13: Eldkorg – Hjälpmedel vid fiskljustring (en fisketeknik som vid mörker, främst under
hösten) där eldkorgen fungerade som belysning ovanför vattenytan där ljuset lockade till
sig fiskarna.
Bild 14: Bindnål – Redskap vid bindning av nät, gjord i ben eller trä.

