Akkurat slik vi har lært å se han de siste årene. Som regel alltid engasjert, alltid blid og i fargerik dressjakke fra Moods of Norway. Nå
er Øystein Rabben i ferd med å gi seg som tillitsmann i Norges Fiskarlag. Men han vil helt sikkert være en flott ressurs for lokallaget og
kulturlivet i Austevoll i enda mange år. (Foto: Thv jr.)
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Øystein Rabben har vært
med på det meste, også på
ishavsskuta «Sjannøy» fra
Ulstein. Siden gikk det mest i
ringnotfiske.

Siste runde for Rabben
I år er det nøyaktig 50 år siden Øystein Rabben
tok ledervervet i en forløper til det ene av Fiskarlagets to største lokallag. Det er enda lenger
siden han begynte på brisling- og størjefiske,
for siden å bli både skipper og bas. Nå går det i
kokefisk til eget bruk, og til våren vil han gi fra
seg ledervervet i Austevoll Fiskarlag. Men han
mener minst like mye som alltid.
Før vi hilser på Øystein Rabben, må han ta imot fisker,
fiskebåtreder og gammel
fiskarlagskollega Ole Strand,
som også går av båten i Bekkjarvik. Rabben selv er aller
mest fisker.
— Jeg har aldri drømt om
noe annet enn å være fisker.
Det kunne ikke ha falt meg
inn å drive med noe annet,
slår austevollingen ettertrykkelig fast. Men legger raskt til:
— Dersom jeg måtte
velge noe annet enn fiskeryrket, måtte det ha vært å
bli los. Og hvis jeg skulle ha
vært noe annet enn mennes
ke, ville jeg ha vært gråmåse.
Eller havsule. De er flotte,
drømmer 75-åringen og
markerer først og fremst at
det er ganske fjernt å tenke
seg noe annet yrkesvalg.
Denne bestemmelsen ble
trolig formet til lenge før han
selv fikk prøvd fiskeri på
skikkelig. Mens Øystein ennå
gikk på skolen, i alderen da
han kunne ende i snøballkrig
med Inge Halstensen, var
faren og storebrødrene på
hjelping på vårsildfisket med
familiens egen «Wisting» på
56-57 fot. Sildefisket var i
ferd med å flytte seg sørover, og Austevoll-snurperen
«Eldjarn» fant en kjempedott

i Selbjørnsfjorden. Rabbenkarene hadde også tatt seg
til Selbjørnsfjorden for å se
om det var noen å hjelpe.
«Eldjarn» gjorde et kjempekast kast, «Wisting» var
med på å laste, og yngstebror Rabben husker ennå
hektolitertallet og stemningen
etterpå.
— Så kom de hjemom
for å ligge over om natta,
og de var så kry! Og det var
ikke bare det, for Tor Østervold var med på «Eldjarn»
og snakker ennå om det
kastet. Også fordi nabobåten
«Staaløy» ikke hadde troen
og heller satte turen mot
Bergen. Den hendelsen står
fremdeles for meg som noe
helt fantastisk, sier Rabben.

fotoutstillingen som Inge
Halstensen har gjort til en
del av kjøpesenteret i Bekkjarvik. Det er mange båter
å peke på.
— Der er «Anna», jakta
som far min arvet. Så ble
den skiftet ut med «Oscar
Wisting» under krigen. Det
var i 1944. Om vinteren drev
de sildefiske, om sommeren
var det brisling. Etter hvert

gikk far og brødrene mine
over til å føre småsild fra
snurperne til sildoljefabrikkene i stedet for å fiske
brisling, forteller 75-åringen.
Hjemstedet da som nå,
var Rabben — en samling
jordlapper, knatter, viker og
husklynger på nordkysten
av øya Selbjørn, 10-15
minutters svingete biltur fra
Bekkjarvik. Jorda var god å

Slått og størje
Etter at vi har kommet oss
i land, tar han oss med på
en runde i den innholdsrike

— Størjefisket er alldeles
fantastisk. På 60-tallet fikk jeg
være med på nye «Vima» etter
størje. Dekket var så fullt av fisk
at vi nesten ikke kom oss ned i
lugaren, erindrer Rabben. Som
dette bildet viser, var det mange
størjefiskere som opplevde det
samme.
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ha den gangen, og Øystein
nevner både fire kyr, høns,
sauer og hest — og naturligvis slått (46-52 høylass) som
måtte gjøres. Han var yngst
av ti. Han slapp ikke til på
fiske som nykonfirmert; det
ble jobbing hjemme på et
sildesalteri.
— Men sommeren 1957
fikk jeg være med onkelen
min på brislingfiske. Etter
noen år der fikk jeg jobb på
størjefiske hos Brødrene Birkeland, på nye «Vima». Det
var fantastisk! På første kast
fikk vi nota full av størje; 220
kilo i snitt. Det var mye kav
og skikkelig tungt. Vi rakk
ikke størja med troden og
måtte pilke dem opp. Til det
brukte vi to-tretoms rør fulle
av bly og tre utretta kveiteangler. Full last, 20 fisker i «Måsholm» , og vi måtte bikke
fisker til side for å komme
ned i lugaren. Siden brukte vi
en og en halv dag på å bøte
nota der størja hadde tatt
seg igjennom. Størjefisket
var fantastisk! Jeg håper det
kommer igjen så folk får kose
seg med det, sier Rabben.

Skipper og bas
Tiden da han begynte i
onkelbåten, fra 1957, var
egentlig svært knepen for

Alle har sin jobb om bord i en
fiskebåt. Men det er aldri tvil
om hvem som er sjefen. Det er
skipperen. Basens departement
er å bestemme når det skal
kastes og hva man f.eks. skal
gjøre med en skadd not, fastslår
tidligere bas Øystein Rabben.

Austevoll-fiskerne, med
dårlig sildefiske og nesten
bankerott kommune.
— De sendte delegasjoner til Oslo for å tigge
om hjelp. Men i 1957/1958
dukket industrisildfisket
ved Island opp; silda ble
frakte hjem i bulk og levert til
sildoljefabrikk. Man slapp å
kappe hodet og salte. Det ble
et kjempefiskeri og redningen
for Austevoll. Noen år senere, rundt 1962/1963 kom det
moderne ringnotfisket med
kasting fra en båt og kaving
med kraftblokk. Da jeg var
på industrisildfiske på Island
i 1962, var det tre båter med
kraftblokk. Og å kaste fra en
båt kunne jo austevollinger
som hadde vært på brislingfiske, sier Rabben.
Etter industrisildfisket og
nødvendige måneder på
Madla og i marinen, ble det
litt feitsildfiske i Nord-Norge
før Rabben gjennomførte
fiskarfagskulen i Bergen. Så

ble det jobb som fisker på
ishavsskuta «Sjannøy» fra
sunnmørske Ulstein.
— Siden gikk det i ringnotfiske på ulike fartøy, sier
austevollfiskeren. Slår man
opp på Øystein Rabben i
«Norsk Fiskerinæring»s
«Hvem er hvem», kommer
det opp både notfisker, skipper, bas og styrmann.
— Hvem er sjef av skipper og bas?
— Skipper. Men det kan
variere etter autoriteten til
basen og om han er en av
eierne. Når det gjelder seilas,
mannskap og ulike administrative ting, er det uansett
kapteinen. Men spørsmål om

når man skal gå, om man
skal kaste eller ikke eller hva
man gjør med skadd not, er
basens departement. Felles
for alle fiskere, er at ingen
slår dem på det å vente og
det å håpe, sier Øystein
Rabben.

Storm og bølger
At det også har vært spenning og action, er det lite tvil
om. Men det er ikke så lett
å lokke slike historier frem i
et intervju. Det gikk jo som
regel bra!
— Da jeg var skipper på
«Elgo» var vi på sommerlodda i Barentshavet og fant
en stor «dott». Den var veldig
dyp, og det var en russer
som holdt på å reke oppi
nota rett etter at vi hadde
kastet. Det gikk bra til slutt.
Etter at vi hadde lasten båten
og gjort sjøklart, kom styggeværet slik at vi hadde kuling
akterut. Fantastisk! utbryter
han og legge til:
— Det mest fantastiske i
fiskeriet er når du har hatt en
hard økt, har lasten båten,
stengt dørene, tatt en dusj

Her er beviset, svart på nesten
hvitt i protokollen: 15. mai 1967
ble Øystein Rabben valgt som
nye leder for Selbjørn Fiskarlag,
senere Austevoll Fiskarlag. Det
vervet har han hatt siden. (Foto:
HMS)
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— Det gikk nesten alltid bra,
uansett hvor mye det stormet,
forteller Rabben. Noe av det han
husker best er en nordøstlig
storm på vei hjem med gamle
«Hargun» og 1.200 hl sild. —
Stormen snudde syltetøyglasset
i skapet opp ned!

og kan sette deg til et godt
kveldsbord eller frokostbord.
Det er himmelrike på jord!
slår han fast. Men været kan
være enda verre.
— Er det styggevær, er
det jo bare å ta det med ro.
Jeg husker en gang vi var på
vei fra Doggerbank med sild
på gamle «Hargun»; 1200
hektoliter, akkurat på slingrepunktet. Det var kanskje
nordøst storm — jeg husker
i hvert fall at han snudde syltetøyskåla i skapet opp ned.
Samme natten forliste en av
Trønderbas-båtene. Men de
berget seg, så det gikk greit,
minnes skipperen, som sliter
med å komme opp med noen
«grusomt ekstreme greier».

har vært med på å styre like
mange ulike lag som han
har styrt skuter. Det begynte
med Selbjørn Fiskarlag, noe
vi har svært god dokumentasjon på. I referatet for 15.
mai 1967 i den håndskrevne
møteboken står det som sak

tre at Ragnvald Tokje frasier
seg gjenvalg slik at unge
Øystein Rabben blir ny formann. Han gikk aldeles ikke
til dekket bord. Det var tøffe
tider i næringen. Halvannen
uke senere — 24. mai 1967
— ble fylkesfiskarlagene

innkalt til krisemøte i Trondheim for å diskutere den
vanskelige situasjonen. Fiskeridirektør Klaus Sunnanå
karakteriserte krisen som
den mest alvorlige siden
1945. Krigen i Nigeria hadde
satt en brå stopp for tørrfiskeksporten og devalueringen
av pundet var også et hardt
slag for sjømateksporten fra
Norge.
Men dette er historie. De
med regneferdigheter har
allerede notert seg at vårt
intervjuobjekt nådde 50 år
som lokallagsleder før han
gir seg til våren. Kanskje blir
det 51?

Lag på lag
De som aldri har vært på
Rabben eller på fisketur med
vårt intervjuobjekt, husker
han kanskje aller best for
den friske, rosa «Moods of
Norway»-dressjakka han har
stilt med på ulike møter de
siste årene. Men organisasjonslivet til Øystein er mye
eldre enn jakka, og mannen

Øystein Rabben har «overlevd»
fem fiskarlagsformenn og tjener
nå under den sjette. Johan J.
Toft og Einar Hepsø var de to
med størst autoritet, mener
han. Førstnevnte var også den
som regjerte lengst — fra 1967
til 1984. (Foto: HMS)
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Fiskeriminister Per Sandberg får et rimelig godt skussmål av fiskarlagsveteranen fra ringnotbastionen Austevoll: — Vi er ikke alltid enige, og
han har noen dumme meninger. Men han snakker i alle fall et språk fiskerne forstår. (Foto: NFD)

— 16. desember 1988 ble
Selbjørn slått sammen
Huftarøy, Hundvåkøy og
Stolmen til Austevoll Fiskarlag. Selbjørn-laget levde
likevel videre som et rent
historielag, Selbjørn Sogelag, forteller Rabben. Ennå
er han medlem av nevnte
sogelag. Han ble også leder
i Austevoll Fiskarlag etter
sammenslåingen. I følge
rapporterte tall til Fiskarlaget
sentralt, er laget i Austevoll
i dag det største sammen
med Vestvågøy i Nordland.
— Vi er størst i Hordaland, selv om Sotra Øygarden har høyere organisasjonsprosent. Går vi noen
tiår tilbake kunne det være
snakk om 140-150 medlemmer. Vi satset på å ha en
skikkelig medlemsfest før jul,
og det trakk folk! Det å treffe
masse ulike folk, er helt klart
en av hovedgrunnene til
Rabbens appetitt på organisasjonslivet. Han er også
med i Sjømannsforbundet
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— Så har jeg fått kommet
rundt og fulgt med på det
som rører seg i fiskerinæringen, sier han og nevner et
siste punkt:
— Det er jo mange
ganger du blir skuffet når du
jobber med ting og ikke får
svar eller det hele renner ut i
sanden. Men av og til dukker
det opp saker som fiskerne
engasjerer seg i, for eksempel i «kvitblåse»-saken
i notfisket etter makrell for
fem-seks år siden. Fiskerne
mente regelverket rundt
markeringsblåsen var både
for strengt og meningsløst.
Direktoratet fikk så mye hyn
at de etter hvert firte på det
meste. Den saken viser hva
fiskerne kan få til og hvor
sterkt det virker når man står
sammen. Det Fiskarlaget
har betydd for de sosiale
ordningene våre, kan ikke
settes høyt nok.
— Er det enkeltpersoner
som har inspirert eller som
har vært særlig viktige?
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— Når det gjelder autoritet, er det to formenn som
skiller seg ut. Den ene var
Johan J. Toft fra Brønnøysund. Den andre Einar
Hepsø. Det var bra greier!
Førstnevnte var forøvrig
ganske godt backa opp av
generalsekretær Arnulv
Midtgård.
— Hvordan syns du Fiskarlaget har utviklet seg?
— Den store skuffelsen
var at man ikke fikk til et
samarbeid på mannskapssiden med Norsk Sjømannsforbund, uten at jeg kan si
hvem som hadde skylden.

Frykter for lokallagene
Øystein Rabben har selvfølgelig sin mening om hvordan
Fiskarlaget bør organisert
seg. Det gjelder også om
det aller siste vedtaket om
tredeling med Nord, Sør og
Fiskebåt.
— Jeg er redd dette

vil føre til en polarisering
som ikke er heldig. Nå kan
Fiskebåt sitte mellom nord
og sør og skifte sol og vind
etter hvem de er enig med.
Trolig vil dette føre til at
lokallagene ender med to
sensurorgan — i hvert fall
dersom forslagene fra lokallagene må gjennom regionlaget. Jeg mener vi skulle
ha opprettholdt kontorene til
fylkeslagene som rene serv
icekontor for lokallagene.
All styring ellers i fylkelagene — regnskap, budsjett,
avlønning og hele pakken, skulle tas vekk slik at
sakene fra lokallagene gikk
rett til Norges Fiskarlag for å
behandles på saksnivå der.
Og så må vi ha i tankene all
utbyggingen som skjer rundt
i kommunene — både i og
ved sjø. Dersom vi svekker
lokallagene, har de nesten
ingen å snakke med. Nå får
vi bare håpe den svekkelsen
ikke skjer.
— Og hva mener du om

Eidesen-utvalget og det
forløpet?
— Nummer en: Alt for kort
høringsfrist. Det er en skam
av fiskeriministeren å komme med en høringsfrist midt
i hardeste fiskesesongen,
når folk ligger 200 mil vest
av Irland og tråler kolmule.
De har jo ikke peiling inni
Oslo på hva de holder på
med. Et år med høringsfrist
og seminarer skulle vi hatt.
Så viktig sak er dette.
— Har du ellers gjort
deg opp tanker om fiskeriministrene du har måttet
forholde deg til?
— Det ser jo ut til at
Sandberg klarer seg bra,
av en eller annen merkelig
grunn. Han har i hvert fall et
språk fiskerne skjønner. Så
kan han likevel ha dumme
meninger i enkelte ting, og
risikere å gå skoene av seg.
Men hun Harstad-jenta,
Elisabeth Aspaker, var jo
ikke bedre.
— Hva med oppsplittingen av fiskeriorganisasjonene, med Kystfiskarlag
og Pelagisk Forening
utenom den store folden?
— At Fiskebåt ble splittet,
ser jeg i alle fall ikke som
den helt store katastrofen.
Også de som gikk over til
pelagisk forening er jo med
på å påvirke. Det viktige er å
hoste opp gode løsninger og
å få politikerne og departementet informert om hva
fiskerne mener er de beste
løsningene.
— Og hva synes du om
utviklingen innen strukturering av flåten?
— Der hadde vi nylig en
kinkig sak. Da det var snakk
om å øke til kvotetaket i
ringnot til 850 basistonn,
hadde Austevoll Fiskarlag
møte i gamlebutikken i Bekkjarvik for å avgjøre hvor vi
sto hen. Da fikk laget et rush
av mannskap som meldte
seg inn. Da det ble knapt
flertall for 650 tonn, altså å
beholde kvotetaket som det
var, meldte noen av disse
seg ut igjen. Men landstyret
tok ikke hensyn til medlemsmassen. Jeg regner
med at det var snakk om en

hestehandel av det slaget vi
risikerer mer av nå. Men det
er jo ikke alltid vi får det slik
som vi vil.

I 2015 kom den 21. utgaven
av fiskerisogekalenderen for
Austevoll med historier og
mange flotte bilder. I mars i
år kom den 23. utgaven. Pris:
100 kroner. — Dette arbeidet er
bare skøy, sier mannen bak —
Øystein Rabben.

Motgang med mening
Samtalen med Øystein
Rabben foregår stort sett
på gjestgiveriet i Bekkjarvik.
Snart venter stor skipsdåp,
men vi rekker en kjøretur
på øya, forbi gamlelåven,
barndomsheimen og huset
Øystein Rabben fikk bygd
selv. Men også forbi Rabben
Egersund, Hordafôr og ulike
viker der det nesten alltid er
kilt inn noen små eller store
fiskefartøy — og så helt ut
til Salthella med den store
moloen og den planlagte fiskerihavnen der. Dette er det
dynamiske utkant-Norge.
— Man peker gjerne på
fiskeriene for å forklare at
man har fått det til i Austevoll.
Men det som var utslagsgivende var rett og slett at fiskeriet ikke ble bygd ned i dårlige tider. På Fjell og Karmøy
fikk de bro og kunne pendle.
I Austevoll var det å holde
seg til båtene de hadde uten
å hyle på staten. Når det så
ble gode tider igjen, hadde
de både kompetansen og de
gamle båtene i behold, sier

Øystein Rabben. Vi rekker
også innom gamlenaustet,
som har overlevd ulike tider.
Nå tenker eier Øystein Rabben det er tid for en ryddeinnsats, og samtidig greit
med tid til å fiske med den 22
fots Tobias-sjarken utenfor.
— Jeg går ut med garn,
dorg og ruse. I går fikk jeg

en flott breiflabb i garnet;
middag til hele familien. Og
masse makrell som jeg fileterte. Jeg er flink til å steke
fisk, svarer han på spørsmålet om han også gir seg i kast
med selve fiskemiddagene.
Øystein Rabben kommer verken til å slutte og fiske eller å
ha sine meninger, tanker og
bekymringer om fiskerier og
næring.
— Man kunne jo sett på
fisken som kull i en gruve.
Som man lønner arbeiderne
som tar ut kullet, kunne fiskerne fått fast lønn for å fiske
— uten at fisken ble priset i
det hele tatt. Landindustrien
eide kvotene og fartøyene
ble avskrevet som maskiner
i landbedriftene. Da kunne
industrien sovet og vært
fornøyd. Heldigvis er fiskerne fremdeles selvstendig
næringsdrivende, og vil ha
lott og en pris på fisken. De
eier fisken til den er levert.
Og det er bra!

Gjennom et langt liv som fisker, bas og skipper er Øystein Rabben vant til større båter enn denne. Men
nå, som pensjonist, er han ute så ofte han kan for å dra litt kokefisk til middag. Og når han ikke er ute på
havet, sysler han gjerne med lokalhistorik. Ingen vet mer om fiskerienes utvikling i Austevoll enn han.
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