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Båtene

• I naustet på Dalen gård ligger det en færing og en fyring. Begge 
geitbåter. Det er ikke tatt mål av båtene, eller gjort grundige 
undersøkelser av hvilken stand de er i.

• Dette kan gjøres i forbindelse med at det blir ryddet og klargjort for 
istandsetting av nauset– men de ser ut til å være i rimelig god stand. 

• Geitbåtmuseet ble tilbudt å overta båtene, men da færinger og 
fyringer er det vi har flest eksemplarer av i samlingen, ser vi oss nødt 
til å verne båtene på annet vis. 

• Båtene har ikke vært i aktivt bruk siden 1930-40-tallet, og står i sitt
opphavelige miljø. 



På bildene ses færingen til venstre, fyringen til høyre og detalj
av keip med vidje i midten.



Fiskevegn

• Naustet er utrustet til flere slags fiske.

• Her fins det småsildgarn med furuflå (bildet), 
altså flyteelement av furubark, og garntrugge. 
Materialet i selve garnet er antatt å være lin –
men kan også være brennesle. Det fins rokk 
med linhode på gårdens stabbur, så det er ikke 
umulig at råmaterialet til sildegarnet er laget på 
gården. 

• Fiske etter sild har vært vanlig i Aure i 1000 år. 



Alt henger klart

• Her fins det en mengde dubbel og kagger –
både haukagger og rompekagger, en 
spåmann, suler, vabeid, line og ruller. Mye av 
utstyret er merket med navn, og kan ca. 
tidfestes. Flere av tingene er svært 
forseggjorte og fine. 

• Storbåt. 
Det finnes også spor etter en stor båt i naustet. 
Her fins rakke (øverst til h.), mast og annet 
utstyr som kan tyde på at det har vært en 
storbåt  her inne i fjorden. Flere av 
gårdbrukerne på Ålmo har hørt om at det 
fantes en felles storbåt i tidligere tider. 
Undersøkelser og måling må til for å finne ut 
hvor stor denne båten har vært. 


