
Endelig fisketur til isfiskebua. En tur på 4  
dager for å bli kjent med bua og ta den i bruk. 
Å finne en god organisering av utstyr og  
rutiner var en prioritert oppgave.

INNLEDNING
Så skulle det bli januar før isen hadde lagt seg på Finnevann,  
I fjor var det både snø og is i oktober så forholdene skifter fort.
Uansett, nå skulle hytta brukes slik at man kunne finne fram til 
en god organisering av utstyr og rutiner for et effektivt fiske og 
et behagelig friluftsliv. Selve isfiskebua er laget så liten som 
mulig slik at plassen måtte utnyttes maksimalt.  
Mere detaljer om dette finner du i del 1.
 
FISKET 
Første fiskedag startet med regn og + grader. Var oppe 0700 for 
å få med meg morrabettet og jeg kadde kvelden før, når det var 
mørkt ”fludd”opp tre hull med kjuke. Siden jeg ikke var trygg 
på isen enda var dette på grunt vann (2-3m) og bare noen få 

meter fra land, Det passet da 
godt å bruke mormyshkastik-
kene med lysblink og en liten 
mormyshka agnet med maggot. 
Det gikk ikke mange minut-
ter før den første fisken var 
på og i løpet av en par timer 
hadde jeg 25 fisker. Mye var 
dessverre smårøye som gikk 
rett til hundematen, men noen 
stekefisk ble det. Stor fisk er 
det ikke i Finnevann, men siden 

jeg fisket så nærme land ble det vel mere småfisk enn vanlig. 
De neste dagene fisket jeg på større dyp og fikk da færre fisk, 
men større. Det ser ut til at man så tidlig på året bør fiske på litt 
dypere vann. De neste dagene og resten av vinteren håper jeg 
vannet vil vise meg sine hemmeligheter og hvor fisken står.

GODE RUTINER
Etter mange gode år i telt, har jeg lært meg til å finne rutiner 
som hjelper deg med å gjøre ting enkelt. Dette er rutiner som 
passer meg, men som ikke sikkert passer andre. Det viktige er 
at man tenker gjennom rutiner og arbeidsoppgaver som et slikt 
enkelt leirliv krever. Noe av det første jeg satte opp var et stativ 
av tre stokker foran bua. Et slikt ”bålstativ” er ypperlig å henge 
ting på. Her fester/henger jeg ryggsekken, søplesekken, fiske-
posen, vannflasken, isboret og hundebåndet. Skulle jeg trenge 
å tørke soveposen, legger jeg denne bare over dette tørkestati-
vet. Under dette stativet setter jeg en bruskasse i plast. Denne 

bruskassen fungerer som ”kjøkkenbord” når jeg koker ute samt 
at denne kassen er fin å sitte på når skoene skal knytes.

Inne i isfiskebua
Inne i isfiskebua var det viktig å utnytte plassen maksimalt 
samtidig som man finner ut hvor utstyret natrulig hører 
hjemme. Erfaring har vist meg at dettte finner man ikke ut 
med en gang, men bare ved å leve i bua noen dager vil mye av 
dette falle på plass av seg selv. 
Jeg hadde med en liten feltseng 
som ble testet ut. Men fant raskt 
ut at feltsengen tok for mye plass 
og var vond å ligge på. Dette 
selv om man kommer opp fra 
kulden ved gulvet. Løsningen var 
å isolere gulvet og veggen med 
liggeunderlag og ligge med hodet 
vekk fra døra. Over hodet hadde 
jeg da et lite bord hvor småutstyr 
kunne oppbevares. I det andre 
hjørnet ved hodeenden satte jeg 
kjøkkenet. Dette står på en liten 
treplate, og primusen fungerer også som en ovn. Dette kan jeg 
fint betjene nå når jeg ligger i soveposen. Ved siden av kjøkke-
net har jeg matkassen som også fungerer som en krakk. Denne 
krakken er lagd av en plastkanne som jeg har satt et lokk på. 
Krakken sammen med bordet over hodet mitt fungerer som en 
pult jeg kan jobbe ved. Bordet kan skyves fram og tilbake på 
skinner langs veggene. Nærmest døra har jämthunden ”Ram” 
fått plass. En pisseflaske med tett kork, som gjør at jeg slip-
per å gå ut av en varm pose når behovet melder seg natterstid  
finner plassen sin ved fotenden av soveposen . Langs veggene 
er det snorer både oppe og nede og tiden vil hvise hva som skal 
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henge her. Så langt har kniven og lua funnet sin plass slik at 
jeg enkelt kan finne disse i mørket. Neste tur kommer det sik-
kert noen bilder også.

Lys og varme 
Å holde varmen er helt essensielt i det lange løp,og da mener 
jeg ikke bare når man ligger i posen. Spesielt viktig blir dette 
når man etter en lang dag på isen kommer seg i hus og trenger 
både varme og mat. Av alternativer jeg kunne bruke var 
følgense:

1. Vedfyrung med en liten vedovn
2. Teltvarmer som går på rødsprit
3. Propanfyring med ovn eller brenner for dette
4. Parafin med ovn eller primus
4. Alkylatbensin med primus

Siden jeg baserer meg på å gå på ski eller truger inn til bua 
var også vekt og etterforskyning faktorer som ble vurdert.  
Å hugge ved i skogen er heller ikke aktuelt for meg.

Ved å teste dette litt ut i 
sommer fant jeg fort ut at 
vedfyring raskt ville gi for 
mye varme i et så lite rom.
Bensin, rødsprit ble for-
kastet pga. riskikoen for 
forbrenninger og ulykker. 
Propan ville være bra ,men 
en flaske på 5kg tar mye 
plass på pulken og går 
fort tom. I mitt tilfelle ble 
parafin det jeg ville satse 
på. Dette var å gå tilbake 
til systemer jeg brukte for 
lenge siden. Den gamle 
parafinprimusen (stille-
bremnner) ble funnet fram 

og ble plassert i et stormkjøkken. Brenneren gir ca 2800W og 
er mer enn nok til å få opp varmen i et lite rom som også er 
isolert. Når jeg skal sove slår jeg av primusen og lar den store 
parafinlampen fra Dietz® brenne. Dette er den gode gamle 
orginale stormlykten og har en tank som gir en brenntid på 
hele 70 timer. For å skjerme lyset fra lampen når jeg skal sove 

demonterer jeg den øverste delen fra stormkjøkkenet og trer 
denne over lampen som en skjerm.På den måten kommer det 
nesten ikke noe lys ut samtidig som lampen fortetter å avgi 
varme. Denne lampen har en varmeeffekt nok til å holde en 
god lunk natten igjennom, nesten som de gamle tranlampene 
til eskimoene

KJØKKENTJENESTE
Å lage mat på en enkelt måte er viktig. Da blir det ikke et 
ork å jobbe med gryter og panner. Hvilken mat som passer er 
også et moment man bør jobbe med. Kjøkkenet til isfiskebua 
består av et stormkjøkken som går på parafin og en krakk som 
også fungerer som en matboks og en skjærefjøl. I tillegg til 
dette to bruskasser når kjøkkenet brukes utendørs. 
Å koke utendørs vil altid være en fordel hvis været tillater 
dette. Da slipper du søl inne i bua og du har bedre plass og 
jobbe på. Sett opp kjøkkenet på den siden som ligger i le og 

bruk en krakk som du sitter 
på. Organiser alt du trenger 
rundt deg før du begynner å 
koke, så kan du sitte stille på 
krakken å gjøre maten ferdig. 
En skjærefjøl er viktigere enn 
du tror hvis du baserer deg 
på å lage fisk til middag. En 
liten favoritt er er å koke røye 
til benene slipper for deret-
ter å renske ut kjøttet.  Bland 
fiskekjøttet i potetmos med 
krydder og du har et herre-
måltid. Jeg liker også å tenke 
ut oppskrifter på forhånd 
som er enkle å tilberede på et 
stormkjøkken. 
Et eget system for oppvask 
trengs også og det er en god 
rutine å tenke at måltidet  
ikke er over før oppvasken 
er ferdig. Frokosten kan det 
være lurt å forberede om 
kvelden når man ligger inne i 
bua og fyrer primus. Favorit-
ten min er å koke opp fruktsuppe med mye karbohydrater 
for så å helle dette over på en drikkeflaske. Når jeg da står 
opp i grålysningen for å fiske er det fort gjort å gulpe i seg 
noen munnfuller, samt å ta med seg flaska på isen. Ønsker jeg 
varmt drikke kan dette fort varmes opp. Dette holder fint til 
fisket er over på morrakvisten og det passer da godt med en 
”bedre” lunsj ved 12 tiden. En favoritt her da er pannekaker 
med blåbersyltetøy/bacon og ertersuppe til dessert. 
 
OPPSUMMERING 
Isfiskebua er nå tatt i bruk og har så langt fungert som forven-
tet. Så langt har jeg oppdaget flere forbedringspunkter med 
selve konstruksjonen av isfiskebua og dette blir nå fortløpen-
de plottet ned på en liste. Jeg forventer også at med flere turer 
i vinter vil denne listen vokse, slik at når sesongen er over 
skulle jeg ha et godt grunnlag for å forbedre konstruksjonen 
som finnes i dag. Så langt er vi i rute og bua fungerer! 
 Neste del omhandler mere om fiske på Finnevann.


