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Herr Fiskeriintendent!

Med anledning af Herr Intendentens skrivelse den 16 dennes, 
har jag om fisket i Sandhamnsnejden inhemtat följande:

Strömmingsfisket
Under våren - synnerligast månaderna April och Maj – ymnigt, 
under Juni och Juli, ringa eller högst betydligt under medelmåttan, 
under Augusti och September medelmåttigt,
under Oktober, November och December dåligt, nästan intet.

Aborrefisket och gäddfisket
Bäst under våren men i allmänhet mindre än medelmåttigt.

Torskfisket
I allmänhet under året ringa, men i Oktober månad ungefär  
medelmåttigt.
…

Med största högaktning
Ossian Ekbohrn*
Sandhamn d. 20/12 1878

Fiskeriadministrationen utvecklades under 1800-talet, bland annat genom att försöka skatta  
fiskets omfattning och fångster. Här är det Ossian Ekbohrn, tulltjänsteman i Sandhamn och vän 
med August Strindberg, som rapporterar till fiskeriintendenten.
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SAMMANFATTNING
Denna rapport beskriver fiskbeståndens och fiskets 
utveckling i Stockholms skärgård. Det mest betydel-
sefulla fisket bedrevs i utskärgårdarna, vars lockelse 
berodde på tillgången på strömming (Clupea haren-
gus) och torsk (Gadus morhua). Arkeologiska fynd 
pekar vidare på att organiserat fiske bedrevs i utskär-
gårdarna som en del av ”storgårdsekonomin” under 
vikingatiden, och senare som en utgångspunkt för 
handel. Fisket blev på så sätt under medeltiden viktig 
för den ekonomiska utvecklingen i östersjölandska-
pen, från Småland till Uppland.

Med utgångspunkt från fiskestadgan år 1450 vid Hu-
vudskär i Stockholms skärgård, följde en reglering av 
fisket vid ostkusten. Med tiden blev fisket även föremål 
för utredningar av riksdag, akademi och, efter år 1847, 
inte minst av Stockholms läns hushållningssällskap. 
Särskilt betydelsefulla är de fältstudier i Stockholms 
skärgård som genomfördes av Carl Sundevall i Hus-
hållningssällskapets regi år 1851 och 1854. En annan 
viktig källa är SCB:s (och dess föregångares) olika 
sammanställningar från 1800-talet och på en betyd-
ligt mer detaljerad nivå efter 1914. Vid genomgång av 
material i Riksarkivet har vi även funnit - som vi för-
står det - opublicerade statistiska grundmaterial över 
ostkustfisket och fisket i Stockholms skärgård under 
åren 1865–1885. Materialet är unikt då det innehåller 
uppgifter om såväl antal fiskare, deras familjer, red-
skap och båtar, som fångster uppdelat i olika fiskslag 
för både hushållet och för försäljning. 

Vår sammanställning visar hur intensivt och varierat 
det historiska fisket var i Stockholms skärgård både 
vad gäller fiskemetoder och arter. Strömmingsfisket 
dominerade såväl i inner- och mellanskärgården som 
vid utskärgårdarna och i öppna havet strax utanför 
dessa. Tyngdpunkten för strömmingsfisket har va-
rierat längs med kusten. Torskfångsterna visar på en 
större variation än de för strömming och torsken var 
i perioder i princip helt försvunnen från Stockholms 
skärgård. Den stora betydelse som ändå tillskrevs 

torskfisket visar att torskbeståndet hade en relativt 
hög produktivitet även tidigare, då Östersjön var be-
tydligt näringsfattigare än idag och dessutom då alla 
tre förekommande sälarter i Östersjön var vanliga i 
Stockholms skärgård. Fisket på ål (Anguilla anguilla) 
var ett av de större fiskena vid sidan av strömming, 
torsk och skarpsill (Sprattus sprattus), vars betydelse 
och intensitet ökade under slutet av 1800-talet. Det 
tidigare omfattande skärgårdsfisket på en rad ”fjällfis-
kar1” försvann eller minskade drastiskt efter 1950, vil-
ket åtminstone delvis kan förklaras av att stora delar 
av fiskevattnen numera tillhörde fritidsboende.

Det är viktigt att konstatera att fisket i Stockholms 
skärgård sedan tidig medeltid har fyllt en central 
funktion för försörjningen i huvudstaden och i de 
omgivande landskapen. Det finns inga indikationer i 
det historiska materialet som pekar på varaktig brist i 
tillgången på strömming, även om fångstnivåerna har 
varierat betydligt. Det tidigt utvecklade transportsys-
temet för levande fisk gjorde att skärgårdarna längs 
den svenska ostkusten, Åland och Finland var inte-
grerade delar av Stockholms livsmedelsförsörjning. 

Ökad kunskap om fiskets historiska nivåer kan lära oss 
att bättre förstå hur olika bestånd har varierat i storlek 
och förekomst i relation till olika miljöfaktorer och 
fisketryck. Vidare är kunskapen om hur olika bestånd/
populationer av strömming i Stockholms skärgård av-
gränsar sig från varandra fortfarande mycket bristfäl-
lig. Frågor om vilka bestånd som finns i skärgården, 
hur de vandrar och var och när de reproducerar sig 
sysselsatte tidigt fiskare och forskare just för att dessa 
faktorer är mer betydelsefulla än att skatta den exakta 
storleken för olika bestånd. Studier av strömmingsbe-
ståndens populationsstruktur och vandringsbeteende 
inom Stockholms skärgård och längs övriga delar av 
ostkusten är därför väsentliga och behöver fortsätta.

1. Med begreppet fjällfisk avses vanligen sötvattensfisk som 
lever i Östersjöns kusttrakter som gädda, abborre, mört, 
braxen etc.
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SUMMARY
The report describes the development of fish stocks 
and fishing in the Stockholm Archipelago. The most 
important fishing was conducted in the outer archi-
pelagos, whose attractiveness was due to the availa-
bility of herring (Clupea harengus) and cod (Gadus 
morhua). Archaeological findings further indicate that 
organised fishing was conducted in the archipelagos 
as part of the ”manorial farm economy” during the 
Viking Age, and later as a starting point for trade. For 
a time, fishing became essential for the economic de-
velopment of the Swedish east coast counties, from 
Småland to Uppland.

Based on the fishing statute in 1450 at Huvudskär in 
the Stockholm Archipelago, regulation of fishing on 
the east coast followed. Over time, fishing also became 
the subject of investigations by the Swedish parliament 
(Riksdag), academia and, after 1847, not least by the 
Royal Rural Economy and Agricultural Society for 
Stockholm county. Particularly significant are the field 
studies in the Stockholm Archipelago conducted by 
the Zoologist Carl Sundevall under the auspices of the 
Rural Economy and Agricultural Society in 1851 and 
1854. Another important source is Statistics Sweden’s 
(and its predecessors) various compilations from the 
19th century and on a significantly more detailed level 
after 1914. When reviewing material in the National 
Archives (Riksarkivet), we have also found - as we 
understand it - unpublished basic statistical material 
on the east coast fishing and fishing in the Stockholm 
Archipelago during the years 1865–1885. This material 
is unique as it contains information on the number of 
fisher-men, their families, fishing gears and boats as 
well as catches for both the household and for sale, 
divided into different fish species or market categories.

Our compilation shows how intense and varied the 
historical fishing was in Stockholm’s archipelago, both 
in terms of fishing method and species. Herring fish-
ing dominated, both in the inner and middle archi-
pelago, as well as at the outer archipelagos and in the 
open sea just off the coast. The focal point for herring 
fishing along the coast has shifted over time. The cod 
catches show greater variation than those for herring 

and cod sometimes disappeared completely as a catch 
object from the Stockholm Archipelago. However, 
the great importance attributed to cod fishing shows 
that the cod stock had a relatively high productivity 
even before, when the Baltic Sea was significantly less 
productive than today and also when all three occur-
ring seal species in the Baltic Sea were common in the 
Stockholm Archipelago. The fishing for eel (Anguilla 
anguilla) was one of the larger fisheries alongside 
herring, cod and sprat (Sprattus sprattus), whose im-
portance and intensity increased during the late 19th 
century. The previously extensive fishing on a number 
of freshwater fishes disappeared or decreased drasti-
cally after 1950, which can be explained at least in part 
by the fact that large parts of the fishing waters now 
belong to holiday residents.

It is important to note that fishing in the Stockholm 
Archipelago has fulfilled an important function for 
the food supply in the capital and in the surrounding 
counties since the early Middle Ages. There are no 
indications in the historical material of a permanent 
shortage of herring supply, although catch levels have 
varied considerably. The early developed transport 
system for live fish meant that the archipelagos along 
the Swedish east coast, Åland and Finland became in-
tegrated parts of Stockholm’s food supply.

Increased knowledge of the historical levels of fishing 
can teach us to better understand how productivity for 
different stocks has varied and about the importan-
ce of different factors. Furthermore, the knowledge 
of how different stocks / populations of herring in 
the Stockholm Archipelago are separated from each 
other is still very incomplete. Questions about which 
stocks are in the archipelago, how they migrate and 
where and when they reproduce employed fishermen 
and researchers early precisely because these factors 
are more important than estimating the exact size of 
different stocks. Studies of the population structure 
and migratory behaviour of herring stocks within the 
Stockholm Archipelago and in other parts of the east 
coast are therefore essential and need to be continued.
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9000 år sedan
Fiskare och säljägare besöker Södertörn i vad som då var den yttersta 
delen av en skärgård. En skärgård som sträckte sig ända bort från nuva-
rande Kilsbergen i Närke.

1000-1200-tal Fisket är ekonomiskt viktigt för de nya städer som grundas utmed ost-
kusten och i Mälardalen.

1430-tal Notfiskarämbetet skapas i Stockholm, och därmed börjar fisket ingå i 
skråväsendet.

1450 Den äldsta författningen (hamnordning) rörande strömmingsfiske 
kungjordes på Huvudskär. 

1636 Fiskhandeln och tillförsel av fisk regleras genom bildandet av Sump-
fiskarämbetet som får ensamrätt på uppköp av levande fisk i skärgården.

1745 Den första doktorsavhandlingen om fisket i Roslagen försvaras av  
Nicolaus Humble. 

1822 – 1826 1000 skötbåtar deltar i strömmingsfisket i Stockholms skärgård.

1828 – 1832 Strömmingsfisket är mindre bra. 
1831 inbringar säljakten 2000–3000 sälar.

1838 – 1842 Fisket alltmer på tillbakagång i de små kuststäderna.

1851 och 1853
Zoologen Carl Sundevall utför undersökningar av fisk och fiske i  
Stockholms skärgård på Hushållningssällskapets uppdrag.  
Strömmingsfångsten skattas till cirka 10 000 tunnor.

1870 – 72 En enkätstudie uppskattar strömmingsfångsten till cirka 14 000 tunnor.

1885
Det alltmer utbyggda ångbåtstrafiken för in cirka 55 miljoner färska 
strömmingar per år till Stockholm. Det blir i stort sett en strömming per 
person och dag.

1914, 1918 Första världskrigets livsmedelsbrist gynnar fisket.

1930-tal Fiskarna i Stockholms län organiserar sig för få bättre  
och säkrare inkomster från fisket.

1939 – 1945 Andra världskriget innebar större efterfrågan på fisk från Stockholms 
skärgård och fångsterna under dessa år var de dittills högst noterade.

Efterkrigstiden Fisket går kräftgång, efterfrågan minskar, det blir svårare att fiska i och 
med att skärgården privatiseras alltmer.

Efter år 2000
Fiskbestånden visar tecken på att försvinna, torsk, strömming, ål, och 
även sötvattensrovfiskar som gädda och abborre visar tecken på försva-
gade bestånd.

OSTKUSTFISKET GENOM HISTORIEN 
– EN ÖVERBLICK
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INLEDNING
Historiska perspektiv är ofta nödvändiga för att kunna 
förstå ekologiska förändringar (e.g. Kingsland 2004). 
Kunskap om beståndsutvecklingen hos olika fiskarter 
under skilda klimat- och miljöförhållanden, ger oss 
möjlighet att jämföra miljöns inflytande med mänsk-
lig påverkan (jämför med Svedäng et al. in prep.). 
Fiskets historia är även av allmänt intresse, eftersom 
det är en viktig del av svensk näringshistoria och nä-
ringspolitik (exempelvis Awebro 2008, Ask & Svedäng 
2019).

Utmaningar
Denna rapport syftar till att beskriva fiskets och fisk-
beståndens utveckling under historisk tid för den be-
gränsade del av ostkusten som Stockholms skärgård 
utgör (Figur 1). Målet är att kunna jämföra fisket här 
i förhållande till olika miljövariabler som temperatur 
och förekomst av sälar, samt att fiskets uttag under 
olika tidsperioder ska kunna fungera som referensvär-
den för tidigare beståndsnivåer. Det vore önskvärt 
om det gick att få fram skattningar av produktion, 
abundans (beståndens densitet) och fiskets intensitet 
för att kunna relatera dagens situation till tidigare 
förhållanden. Den stora utmaningen ligger i att dels 
hitta relevanta mått i form av landningar och fångst-
ansträngning, dels kunna göra dessa mått jämförbara 
i tid och rum. De uppgifter som finns tillgängliga läm-
par sig sällan för att skatta förändringar av fiskföre-
komst på en väldefinierad kvantitativ nivå som fångst 
i ”antal eller vikt per fiskeansträngning”. 

Fokus på 1800-talet
Vi har valt att fokusera på uppgifter insamlade under 
1800-talet, samtidigt som vi ger en beskrivning av fis-
kets utveckling från medeltiden och framåt, baserat på 
redan tidigare publicerat material. Skälen till detta är 
dels att de vetenskapliga undersökningarna av fisket 
började bli mer omfattande under 1800-talet samtidigt 
som det traditionella fisket fanns kvar, dels att vi vid 
genomgång av arkiven har hittat nytt och opublicerat 
material från detta århundrade. Vårt argument är i 
korthet att genom att beskriva hur fisket såg ut och 
dess omfattning under 1800-talet får vi en ganska god 
inblick i hur denna näring tidigare präglat skärgården.

Därför är det i huvudsak relativa mått på bestån-
dens storlek och fiskets omfattning som fiskets land-
ningar i volym eller värde som redovisas i rapporten. 
Vi anser att produktionsuppgifter som landningar/ 

utförsel kan ge en grov skattning av variationen i till-
gången på olika fiskslag. Vi försöker även att ta med 
ekonomiska och sociala uppgifter, för att på olika sätt 
belysa fiskets omfattning och organisation. 

Tidigare och nuvarande kunskapsnivå
Bertil Hedenstierna (1948) ansåg att det var märk-
ligt att en sådan viktig näring för folkhushållet hade 
fått så liten uppmärksamhet som fisket i Stockholms 
skärgård, trots dess närhet till huvudstaden. Men även 
om fisket länge har framhållits som en viktig närings-
gren, så har i realiteten dess betydelse varierat kraftigt 
i olika delar av Sverige och under olika tidsperioder 
(Awebro 2008). Den i början av 1900-talet verksamme 
fiskeribiologen K.A. Andersson2 förhöll sig avvaktan-
de inför påståenden om fiskets tidigare förmodat stora 
omfattning: ”ostkustfisket och särskilt strömmingsfis-
ket [har] fordom spelat en förhållandevis större roll 

2. Andersson, K.A. 1964. Fiskar och fiske i Norden, band I, 
s. 416. 

Figur 1. Karta över Stockholms skärgård från Örskär i norr 
till väster om Landsort i söder.
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för landets ekonomiska liv än nu. Man kan då fråga 
sig, om fiskarnas antal och fångstens mängd, absolut 
taget, är större än nu. Några statistiska uppgifter för 
att belysa detta spörsmål finnas icke”.

I jämförelse med västkustfisket, som var betydligt 
större och kanske just av den anledningen har fått en 
bättre dokumentation, saknar ostkustfisket i långa 
stycken belysning (Norman 1993). Fisket i Stock-
holms skärgård utgör i det avseendet inget undantag 
trots närheten till huvudstaden. Den historiska ut-
vecklingen för ostkustens fiskerier är med andra ord 
relativt okänd, särskilt dess omfattning, eftersom de 
historiska källorna är få (eller outforskade) och det 
ofta saknas direkta kvantitativa uppgifter om fångster 
och fiskeansträngning (Hedenstierna 1948). Det fram-
går dock med stor tydlighet att just utskärgårdarnas 
lockelse berodde på tillgången på strömming (Clupea 
harengus) och torsk (Gadus morhua). Det ska också 
framhållas det omfattande fisket i inner- och mel-
lanskärgårdar på strömming och sötvattensfisk länge 
försåg stockholmarna med färsk fisk.

Den tillgängliga informationen om fisket och dess 
organisation i Stockholms skärgård är naturligtvis 
dessutom starkt avhängig av från vilken tidpunkt 
dokumentationen härstammar och vilket syftet ur-
sprungligen var – ju längre tillbaka i tiden desto 
osäkrare blir i allmänhet skattningarna. Det går att 
fastlägga att fiske och säljakt bedrevs redan under den 
äldre stenåldern i den från fastlandskusten avlägsna 
skärgård som östra Svealand då utgjorde (Petersson 
& Wiksell 2006). Arkeologiska fynd pekar vidare på 
att organiserat fiske bedrevs i just utskärgårdarna i 
självförsörjningssyfte, senare för att idka byteshandel, 
men att detta fiske inte går längre tillbaka i tiden än 
till vikingatiden (Norman 1993, 2012). 

Skriftliga källor
Skriftliga källor om utskärsfisket började dyka upp 
under 1200-talet, rättsliga förhållanden med viss pe-
riodicitet finns beskrivna från 1400-, 1500- och 1600-
talen med utgångs-punkt från fiskestadgan från 1452, 

Fiskaren Andres Kubar visar 
upp en rekordstor torsk 
landad i Grisslehamn 1994. 
FOtO: eriK eriKssOn
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som ursprungligen reglerade fisket vid Huvudskär 
i Stockholms skärgård (Hedenstierna 1948). Under 
1700 talet kom den första akademiska avhandlingen 
om strömmingsfisket (Humble 1745), under senare 
delen av 1700-talet och under 1800-talet blir fisket 
föremål för mer omfattande utredningar av riksdag, 
universitet och av Stockholms läns hushållningssäll-
skap efter år 1847 (Bring 1947). 

God dokumentation om fiskets omfattning går att 
hämta från och med år 1914, då SCB började publicera 
årsvisa sammanställningar av fångster och antal fiska-
re för varje län (www.scb.se). Det är dock först under 
de allra senaste två-tre decennierna som provfisken 
tillkommit som skulle kunna ge en mer vetenskapligt 
grundad uppfattning om fiskbeståndens utbredning 
och abundans (KUL-databasen, www.slu.se). Dessa 
har emellertid en liten utsträckning i tid och rum, 
vilket begränsar deras värde för att kunna bedöma 
utvecklingen hos exempelvis strömming. Vill vi gå 
längre tillbaka i tiden, vilket kan vara lämpligt för att 
förstå ett områdes ursprungliga produktionsnivåer 
(MacKenzie et al. 2002; 2007; Cardinale et al. 2014), 
får vi främst förlita oss på uppgifter om landningar-
nas storlek, ibland endast på relativa mått på fiskean-
strängningen, vilket tidigare föreslagits av exempelvis 
Hedenstierna (1948).

Det är därför lyckosamt att det i Stockholms län 
påbörjades ett mer systematiskt insamlade av statis-
tiska uppgifter om landningar, antal fiskare och deras 
ekonomiska förhållanden redan i mitten av 1800-ta-
let, vars syften dessutom ganska väl överensstämmer 
med vår undersöknings frågeställningar. Vi kan här 
redovisa - som vi förstår det - opublicerade statistiska 
grundmaterial över ostkustfisket och fisket i Stock-
holm skärgård under åren 1865–18853. Materialet är 
unikt då det innehåller uppgifter om såväl antal fis-
kare, deras familjer, redskap och båtar samt fångster 
för både hushållet och för försäljning uppdelat i olika 
fiskslag. 

Möjligheter till nya frågor
Fisket och fiskbestånden i Stockholms skärgård har 
således under lång tid varit föremål för ett visst intres-
se, men har å andra sidan aldrig riktigt kommit att un-
dersökas på den detaljnivå som krävs för att förstå vad 
olika processer som miljöförändringar, skiftande tro-
fiska relationer, och människans nyttjande egentligen 
betyder för fiskbeståndens status och produktivitet. 
Det kan inte heller sammanställningar av historiska 
fiskerier och fångster förväntas råda bot på, men de 
kan förhoppningsvis ge oss möjligheter att ställa nya 
frågor och, möjligen, sortera bort andra som mindre 
relevanta. Ett första steg är att sammanställa vad som 
faktiskt finns undersökt och delvis finns publicerat. 
Av särskilt intresse är zoologen Carl Jakob Sundevalls 
(Figur 2) detaljerade beskrivningar från sina resor i 
Stockholms skärgård i början av 1850-talet, då fisket 
fortfarande bedrevs på traditionellt sätt (Sundevall 
1852, 1855). Det kan tilläggas att Sundevall var en er-
känd vetenskapsman.

Slutligen är det viktigt att påpeka de undersökning-
ar som gjordes under främst andra halvan av 1800-ta-
let inte nödvändigtvis är sämre än dagens, även om 
kraven på reproducerbarhet och kvantifierbara mått 
var betydligt lägre då. Denna slutsats kan dras av det 
enkla faktum att fisket då hade en mycket större ut-
bredning än idag samt att betydligt fler fiskarter ingick 
i kosthållet, vilket bidrog till ett stort antal observatio-
ner. Uppgifter om vad som fiskades, var och när och 
i någon mån hur mycket, ger sammantaget en detal-
jerad bild av skärgårdens dåtida fiskfauna och status.

3. SE/RA/420163/02/H I b/1, 1868-1896, Riksarkivet (depå: 
Arninge). Kungliga Lantbruksstyrelsen: 420163.02 Kungl. 
Lantbruksstyrelsens fiskeribyrå med föregångare. HIb 
Fiskeristatistik, olika slag av fisken. 420163.02/H1b vol. 1

Figur 2. Zoologen Carl Jakob Sundevall (1801–1875),  
Göteborgs naturhistoriska museum (GNM6975:022).
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SÅ HÄR HAR VI ARBETAT

Studiens omfattning
Med Stockholms skärgård avser vi den utsträckning 
som Stockholms län hade innan Östhammars kom-
mun 1971 överfördes till Uppsala län. Skärgården av-
gränsas således av Örskär i norr och strax väster om 
Landsort i söder (Figur 1). 

Det är vår ambition att redovisa alla de observatio-
ner, kvantitativa såväl som kvalitativa, som kan anses 
som relevanta och trovärdiga. Vi koncentrerar där-
för vår studie på den ”nära” historien och söker oss 
därifrån tillbaka i tiden, med fokus på de studier som 
gjordes under 1800-talet fram till början av 1900-talet. 

Källor
De informationskällor som vi använt oss av är bland 
annat de bidrag till Sveriges officiella statistik som 
gjordes genom Kungl. Maj:ts befallningshavandes 
femårsberättelse mellan 1817 och 19054. I dessa har 
man försökt beskriva såväl fiskets trender i allmänna 
termer som Statistiska Centralbyråns (SCB, grundat 
1858) detaljerade årliga uppgifter om bland annat 
fångster per fiskslag och antal fiskare, från 1914 och 
framåt. Vidare har Stockholms läns hushållningssäll-
skap från 1847 haft en viktig roll som insamlare av 
fakta genom att bedriva fältstudier (Bring 1947); säll-
skapet tycks i stor utsträckning ha försett de centrala 
myndigheterna med primärdata under andra delen av 
1800-talet. Forskare (både från akademin och privat-
forskare, inte minst personer ur prästerskapet under 
1700-talet och början av 1800-talet) har dessutom 
bidragit till att fisket i skärgården överhuvudtaget 
blev föremål för studier. Särskilt kan nämnas Hum-
bles korta doktorsavhandling om strömmingsfisket 
(Humble 1745), Ekströms studier av natur och kultur 

4. Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för 
åren ... – Stockholm, 1823–1857.Täckningsår: 1817/1821–
1851/55. https://www.scb.se/hitta-statistik/aldre-statistik/
innehall/officiell-statistik-1811-1860/femarsberattel-
ser-18171855/ 
Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts 
befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag 
för åren … på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af 
Statistiska centralbyrån – Stockholm, 1863–1912. Täck-
ningsår: 1856/60-1901/05 = N.F., [1]-10 https://www.scb.se/
hitta-statistik/aldre-statistik/innehall/bidrag-till-sveriges-
officiella-statistik/kungl.-majts-befallningshavandes-
femarsberattelser-1856-1905-bisos-h/ 

runt Mörkö i den södra delen av skärgården (Ekström 
1830–34) samt professor Carl Sundevalls tämligen 
omfattande resor och beskrivningar från 1851 och 
1854 (Sundevall 1852; 1855). Slutligen kom fiskeriin-
tendenter Peucker reseberättelser (t.ex. 1867), Viktor 
Wahlbergs och Rudolf Lundbergs statistikinsamling 
1883–1888 (Lundberg 1883) och Olof Stiernqvists ar-
kivstudier (Stiernqvist 1897) att rama in slutfasen på 
böndernas hemmafiske och kuststädernas och byarnas 
utskärsfiske innan det försvann på grund av mekani-
sering och konkurrens från främst västkusten samt 
professionalisering (Hedenstierna 1948). 

Detaljerad kartering
Vid genomgång av arkivmaterialet från Stockholms 
läns hushållningssällskap och dåvarande fiskeriin-
tendent påträffades en detaljerad kartering av länets 
alla fiskehemman under åren 1870–725 (Figur 3). Av 
vad som framgår av protokollen från undersökningen 
måste den ha skett genom intervjuer av fiskare och 
andra som ägnat sig åt fiske benämnda som bönder, 
torpare och backstugusittare (Appendix 1). Studien 
kan antas vara heltäckande då sammanfattningar av 
fångst, antal fiskare avser totaler för hela länet. En-

5. SE/RA/420163/02/H I b/1, 1868-1896, Riksarkivet (depå: 
Arninge). Kungliga Lantbruksstyrelsen: 420163.02 Kungl. 
Lantbruksstyrelsens fiskeribyrå med föregångare. HIb 
Fiskeristatistik, olika slag av fisken. 420163.02/H1b vol. 1.

Figur 3. Ett protokollblad för de opublicerade fiskeristatis-
tiska uppgifter för Stockholms skärgård år 18705.  
FOtO: HenriK sVeDäng.
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kätstudien består av 33 sidor för åren 1870–72 och är 
undertecknad av fiskeriassistent V. [Viktor] Wahlberg 
vid Norrnäs den 17 oktober 1873. Förmodligen är det 
denna studie som professor Fredrik A. Smitt (1884) 
refererar till angående strömmingsfångsten i Stock-
holms skärgård med bisatsen ”enligt assistenten Wahl-
bergs uppgift för år 1870 skulle den då ha uppgått till 
10,372 tunnor”. Eftersom studien pågick under flera år 
för att täcka in hela Stockholms skärgård är den sam-
manlagda strömmingsfångsten faktiskt något högre 
(Tabell 4).

Från och med 1914 har uppgifter om fisket samlats 
in och publicerats av SCB och är idag lättillgängliga6. 
Dessa har delvis lyfts fram i tidigare sammanställ-
ningar (exempelvis Ask et al. 2015, Hentati-Sundberg 
2017). Vi har valt att också presentera dessa uppgifter 
eftersom de ger en god bild av hur fisket kan variera 
och vilka fångstnivåer som kan förväntas i Stock-
holms skärgård7. Så kan exempelvis nyttjandet av 
fiskevattnen förmodas ha varit störst under världs-
krigen, samtidigt som landningskontrollen då också 
kan ha varit något mer effektiv (Hedenstierna 1948).

Troligen har alltid husbehovsfisket, och sedan bör-
jan av 1900-talet även fritidsfisket, varit omfattande i 
Stockholms skärgård. Försök till insamling av fiske-
ristatistiska underlag under senare delen av 1800-talet 
inbegriper faktiskt även den fisk som konsumerades 
för eget behov av fiskare och fiskande skärgårdsbön-
der (opublicerat material8 från undersökningar 1870–
1872, Stockholms läns hushållningssällskap). Idag är 
vår kunskap om icke-professionellt fiske förmodligen 
mer begränsad och till stor del byggd på enkätstudier, 
där det totala fångstuttaget i havet skattas till cirka 
4000 ton för hela Sverige, bestående huvudsakligen av 
torsk och makrill (Scomber scombrus) och i viss mån 
abborre (Perca fluviatilis) (SCB 2017). Under de senaste 
decennierna har provfisken tillkommit i skärgården, 
vilka ger en annan kompletterande bild av vissa kust-
bestånds utvecklingstrender i avgränsade kustavsnitt9. 

6. https://www.scb.se/hitta-statistik/aldre-statistik/innehall/
sveriges-officiella-statistik-sos/fiske-19141982/
7. Uppgifter om fisket finns även att hämta från K. Awebro 
& B. Poulsen, eds., ‘Swedish Baltic Catch Data, 1752–1990’ 
in M.G Barnard & J.H Nicholls (comp.) HMAP Data Pages 
(www.hull.ac.uk/hmap)). För 1800-talet innehåller denna 
emellertid endast uppgifter från Gräsö varför vi därför helt 
utelämnat denna källa i vår sammanställning.
8. Med opublicerat material avses insamlade uppgifter vars 
användning helt eller endast begränsad omfattning finns 
publicerade i tidningar, tidskrifter eller annat tryck.
9. https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/data-
baser/kul/ 

Beräkning av kvantiteter och omräkningsfaktorer
I Tabell 1 anges olika mängd, volym- och viktmått som 
är av relevans för att beräkna framförallt fångstmäng-
der. Den svåraste delen är att omräkna fångstmått som 
baseras dels på antal, dels på volym. Ett centralt mått 
är begreppet ”val” som mängdmått: en val består av 
tjugo ”kast” à 4 stycken (så många strömmingar man 
knipa åt mellan fingrarna), således 4x20=80 fiskar. 
Hur många valar som kan fylla en tunna beror natur-
ligtvis på hur stora fiskarna är.

Hedenstierna anger att år 1601 räknades 48 valar 
strömming per tunna, motsvarande 3840 stycken. He-
denstierna (1948) skattar en val strömming till cirka 
2,5 kg, men anger samtidigt att dessa 48 valar per tun-
na utgjordes av storvuxen grundströmming från vikar 
och fjärdar, så kallad sill. Djupströmming var däremot 
något mindre (64 valar per tunna) notströmming liten 
och fångad med finmaskiga notar (80 valar per tunna). 

Sundevall (1852) uppger att en tunna saltad ström-
ming innehåller 60–80 valar strömming, i medeltal 
70 valar (cirka 5600 strömmingar). En val ”Lidingö-

TABELL 1. ÄLDRE SVENSKA MÅTTENHETER
Vikt Motsvarar i SI-enheter
1 lispund 8,5 kg
1 skålpund 425 gram
1 skeppspund 170 kg
1 kanna 2,617 liter
1 val 80 stycken
1 kast 4 stycken
Längd
1 äldre mil 6000 famnar ~10 688 m
1 famn 3 alnar 1,78 m
1 aln 2 fot 59,3 cm
1fot 12 tum 29,67 cm
1 tum 2,47 cm
Volym
1 ÅM 60 kannor 157 liter
1 (sill)tunna 48 kannor 125,62 liter*
1 val strömming > 2,1 kg färsk 

strömming
1 tunna strömming 
(60–80 valar)

>150 kg 
strömming

Tabell 1. Äldre svenska måttenheter fram till år 1855. Efter 
1855 gällde fot alltjämt som grundenhet för längdmått och 
dess definition ändrades inte. Metersystemets infördes 1888.

* Enligt 1766 års fiskeristadga skulle en silltunna innehålla 
48 kannor (125,62 l). Efter att metersystemet hade införts 
upphörde 1889 tunnmåttet men är likafullt använt från och 
till i olika publikationer. Vi har här tolkat som det som att 
tunna hänför sig till samma volym som tidigare. MacKen-
zie et al. 2007 uppger istället att ”one Swedish barrel” för 
perioden 1889–1913 motsvarade 120 l, vilket dock inte 
verifieras av till exempel Nordisk Familjebok Konversa-
tionslexikon och Encyklopedi (1917), vilken uppger att en 
silltunna motsvarar 125,62 l.
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strömming” (strömming fångad mellan Stockholm 
och Vaxholm) väger däremot omkring hela 12 skål-
pund, det vill säga 12x425 g = 5,1 kg, vilket ska ses 
som en ytterlighet. Med ledning av de prisjämförelser 
som Sundevall gör (op.cit.) mellan valar strömming av 
olika beskaffenhet, kan man sluta sig till att en ”nor-
mal” val strömming i färskt tillstånd torde ha vägt 
minst 2,1 kg.

Färsk strömming, som gav högre pris än saltad 
strömming, kostade 2,5 skilling per skålpund (Li-
dingöströmming 4 skilling per skålpund). En val sal-
tad strömming prissattes till 10 à 13 skilling per val. 
Vikten per val strömming: 13 skilling per val saltad 
strömming/ 2,5 skilling per skålpund färsk ström-
ming >5 skålpund per val eller >2,1 kg / val. En tunna 
saltad strömming med i medeltal 70 valar strömming 
hade sålunda en biomassa som uppgick till minst 150 
kg i färskt tillstånd10.

10. K. Awebro och B. Poulsen (nedladdat 2020-09-25) skat-
tar att en val färsk strömming väger 2,25 kg, vilket överens-
stämmer med våra och Hedenstiernas beräkningar (1948). 
Däremot påstår de att en ”Swedish barrel” – en tunna enligt 
svenska mått, endast skulle ha innehållit 25 valar ström-
ming, vilket inte kan verifieras mot någon notering i det 
genomgångna arkivmaterialet eller övrig dokumentation 
(K. Awebro & B. Poulsen, eds., ‘Swedish Baltic Catch Data, 
1752–1990’ in M.G Barnard & J.H Nicholls (comp.) HMAP 
Data Pages (www.hull.ac.uk/hmap)). Påståendet får avfär-
das, då det är osannolikt att en tunna för våta varor à 125,6 
liter endast skulle ha fyllts med 56 kg färsk strömming.

Relationen till övriga delar av ostkusten
I denna studie görs vissa jämförelser med närbelägna 
län som Gävleborgs, Uppsala och Södermanlands län, 
vilka har tämligen likartade naturgeografiska förut-
sättningar för fiskproduktion, för att kunna belysa 
och jämföra utvecklingstrender i fiskfångster och fis-
kerier. Detta gäller i synnerhet de sammanställningar 
SCB tillhandahåller, samt de jämförande statistikin-
samlingar som gjordes längs hela Sveriges kust runt 
1880. Vi har inte jämfört uppgifter med hushållnings-
sällskapen i de andra länen, ej heller tagit del av vad 
akademi eller privatforskare kan ha bidragit med före 
1900 i de omgivande länen. 
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DE NATURGEOGRAFISKA FÖRHÅLLANDENA

Fortgående förändring
Stockholms skärgård är en tämligen flack urbergskust 
av ungt datum [skärgården har “vuxit fram” sedan 
istiden genom den landhöjning som skett] och utgör 
en del av Svealands sprickdalslandskap, vilket med-
för att den är ovanligt uppsplittrad på öar och fjärdar 
jämfört med många andra svenska kustlandskap. Den 
pågående landhöjningen innebär att nya öar skapas 
samt att vikar och sund snörps av och grundas upp. 
Mellan Landsort och Örskär via Arholma är det över 
180 km, där skärgården är bredast från Stockholm och 
österut till de yttersta skären är det mer än 80 km. 
Skärgården mellan Landsort och Arholma består av 
över 24 000 öar, holmar och skär. Närmast fastlandet 
ligger de stora öarna som inte skiljer sig nämnvärt 
från det mellansvenska inlandet. Där utanför, avskil-
da genom stora fjärdar, finns en rik övärld grupperad 
kring större öar i mellanskärgården och slutligen en 
mängd avgränsade utskärgårdar med holmar och kala 
skär.

Grunda områden
Den pågående uppgrundningen ger i de instängda vi-
karna lägre salthalt, högre temperatur och högre nä-
ringshalt. Grunda områden utgör viktiga områden för 
sötvattensfisk (här ofta refererat till som ”fjällfisk”), 
medan djupare delar av inner- och mellanskärgården 
är habitat för framförallt marina arter som ström-
ming11 och torsk. Landhöjningen har också medfört 
att tyngdpunkten för fisket på sötvattensarter succes-
sivt förskjutits österut. Med skärgårdens geografi och 
djupförhållanden (morfometri) som grund pekade 
Hedenstierna (1948) ut skärgårdarna mellan Södra 
Ingmarsö och Möja som de då mest produktiva om-
rådet för abborre, gädda (Esox lucius) med fler sötvat-
tensarter.

11. Strömmingen, till skillnad från torsken, utnyttjar även 
de grundare delarna av skärgårdarna för lek och delar av 
uppväxten. Ung strömming, från larver och upp till cirka 
8–10 cm stannar ofta i de inre delarna.

Utskärgårdar
Utskärgårdarna består av mindre eller större grupper 
av små öar, kobbar och skär. Deras fiskemöjligheter 
samt karaktär av allmänningar (något som dock inte 
gällt generellt) har haft stor betydelse för utvecklingen 
av Stockholms skärgård som ett relativt viktigt fiske-
område. Där det i närheten av viktiga fiskegrund har 
funnits skyddade vikar att ankra i och möjligheter att 
bereda den fångade fisken och ta hand om redskapen, 
utvecklades tidigt ett säsongsbetonat fiske. Fisket be-
drevs traditionellt efter i huvudsak strömming, men 
även efter torsk när tillgången var god. På flera av de 
större fiskeskären uppfördes också permanenta bodar, 
där fiskarna kunde förvara redskap och vid behov 
övernatta. 

Segelleder
Den äldsta kända skrift där många ortsnamn i Stock-
holms skärgård omnämns för första gången, är i 
”Kung Valdemars seglingsled” från omkring år 1300. 
Det är en färdbeskrivning med cirka 100 ortsnamn, 
varav de flesta är svenska. Segelledens ursprung antas 
vara från tidigt 1200-tal. Den kortfattade seglingsbe-
skrivningen har använts för att kunna färdas mesta-
dels inomskärs längs svenska kusten från Utlängan i 
Blekinge till Reval (nuvarande Tallinn; Flink 1995). 
Två olika färdvägar in till Stockholm finns med i be-
skrivningen, liksom en yttre led genom Stockholms 
mellanskärgård. Den nuvarande tolkningen av orts-
namnsföljden är att de anger lotsställen, bland annat 
eftersom ortsnamnen sällan är kopplade till natur-
hamnar. 
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DE HISTORISKA FISKENA  
I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Framväxten av ostkustfisket
Fiske och jakt har förekommit utmed ostkusten allt 
sedan inlandsisen gradvis drog sig tillbaka (exempel-
vis Pettersson & Wiksell 2006, 2013). Redan för cirka 
9000 år sedan pågick fiske och säljakt på Södertörn 
i vad som då var den yttersta delen av den skärgård 
som då sträckte sig i öst-västlig led, med Kilsbergen i 
nuvarande Närke som närmaste fastland. 

Det specifika ostkustfisket, där utskärgårdarna be-
söktes under sommaren för att bedriva ett riktat fiske 
efter strömming och torsk, är däremot av betydligt se-
nare datum (Norman 1993, 2004, 2012). Arkeologiska 
studier av så kallade tomtningar (spår av tillfällig och 
enklare bebyggelse) i utskärgården, vilka kan sättas i 
samband med ett säsongsmässigt fiske, ger en god bild 
av hur utskärgårdens fiske utvecklades. Tomtningar 
visar på var enstaka eller grupper av bodar och små 
skjul byggdes i utskärgården (Norman 1993). Utgräv-
ningar visar att dessa började förekomma under eller 
strax före vikingatiden längs ostkusten upp till Sörm-
landskusten, och då nästan samtliga i anslutning till 
goda fiskeplatser (Norman 2012). 

Ökad efterfrågan
Under medeltiden ökade efterfrågan på fisk succes-
sivt i och med ökad handel, och det fiske som kom 
att bedrivas var väl organiserat (Norman 1993). Fram-
växten av ett mer omfattande utskärsfiske, även kallat 
hamnfiskeri, i de mellersta och norra delarna av väs-
tra Östersjökusten under den äldre medeltiden från 
1000- till 1200-talet, sammanfaller också med anlägg-
ningen av en lång rad städer längs med ostkusten och 
i Mälardalen. Längs Norrlandskusten tillkommer de 
första utskärsfiskena långt senare, det vill säga under 
1400- och 1500-talen. Uppkomsten av dessa har satts 
i samband med en ökade konsumtionen i mellersta 
Sverige (Norman 1993). Fiskerskapet,även kallad fis-
karsocieteten [borgare som ägnade sig åt fiske], i stä-
der som Norrtälje hade även rättigheter att fiska vid 
vissa skär utmed Norrlandskusten och vid Åland, även 
om huvuddelen av fiskeställena låg inom Stockholms 
skärgård (Sundevall 1855).

Fisket var ofta borgarnas viktigaste försörjning i de 
små kuststäderna, där upp till en tredjedel kunde på 
hel- eller deltid ägna sig åt fiske (Norman 1993). Ut-

skärsfiskena utmed ostkusten var en del av en (inter-
nationell) marknad under medeltiden, i vilken även 
sillfisket i Öresund under 1100-, 1200- och 1300-ta-
len spelade en framträdande roll. Studier av medeltida 
köksavfall har visat att tillgången på sötvattensfisk el-
ler kustnära fisk inte var tillräcklig för att tillgodose 
städernas behov i västra Europa omkring år 1000. Stä-
der som London importerade torsk under medeltiden 
från såväl Island, Nordsjön, Nordnorge som Östersjön 
(Barrett et al. 2011). Sillfisket i Öresund var under 
1100-, 1200- och 1300-talen omfattande och utma-
nade den tyska Hansan. Efter ett krig under 1360-ta-
let mellan Danmark och Hansan fick Hansan rätt att 
kontrollera sillfisket i Skåne. I början av 1400-talet 
minskade förekomsten av sill och fisket upphörde.

Tre faktorer som påverkade det medeltida fisket
Norman (1993) nämner tre faktorer till att utskärsfis-
ket i östersjölandskapen utvecklades under medelti-
den: befolkningsökning och därmed ökad efterfrågan, 
introduktionen av en penningekonomi – fisket var av 
den storleken att det utgjorde en viktig del av handeln 
samt den ideologiska/ religiösa styrningen av männis-
kors matvanor i och med att fastan under den katolska 
tiden uteslöt maträtter som baserades på fyrfotadjur. 
Men i och med upptäckten av att fiskelägena redan 
var utvecklade under yngre järnålder i den söderman-
ländska utskärgården, förflyttar Norman (2012) fiskets 
ursprung till att ha ”uppstått inom en storgårdsekono-
mi” liknande den som fanns i östra Mellansverige och 
i det norska samhället under samma tid. Den ökande 
handeln med varor under tidig medeltid skulle i så fall 
utnyttjat en redan existerande varuproduktionskedja.

Med tiden kom dock betydelsen av de relativt små 
utskärsfiskena att minska. Innan den stora sillperio-
den i slutet av 1700-talet i Bohuslän var Sverige som 
helhet en stor nettoimportör av fisk från framförallt 
Norge och Danmark (Awebro 2008).
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Fiskets utveckling och organisation  
i Stockholms skärgård

Fiskerätt
Fisket i Stockholms skärgård finns inte med i de tidiga 
rättskällorna enligt Hedenstierna (1948). Den äldsta 
författningen rörande strömmingsfiske som finns i 
behåll är en stadga, vilken på kung Karl Knutssons 
vägnar kungjordes på Huvudskär av riddaren Ereng-
isle Nilsson till Hammersta (Södertörn) på Sankt Bar-
tolomeidagen (den 24 augusti) 1450. 

Denna typ av hamnordningar [föreskrifter] syftade 
dels att reglera skatteindrivningen, dels som allmänna 
ordningsstadgor vid utskärsfiskelägena. Förebilden 
tycks ha varit de motböcker som styrde förhållan-
dena vid danska och tyska fiskelägen (Norman 1993). 
Dessa kan i sin tur ha haft sina förebilder i de inter-
nationella champagnemässornas organisation, vilka 
anordnades till att börja med i det franska landskapet 
Champagne. Sådana säsongsbundna handelsmässor 
förekom på många platser från och med 1100-talet. 
Den hierarkiskt, uppifrån organiserade fisket med 
högre myndigheter tillsatta hamnfogdar bär tydliga 
tecken av kontinentalt inflytande och avviker kraftigt 
från de mer egalitära och organiskt framvuxna fis-
kelägena vid västkusten, särskilt i det tidigare norska 
landskapet Bohuslän (Hasslöf 1949).

Vid utskärgårdarna kom Hamnskrået att gälla ända 
fram till 1800-talet. Ingen formell äganderätt av ut-
skären har dock beskrivits. Ingen ägde heller fisket – 
fisket var fritt – men under 1400-talet ökade å andra 
sidan kungamaktens intresse i att kunna belägga fis-
ket med avgifter. Kronan försökte göra gällande, att 

havsfisket var ett regale (kungligt privilegium), vilket 
inrättandet av en hamnordning vid Huvudskär 1450 
anses vara uttryck för (Norman 1993). Att kronan 
försökte hävda havs- och kustfisket som regale under 
senmedeltid får även stöd av de privilegier som utfär-
dades till fiskarna i Stockholm 1436 och 1442 samt till 
borgarna i Trosa 1454. Gustav Vasa utvidgade senare 
detta anspråk även till att gälla vissa fisken i ström-
mar och insjöar (SOU 2001). Genom 1734 års lag anses 
emellertid regalitetsprincipen ha avvisats.

Stadgan gällde ursprungligen endast fisket vid Hu-
vudskär i Stockholms skärgård. Denna stadga omre-
digerades sedan flera gånger och kom så småningom 
att gälla alla fiskelägen vid ostkusten. Den ersattes år 
1669 av en ”Hamne–Rätt” som därefter år 1726 ersat-
tes av en ”Förnyad Hamn–Ordning” (Figur 4), vilken i 
sin tur 1771 omredigerades och stadfästes under titeln 
”Kongl. Maj: förnyade hamnordning”. Samtliga dessa 
bygger på den gamla medeltidsstadgan. Dessa upphäv-
des genom 1852 års fiskeristadga. I denna stadga gavs 
även den kungliga befallningshavaren i länet möjlig-
het att utfärda lokala regler för fisket.

I hamnskrået fastställdes ett regelverk för hur fisket 
skulle organiseras med rättigheter och skyldigheter 
samt vilka avgifter och skatter som skulle erläggas. 
I fiskelägena bildades skärlag under ledning av en 
hamnfogde. En hamnfogde ansvarade för att lagen 
efterföljdes och att brott mot regelverket bestraffades. 
Som kuriositet kan nämnas att ett av de strängaste 
straffen utmättes för stöld av öskar. I Stockholms skär-
gård kom efterhand byalag från de större permanent 
bebodda skärgårdsöarna att dominera utskärgårdar-
nas fiskelägen. Stadsbor från Vaxholm och Stock-

Figur 4. Kongl. Maj:ts 
Förnyade hamnordning 
1 mars 1726 (digita-
liserad av Kungliga 
biblioteket). 
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holm inklusive slottet deltog i utskärsfisken liksom 
ålänningar, finländare och ester, då upplåtelse gavs 
på Kronans och allmänningarnas vatten (Kristians-
son 1947). Oftast uppehöll sig fiskare som kom från 
samma ställe vid ett specifikt fiskeläge. Utskärgårdar-
nas utsatta läge förhindrade fast bosättning och dessa 
fisken var därför av tillfällig natur och bedrevs dels 
under försommar, dels under sensommar/ tidig höst. 
Den fångade fisken såldes sällan färsk utan saltades in 
för senare konsumtion och försäljning.

Enligt hävdvunnen uppfattning fanns i havet en 
yttre gräns för det vattenområde som var föremål för 
enskild äganderätt. En allmän lagstiftning i ämnet 
gavs först i Kongl. Maj:ts stadga och ordning den 14 
november 1766 för rikets havs-, skär-, ström- och in-
sjöfiske. I denna författning upptogs under 2 kap. 6§ 
som huvudregel att ”vid öppna havsstranden eller där 
ingen skärgård är, såsom ock utom skären får jord- 
och strandägarna ej sträcka sin enskilda rättighet till 
fiske och vatten vidare än dess landgrund räcker”. Be-
greppet landgrund var emellertid så obestämt att öns-
kemål småningom framfördes om förtydligande, vil-

ket skedde först 185212. Dagens gräns mellan allmänt 
och enskilt vatten regleras i lagen den 1 december 1950 
om gräns mot allmänt vattenområde 13.

Enligt Sundevall (1852) var fisket på de större öarna 
mest en binäring till jordbruket. Fiske bedrevs här ef-
ter fjällfisk med olika metoder och efter strömming 

12. 1852 års fiskeristadga: ”Saltsjöfisket inomskärs bör för 
deras enskilda egendom anses, som strand och holmar 
däromkring äga; men vid öppna hafsstranden, såsom ock 
utomskärs, får strandägaren ej sträcka sin enskilda rät-
tighet till fiskevatten vidare än dess landgrund räcker. Är ej 
lagligen bestämdt, huru långt sådan landgrund i hafvet sig 
sträcker, då må under strandäganderätten inbegripas allt 
det vatten, som finnes till och med etthundra famnar från 
det ställe invid stranden, där stadigt djup af en famn vid-
tager; strandägare dock icke förment att lagligen gällande 
göra det anspråk på större område i fiskevattnet, hvartill 
han kan anse sig befogad” Strandägare, som ville göra 
gällande rätt till större område, torde hafva varit hänvisad 
att styrka omständigheter, som i 9 § afses (urminnes häfd, 
dom, skattläggning)”.
13. Reglerna i Stockholms län är följande: 1) Inner-
skärgården (enligt kilometerregeln allt vatten, som ej har 
förbindelse med öppna havet av större bredd än 1 km, 
räknat från fastlandet eller från ö av minst 100 m längd). 
Allt vatten tillhör fastigheterna. 2) Havsbandet (öppen kust 
och skärgårdarnas yttersida). Till fastigheter hänförs allt 
vatten inom 300 m från fastlandet eller från ö av minst 100 
m längd (strandvattenregeln).
3) Friliggande öar. Till fastigheterna hänförs allt vatten 
inom 300 m från ön; dessutom allt vatten som ej har förbin-
delse med öppna havet av större bredd än 300+300=600m, 
räknat från ö av minst 100 m längd (strandvatten- och en-
klavreglerna). Av ovanstående kan man konstatera att stora 
delar av Stockholms skärgårdar är enskilt vatten.

Figur 5. Fiskare tar hand 
om sina redskap, fiskelä-
get Billhamn i Älvkarleby 
socken, Uppland 1938.  
Upplandsmuseet.  
FOtO: Bengt HuBenDicK (BH02a).
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med not. De större strömmingsfångsterna fick man i 
utskärgården. Eftersom fisket sällan skiftades (bytte 
ägare vid arvsskiften) var fiskevattnen ofta allmän-
ningar i anslutning till byar. Flera byalag kunde ha 
fiskevattnen gemensamt. Ibland brukades fiskevatt-
nen genom rotation där fisket ägde rum turvis, i andra 
fiskades det utan bestämd ordning.

Under 1600-talet lånades inte bara fiskeskären ut, 
utan de såldes direkt till adeln. Exempelvis sålde 
drottning Kristina Stora Nassa och Björkskär till 
sekreterare Anders Gyllenklou för drygt 170 Rdr Sp 
(riksdaler Specie) (Hedenstierna 1948). Under Karl 
XI:s reduktion (då staten återtog en del av de förlä-
ningar som adeln hade fått under de föregående år-
tionden) återgick många av utskärgårdarna till att bli 
allmänningar, vanligen benämnda som Kronofisken. 
Många av dessa såldes återigen under den senare delen 
av 1800-talet på auktion till skärgårdsbor och byalag, 
vilka ibland sålde dessa vidare till privatpersoner som 
Zorn, Thiel och Kreuger 14. 

Vem fiskade?
Vid östersjökusten var fisket i hög grad en binäring till 
lantbruket men även till olika stadsnäringar, särskilt 
handeln (Hasslöf, 1949). Enligt Hasslöf (op.cit.) utgjor-
des fiskarna av tre tämligen heterogena grupperingar: 
jordägande frälse (adel) och bönder, borgare i städer 
(organiserade i hierarkiskt ordnade fiskarskap) samt 
kustbor med fiske som huvud- eller binäring. De se-
nare har varit tämligen fåtaliga, spridda och i sociala 
beroendeställningar [som boende på exempelvis mark 
de inte själva ägde], särskilt i herrgårdsbygderna mel-
lan Uppland och Skåne. De egentliga fiskelägena var få 
utmed ostkusten och som Hasslöf (op.cit) konstaterar, 
styrda uppifrån av stora jordägare. 

I de insamlingar av statistik som företogs i hus-
hållningssällskapens regi under 1800-talet gjordes en 
uppdelning mellan ”egentliga fiskare” och ”bönder, 
torpare och backstugusittare15” (se tabell 4 och 5, sid 
47 och 49). I den första utgåvan av ”Fiske” i Sveriges 
officiella statistik (SCB 1914), beskrivs uppdelningen 
av fiskarna i kategorierna ”yrkesfiskare” och ”binä-
ringsfiskare” som godtycklig. Särskilt framhölls att fis-
ket ”vid östersjökusten från Ålands hav i norr till ned 
mot Hanöbukten i söder i stor utsträckning bedrives 
såsom binäring”. 

I ett betänkande från 1937 uppges att vid insamling 

14. Många av dessa byggde även storvulna sommarbostäl-
len i ytterskärgården, ofta i fornnordisk stil (Lind 2014). 
15. Kongl. Landtbruks-Akademiens Handlingar och Tid-
skrift, 1881, nr. 3. p. 152.

av fiskeristatistiska primäruppgifter menas med yr-
kesfiskare ”en person, som tager sin huvudsakliga eller 
mera varaktiga utkomst av fisket” (SOU 1937). Vidare 
att personer med fiske som binäring räknas ”alla övri-
ga med fiske sysselsatta personer, alltså ej blott alla s.k. 
nöjesfiskare, sportfiskare, tillfällighetsfiskare, utan 
även strandägare och andra personer, som ständigt 
idka fiske, men vilkas huvudsysselsättning tillhör eller 
vilkas huvudsakliga och varaktiga inkomst erhålles 
från annan näringsgren”. Det hävdas att gruppen ”bi-
näringsfiskare är, på detta sätt bestämd, synnerligen 
heterogen, i det den består dels av personer, som regel-
bundet idka fiske till avsalu, men vilkas huvudsakliga 
inkomst hämtas från annat yrke (typiska binäringsfis-
kare), dels av rena husbehovsfiskare, dels av dem, som 
idka fiske för nöje och rekreation. Någon skarp gräns 
mellan rena yrkesfiskare och typiska binärings fiskare 
låter sig icke draga, då det gäller sötvattensfisket, och i 
den officiella statistiken ha utan tvivel talrika inkon-
sekvenser förekommit i fråga om hänförandet till den 
ena eller andra gruppen. Ett stort antal mindre hem-
mans- och lägenhetsägare idkar i större eller mindre 
utsträckning regelbundet fiske för avsalu och det kan 
bero av omständigheterna, om deras huvudsakliga in-
komstkälla är fisket eller jordbruket.”

Fiskets bedrivande
Strömmingsfångsten kan sägas utgjort östersjöfiskets 
ryggrad. Skötar (djupa nät) är den redskapstyp som 
använts mest. Längden på skötar kunde variera längs 
östersjökusten. Vid fiske sammanfogades de oftast med 
varandra i en länk. De sattes inte alltid ut i en rak länk 
utan i en krok. Krokskötar användes framförallt under 
den ljusaste delen av sommaren, vilket antyder att fisket 
var inriktat på (vår)lekande strömming, då den håller 
sig nära stränderna under lektiden. Maskornas storlek 
varierade mellan 30 och 40 varv per aln, det vill säga 
maskstolpens längd var mellan 15 och 20 mm. Övertel-
nen var försedd med korkflöten och undertelnen med 
sänken av sten eller bly. Ursprungligen tillverkades 
skötarna av lin, senare av bomull och numera består 
de av nylongarn. Skötar av lin/bomullsgarn kokades på 
våren med soda för rengöring och färgades med bark 
för att de inte skulle ruttna och för att de skulle bli 
mindre synliga för fisken. Notfiske, där en not eller 
fiskevad dras mot land efter strömming, har bedrivits 
såväl i öppet vatten som under is (Figur 6). Notfiske16 
bedrevs främst i särskilda så kallade varp där bottnen 
redan från början var fri från hinder.

16. En fiskevad var byggd ungefär som en trål som drogs in 
och vittjades vid stranden eller på isen. 
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Nicolaus Humble (1745) beskriver i sin doktorsav-
handling det samtida fisket i Stockholms skärgård. 
Strömmingsfisket bedrevs med notar långt in i in-
nerskärgården med en medelfångst per notställe om 
50–60 tunnor (t:r) per säsong. Bästa strömmingen an-
sågs enligt Humble (op.cit.) finnas vid Vaxholm och 
norr om Värmdö. I utskärgårdarna fiskade man efter 
strömming med skötar som bands samman i något 
som Humble kallade för slängvarpor, det vill säga en 
länk med skötar. Humble (op. cit.) framhåller att vid 
sidan av strömmingsfisket var långrevsfiske (agnat 
med strömming) efter torsk det viktigaste fisket i ut-
skärgårdarna. 

Förhållandena i utskärgården styrde hur fisket be-
drevs. Fiskeskären och de utanför liggande fiskegrun-
den låg långt ut till havs, men kunde å andra sidan 
nås jämförelsevis tryggt via mellanliggande kobbar 
och skärgårdar med öppna båtar. Humble (1745) 
nämner skötbåtar som bemannades av sju personer 
för ett fiske lag. Därtill medföljde mindre ekor för att 
skötarna skulle kunna läggas ut av två-tre personer.

De yttre skären var i allmänhet små och sällan el-
ler aldrig permanent befolkade. Hamnar lokaliserades 
så nära fiskena som möjligt, det vill säga där båtarna 
kunde läggas i skydd och där färskt vatten fanns till-
gängligt17. Öarna behövde också vara tillräckligt stora 

17. Oftast ett rengjort hällkar som kallades ”bäcken”.

för att kunna tilllåta bygge av skjul och bodar och ge 
plats för att torka näten. Fisken skulle dessutom kunna 
beredas på land, rensas och saltas ner i tunnor.

Fisket i utskärgårdarna skedde i två omgångar en-
ligt Hedenstierna (1948), det vill säga i huvudsak maj-
juni och augusti-september, vilket sammanfaller med 
lektiden för vår- och höstlekande strömming18. I mot-
sats märkte Sundevall (1852, 1855) att uppdelningen i 
olika perioder inte så var strikt, utan strömmingsfis-
ket kunde locka till sig fler fiskare och bedrivas under 
längre tid om det visade sig givande.

Vid sidan av det dominerande strömmingsfisket, 
bedrevs torskfiske med ”snöre” (det vill säga krok-
fiske19) i utskärgårdarna. Torskfiske hade vid sidan av 
sillfiske en viss omfattning i Östersjön redan under 
1300–1400-talet och var en viktig del av Hansans han-
del i norra Europa (Orton et al. 2011). Torsk var dess-
utom relativt lättfiskad i norra delarna av Östersjön 
där fisket kunde bedrivas i närheten av skyddande öar.

18. Enligt Ehnholm (1951) dominerades strömmings-
bestånden av höstlekare från 1500-talet fram till 1950-talet, 
då ett stort skift skedde mot vårlekande strömmingsbestånd 
(se diskussion i Anéer 1985).
19. En lina försedd med krokar som agnas innan den läggs 
ut. Vanligtvis är krokarna förbundna med huvudlina ge-
nom korta smålinor, tafsar.

Figur 6. Fiske med not – noten är ett långt nät som dras samman till en strut. (Strö socken).
Kållands härad. Västergötland. Fiske med not i Kävelstocken). FOtO: e. HjOrtén 1929. VästergötlanDs museum (1m16-a5050).
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Fiskhandelns tidiga organisation
Fiskhandeln var viktig för huvudstadens försörjning. 
Sigurd Erixon var en framstående svensk etnolog 
under mitten av förra seklet, här nedan ges ett sam-
mandrag av hans genomgång av Stockholms fiskhan-
del uppkomst och utveckling (Erixon 1946). 

Redan under medeltiden antas levande fisk ha trans-
porterats till staden i rodda eller seglande resesumpar. 
Inga tidiga källor omtalar sumpar men 1524 gavs till-
låtelse att arrestera ”hofmän och ryttare” som våldfört 
sig på personer som sålde fisk ur sump i staden.

Fiske bedrevs även i Stockholms närhet. Notfisket 
var mycket omfattande redan under medeltiden och 
finns omnämnt på 1300-talet. Stockholms notfiskare 
som drog not på is var en grupp som tidigt organise-
rades och fick särskilda privilegier befästa redan på 
1430-talet i det så kallade Notfiskarämbetet. Under 
1600-talet var notfiskarena i huvudsak bosatta på Sö-
der-malm och var uppenbarligen relativt många och 
jämförelsevis välbärgade. De hade drängar i sin tjänst 
och var organiserade under en ”notkung”. Vid en not-
dragning kunde tio personer delta. Notfiskarena hade 
längs stadens stränder särskilda lastningsplatser och 
ställen att torka sina nät. Skrået bestod i olika former 
fram till 1700-talet, då notfisket i stadens närhet kom 
att anses som skadligt eftersom det riskerade decimera 
fiskbeståndet i alltför hög grad. 

En mer organiserad fiskhandel  
uppstår genom skråväsende
Städernas behov att försörjas med fisk ökade i takt med 
befolkningstillväxten och en fiskhandel som enbart 
byggde på lokala fångster blev med tiden otillräck-
lig för många städer. Särskilt gällde detta Stockholm 
som under 1600-talet var centralort i ett växande 
stormaktsvälde. Stadens befolkning ökade snabbt 
från cirka 9 000 till 57 000. Med ökat välstånd och en 
större befolkning behövdes alla slag av förnödenheter, 
inte minst då fisk. 

Fisket reglerades
Stockholms magistrat beslöt 1636 om stadgar som 
reglerade fisktillförseln till staden. Man ansåg att det 
var ett problem att allehanda uppköpare köpte fisk av 

skärgårdsbefolkningen och sedan i det fördolda sålde 
fisken inom staden utan att ge staden några inkomster, 
samt att den fria handeln ledde till högre priser på 
fisk. Den stadga som utfärdades liknar andra skråbe-
stämmelser men hade också för fiskhandeln särskilda 
regler. 

Fisken skulle således enbart säljas på torget, priset 
skulle vara rimligt i relation till transportkostnaden 
och avgifter skulle erläggas. Skrået kallades ”Sump-
fiskarämbetet” eftersom de uppköpare som hämtade 
fisken i de olika skärgårdshamnar gjorde det med 
snabbseglande fartyg med sump ombord, kallad rese-
sump, med vilken fisken kunde levereras levande till 
stadens befolkning. Skrået hade liksom många andra 
skrån en ålderman i ledningen och ett antal bisittare 
som representerade olika delar av skråets medlemmar. 

Redan i mitten av 1600-talet var 55 sumpfiskerier 
verksamma i staden. Medlemmarna var boende i sta-
den och tillämpade skråordningen när nya medlem-
mar skulle skrivas in. Under 1660-talet beslöts vilka 
hamnar som fick användas av sumpfiskarskrået. Dessa 

Figur 7. Utbredningskarta över de hamnar (utsatta som 
svarta punkter) som under 1700-talet var tilldelade och 
besöktes av Stockholms fiskköpare. Kartan visar att 
hamnsystemet för Stockholms fiskköpare omfattade ett 
mycket stort område (kartan är hämtad från Erixon 1946). 
Notera att hamnar saknas på den svenska sidan norr om 
Norrtälje.
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hamnar brukade kallas torskhamnar och fiskarna från 
de omgivande öarna kom dit och bjöd ut sin fisk till 
försäljning. Ett bevis för sumpfiskarnas betydelse för 
Stockholms försörjning är de privilegier som Kungl. 
Maj:t utfärdade år 1684. Då kallades de inte längre 
sumpfiskare utan fiskeriköpare. Bestämmelsen inne-
bar att den som hade färsk fisk till försäljning inte 
längre kunde vägra att sälja sin fångst till fiskerikö-
parna. Det är tydligt att sumpfiskarna hade ett starkt 
stöd hos de högre klasserna och då inte minst hovet 
som ville ha färsk fisk på bordet. 

Fiskköpare
Fiskköparämbetet fick 1741 en reviderad och mer full-
ständig skråordning utfärdad av kommerskollegium. 
Det fastställs bland annat att var fiskköpare hade rätt 
att ha två resesumpar med på uppköpsresor, medan 
åldermannen och bisittare får ha tre. Fiskköpare fick 
inte genom att förvarna om sin ankomst i brev öka den 
tillgängliga fiskmängden till försäljning och endast en 
resesump åt gången fick ligga i var hamn. En viktig 
regel var också att fiskköparen var skyldig att köpa den 
fisk som erbjöds och inte rata någon särskild sort. San-
nolikt har regeln tillkommit för att förhindra att den 
lönsammaste fisken köptes upp först och att mindre 
attraktiv fisk skulle komma att förfaras. 

Fiskförsäljningen koncentreras till namngivna hamnar
Redan före 1710 hade det funnits vissa regler för 
vilka orter som skulle anlöpas för fiskhandel. Detta 
fick framgent en mer fast form och säljarna indelades 
geografisk efter hamnar och ålades att transportera 
sin fisk dit. 

Koncentrationen av fiskhandeln till vissa ham-
nar gav sannolikt både logistiska fördelar och ökade 
möjligheten till kontroll av att regelverk efterlevdes. 
Först på 1720-talet hade systemet med hamnindel-
ning nått en sådan omfattning att det täckte större 
delen av fiskköparnas verksamhetsområde (Figur 7). 
Ibland är beskrivningen av hamnarna kortfattad el-
ler endast ett angivande av namn. I andra fall finns 
mer detaljerade beskrivningar och bestämmelser. 
Vissa hamnorter indelas i flera hamnar, ibland anges 
en sommarhamn och en annan vinterhamn och man 
skilde på fjällfiskhamnar och torskhamnar. Det före-
kom att hamnar avskrevs till förmån för andra och 
med tiden blev bestämmelserna allt mer detaljerade. 
Det förefaller i huvudsak ha varit egenintresset som 
avgjorde vilka hamnar som fiskhandlarämbetet ansåg 
var lämpliga, men såvitt man kan utläsa från protokol-
len ledde indelningen inte till några större konflikter 

med säljarna. I de fall allmogen framförde önskemål 
tycks man ha bemödat sig om att tillgodose dessa. 

En fiskköpare var skyldig att invänta sin tur om en 
ämbetsbroder redan låg förtöjd och den som anlände 
först hade rätt att köpa all den fisk han kunde trans-
portera. Ingen hade heller rätt att förköpa fisk genom 
att betala i förväg. Man fick inte heller specifikt gynna 
en säljare av exempelvis släktskap eller vänskapsband, 
men det förefaller paradoxalt nog inte ha varit förbju-
det att upprätta långsiktiga avtal om leveranser. Inte 
heller fick man bedriva byteshandel genom att med-
föra varor som eftertraktades av ortsbefolkningen.

Privilegieprotokollet från 1684 angav ingen egent-
lig bortre geografisk gräns för var man hade rätt att 
bedriva fiskhandeln. Det kan då tyckas anmärknings-
värt att inga hamnar är angivna norr om Norrtälje 
på den svenska ostkusten. Orsaken till detta har inte 
kunnat återfinnas i protokoll. 

På den finska sidan av Östersjön är det väldokumen-
terat att Stockholms fiskköpare bedrev sin verksamhet 
över i stort sett hela Åland och den sydvästfinska skär-
gården mot Hangö. Det framgår inte av protokollen 
om man utnyttjade det stora uppköpsområdet längs 
Bottniska viken. De mest besökta områdena var av 
naturliga skäl hamnarna utmed den svenska kusten 
och Åland. På vissa ställen uppstod konflikter med 
andra fiskhandlare där fiskköparna från Stockholm 
uppfattades som inkräktare. Åbo begärde vid 1746 
års riksdag att Stockholms fiskköpare inte skulle få 
bedriva handel på närmare avstånd från Åbo än sex 
mil20 , men begäran avslogs år 1751. I Norrköping 
försökte man, med begränsad framgång, att öka sin 
konkurrenskraft genom att skapa en motsvarighet till 
Stockholms fiskköparämbete.

Ett sätt att begränsa konflikter med andra fisk-
handlare hade varit att fördela hamnarna på olika 
uppköpare och därigenom begränsa trycket på popu-
lära hamnar. En sådan åtgärd fanns också i protokol-
let från 1741 men detta förefaller helt ha ignorerats. 
Man protokollförde senare att bestämmelsen inte gick 
att följa eftersom det fanns för få hamnar för att en 
sådan uppdelning skulle kunna genomföras. Vidare 
resonerade man att man inte kunde veta hur mycket 
fisk som skulle finnas i en hamn och att det var en 
rättvis princip att den som kom först i hamn hade rätt 
till uppköpet.

20. Mil enligt äldre måttsystem motsvarade ~10 680 m, se 
Tabell 1.



23

FISKET I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD UNDER HISTORISK TID FISKET I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD UNDER HISTORISK TID

Redskap för transport och förvaring av levande fisk
Den levande fisken transporterades och förvarades i 
sumpar (Figur 8). Ordet ”sump” betecknar en kon-
struktion som innesluter fisken men tillåter vatten att 
bytas ut. Begreppet innefattar både fasta anläggningar 
och sådana som man kunde ro eller segla. För de upp-
handlingsresor som gjordes användes sådana båtar 

där stora delar av skrovet utgjordes av en fisksump. 
De större seglande farkoster som användes vid 

längre resor kallades resesumpar, medan mindre 
roddsumpar nyttjades för kortare transporter (Figur 
9). Användningsområdena var väl avgränsade genom 
att roddsumparna enbart användes under sommar-
månaderna och i huvudstadens närområde. I huvud-

Figur 8. Exempel på fasta sumpkonstruktioner: a) ståndsump för förvaring av lake, b) mörtsump, c) ståndsump i vattenläge.

a b c

Figur 9. Exempel på seglade resesumpar Nr 4 är en 
”Stockholms Fisksump” av större modell som rymde 
150 lispund fisk. Nr 5 är en liknande fast mindre modell. 
Notera hålen i akterskeppet där vatten kunde strömma fritt 
fram och tillbaka. 

Till höger en roddsump. I den seglande sumpen finns en 
avdelning i aktern eller midskepps som bestod av en sump, 
denna avskildes från det övriga skrovet genom täta skott.
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sak användes de under den tid då de större seglande 
resesumparna låg uppdragna för att torka och tjäras. 
Att bryta mot regelverket för de olika båtliknande 
sumparnas användning bestraffades med böter. Så fort 
en resesump anlänt i fiskehamnen skulle fisken flyttas 
över till fasta sumpar varefter farkosten skulle flyttas 
och ge plats för andra. 

När båten kom in till fiskhamnen i Stockholm och 
innan fångsten hunnit säljas var det viktigt att vatt-
net i resesumpen kom i omlopp. Vattnet i Stockholms 
hamn var förorenat och hade därför låg syrehalt; för 
att hålla vattnet i sumparna cirkulerande behövde bå-
tarna vara i rörelse. Man fäste då ett rep i masttoppen, 
som hade en sten fäst i andra änden. Genom att svänga 
stenen kom båten i rullning. De som anställdes för 
att sköta denna syssla kallades ”sumprunkare”, vilka 
en av de minsta grupperna av hamnarbetare (Erixon 
1949). De var sex man och arbetade självständigt och 
deras arbetsplats var vid fiskhamnen. Sumprunkarna 
hjälpte även till med att håva upp fisken ur sumpen och 
köra ut den till köparna, vilka ofta var restauranger.

Uppenbarligen bevakade fiskköparämbetets med-
lemmar varandra noggrant eftersom protokollförda 
och bötesfällda överträdelser ofta förekommer i pro-
tokollen. Att endast en resesump fick ligga i hamn åt 
gången, var ett sätt att förhindra prispåverkan genom 
utbud. Sådan påverkan hade kunnat förorsaka att en 
enskild sump tvingades besöka flera hamnar för att 
fyllas. Följden hade annars kunnat bli minskad ef-
fektivitet i transportsystemet, högre priser och sämre 
kondition på fisken. 

Handeln i staden
Fiskhandlarna handlade med såväl levande fisk som 
avlivad, färsk eller insaltad. Förutom uppköpsresor 
skötte man också handeln med den fisk som skärgårds-
borna själva förde in till staden. Sådan fisk skulle säljas 
och uppköpas på fisktorget, men det förekom även i 
denna handel att ämbetsmedlemmar sökte kringgå 
regelverket och öka sin vinst genom att exempelvis 
genomföra transaktioner nattetid, handla under guds-
tjänsttid och att köpa fisken från inkommande båtar 
utanför tullarna. Redan 1636 blev det därför fastlagt 
att fiskhandel enbart skulle ske på Fiskartorget21 och 
1740 förbjöds försäljning av färsk fisk på andra platser. 

Utöver handeln med färsk fisk fanns det en omfat-
tande handel med saltad fisk och främst då ström-
ming. Denna handel låg utanför fiskköparnas verk-
samhetsområde. Strömmingen fångades framförallt 
i utskärgårdarnas fiskelägen och transporterades in 
till staden eller vidare in i Mälaren av skärgårdsborna 
själva och såldes tunnvis. Ofta var landsbygdens bon-
debefolkning slutkonsumenter för den saltade fisken.

Fiskköparna och deras livsvillkor
Sumpfiskarna var en till antalet relativt begränsad 
yrkesgrupp men antalet är osäkert eftersom enbart 
de vars inkomst räckte för taxering togs med i skat-
telängderna. Verksamheten förfaller ha inbringat re-
lativt säkra inkomster men var knappast något man 
blev rik på, även om de flesta förefaller haft eget hus 
och efterlämnat kontanta tillgångar.

Fiskköparna hade ett antal drängar i sin tjänst men 

21. Nuvarande Norrmalmstorg

Figur 10. Förtöjd resesump, 
sannolikt med sin skep-
pare 1899. Dessa seglande 
fartyg kunde frakta stora 
mängder levande fisk från 
uppköpsställen till stadens 
fiskmarknad. För att hålla 
fisken fram till försäljning 
vid liv fanns en särskild yr-
kesgrupp kallade ”sumprun-
kare” vars uppgift var att 
sätta fartyget i gungning så 
att syresatt vatten ström-
made in genom de inbyggda 
sumparnas hål. Nordiska 
museet.  
FOtO: antOn BlOmBerg 
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fick inte utnyttja någon annan arbetskraft för sin 
fiskköparverksamhet. Det fanns emellertid i skråreg-
lementet ingen begränsning av hur många drängar 
man fick ha och dessa motsvarade hantverkskråens 
gesällsystem. Vanligen kom de från andra orter än 
Stockholm och de var ofta skärgårdsbor. Drängarna 
kunde efter prövning upptas som ämbetsmän i skrå-
et. Det fordrades oftast minst tio års tjänstgöring i 
yrket för att komma i fråga och många hade börjat 
som drängar redan i barndomen. En vanlig metod att 
uppnå medlemskap var att gifta sig med en avliden 
fiskköpares änka. 

Genom fiskköparnas kringflackande verksamhet 
var sannolikt förutsättningarna för att ha en stark 
sammanhållning i ämbetet sämre än för traditionella 
hantverksskrån som hade sin verksamhet inne i sta-
den. Möjligheterna att kringgå regelverk var säkerli-
gen stora, särskilt i avlägsna hamnar. Protokollen visar 
att man passade på varandra och inte tvekade att an-
mäla överträdelser. Sådana överträdelser bestraffades 
med kännbara böter eller förlust av sumpens innehåll. 
Därmed förefaller dock brotten ha ansetts sonade och 
inga allvarligare konsekvenser tycks ha följt. Det är 
svårt att uttala sig om fiskköparnas position i stadens 
sociala hierarki. Erixon (1946) antar att de hade en 
relativt anspråkslös social status genom sin måttliga 
utbildning, och kringflackande verksamhet i oftast i 
socialt anspråkslösa miljöer. 

År 1846 avskaffades slutligen skråstadgan och 
handeln med fisk blev öppen för vem som helst. 
Fiskhandeln togs sig därefter delvis andra former 
och efterfrågan bör ha ökat avsevärt i takt med be-
folkningsutvecklingen som vid denna tid var mycket 
snabb. Handeln med levande fisk i seglande sumpar 

fortsatte emellertid, men bedrevs nu främst av skär-
gårdsbor i de uppländska och sörmländska kust-
områdena samt av ålänningar och finländare. Även 
från Mälaren kom ett mindre antal seglande sumpar. 
Under en övergångsperiod förekom vintertid ångbåt-
stransporter och under vår och höst sumpsegling, men 
med tiden blev transport med ångbåt mer rationellt. 
Skärgårdsbefolkningen rodde och seglade också vid 
god fångst med segelekor in till staden med avlivad 
färsk fisk. På vintern färdades man in till Stockholm 
på släde med både strömming och annan fisk. När 
ångbåtar nådde allt fler destinationer i skärgården 
kom dessa att överta transporterna och de anlände 
dessutom regelbundet vid bestämda tider. Under 
1900-talets början avvecklades handeln med levande 
fisk. Vid Gamla Fiskargången mellan Saltsjön och 
Mälaren vid Slussen hade fiskhandlarna sina sumpar, 
men så småningom blev vattnet så dåligt att det omöj-
liggjorde hållande av levande fisk.

Skråsystemet för fiskhandel förefaller ha varit 
mycket funktionellt under den tid som det verkade. 
Sumpfiskare och senare fiskhandlare fyllde under lång 
tid en viktig funktion genom att förse den växande hu-
vudstaden med fisk och kontrollera prisutvecklingen. 
Genom deras verksamhet byggdes ett välorganiserat 
transportsystem upp för en så känslig vara som färsk 
och levande fisk. Systemet ombesörjde en effektiv 
transport även från mycket avlägsna hamnar i Öster-
sjön för levande fisk. 

Detta snabba och väl fungerade transportsystem 
för fisk sätter också gränser för hur äldre landnings/ 
tulluppgifter ska tolkas; hade fisken fångats i den 
närbelägna skärgården eller kom den från helt andra 
landsändar?

Figur 11. Kornhamnstorg 
- mitten av 1890-talet. 
Strömmingsjakterna och 
fisksumparna som också 
kunde ha mindre partier ved 
i lasten. Fisken levererades 
både från skärgården och 
mer avlägsna uppköps-
ställen och såldes färsk på 
det närliggande fisktorget. 
Sjöhistoriska museet.  
FOtOgraF: OKänD (FO21564a).
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FÅNGSTNIVÅER OCH ÖVRIGA KVANTITATIVA 
UPPGIFTER FRÅN DET HISTORISKA FISKET

Osäkerheter kring fiskets fångster och intensitet
Skattningar av fiskfångster och fiskeansträngningar 
är alltid behäftade med svårigheter och begränsningar 
som gör dem osäkra. Beräkningar av utskärsfisket om-
fattning före 1850 begränsas av att fångsternas stor-
lek hittills endast har kunnat fastställas i relation till 
fasta avgifter per redskap och fiskeperiod eller som 
förtullad vara (Hedenstierna 1960). Därtill tillkom-
mer svårigheter att bedöma riktigheten i kvantitativa 
uppgifter, då fiskarna kan ha undvikit att uppge rikti-
ga landningsuppgifter av rädsla för högre beskattning 
eller att fisken sålts färsk och inga noteringar gjorts av 
fiskens vikt (exempelvis Peucker 1867). 

Hedenstierna (1948) ansåg det därför som svårt eller 
omöjligt att få uppfattning om fiskets totala fångster. 
På samma sätt menar Kristiansson (1947) att trots att 
fisket var av avgörande betydelse för skärgårdens eko-
nomi, är det ytterligt svårt att få fram uppgifter som 
kan beskriva omfattningen av fisket i kvantitativa ter-
mer. Dock uppger Kristiansson (1947) att Gustav Vasa 
upptog rättanspråken från Huvudskär ”med glädje” 
för att bestämma ”avgiften” [Kronans andel vid fiske-
skären] till var femtonde tunna väl förvarad fisk. 1570 
uttogs likväl skatten med en fjärding strömming för 
vart fjärde varp och en fjärding torsk efter var fjärde 
krok”. De tullavgifter som togs ut vid Blockhusudden 
vid införsel av fisk till Stockholm finns delvis beva-
rade. Vidare kan antalet avgifter vara ett gott mått på 
fiskets omfattning, det vill säga på antalet deltagare/
båtar vilket bör ha haft ett samband med om tillgång-
en på fisk var god (Norman 1993). Exempelvis antyder 
Sundevalls fältobservationer från början av 1850-talet 
(Sundevall 1852, 1855) att antalet deltagande båtar i 
fisket vid till exempel Huvudskär ökade snabbt från 
ett år till ett annat när fisket förbättrades. 

Kungamakten tar ut skatt
Ofta överlät kungamakten beskattningsrätten till 
adelsmän vilket ofta innebar en avgiftshöjning. Här 
finns med säkerhet källor om fiskets omfattning som 
hittills lämnats outforskade. Å andra sidan fick kyr-
kan ett tionde men inga räkenskaper nämns av He-
denstierna (1948).

I Hedenstiernas (op.cit.) redovisning framgår det 
skiftande kunskapsläget. Till exempel uppges att år 
1558 hade båtarna med sig cirka 16 ”havsskötar22” i 
medeltal vid Horsten och 19 vid Huvudskär. Samman-
lagt finns noteringar av skatteuppbörd för de 2 900 
skötar som skulle ha använts samma år vid tolv olika 
fiskeskär/hamnar. Torskfiske med snöre (det vill säga 
långrev/ krokfiske) bedrevs också samtidigt. Uppgif-
ter om fiskeansträngning finns också för vissa år un-
der 1600-talet (Hedenstierna 1948). För år 1665 och 
1680 redovisar sex fisken 380 respektive 464 skötar. 
Å ena sidan understryker Hedenstierna (op.cit.) svå-
righeterna att ur skattelängder få fram antal fiskare, 
fiskenas ekonomiska betydelse m.m. Namn på fiskare 
anger kanske bara ett fiskelag med flera personer. He-
denstierna (1960) uppger å andra sidan att det under 
1600-talet framgår från tullhandlingar att införsel till 
Stockholm uppgick till cirka 40 000–50 000 tunnor 
(t:r) strömming (6 000–7 500 ton) per år. Hur stor an-
del av dessa som fångades i Stockholm skärgård och 
hur stor andel som fångades vid andra östersjökuster 
har såvitt vi vet ej fastställts.

22. Nät för strömmingsfiske, vanligen djupa
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FISKERIERNA UNDER 1800-TALET

Fördelning i tid och rum:  
hemmafiske och utskärsfiske 
Ostkustfisket som det bedrevs till mitten/ slutet av 
1800-talet var av traditionellt slag och bedrevs hu-
vudsakligen av en bofast befolkning nära hemorten, 
så kallat hemmafiske, och säsongsbetonat utskärsfiske, 
vilket hade stora likheter med hur fisket hade varit 
organiserat sedan lång tid tillbaka (Hedenstierna 
1948). I inner- och mellanskärgårdar var hemmafis-
ket väl utvecklat med en inriktning i huvudsak på 
självhushållning, men självfallet även för försäljning 
i huvudstaden vilket försåg färskfiskmarknaden med 
skilda fiskarter. Fisken blev transporterad i de snillrikt 
utvecklade sumpbåtarna (se tidigare avsnitt). Hem-
mafisket bedrevs året om, även om fisket inriktning 
varierade beroende på årstid.

Mängder med strömming och torsk vid fiskegrund
Enligt Sundevalls (1852, 1855) beskrivningar från bör-
jan av 1850-talet tog fiskarna sig ut till utskärgårdarna 
under maj och under augusti-september då ström-
mingsleken pågick. Själva fiskegrunden låg längre ut 
från skären, cirka ½ till 1½ mil utanför23. Vid dessa 
erhölls omkring hälften av den totala strömmings-
fångsten och ofta stora mängder torsk. Fiskeskären 
eller hamnskären valdes så nära fiskegrunden det gick, 
vid öar där det gick att hitta både färskt vatten och 
naturliga hamnar.

De mest givande fiskeplatserna låg på 10–25 m djup 
på 2–8 kilometers avstånd från de yttersta skären. 
Humble (1745) prisar fiskarnas förmåga att i det öppna 
havet hitta till fiskegrunden. Men brist på syftnings-
linjer (navigationsproblem) och risk för oväder gjorde 
att fisket inte kunde sträcka sig längre ut. Sundevall 
(1852) nämner till exempel att bruket av kompass 
borde öka för att minska olycksrisken, vilket visar att 
fiskarnas båtar fortfarande var klent utrustade.

Den vanliga hamnavgiften för de fiskande enligt 
Sundevall (1852) var en ¼ tunna saltad strömming per 
båt och fisketid. Det framhålls att möjligheter även 
måste finnas för att torka garnen. Hamnavgiften var 
således betalning för hamnplats och möjligheter att 

23. Det är förmodligen den äldre definitionen av landmil 
(~10 688 m) som Sundevall avsåg. Det är också en rimlig 
bedömning av avstånden till olika grundklackar i havet 
utanför de yttre skären.

lägga upp garnen på tork. Däremot ansågs fisket fritt. 
Vid sidan av strömming och torsk fångades en del 
flundra (Platichthys flesus/ P. solemdali24), hornsimpa 
(Myoxocephalus quadricornis) och abborre. Hamnfog-
den hade till uppgift att, vid sidan av att ta in avgifter 
för hamnplats, också hålla ordning på båtarna vid 
nätläggningen, så att de olika garnsätten inte korsade 
varandra. Därutöver skulle han se till att vilodagen 
respekterades. Inga nät fick således läggas på lördags-
kvällen. Sundevall (op. cit) konstaterar att vistelsen 
innebar få nöjen förutom arbetet25, och att maten var 
enahanda. Å andra sidan var arbetet ombytligt och 
inte tungt i jämförelse med lantarbetet. 

Fiskare boende i Stockholm skärgård bedrev även 
fjärrfiske. Enligt Sundevall (1855) så ska exempelvis 
Norrtälje ”fiskerskap” ha fiskat förutom vid Håkans-
kär, Gåssten, Svenska högarna, Allmänningen (Yttre 
och Inre Fredel, Manskär och Lökhararna), Kallskär 
och Röder, samt även på ställen längs Norrlandskusten 
och vid Åland. Vid mitten av 1800-talet återstod emel-
lertid endast fisket vid Håkanskär och Gåsten.

24. Idag anses flundra i Östersjön vara uppdelade i två olika 
arter (Momigliano et al. 2018).
25. Skönlitterära författare som August Strindberg och Al-
bert Engström med fler ger en delvis annan bild av att livet 
i utskären, men den större friheten är viktig.

Figur 12. Två män håller på att dra in en landvad på en 
strand. Bakom dem ligger en båt uppdragen på stranden. 
Fotot troligen från Stockholms skärgård, taget någon gång 
1955–1960. FOtO: OlOF HasslöF, BOHusläns museum (umFa53810:0420).
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OBSERVATIONER AV FISKARTER I  
STOCKHOLMS SKÄRGÅRD UNDER 1800-TALET
Sammanställningen här nedan grundar sig på såväl 
Ekströms (1830–34), Sundevalls (1852, 1855) och 
Peuckers (1867) observationer av fisk och fiske i Stock-
holms skärgård. Sundevall (1852) redogör i detalj för 
alla då kända fiskarter i skärgården. Sammanställ-
ningen är intressant ur flera aspekter för att förstå hur 
fisket var strukturerat och vilka behov det fyllde. En-
ligt Sundevalls uppräkning finns 24 sötvattensarter, 
2 vandringsarter och 14 havsfiskar. Peucker (op. cit.) 
ger en beskrivning förekommande fiskarter i mellersta 
skärgården från Stockholm och österut samt fisket på 
dessa. Peucker (op.cit.) tar även upp gös (Sander lu-
cioperca) och nors (Osmerus eperlanus) som arter som 
sporadiskt förekommer i innerskärgården. 

Fjällfisk, skinnfisk och badfisk
Det finns också andra benämningar som är av in-
tresse (Sundevall 1852, 1855): Fjällfisk: sötvattensfisk 
som var föremål för fiske. Skinnfiskar: havsfiskar som 
torsk. Badfisk var ett udda begrepp som fiskarna an-
vände för att beskriva fenomenet när i huvudsak söt-
vattensfisk står nära vattenytan vid solsken och som 
därmed tycks solbada. Även Humble (1745) påpekade 
att allmogen använde detta begrepp om fisk som tycks 
”bada”. Dessa ansamlingar blev ofta föremål för fiske, 
så kallat ”badfiske”. August Strindberg (1888) ger i 
”Skärkarlsliv” en beskrivning av badfiske: 

 ”När vattnet på eftersommaren blir värmt i vi-
karna, går nämligen iden upp för att bada som 
det kallas. Vid denna tid hållas utkik i uddarna 
från trädtoppar, och när observatorn märker, att 
det lever i vattnet, varskor han kamraterna, som 
nu komma med sina flata ekor från båda uddarna, 
årlommarna väl omlindade med ullstrumpor att 
icke fisken skall skrämmas. Och så spännes nätet 
över vikens mun till den verkan det hava kan.”

Fiskarter i Stockholms skärgård

Abborre (Perca fluviatilis) 
Abborre förekom överallt26 men avtog i förekomst när-
mare havet för att helt saknas i havsbandet (Ekström 
1830–34). Enligt Sundevall (1852) ansågs abborre i lik-
het med gädda leka långt ut i skärgården, som på östra 
sidan av Nämdö och Ornö. Leken beskrivs ske från 
slutet av april till början av maj på stenig botten beväxt 
med vass eller över grenar och ris. Fångades på nät 
med 18–20 v.p.a.27 (maskstolpe28 33–30 mm), vanligen i 
storlekar av 8–10 tum (20–25 cm) längd, men även upp 
till 18 tum (45 cm) eller omkring 4 skålpund (2 kg). 
Ekström (1830-34) ansåg att abborre från havet sma-
kar bättre än den i insjöar samt att ”vara den fisksort, 
hvilken man längst uthärdar att förtära dagligen, utan 
att han blifver för smaken motbjudande”.

Gers (Gymnocephalus cernua) 
Gers förekom glest i de inre delarna av skärgården. 
Lektiden var i maj. Enligt Sundevall (1852) såldes gers 
tillsammans med annan mindre uppskattad fisk som 
mört (Rutilus rutilus). Ekström (1830–34) menade 
dock att allmogen satte värde på gersens vita, välsma-
kande kött. Fångades vid notdragning.

26. Abborre tillsammans mört är fortfarande de 
dominerande arterna i nätprovfisken (KUL-databasen, 
www.slu.se) 
27. v.p.a. – varv per aln, bestämmer en nät/garns maskvidd, 
se tabell 2, sidan 36.
28. Från knut till knut. 

Illustr atIoner: abborre, gers, små spIgg, hornsImpa, stensImpa, tångl ake och 
l a x av WIlhelm von WrIght. storspIgg, rötsImpa av lInda nyman och k arl JIlg, 
natIonalnyckeln ryggstr ängsdJur: str ålfenIga fIsk ar” (2012)



29

FISKET I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD UNDER HISTORISK TID FISKET I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD UNDER HISTORISK TID

Storspigg (Gasterosteus aculeatus)
Storspigg förekom överallt. Enligt Westbeck (1753) 
så ”finnes äfven i insjöar, men til gräselig myckenhet 
i Saltsjön”. Ekström (1830–1834) uppger att arten är 
nyttig med tanke på den olja som kan kokas av den 
samt att den förekommer vissa år i ”otroliga sam-
manskockningar”. Leken ansågs ske i juni. Sundevall 
(1855) hänvisar till franska studier som har visat att 
spiggen bygger bon. De största mängderna kunde vissa 
år fångas nära fastlandet, men mestadels sker fisket i 
ytterskärgården. Variationen i förekomst härleds till 
var strömmingsynglen är vanligast samt förekomst av 
parasiter som reglerar förekomsten, särskilt Bothrio-
cephalus solidus (Ekström op.cit.). 

Småspigg (Pungitius pungitius) 
Sundevall (1852) menade att skärgårdsborna inte åt-
skilde de olika spiggarterna. (Hane nederst.)

Hornsimpa (Myoxocephalus quadricornis) 
Hornsimpa fiskades överallt. Arten förekom endast i 
de djupare delarna av skärgården, bortsett från under 
lektiden i slutet av december till början av januari, då 
den går in på grundare vatten för lek. De största ex-
emplaren var cirka 10 tum (25 cm). Ekström (1830–34) 
skriver att den anses ”...af skärgårdskarlarne höra till 
läckerheter”. Sundevall (1852) beskriver simpfisket 
som tämligen omfattande (se ”Simpfiske”), medan 
Peucker (1867) i motsats påstår att denna art sällan 
förekom i handeln utan åts av skärgårdsborna själva.

Stensimpa (Cottus gobio) 
Stensimpans lektid var under våren. Fångades vid fiske 
efter andra arter. Arten är ganska liten i storlek, oftast 
omkring 10 cm. Användes som bete.

Rötsimpa (Myoxocephalus scorpius) 
Rötsimpan minskade i förekomst mot norr. Ratades 
av många fiskare.

Sandstubb/Sabbik (Pomatoschistus minutus)29

Användes som agn. Förekom i stor mängd nära land. 
Ej illustrerad. 

Tånglake (Zoarces viviparus) 
Tånglake, även kallad stenlake, förekom glest i ut-
skärgården. Enligt Ekström (1830–34) fångades tång-
laken främst ”vid nordlig vind och otrefligt väder 
råda, under hvilken väderlek något annat fiske sällan 
lyckas. Skärkarlarne hata derföre Stenlaken och tro 
honom bortjaga andra fiskar eller åtminstone att desse 
icke trifvas i hans sällskap. Och som de sällan eller 
aldrig begagna honom till mat, släcka de på honom 
sin harm derigenom, att de kasta honom i sjön, med 
vilken hämnd han bör vara belåten.”

Lax (Salmo salar) 
Lax förekom sparsamt i norra skärgården och sakna-
des under sommaren, då den letar föda i utsjön.

29. Enligt Svanberg (2000) är sabbik är ett lokalt namn för 
Stockholms skärgård. Under denna rubrik förekom troligen 
även lerstubb (Pomatoschistus microps).
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Sik (Coregonus lavaretus) 
Sik förekom allmänt och infördes i stora mängder som 
färsk (levande) till Stockholm under hösten. Siken an-
sågs leka allmänt i skärgården i november på omkring 
1,5–3 m djup (Peucker 1867). 

Siklöja (Coregonus albula) 
Siklöja fiskades i Mälaren men fångades även vid not-
fiske vid Vaxholm. Enligt Peucker (1867) fanns den 
mellan Stockholm och Vaxholm men att den vandrade 
i oktober upp i Mälaren för att leka. 

Nors (Osmerus eperlanus) 
I likhet med siklöja ansågs norsen vandra ut i områ-
det mellan Stockholm och Vaxholm under sommaren, 
men att leken skedde i Mälaren strax efter islossningen.

Strömming (Clupea harengus) 
Strömmingen förekom allmänt och beskrevs hålla sig 
på djupt vatten under vintern för att stiga mot ytan 
på våren då den också går längre in skärgården för 
att leka. Strömming av likartat utseende anses leka på 
samma ställe från år till år. Enligt fiskarna förekom 
den i flera varieteter, medan Sundevall (1852) förhåller 
sig avvaktande och misstänker att de synliga skillna-
derna mest beror på ålder och näringstillstånd. Sunde-
vall (op.cit.) föreslår också att storleksskillnader skulle 
kunna uppstå genom variationer i fisketryck. I de inre 
delarna av Stockholms skärgård fanns en storvuxen 
varietet allmänt benämnd som ”Lidingöströmming”, 
vilket dessutom betingade ett högre pris. Enligt Sun-
devall (1855) skiljde sig denna lokala strömming från 
andra ”raser” så markant att han misstänkte den för 
att vara ärftlig, det vill säga en form av underart. 

Enligt Sundevall (1852) observerades strömmingens 
föda mest bestå av djurplankton samt även av större 
kräftdjur som Mysis och Gammarus30. Ekström (1830–
34) uppger att större strömmingar äter havsmaskar, 
mollusker och kräftdjur (crustacéer) och ibland fisk31. 
Hos vårlekande strömming skedde föryngringen i maj 
- början av juni, medan höstlekande, ”Sommarström-
ming” enligt Sundevall (1852), lekte under augusti och 
i början av september. Leken skedde i den yttre skär-
gården eller i de större fjärdarna på mellan 10 – 20 
meters djup, ibland grundare. Ynglen från vårlekande 
strömming var ~5–6 cm i augusti. Genom försöksfis-
ken i hushållningssällskapets regi konstaterade man 
att strömmingen rörde sig under vintern och att den 
då höll till på mer än 40 m djup. 

Sundevall (1855) spekulerar rörande strömmingens 
hemortstrohet, att ”strömmingen såsom andra djur 
söker sig tillbaka till sina fortplantningsställen och 

30. Hessle (1925) med fler senare författare uppger amfi    - 
poder som Pontoporeia och Monoporeia som betydligt 
vanligare byte.
31. Hessle (1937) fann att födan hos strömming från Stora 
Värtan ut till Kanholmsfjärden dominerades av mindre 
copepoder som Eurytermora hirundoides samt av cladocer-
erna Bosmina maritima och Daphnia cuculata. Hos sällsynt 
förekommande större strömmingar hittades i likhet med 
Sundevall (op.cit.) större kräftdjur som Gammarus och 
Idothea, samt ibland även rester av storspigg och tånglake.

Illustr atIoner: sIk, sIklöJa, nors, strömmIng, sk arpsIll Id, mört och br a xen, 
av WIlhelm von WrIght. sarv av lInda nyman och k arl JIlg, natIonalnyckeln 
ryggstr ängsdJur: str ålfenIga fIsk ar” (2012)
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födelsebygden. Detta tycktes bevisas därigenom, att 
vissa igenkännliga raser, årligen vid viss tid, leka på 
samma ställen”. Sundevall ger exempel på sådana lo-
kaler: Fållnäs där en stor strömmingssort lekte vid viss 
tid på året, vid Vamfjärden, nära Fågelbrolandet, öster 
om Värmdö, förekom lekande stor strömming i början 
av juni, i Baggensfjärden i mitten av maj, vid Svartbå-
den utanför Stora Nassa i juli, etc. Sundevall (op.cit.) 
understryker emellertid att det är i utskärgården som 
strömmingens lek huvudsakligen försiggick32. 

Skarpsill (Vassbuk) (Sprattus sprattus) 
Skarpsillen noterades sällan ha helt mogna gonader. 
Lektid och lekplats var därför okända enligt Sundevall 
(1855). Även Peucker (1867) uttrycker sig svävande om 
skarpsillens lekplatser och uppehållsort under övriga 
delar av året. Skarpsill fångades under den tidiga hös-
ten (augusti–september), övriga delar av året kunde 
skarpsillen uppehålla sig i södra skärgården, men upp-
gifterna går isär33. 

Id (Leuciscus idus) 
Iden ansågs ströva omkring i skärgården och gå långt 
ut till den yttre skärgården. Dess lek skedde i små in-
landsvatten, översvämmade ängar och vegetationsrika 
vikar under slutet av april och början av maj. Innan 
översvämningsmarken torkade ur, vandrade ynglen ut 
till vegetationsrika vikar där de stannade i omkring 
två år innan de började förflytta sig längre ut (Sunde-

32. Hessle (1937) delar upp strömmingen i ”fjärdström-
ming” och ”havsströmming”, varav den förstnämnda leker 
i östersjökustens vikar och den sistnämnda på grundom-
råden utanför kusten. Håvningar visade att strömming-
syngel förekom hela vägen utanför ytterskärgården vid 
Söderarm, via Rådmansö till Kanholmsfjärden ända in till 
Trälhavet, vilket antydde att lekplatser var tämligen jämt 
fördelade över hela skärgården. Förändringar i uppehållsort 
under året antyder att strömmingen vandrar ut från de inre 
delarna under hösten för att återvända på våren. Morfolo-
giska skillnader (kotantal) mellan strömmingar från olika 
lekplatser antyder att strömmingen segregerar och återvän-
der till föräldrarfiskens lekplatser för lek.
33. Skarpsill leker till havs, framförallt i södra Östersjön 
och i de västra och centrala delarna av Finska Viken 
(Ojaveer & Kalejs 2010). Äggen är pelagiska, det vill säga 
flytande.

vall 1852). Många lekbestånd ansågs redan vid denna 
tid vara förstörda genom rovfiske under leken eller 
genom utdikning eller andra miljöförändringar vid 
lekplatserna. 

Mört (Rutilus rutilus) 
Mört observerades långt ut i havet vid till exempel 
Ornö, Nämdö och Singö, men var oftast föremål för 
fiske närmare land. Leken skedde under våren från 
april till början av juni. Mört fångades i stor mängd, 
i samma storleksordning som spigg enligt Sundevall 
(1855). Sundevall (op.cit.) hävdade att mört förekom 
rikligt i hela skärgården (vilket även nutida provfisken 
visar34). Ekström (1830–34) anser att smaken för mört 
och andra liknande arter är ”fadd”, men att allmogen 
förtär den stekt efter den blivit saltad eller torkad, vil-
ket förbättrar smakupplevelsen.

Sarv (Scardinius erythrophthalmus) 
Sarven observerades förekomma tillsammans med 
mört men var betydligt mindre allmän. Den ansågs 
leka i juni och kunde fås i notdrag tillsammans med 
annan fisk.

34. Kuldatabasen (www.slu.se).
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Löja (Alburnus alburnus) 
Löjan förekom i den inre skärgården och användes 
endast till bete. Leken anses ske i juni längs stränder. 
Fångades med not, nät och håv. 

Braxen (Abramis brama) 
Braxen fiskades i betydande mängd i de inre delarna 
av skärgården. Lektiden noterades till i början av juni. 
Den kunde även fångas i not när den ”badade”. Ek-
ström (1830–34) påpekar att braxen väl anrättad har 
en god smak.

Faren (Cyprinus ballerus) 
Faren påträffades i små mängder och antogs mest 
komma från Mälaren. Lektid anges till i maj/ juni. 
Den kallades även flira eller panka.

Björkna (Blicca bjoerkna) 
Björknan påträffades i små mängder i den inre delen 
av skärgården. Lektid i maj/ juni.

Vimma (Vimba vimba) 
Vimman påträffades i små mängder i den inre delen 
av skärgården. Lektid i maj/ juni.

Lindare/ sutare (Tinca tinca) 
Sutare kunde påträffas i inre delar av vegetationsrika 
vikar. Arten noterades från södra delen av Ornö, vid 
Fågelbrolandet och östra sidan av Värmdö. Den an-
sågs leka i juni och fångades endast i små mängder. 

Ruda (Carassius carassius) 
Rudan hittades endast i den inre delen av skärgården 
och i inre delar av vikar. Förekom på samma sätt som 
sutare. Lektiden anges till i slutet av juni. Den fånga-
des endast i små mängder.

Elritsa/ hamntorsk (Phoxinus phoxinus) 
Elritsan påträffades vid bryggor och andra lugnvat-
tenställen över hela skärgården. Den anses leka i juni 
och kunde fångas tillsammans med mört, med vilken 
den också saluförs enligt Sundevall (1852). Ekström 
(1830–34) hävdar däremot att elritsa inte äts, ”emedan 
ingen gör sig tid att rensa och anrätta den” med tilläg-
get att i Frankrike tycks den vara uppskattad.
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Gädda (Esox lucius) 
Gäddan fiskades allmänt i skärgården och beskrivs 
leka i vikar nära fastlandet eller i inlandsvatten, ofta i 
mycket grunda, tillfälliga vattensamlingar, i maj/juni, 
något före abborre. Om gräsbeväxning saknades vid 
romläggning, lades rommen över blåstång (”hötter”).

Torsk (Gadus morhua) 
Torsken förekom i djupa områden långt in i skärgår-
den (35–45 m), medan de mer givande fiskena fanns 
i utskärgården. Torsken ansågs inte kunna bli stor i 
denna del av Östersjön, vanligen endast omkring 1–1,5 
kg (40–45 cm). Sundevall (1852) menade att den är 
mindre välsmakande än torsken vid Skånes sydkust 
eller i Kattegatt, men att torsken i norra Östersjön å 
andra sidan var mindre ansatt av parasitangrepp (in-
älvsparasiter) än i södra Östersjön. Torsken påträffa-
des på cirka 50 meters djup, i innerskärgården mest i 
djuphålor där den kunde fångas genom ”torskning” 
(mete). Den innerst belägna fiskeplatsen för torsk no-
teras från sydväst om Ingarö och vid Oxdjupet vid 
Rindö. Torsken föda beskrivs utgöras av ”sjödjur” och 
strömming. Zoologen och fiskeriintendenten Chris-
tian Hessle (1923) anger å sin sida att den djupgående 
torsken inom det av honom undersökta området (från 
Ölands sydspets upp till djupområdet i norra Botten-
havet) mest konsumerade skorv (Saduria entomon) 
och den lilla fisken spetsstjärtat långebarn35 (Lum-
penus lampretaeformis). 

Sundevall (1852) uppger att lekplatser i denna del av 
Östersjön är okända. Lektiden anges till maj-juni, det 
vill säga senare än i Kattegatt. Torsk med fullt utveck-
lade gonader är sällsynt - Sundevall påpekar att han 
aldrig har observerat sådan torsk i Stockholms skär-
gård - vilket Ekström (1834) ansåg sig någon gång ha 
funnit vid Mörkö. Sundevall (op.cit.) drar slutsatsen 

35. Idag påträffas spetsstjärtat långebarn sällan i torsk-
magar.

att torsken kommer som ungfisk till Stockholms skär-
gård, rör sig inåt allteftersom den tillväxer och sedan 
ger sig av för lek, vilket senare märkningsstudier kan 
anses styrka med återfångster i Bornholmsbassängen 
(Otterlind 1976). Det är uppenbart för flera författare 
att tillgången på torsk varierar kraftigt i skärgården 
(Humble 1745, Sundevall op.cit.). 

Namn på företeelser kan antyda hur vanliga och 
kännbara vissa fenomen är. Svanberg (2000) uppger 
att mycket mager och sjuk torsk, vilken inte duger till 
människoföda, kallas för lustorsk. Under vissa perio-
der förekommer den rikligt, senast under 1950-talet, 
enligt en ordboksuppteckning från Möja36.

Tobis/ sandål (Ammodytes tobianus) 
Ekström (1830–34) uttryckte åsikten att tobis sällan 
påträffas längre upp än till 59° nordlig bredd, vilket 
innebär att den var sällsynt i Stockholms skärgård. På 
samma sätt menade Sundevall (1852) att tobis sällan 
sågs i skärgården och var närmast obekant bland fis-
karna. Sundevall (op.cit.) känner heller inte till någon 
lekplats för tobis.

Lake (Lota lota) 
Laken ansågs förekomma i inre vikar på ett flertal stäl-
len i skärgården. Leken ansågs ske senare i havet än i 
insjöar (februari-mars) och förekom på cirka 1 m djup 
då laken rörde sig in på grundare områden. Fiskades 
ofta med ryssjor under leken. Betydande fångster av 
lake gjordes vid Möja, mellan Fågelbrolandet och 
Hölö, utanför Ingarö, vid Ulön vid sydvästra delen av 
Nämdö, och vid Gålön i februari. 

36. Denna notering är av dagsaktuellt intresse med tanke 
på förekomsten av så kallad slipstorsk i Östersjön, vilka är 
mycket magra och sjuka (Svedäng & Hornborg 2014). 

Illustr atIoner: löJa (benlöJa), faren, bJörkna, elrtIsa (hane), gädda, torsk, 
tobIs och l ake av WIlhelm von WrIght. vImma, lIndare/sutare och ruda av lInda 
nyman och k arl JIlg, natIonalnyckeln ryggstr ängsdJur: str ålfenIga fIsk ar” 
(2012)
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Flundra (Platichthys flesus) 
Flundran är den enda av plattfiskarna24 som ansågs 
förekomma allmänt i Östersjön. Avtog i förekomst 
mot norr och påträffades inte i den norra skärgården. 
Flundra observerades leka i maj.

Piggvar (Scophthalmus maximus) 
Piggvaren ansågs vara vanligare i södra delen av skär-
gården. Trots att den på andra håll betraktades som 
en god matfisk, ratas den ofta på grund av sitt ”fula” 
och knaggliga yttre.

Ål (Anguilla anguilla) 
Ålen uppfattades med rätta som en art med unik livs-
historia. Sundevall (1852) satte samman observatio-
nerna av att vandringsålen vandrade söderut längs den 
svenska ostkusten och norrut genom de danska sun-
den, vilket pekade på att ålens lekplats låg i eller utan-
för Nordsjön. Att vandringsålen saknade utvecklade 
gonader underströk det osannolika i att ålen skulle 
reproducera sig i nordiska vatten.

Tångsnälla (Syngnathus typhle) 
Tångsnällan kallades för hötternål och ansågs före-
komma överallt där blåstång (Fucus vesiculosus) växer.

Sjurygg (Cyclopterus lumpus) 
Enligt Sundevall (1852) och Ekström (1830–34) var 
sjurygg endast sporadiskt noterad i Stockholms skär-
gård. 

Gös (Sander lucioperca) 
Sundevall (1852) uppger att gös kunde fångas någon 
gång i samband med notdragning. Enligt Ekström 
(1830–34) bör gösen i Östersjöns skärgård räknas 
bland de mycket sällsynta.

Näbbgädda (Belone belone) 
Enligt Ekström (1830-34) påträffas näbbgädda i skär-
gården endast under lektiden i maj och detta under alla 
år. Den åts inte i skärgården då ”Skärkarlarna anse den 
mindre helsosam. Troligen äro de förledde till dessa 
misstankar, af den gröna färg, hvilken benen antaga 
under kokningen och det fosforiska sken de sprida”.

Nätting/ nejonöga (Lampetra fluviatilis) 
Ekström (1830–34) uppger att nejonöga förekommer 
högst sällan i skärgården, varför han saknat tillfälle 
att göra iakttagelser. Enligt Sundevall (1852) kunde 
den fångas någon gång i samband med notdragning.

I övrigt kan det 
noteras att öring 
(Salmo trutta) 
inte har hittats 
omnämnd i någon 
skrift i samband med Stockholms skärgård under 1800-
talet, vilket tyder på att arten hade liten utbredning och 
betydelse fram tills dess fiskevårdsinsatser som utsätt-
ningar blev vanliga i slutet av 1900-talet (exempelvis 
Holmlund & Hammer 2004). Däremot omnämns stör 
(Acipenser sturio) som sällsynt besökare i den yttre 
skärgården (Ekström 1830–34).

illustratiOner (samtliga utOm tångsnälla): wilHelm VOn wrigHt. tångsnälla aV linDa nyman OcH Karl jilg, natiOnalnycKeln ryggsträngsDjur: strålFeniga FisKar” (2012)
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FISKEMETODER OCH FISKEN  
UNDER 1800-TALET
Fisket bedrevs dels med aktiva redskap som strand-
not 37,38, dels passiva redskap som insnärjningsredskap 
som nät, (skötar och garn), och instängningsredskap 
som burar och ryssjor samt kassar (burar av spjälor 
som ställdes på botten) och hommor (en sorts lång 
ryssja) för ål. Krokfiske bedrevs dels som passivt fiske, 
då agnade långrevar (”snören”) lades ut för exempel-
vis torsk och ål, dels aktivt genom mete efter torsk, 
så kallad torskning. Därutöver fiskades med ljuster, 
kastsnören och pimpel under vintern samt med drag i 
form av metallblänken som utformats som fiskar, vilka 
kunde dras efter båt (Ekström 1830–34). 

Sundevall (1852) gör en indelning i större och min-
dre fisken (se nedan). Fjällfiske var ytterligare ett be-
grepp. Fångsten i det fisket bestod huvudsakligen av 
abborre, mört, gädda och braxen samt även lake, sik, 
ål, id, lindare (sutare), rudor, gärs och simpor.

Skötar (djupa nät) var det vanligaste fiskeredskapet 
för det strömmingsfiske som bedrevs under höst och 
vår (Figur 13 & 14). Ett hemman kunde ha cirka 20–30 
skötar. Man skilde på hemskötar och havsskötar (gar-
nens djup skilde sig åt). Skötarna var dock tämligen 
lika i utformning. Nät fanns även i annan utformning 
i form av lång-, skott-, abborr-, sik-, id- och mörtnät. 
Nät användes även vid pulsfiske, det vill säga genom 
att slå på vattnet skrämma fisken mot olika fångst-
anordningar. Peucker (1867) anger vilka redskap som 
används för att fånga olika fiskslag i inner- och mel-
lanskärgården (Tabell 2a, sidan 36) och med vilka 
maskstorlekar (Tabell 2b, sidan 36).

37. En kilformad nätpåse med armar som dras i långa rep 
mot land, det vill säga en sorts föregångare till fisktrål (Ask 
& Svedäng 2019). Där notarmarna möts kallas för notens 
hugg (Humble 1745).
38. Strömmingsnotar som brukades under 1700-talet var 
9 famnar djupa (i hugget, det vill säga i öppningen), 25 
famnar vardera på armarna och vid ytterändarna fästade 
långa dragrep, tögar, som drogs hem med hjälp av dragspel. 
Noten togs därefter upp i båtarna nära stranden (Humble 
1745).

Figur 13. Man lagar strömmingsskötar med flöten,  
Nordanstig, Gnarp, Hälsingland.  
FOtOgraF OcH årtal OKänDa. HälsinglanDs museum (Hmm10990).
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Större fisken
Till de större fiskena räknades fiske efter strömming, 
torsk, skarpsill (vassbuk) och ål.

Strömmingsfiske
Strömmingsfisket var skärgårdens viktigaste fiske 
(Humble 1745), vilket inbringade mer än alla andra 
fisken tillsammans i fångst (Sundevall 1852). Ström-
mingsfisket bedrevs antingen genom att sätta skötar 
eller dra not. I södra skärgården var enligt Sundevall 
(op.cit.) skötarna 9 alnar djupa (cirka 4,5 m) och 10 

famnar långa (cirka 18 m), i norra skärgården är de 
6 alnar (cirka 3,5 m) djupa men istället något längre. 
Maskvidden var mellan 32 och 38 varv per aln (v.p.a.). 
Den mindre maskstorleken används i de inre delarna 
av skärgården (innanför Vaxholm) där strömmingen 
hade ett litet huvud. Näten färgades som skydd mot 
angrepp från Gammarus (tångmärla, vilka annars 
gnagde sönder dem) och för att göra dem mer osyn-
liga för fisken. 

Vid strömmingsfisket knöts skötarna samman i 

TABELL 2A. FISKEMETODER FÖR OLIKA FISKSLAG ENLIGT PEUCKER (1867)
Fiskart Redskap Maskstorlek 

(varv per aln)
Maskstolpe 
(mm)

Kommentar

Abborre Nät 18 till 20 30–33 För fisk större än  
18 tum (45 cm)

Spigg Not

Id Nät eller not 12 till 14 43–50 

Braxen Nät 8–10 60–75

Mört Nät och not 
under lektid

24–32 18,5–25

Sik Nät 16–18 33–37

Gädda Not, nät, krok, 
ryssjor etc.

Lindare 
(sutare)

Ryssjor och 
burar

Ruda Ryssjor och 
burar

Elrita och 
benlöja

Endast som bete

Flira, 
björkna och 
vimma

Påträffas i ringa an-
tal nära stranden

Siklöja Håv Endast mellan 
Stockholm och 
Vaxholm, med håv i 
Norrström

Strömming Skötar och 
vinternotar

32–38 varv per 
aln, stora vin-
ternotar med 
armar 42 till 54 
famnar långa 
och i hugget 8 
famnar

15,5–18,5 Fiskets viktigaste 
art. Leker från maj 
till september, först 
i innerskärgården, 
sedan längre ut.

Vassbuk/ 
skarpsill

40 - 44 13,5–15

Torsk Nät och krok Större stim på 20–25 
famnars djup (35-45 
m). Vanlig storlek 
17–18 tum (43–45 cm) 
och 2–3 skålpund 
(1-1,5 kg)

TABELL 2B. OMVANDLINGSTABELL  
MASKSTOLPE TILL VARV PER ALN

Storlek 
maskstolpe 

(mm)

Antal varv/
aln

13,0 mm 46
14,3 mm 42
15,0 mm 40
15,5 mm 38
16,5 mm 36
17,5 mm 34
18,5 mm 32
20 mm 30

21,5 mm 28
25 mm 24
27 mm 22
30 mm 20
33 mm 18
35 mm 17
37 mm 16
40 mm 15
43 mm 14
46 mm 13
50 mm 12
55 mm 11
60 mm 10
66 mm 9
75 mm 8

Tabell 2b. Omvandling av an-
talet maskstolpar till varv per 
aln – X varv/aln = x maskstol-
par/60 cm

Tabell 2a. Fiskemetoder för olika fiskarter i skärgården: redskap, maskstorlek (varv per 
aln), maskstolpe samt kommentar.
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länkar (varpor) 3–6 stycken. Varje skötbåt med 2–5 
personer ombord använder sig av 6–7 varpor, vilka i 
sin tur sammanbinds och läggs efter varandra i en rak 
linje, Sundevall (op.cit.) menade att de inte avslutades 
i en krok som brukligt längre norrut. Varpen sattes 
på kvällen och togs upp vid eller innan soluppgången. 
Om man antar att varje varp bestod av 6 skötar var 
denna sammanlagt 90 m lång. En sammanfogad varp 
kunde således ha haft en längd av cirka 500–600 m. 
Som en mycket god fångst omnämns 10 t:r strömming 
per varp, det vill säga omkring 1 500 kilo strömming 
på cirka 550 m, vilket skulle ha gett knappt 3 kg per 
meter garnlänk.

Vanligtvis användes 10 skötar per person i båten 
(omkring 175 m). En fångst på cirka 3 t:r strömming 
(cirka 450 kg) per person och fisketillfälle ansågs som 
en acceptabel fångst. Sundevall (1852) anger dock 
inte hur många nätter ett fisketillfälle skulle motsva-
ra. Sundevall noterar vidare att inte sällan går hela 
fångsten förlorad på grund av att sälar ätit upp ström-
mingen så att endast fiskhuvuden satt kvar i näten.

Strömmingsnot kunde bara användas på lämpliga 
ställen i skärgården, men ändå togs omkring hälften 
av strömmingsfångsten i notfisket. Notar var ungefär 
90–110 m långa och 10–14 m djupa på mitten och för-
sedda med en ”kil”, det vill säga en säck för fångsten. 
Notarna drogs med vindspel och repen kunde vara 

250 m långa eller längre. Med en not kunde man fånga 
cirka 8–10 t:r (omkring 1 500 kg) per dag. Ett notställe 
kunde ge cirka 50–60 t:r (9–10 ton) per år, en fångst 
under 30 t:r ansågs inte kunna bära kostnaden. Vid 
notfisket gav olika storlekar av strömming, men även 
andra arter som skarpsill.

Den färska strömmingen betalades bäst (Sundevall 
1852). Priset i Stockholm varierade mellan 25 och 40 
skilling R:gs (riksgälds39) per val (80 strömmingar), 
men för Lidingöströmmingen betalades för 1 R:dr R:gs 
(en riksdaler riksgälds) per val. En val Lidingöström-
ming vägde cirka 12 skålpund (5,1 kg), dess pris var så-
ledes 4 skilling per skålpund (425 gram). Strömming-
en vägde med andra ord mer än dubbelt så mycket i 
den inre delen av skärgården jämfört med den som 
vanligtvis fångades längre ut. Strömming från annat 
håll betalades med cirka 2½ skilling per skålpund. 

Av den beräknande medelfångsten om cirka 10 000 
t:r av strömming i Stockholms skärgård, det vill säga 
cirka 1 500 ton strömming, såldes omkring en fjärde-
del färsk. Eftersom hälften av fångsten togs med skötar 
i utskärgården varifrån den inte kunde fraktas färsk 
in till Stockholm, saltades denna på plats. Den övriga 

39. Mellan 1830 och 1859 var värdet 1 riksdaler specie = 4 
riksdaler riksgälds (R:dr R:gs) och motsvarade 25,5 g rent 
silver. En R:dr R:gs var även lika med 48 skilling.

Figur 14. Tre fiskare tar upp strömmingsskötar. Bottenhavet. FOtOgraF OcH årtal OKänDa. länsmuseet gäVleBOrg (Xlm.cl014886).
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fångsten som av Sundevall (op.cit.) antogs tas med not 
såldes hälften färsk och hälften saltad. Den saltade sål-
des för mellan 10 och 13 skilling R:gs per val. 

Ålfiske
Ålen fiskades mestadels under augusti-september då 
den vandrade söderut (Sundevall 1852). Ett fiske med 
ålhommor40 (en sorts ryssjor) hade nyligen, det vill 
säga vid slutet av 1840-talet, införts (en bonde omtalas 
ha blivit rik vid införandet). Öppningarna på ryssjor-
na riktades således mot norr. Hommorna lades utmed 
bergssidor, till exempel på utsidan av Väddö där ålen 
passerade förbi på sin vandring söderut. Den fångade 
ålen vägde mellan 2–4 skålpund41 (1–2 kg; Peucker 
1867). Fångster vid Väddö kunde uppgå till 30 lispund 
per natt (cirka 250 kg) och fiskare. Ål fiskades också 
över hela skärgården under övriga tider med långrev, 
agnad med daggmask. Ålen såldes mestadels färsk.

Torskfiske
Torskfisket skedde framförallt strax utanför utskär-
gårdarna, där den var mer utbredd och fiskades med 
garn, långrev och genom torskning (mete). Såldes 
såväl färsk som saltad. Torsk fiskades även ibland i 
mellanskärgården in till Rindö (Oxdjupet) där den 
metades. Vid Forsvik i södra Skärgården fanns upp-
gifter om att torsk hade fångats med not med fångster 
upp till cirka 200 kg per drag. 

Skarpsillsfiske 
Skarpsill (ofta kallad vassbuk) fiskades med både garn 
(40 till 44 v.p.a.) och strömmingsnot. Vanligtvis var 
skarpsillen 4–4,5 tum lång (10–12 cm). Fångster var 
emellertid generellt små, eftersom fiskemetoderna inte 
riktigt lämpade sig för denna art, samt att den uppe-
höll sig under ganska kort tid i skärgården (Sundevall 
1855). Aktivt fiske efter skarpsill bedrevs framförallt 
i augusti-september när man uppfattade det som att 
skarpsillen vandrade från kusten in i skärgården. Man 
kunde fortfarande fånga den i oktober men därefter 
ansågs den försvinna från skärgården. Den fångades 
alltför sällan för att kunna utgöra en stor handelsvara. 
Skarpsill var emellertid eftertraktad och gav ett bättre 
pris än strömming (Humble 1745; Sundevall, 1852). 

40. Beteckningen ”homma” användes även i Stockholms 
skärgård under denna tid.
41. Motsvarande storleksintervall uppmättes för blankål vid 
denna kuststräcka under 1990talet (Svedäng et al. 1996). 
Hur storleksfördelningen ser ut för närvarande är okänt 
medan fångsterna har minskat kraftigt under de senaste 
tjugo åren (www.scb.se).

Enligt landshövdingeämbetet från 1764 ska ett fiske 
efter skarpsill sydöst om Ornö varit relativt givande 
om än varierande mellan år. Som bäst uppgick fång-
sten till omkring 30 t:r per år (cirka 4,5 ton). Långviks-
skär är en annan plats i närheten som omnämns för 
skarpsillsfiske (Sundevall 1855). 

Diverse mindre fisken

Spiggfiske
Spiggen fiskades i huvudsak mellan oktober och de-
cember. Spiggfiske bedrevs med en för arten särskilt 
avsedd strandnot med mycket små maskor, men även 
nät och håvar vid eldsljus användes. Av spiggen koka-
des spiggolja eftersom den hade bättre kvalité än sill-
olja/ tranolja och osade mindre. Grumset eller avfallet 
användes som ett starkt gödslingsmedel. 

Spiggfiske finns beskrivet av Westbeck (1753) och 
Ödman (1782). Spiggfisket beskrivs generellt som 
ombytligt och anses variera med tillgången på ström-
mingsyngel. I Westbecks uppsats om oljekokning av 
”skötspigg” från år 1753 beskrivs hur man från en 
tunna med spigg kan erhålla två kannor ”skön och 
god olja, som till lampor och annat behof visar öns-
kelig nytta”. Som exempel på god fångst uppges att 
Pastor Enwall vid Vaxholmen har på tre timmar fyllt 
tre skötbåtar och därav kokat 60 kannor god olja. Öd-
man (op.cit) meddelar under rubriken 1 november 
[från Värmdö] att ” Nu är skötspiggens bästa fångst. 
På en kort stund uphäfves hela båtlaster för stödjeeld 
(facklor vid båtarna), som låckar denna lilla fisk i my-
riader til hafsytan, Den deraf kokade olja uplysa till en 
del Stockholms lampor”.

Sundevall (1852) menade att lika stor mängd spigg 
fångades som mört. År 1851uppgick fångsten vid Da-
larö till 600 t:r spigg (det vill säga omkring 90 ton). 
Av varje tunna erhålls 2 kannor olja (cirka 5,2 liter) 
som såldes för 40 skilling per kanna. Nordöst om 
Värmdö fångades spigg motsvarande 300 kannor olja 
(omkring 150 t:r). Vid Husarö pågick ett sådant fiske 
under 1820-talet men upphörde sedan. Sundevall (op.
cit.) skattade spiggfångsten till 1 200 t:r mellan Gålö 
och norra Värmdö (omkring 180 ton). Vikten av 
15 stora storspiggar anges motsvara 8 tums (16 cm) 
strömming, eller att 50 stycken motsvarar en 12 tums 
(30 cm) sill. 

Simpfiske
Detta var ett fiske efter framförallt hornsimpa. Sunde-
vall (1852) skattade försäljningen av simpor till cirka 
160 000 simpor per år motsvarande 40 000 skålpund 
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(cirka 17 ton per år). I nästa rapport förkastar Sunde-
vall (1855) sin skattning och anger att mängden borde 
vara två-tre gånger större.

Lakfisket
Lake fiskades med ryssjor under lektiden, övriga delar 
av året med långrev. Sundevall (1852) beskriver fisket 
under vårvintern vid Sandemar och Lännåkersviken 
som omfattande. Fisket uppges dock vara av okänd 
storlek. 

Plattfiskfisken
Flundra, eller skrubba (båda benämningarna används 
i de olika skrifterna), fiskades under alla tider under 
året. Fisken såldes såväl färsk som saltad. Priset varie-
rade 6 à 10 skilling per skålpund, det vill säga priset 
är liknande som för annan fisk (Sundevall 1855). Stor-
leken liknande den som fanns på västkusten. Piggvar 
med en vikt av cirka 3 kg som fångats vid Mörkö sågs 
som exceptionellt. Fisket var koncentrerat till södra 
delen av skärgården. Båda arterna hade noterats lägga 
demersala (bottenliggande) ägg i Stockholms skär-
gård. Piggvaren ansågs ha sämre smak än flundran.

Mörtfisket
Det mindre fjällfisket inbegrep mört, sarv, löja, björk-
na, gärs och i någon mån stäm samt ungfisk av ab-
borre, braxen och id. Fisket bedrevs med liten not eller 
garn (32 v.p.a.) under våren, särskilt i maj då mörten 
leker. Sundevall (1852) menar också att mört med flera 
arter var vardagsmat för den fattigaste klassen efter-
som priset var lågt, då smaken ansågs som trist och 
fiskarterna beniga. 

Idfiske
Id fångades mest då den vandrade från havet upp i små 
vattendrag och diken för att leka under våren. Lek-
fiske och utdikningen sågs som hot mot idbestånden. 
Friherre Cederströms undersökningar av idlek visade 
att flera fisken upphört på grund av att lekplatser på 
land förstörts och att dikning kan ge för varmt damm-
vatten och uppdämning för kallt, då 9 grader anges 
som optimalt (Sundevall 1855). Idlekplatser utpekas i 
småvattendrag innanför Väddö, vid Blidö, Lännåkers-
viken med fler ställen. Nät för idfiske hade 12 till 14 
v.p.a. Ansågs ”solbada”, då kallad ”bad-id”. 

Braxenfiske
Braxen ansågs leka där sötvatten rinner ut i små, vege-
tationsrika vikar i juni (Sundevall 1852, Peucker 1867). 
Nätfiske och notdragning under lektiden kunde leda 
till överfiske. Braxen fångades i Edsviken innanför 
Furusund och i trakten vid Ortala innanför Väddö. 
Peucker (op. cit.) uppger att den större braxen vägde 
omkring 3 kg. Enligt Sundevall (1852) kom den mesta 
braxen till Stockholm från Mälaren.

Sikfiske
Fiskades med not och sikgarn (14 v.p.a.), på vår och 
sommar, ofta långt ut i skärgården som vid Gillöga, 
Svartlöga, Horsten och Örskär.

Gäddfiske
Fiske med ryssjor och spjälkatsor42under lektiden 
uppges som de bästa metoderna. Fiskades även under 
övriga delar av året med nät, under sommaren med 
slant43, drag och ljuster, drag, stångkrok44 såväl som-
mar som vinter och angelkrok under vintern. Såldes 
färsk till Stockholm, men saltades och torkades också. 

Övriga arter
Saltvattensarter som inte var föremål för särskilda 
fisken var rötsimpa, dvärgsimpa45, tångspigg, tobis, 
tångsnälla, svart smörbult och sandstubb46.

42. Fiskeredskap byggda av träpinnar i palissader som leder 
fisken in i ett fiskhus.
43. Gäddmete med en tung krok som betas med till exem-
pel en död mört, varvid kroken sticker ut i fiskens baksida.
44. Mete efter oftast gädda vilket sker utan uppsikt. En krok 
agnas med betesfisk, oftast levande. När gäddan hugger 
drar den ut en rev (vilket inte betesfisken orkar) och sväljer 
betet och sitter därmed fast.
45. Dvärgsimpa kallas numera mest oxsimpa (Taurulus 
bubalis)
46. ”Sandstubb” inbegriper förmodligen även lerstubb, 
möjligen även sjustrålig smörbult (Gobiusculus flavescens).
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FISKELOKALER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD
Antalet angivna fiskeplatser varierar. Humble (1745) 
nämner följande fiskeskär eller hamnar (Figur 15): 
Håkanskär, Vattungarna, Norrskär, Tyvskär, Karlskär, 
Långskär, Skarv, Svenska högarna, Kubbarna, Nassan, 
Björkskär, Hårsten, Grönskär, Brand och Bytta. He-
denstierna (1948) räknar antalet fiskelokaler till över 
tjugotalet fiskeplatser: Öja, Gunnarstenarna, Viksten 
och Mellsten var de sydligaste i Stockholms skärgård 
med direkt kontakt med öppna havet. Vidare låg Grän 
och Storskär söder och öster om Utö. Öster om Utö låg 
Huvudskär och därifrån norrut fanns sammanhäng-
ande utskärgårdar ända upp till Arholma. Hedenstier-
na (op.cit.) går däremot inte in på den skärgård som 
ligger norr om Arholma och som länge var en del av 
Stockholms län.

Sundevall (1852) å andra sidan delar in Stockholms 
skärgård i tre avsnitt från söder till norr som här ges 
i sammandrag47: 

1. Södra skärgården, även benämnt Södertörns och 
Dalarös skärgård från Landsort i söder upp till Sand-
hamn och Ingarö i norr. 

2. Mellersta skärgården eller Roslagen, från Mälarens 
utlopp till nordsidan av Värmdö och vidare ut till 
Sandhamn och norrut till Norrtälje och Arholma. 

3. Norra skärgården, eller Upplands skärgård, från 
Grisslehamn och norrut till Gräsö och Örskär.

Södra skärgården:
Landsort: Beboddes av lotsar som även bedrev fiske 
men besöktes också av fiskare från Trosa. Fiskegrun-
den låg cirka ½ -1 ½ mil48 ut från Landsort mot söder 
och sydväst och nyttjades på lika villkor. Här använ-
des också något större båtar än övriga i övriga delar av 
skärgården. Besättningen var ofta kvinnlig. Fångsten 
bestod av strömming, torsk, flundror och simpor samt 
flera sorters fjällfisk och ål. 

47. I den icke-publicerade studien av fiskare och fiskfång-
ster som gjordes i Stockholms läns kungliga hushålln-
ingssällskaps regi 1870–72, framgår tydligt vilka bostäl-
len som var viktiga för fiskare. Av dessa kan till exempel 
nämnas Korkskär strax norr om Landsort. 
48. Det är förmodligen den äldre definitionen av landmil 
(~10 688 m) som Sundevall avsåg. Det är också en rimlig 
bedömning av avstånden till olika grundklackar i havet 
utanför de yttre skären.

Utö: Ringa fiske begagnat av torpare och små hem-
mansägare. Några lekgrund fanns på öns östra sida. 
Huvudskär: Var förr (före 1852) en av de viktigaste 
fiskeplatserna i skärgården. Här fiskade mest bönder 
och backstugusittare från Ornö. Grunden låg cirka 
1 mil åt söder och sydost Varje varp bestod av fem 
sammanfogade skötar (garn). Dåligt fiske med endast 
fem båtar år 1850, året efter var fisket bättre med om-
kring 30 deltagande båtar och en fångst runt 400 t:r 
strömming49, även torsk och skrubba (flundra). Inn-
anför Huvudskär åt väster låg fiskeskäret Borgen (då 
till salu).

Byttaskär: En liten men hög klippa bredvid Finnskär 
2,5 mil nordost om Huvudskär. Stort fiske på 1830-
talet, 1850 endast fyra båtar. Fisket hade inte förbätt-
rats som vid Huvudskär när Sundevall (1852) besökte 
ön.

Långviksskär och Bullerö: Fisket var mindre omfat-
tande vid öarna. Besöktes av fiskare från Nämdö. 

Innanför dessa skär låg Ornö och Nämdö. Här fis-
kades såväl sötvattensfisk som havsfisk. Ål fångades 
på många ställen och vid Dalarö bodde många fiskare. 
Vid Älvsnabben vid Muskö, Lännåkersviken, med fler 
ställen bedrevs notfisken. Mörtfisken förkom innanför 
Dalarö.

I den innersta delen av södra Skärgården, sydväst 
om Ingarö upp till Baggensfjärden50 som slutar vid 
Stäket, utgjordes av stora fjärdar. I Baggensfjärden 
fångades betydande mängder av torsk och strömming. 
Genom tillflödet från Mälaren genom Stäket var fjäll-
fisk vanlig.

Fiske med stor strömmingsnot beskrivs av Sunde-
vall (1852) i Baggensfjärden vid 12 ställen, Erstavi-
ken 1, Forsvik och Mörtvik på Ingarö 2, Langvik 2, 
mot Nämdöfjärden (fjord) på västra sidan 4, Nämdö 
3, Smådalarö och Sandemar 2, på olika ställen runt 

49. Man kan naturligtvis spekulera i om ryktesspridnin-
gen var snabb eller fisket utökning speglade fjolårets fiske. 
Troligen gick dock informationen snabbt eftersom vat-
tenvägarna förband skärgården med seglande båtar som på 
några timmar kunde färdas miltals omkring.
50. Sundevall (1852) omtalar att öronmanet observerats i 
sundet mellan Ingarö och Värmdö och som genom ”oer-
hörd alstring” spred sig därifrån ut i fjärden. Baron Ced-
ersköld med fler boende i trakten noterade dessa för första 
gången 1820, då öronmaneter var dessförinnan okända/ 
hade undgått att observeras av de boende i trakten.
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Figur 15. Karta över Stockholms skärgård. Avståndet från Landsort i söder till Örskär i norr via Arholma är över 180 
kilometer. Några av de ortsnamn som nämns i texten är utsatta. Stockholms län sträcker sig något väster om Södertörn 
och inkluderar ön Mörkö.
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Gålö 12, Årstaviken 1, mellan fastlandet och Muskö 1, 
Häringe och Konäs 2, Himmelsö och Yxelö 2, Nynäs 1, 
vid och omkring Ornö 16 (sammanlagt 59 notar). Sun-
devall (op.cit.) skattar att vid varje notställe fångades 
i medeltal 50 t:r strömming, det vill säga tillsammans 
2800 t:r. Hela strömmingsfångsten i södra skärgården 
skattades uppgå till 4500 t:r motsvarande ~675 ton 
(1500 t:r i utskärgården med skötar, 200 t:r i de inre 
delarna med skötar och liten not).

Mellersta skärgården (Roslagen): 
Detta kustavsnitt bestod i sin tur av tre delar: Sand-
hamns-, Furusunds- och Lidingötrakten. 

Sandhamn och Grönskär i utskärgården: Strömmings-
grund SO om Grönskär. Här fiskade öbor från Sandö 
och Harö. Dessa fiskare förtöjde sig vid garnen efter-
som det var för långt att segla hem från Grönskär som 
saknade hamn. 

Hårsten/ Horsten, 1 mil nordost om Grönskär: Besöktes 
av fiskare ända från Furusundstrakten. Fiskegrunden 
ligger ½ till 1 mil österut. Fisket var här betydande.
Björkskär, 1 mil norr om Horsten: Enskild egendom 
som nyttjades av fiskare på Stora Möja.

Lilla Nassa, vidare mot nordost: Tillhörde boende på 
Möja. Skralt fiske vid Sundevalls besök 1851. Skärgår-
den Stora Nassa ligger strax norrut. Räknades som en 
del av mellanskärgården och ansågs ha ett obetydligt 
fiske.

Kallskärs skärgård, norr om Stora Nassa: Obetydligt 
fiske men nyttjades för fågeljakt och jakt på framfö-
rallt knubbsäl (Phoca vitulina) och vikare (Pusa his-
pida) men sällan gråsäl (Halichoerus grypus) - det vill 
säga alla de tre förekommande sälarterna i Östersjön.

Gillöga, öster om Nassa: Kronoskär men utan ström-
mingsfiske, medan det bedrevs ett betydande sikfiske 
om sommaren.

Svenska högarna, ännu längre österut: Stort antal fis-
kare reste hit. Kronoskär och utarrenderades för 8 t:r 
strömming.

Fredlarna, Lynge, Röder samt Skarfs skärgård, norr 
och väster om Gillöga och Svenska Högarna: Obetyd-
ligt fiske och användes mest för säljakt/fångst av alla 
tre sälarter. Vid Ängskär fanns dock ett gott fiske av 
gädda, abborre och strömming.

Vidinge skärgård (Kålskär och Hästskär) sydväst om 
Söderarm: Ansågs ha ett obetydligt fiske men nyttjas 
för fågeljakt och sälfångst.

Stora Möja: Fisket skattades ge 200 t:r strömming, tro-
ligen mest från utskärgården. Vid själva ön ringa fiske. 
Torskfisket som tidigare var omfattande hade upphört 
vid besöket 1851. På våren jagades/fångades samtliga 
i Östersjön förekommande tre sälarter, särskilt kutar 
av vikare. 

Den stora och djupa Kanholmsfjärden norr om Värm-
dö: vinterfiske med not bedrevs här. 

Furusund med omnejd: Stor strömming, benämnt som 
”sill”, mer allmän. Vårfisket ansågs obetydligt medan 
fisket på sommarströmming (det vill säga höstlekande 
strömming) var mer omfattande. Närmast vid och 
innanför Furusund fiskades torsk där djupet översteg 
40 m. 

Blidö: Vid Blidö hade det funnits gäddfiske och idfiske 
men det uppges att dessa hade blivit förstörda sedan 
fisket delats upp mellan många hushåll. I Edsviken vid 
Penningby fanns ett betydande braxenfiske. Notfiske 
vid Svartnö och Håtö.

Skärgården vid Söderarm: Sommarfiske under vilket 
fiskarna bor i kojor på öar som Tjockö. Håkanskär och 
Arholma fiskar både bönder och lotsar. Strömmings-
fiske med skötar, fångsten skattades till cirka 150–200 
t:r (omkring 25–30 ton). 

Figur 16. Sjöfågeljakt var i vissa ytterskärgårdar viktigare 
än fisket. Ejdrar målade av Bruno Liljefors 1894. Olja på 
duk. FOtO: eriK cOrnelius, natiOnalmuseum (nm 1503). 
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Lidö, Tjockö och Rådmansö: Fiske bedrevs med ström-
mingsnot och skötar. Fisk i blandade storlekar. 

Svartlöga: Runt ögruppen fjällfisk, sik samt ström-
ming. Fiskare från Svartlöga bedrev fiske vid Lilla 
Nassa.

Rödlöga: I sundet mellan de två huvudöarna gick ett 
sund där strömming fångades vid midsommartid. 
Simpor och fjällfisk. 

Sundskär norr om Rådmansö: Fiskare härifrån fiskade 
strömming vid Horsten. Vid Sundskär fiskades gädda, 
abborre, flundra, strömming och id.

Lånna/ Länna skärgården, nordost om Värmdö: Här 
låg den mest mosaikartade och tätaste delen av den 
mellersta skärgården med betydande strömmingsfis-
ke med vinternotar (notar som dras under isen). Vid 
Grinda bedrevs ett omfattande abborrfiske. 

De innersta delarna kring Lidingö och Vaxholm: vatt-
net var påfallande bräckt51. Hela trakten utmärks av en 
egen, lättigenkännlig strömming. Fångstutvecklingen 
anses avvika från den vid utskärgården, här kan fisket 
vara bra under perioder då det varit som sämst längre 
ut. För övrigt fångades stora mängder ål och fjällfisk. 
Fiskare vid Vaxholm rodde ut till Furusund och Blidö 
för att fiska strömming. De angav 20 till 30 valar (1 
600–24 00 strömmingar, eller 50 till 75 kg strömming 
per nätläggning och båt (Peucker 1867). Ännu längre 
ut mot den yttre skärgården var fångsten än bättre.

På följande ställen fanns vinternotar efter strömming 
(20 stycken): Ingmarsö 1, Träskö 1, Lonna (Lådna) 1, 
Årholma 1, Gällnö 2. Vid Möja finns vid Norra havs-
udden 1, Berg 1, Södra havsudden 1, Södermöja 1. 
Vidare väster om Kanholmsfjärden vid Gällnönäs 1, 
Kanholmen 1, Skarpö 1, Djurö 1, Boda på Värmdö 1 
samt öster om Kanholmsfjärden vid Löka öster om 
Möja 1 och Harö 1. I den inre skärgården: Rindö 2, 

51. Saltvattensinflödet var troligtvis mycket mindre vid mit-
ten av 1800-talet till den inre skärgården innanför Vaxholm 
än vad det är idag, eftersom Oxdjupet mellan Värmdö och 
Rindö hade grundats upp (försänkts) av försvarstekniska 
skäl, ett arbete som hade pågått i omgångar mellan 1549 
och 1839. Eftersom sjötrafiken blev mer omfattande och 
med större fartyg skulle sundet komma att muddras upp 
igen 1879.

och Skarpö 1. Med dessa notar fångades nära 200 t:r 
strömming mellan januari och april 1853. 

Under sommaren fiskades med en mängd notar 
vid Runmarö, Harö, St Möja, Lånna, Hjelmö, Gällnö, 
Vindö och Djurö samt längs den nordöstra kusten av 
Värmdö. Vid Fågelbrolandet sydost om Värmdö fis-
kades med 19 sommarnotar. 

Hela strömmingsfångsten i mellersta skärgården 
skattades grovt av Sundevall (1852) till att till ”inte 
mindre än den södra delen”, det vill säga 4 500 t:r 
strömming.

Norra skärgården

Väddö: Trots den öppna kusten vid Väddö bedrevs 
både ett visst strömmingsfiske med not samt ålfiske 
(på vandringsål på väg söderut). 

Singö: Vid Singö fångades strömming, fjällfisk och sik.

Måsesten och Gåssten, nordost om Singö, besöktes av 
fiskare från Norrtälje.

Skogsroten och Stora roten, strax norr om Singö, be-
söktes fiskare från Öregrund.

Understen, Norrsten och Norrskär, besöktes av fiskare 
från Östhammar under sommaren.

Öster om Gräsö: En mängd av små skär, men ringa 
fiske. Vid Vesterbåden och Hallet bedrevs ett visst 
fiske.

Örskär: Lotsar och fiskarfamiljer från Öregrund be-
drev här fiske under sommaren. De ansågs alla fattiga 
och betalade ¼ tunna strömming per båt. 

Innanför de yttre skären som nämnts här ovan be-
drivs ett ganska omfattande fiske. Vid Gräsö 20 stora 
strömmingsnotar, varav 13 mellan Gräsö södra ände 
och Vargskär och Rävsten i Notfjärden. Förekomst av 
strömming var mycket hög, mestadels yngel av 7–14 
cm längd. 

Sundevall (1852) beräknade att fisket avkastade om-
kring 600 t:r strömming runt Gräsö och vid utskären 
400 t:r, således sammanlagt runt 1 000 t:r bortsett från 
fisket vid Singö. 
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KVANTITATIVA SKATTNINGAR AV FISKETS 
FÅNGSTER OCH VÄRDE UNDER 1800-TALET

Kungl Maj:ts befallningshavande  
femårsberättelser för Stockholms län 
Kungl Maj:ts befallningshavande femårsberättelser 
från Stockholms län under 1800-talet52 innehåller få 
egentliga statistiska uppgifter utan mest kvalitativa 
bedömningar (se nedan avsnitt ”Beståndstäthet och 
beståndsvariationer”). 

Period 1817–1821: Inga uppgifter förutom att ström-
mingsfisket anses vara till skärgårdsbornas fördel.

Period 1822–1826: Fisket bedrevs med över 1 000 
stycken så kallade skötbåtar, förutom en mängd min-
dre farkoster. Omkring 4 000 t:r strömming blev 
årligen fångad, insaltad, och införd till försäljning i 
Stockholm, oaktat övriga delar av länet. Storleken på 
andra fisksorter som fångas i betydande mängd ansågs 
okänd eftersom den infördes färsk till Stockholm, sål-
des på orten eller till fiskköpare, eller förbrukades av 
fiskarna själva. Därutöver hade 300 lis-pund (drygt 2,5 
ton) sälspäck avyttrats av skärgårdsborna. 

Period 1828–1832: Strömmingsfisket ansågs mindre 
bra för skärgårdsborna än tidigare men fortfarande 
”nöjaktigt för dem som därmed sysselsatt sig” i de 
norra och mellersta delarna av skärgården. Ett undan-
tag var den givande säljakten som år 1831 inbringade 
2 000–3 000 sälar i den yttre delen av Roslagens skär-
gård. För stadsbefolkningen i Vaxholm var situationen 
värre eftersom ”fisket som utgör den ringare folkklas-
sens huvudsakliga näringsfång, under de senare åren 
varit föga lönande”. För Norrtälje uppges att fisket 
för de 11 fiskarna i staden endast inbringat 80 à 90 
t:r strömming och att de därför nödgats söka annat 
arbete. På samma sätt hade fiskets fångster avtagit i 
Östhammar. 

Period 1833–1837: Strömmingsfisket hade för skär-
gårdsborna legat kvar på samma goda nivå som ti-

52. Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för 
åren ... – Stockholm, 1823–1857.Täckningsår: 1817/1821–
1851/55. https://www.scb.se/hitta-statistik/aldre-statistik/
innehall/officiell-statistik-1811-1860/femarsberattel-
ser-18171855/

digare. Även sikfisket ansågs bra medan utfallet av 
sälfångst och annat fiske var sämre. För fiskarna i 
Norrtälje var fisket mindre givande än tidigare, medan 
det i Östhammar inbringade fiskarna välstånd. För 
Vaxholm saknas uppgifter mer än att stadens borgare 
i huvudsak ägnade sig åt fiske och sjöfart.

Period 1838–1842: Fisket tillbakagång hade bidragit 
till lägre välstånd än tidigare. Så väl strömmingsfis-
ket som fjällfisket hade varit mindre lönande än förr. 
Sälfångsten hade på samma sätt minskat högst avse-
värt. För stadsbefolkningen i Norrtälje och Vaxholm 
var fisket (huvudsakligen strömmingsfiske) inte heller 
tillräckligt inkomstbringande.

Period 1843–1847: Det meddelas att fisket endast varit 
tillfredsställande i de delar där fisket kunde anses 
vara en huvudnäring, det vill säga i Gräsö och Börstils 
socknar i länet norra del. Här fångades enligt uppgift 1 
200 t:r strömming årligen för insaltning. Strömmings-
fisket hade i övriga delar av länet inte förbättrats utan 
snarare ytterligare avtagit, vilket överensstämmer 
med Sundevalls (1855) diskussion om variationer i 
strömmingsförekomst. I sammanfattningen meddelas 
också att säljakt idkas av få och ger ringa avkastning. 
Fiskets betydelse var i avtagande för städerna Vax-
holm, Norrtälje, Östhammar och Öregrund.

Period 1848–1851: Uppgifter om fisket anses osäkra. 
Strömmingsfisket uppges ha försämrats. Fisket är för 
Norrtälje och Östhammars fiskerskap allt mindre lö-
nande. En hänvisning görs till hushållningssällskapets 
pågående undersökningar.

Period 1851–1855: Även i denna rapport är tonen ne-
gativ med påstående om att strömmingsfisket även 
för denna femårsperiod har varit avtagande i jäm-
förelse med den föregående. Detta står i kontrast till 
de studier som Stockholms läns hushållningssällskap 
genomförde under perioden som dels visade ett om-
fattande strömmingsfiske som skattades till cirka 10 
000 t:r samt ett omfattande fiske på torsk, ål, fjällfisk 
med mera. 
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Bidrag till Sveriges officiella statistik
Kungl. Maj:ts befallningshavande femårsberättelser 
för Stockholms län fortsätter som en del av Statistiska 
centralbyråns statistikinsamling53. 

Period 1856–1860: Det uppges som tidigare att städer-
na Norrtälje och Östhammar har ett obetydligt fiske 
medan det som utgick från Vaxholm var något större. 
Skärgårdens fiske berördes inte alls. 

För de nästföljande femårsperioderna från 1861–1865, 
1866–1870, 1871–1875, 1876–1880 hänvisas i stort till 
de aktiviteter som sker i Stockholms läns hushåll-
ningssällskap regi och det stöd som länsstyrelsen ger 
till dessa. I femårsberättelsen från 1880–1886 karak-
täriseras fisket i Stockholms skärgård på följande sätt: 
 
 ”Den ingalunda fåtaliga sjöfarts- och fiskeidkande 

delen av länets befolkning har däremot för sin ut-
komst haft att kämpa med stora svårigheter, så att 
dess ekonomiska ställning under perioden verkli-
gen försämrats. I fråga om orsakerna till detta all-
mänt uttalade förhållande yttrar t. f. kronofogden i 
Vaxholms fögderi, att sådant berott ”dels på betyd-
ligt förminskade frakter, dels ock på de nedtryckta 
fiskpriser och den ringa fisktillgången. 

53. Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts 
befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag 
för åren … på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af 
Statistiska centralbyrån – Stockholm, 1863–1912. Täck-
ningsår: 1856/60-1901/05 = N.F., [1]-10 https://www.scb.se/
hitta-statistik/aldre-statistik/innehall/bidrag-till-sveriges-
officiella-statistik/kungl.-majts-befallningshavandes-
femarsberattelser-1856-1905-bisos-h/

 Det är nämligen ett faktum, att på många stäl-
len, där fisket förr lämnade riklig avkastning, man 
numera knappast kan erhålla fisk ens till husbe-
hov. Befolkningen tillskriver den ökade ångbåts-
trafiken, att fisken lämnar sina gamla lekplatser, 
men hvilken orsaken än kan vara, så utgör den 
omständigheten, att tillgången på fisk år från år 
minskas, en stor anledning till bekymmer för den 
del av befolkningen, vilken så gott som uteslutande 
är hänvisad till denna näringskälla.” 

Perioden 1890–1895: Fisket ansågs ha varit över med-
elnivå med undantag för år 1895. Strömmingsfisket är 
fortfarande det viktigaste fisket och överlag bedrivs 
fisket på samma traditionella sätt med notar och skö-
tar. Ålfisket som ansågs som ett av de större fiskena av 
Sundevall (1852) har vuxit än mer i betydelse, särskilt 
vid Kvarken där vandringsålen på väg söderut kan 
fångas: ”Inom Singö, Väddö och Vätö socknar idkas 
under augusti och september månader ett ganska in-
dräktigt [inkomstbringande] ålfiske medelst hommor 
eller ryssjor, vilket fiske under de sista åren betydligt 
tilltagit, så att, under det förut sådana hommor fun-
nits endast i trakten av Grisslehamn och även där blott 
i ett ringa antal, numera inom nämnda tre socknar an-
vändas omkring 600 stycken, med vilka under senaste 
året ska ha fångats 13 000 till 14 000 kilogram ål.” 
Tillkomsten av tyska åluppköpare har gjort att detta 
fiske mer lukrativt än tidigare och ett ökat intresse kan 
även noteras från fiskevatteninnehavare i till exem-
pel Kanholmsfjärden. Däremot noterades ett minskat 
fjällfiske i skärgården som ansågs bero på överfiske 
genom bruket av notar och storryssjor samt den till-
tagande ångbåtstrafiken. 

Figur 17. Ångfartyg vid 
Skeppsbron nedanför Slottet 
år 1887. Fartyget till höger 
”s/s Gustaf II Adolf”, byggd 
1855. Foto: Jaeger. Sjöhisto-
riska museet (Fo77765A).
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Period 1896–1900: Strömmingsfisket sägs nu vara kon-
centrerat till Upplandsdelen av kusten och bedrivs på 
samma traditionella sätt. Prisläget för insaltad ström-
ming är tillfredsställande (ur fiskarnas synvinkel). Ett 
mer intensivt ålfiske bedrivs i hela länet. Skottpengar 
börjar betalas med fem kronor år 1899 och med två 
kronor under år 1900 för varje dödad säl. Sammanlagt 
betalades ersättning ut för 448 stycken första året och 
för 552 stycken följande år. 

Period 1901–1905: Strömmingsfisket fortsatt länets 
viktigaste fiske. Ålfisket mindre givande än tidigare, 
liksom sik- och laxfisket. Laxfisket bedrivs med driv-
garn i Ålandshav samt utanför Landsort och Nynäs.

Hushållningssällskapets studier

Stockholms län 
Med ledning av de uppgifter vi kan presentera här 
nedan tycks inte fisktillgången i Stockholms skärgård 
under 1800-talet på något sätt ha varit ständigt avta-
gande eller legat på en låg nivå, vilket den ovanstående 

informationen från Kungl. Maj:ts befallningshavande 
femårsberättelser för Stockholms län lätt kan ge in-
tryck av.

Sundevall (1852) skattade som ovan angetts det to-
tala strömmingsfisket i Stockholms skärgård år 1851 
till 4500 t:r i södra respektive i den mellersta skärgår-
den, 1000 t:r i norra skärgården, det vill säga totalt 

TABELL 3. STRÖMMINGSFÅNGSTER I OLIKA OSTKUSTLÄN ÅR 1855.*
Län Sillfångst (tunnor)
Blekinge län 4 000
Kalmar län 5 000
Östergötlands län 5 000
Södermanlands län 4 000
Gotlands län 5 000
Stockholms län 10 000**
Uppsala län 1 200*** 
Gävleborgs län 10 000
Västernorrlands län 9 000
Västerbottens län 5 000
Norrbottens län 2 000

60 200 t:r
* Fångsternas storlek uppgivna av Cederström (1855, s. 255)
** Landshövdingeämbetets berättelse till Kommerskollegium
***Landshövdingeämbetets berättelse.

Antal egentliga fiskare  

1 – 3
4 – 7
8 – 15
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30 – 67
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Figur 18. Bosättning av yrkesfiskare och fiskande bön-
der, torpare och backstugusittare i Stockholms skärgård 
(Stockholms läns hushållningshållningssällskaps under-
sökning 1870–1872 ). 
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Figur 19. Redskapens och båtarnas sammanlagda värde i 
kronor i Stockholms skärgård (Stockholms läns hushåll-
ningshållningssällskaps undersökning 1870–1872 ). 
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sett till cirka 10 000 t:r färsk och saltad strömming 
(omkring 1500 ton). Sundevall (op.cit.) meddelar vi-
dare att omkring ¾ av strömmingsfångsten saltades, 
det vill säga endast ¼ såldes färsk. Cederström (1855) 
visade i en jämförelse av strömming/sill-fångsten mel-
lan olika län längs Sveriges ostkust, att Stockholms 
län, Gävleborgs och Västernorrlands län hade då de 

högsta fångsterna (Tabell 3). Peucker (1869) menade 
å sin sida att fångstuppgifter från fiskarna ej var till-
förlitliga; fiskarna var rädda att bli högre taxerade 
och hade ett egenintresse att hålla inne med korrekta 
fångstuppgifter. 

Arkivmaterialet från Stockholms läns hushållnings-
sällskap och Kungl. Lantbruksstyrelsens fiskeribyrå 
med föregångare innehöll en detaljerad kartering av 
länets alla fiskehemman under åren 1870–7254 (Figur 
3). Undersökningen bör ha skett genom intervjuer av 
fiskare och övriga som ägnat sig åt fiske benämnda 
som bönder, torpare och backstugusittare (Tabell 4). 
Det är osäkert om studien kan antas vara heltäckande 
även om sammanfattningar av fångst, antal fiskare av-
ser totaler för hela länet, eftersom uppgifter om fiskare 
saknas från skärgårdens inre del mellan Stockholm 
och Vaxholm. Att fiske pågick här är klart från till ex-
empel Peuckers inventering av notfisket 1867–186936. 

Liknande studier av det samlade fisket genomfördes 
uppenbarligen i andra kustlän omkring denna tid, för 
vilka sammanfattningar av det totala antalet fiskare 
per län och sillfångsten exakt överensstämmer med 
det skattade antalet fiskare och uppgivna sillfångsten 
för Stockholms län i den nu refererade undersök-
ningen. Undersökningen visar att det fanns cirka 380 
yrkesfiskare och 1 400 bönder, torpare och backstu-
gusittare (endast beräknat på män), som delvis fick 
inkomster från fisket vid denna tidpunkt och med en 

54. SE/RA/420163/02/H I b/1, 1868-1896, Riksarkivet (depå: 
Arninge). Kungliga Lantbruksstyrelsen: 420163.02 Kungl. 
Lantbruksstyrelsens fiskeribyrå med föregångare. HIb 
Fiskeristatistik, olika slag av fisken. 420163.02/H1b vol. 1.

TABELL 4. HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPETS KARTERING AV SALTSJÖFISKET I STOCKHOLMS LÄN (1870–1872)

Kategori Södra skärgården Mellersta skärgården Norra skärgården Totalt 

Egentliga fiskare (antal) 82 181 118 381

Bönder, torpare och backstugu-
sittare (antal)

282 472 645 1 399

Värde av redskap och båtar 
(kronor)

162 868 234 026 218 726 615 620

Strömmingsfiske (t:r) 3 621 5 381 5 011 14 013

Torsk och flundra (t:r) 107 49 0 156

Spiggtran (t:r) 22 0 0 22

Sik (t:r) 0 0 213 213

Fjällfiske (kronor) 13 275 14 180 11 045 38 500

Ålfiske (kronor) 294 25 4 560 4 879

Tabell 4. Opublicerad kartering av saltsjöfisket i Stockholms län utförd av Stockholms läns hushållningssällskap base-
rat på intervjuer av fiskare 1870–72. Södra Skärgården avser Landsort-Sandhamn, Mellersta skärgården avser norr om 
Värmdö, från Sandhamn och norr ut till Arholma, Norra skärgården från Väddö till Örskär. Det datalagda grundmaterialet 
finns i appendix 1.

KartOr: eriK smeDBerg. arKiVmaterial Från se/ra/420163/02/H i B/1, 1868-1896, 
riKsarKiVet (DePå: arninge). Kungliga lantBruKsstyrelsen: 420163.02 Kungl. 
lantBruKsstyrelsens FisKeriByrå meD Föregångare. HiB FisKeristatistiK, OliKa slag 
aV FisKen. 420163.02/H1B VOl. 1.

Figur 20. Volymen av strömmingsfångster i Stockholms 
skärgård (Stockholms läns hushållningshållningssällskaps 
undersökning 1870–1872 ). Kartbilden är producerad från 
arkivmaterial.
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relativt jämn spridning över skärgården (Tabell 4 & 
Figur 18). Redskapens och båtarnas totala värde skat-
tades till 660 000 kronor (Tabell 4 & Figur 19). Ström-
mingsfisket var relativt jämt fördelat över Stockholms 
skärgård (Tabell 4 & Figur 20). Fjällfisket saknar vo-
lymsangivelse men blev värdemässigt skattat till cirka 
40 000 kronor (Figur 21). Övriga fisken var av mer 
marginell betydelse. Ålfisket är vid denna tid koncen-
trerat till Upplandskusten, framförallt utanför Väddö 
(Figur 22). Sikfisket är uteslutande rapporterat från de 
norra delarna, medan fångster av torsk- och flundra 
uppges från fiskare bosatta i de mellersta och södra 
delarna av skärgården (Figur 23). Spiggfiske bedrevs i 
södra delarna av skärgården vid denna tidpunkt (Fi-
gur 23). Det ringa laxfisket var lokaliserat dels till de 
norra, dels till de södra delarna. 

Jämförelse med övriga län längs östkusten
Strömmingsfisket var både volyms- och värdemässigt 
helt dominerade med en uppgiven fångst om 20 900 
t:r (omkring 3100 ton) till ett skattat värde av 418 000 
kronor, medan värdet av de redskap och båtar som 
ingick strömmingsfisket skattades till 330 000 kronor 

i början av 1880-talet (Tabell 555). Motsvarande upp-
gifter för andra län vid ostkusten visar att de största 
sillfångsterna omkring år 1881 togs i Blekinge län 40 
000 t:r (cirka 6 000 ton), Gotlands län 30 000 t:r, Gäv-
leborgs län 28 200 t:r, Västernorrlands län 21 800 t:r 
och Norrbottens län 4 235 t:r (Tabell 556). Fångstupp-
gifterna från 1881 var således betydligt högre än de 
som redovisas av Cederström (1855; Tabell 3). 

Enligt en undersökning från 1885 (Figur 24 & Tabell 
6) motsvarade införseln av färsk strömming 379 000 
valar eller omkring 950 ton. Därutöver beräknades en-
ligt Lundberg (1883) cirka 150 000 valar strömming 
på annat sätt inkomma till Stockholm, samt att vin-
ternotfisket också gav cirka 150 000 valar strömming, 

55. SE/RA/420163/02/H I b/1, 1868-1896, Riksarkivet (depå: 
Arninge). Kungliga Lantbruksstyrelsen: 420163.02 Kungl. 
Lantbruksstyrelsens fiskeribyrå med föregångare. HIb 
Fiskeristatistik, olika slag av fisken. 420163.02/H1b vol. 1.
56. Motsvarande uppgift i Ojaveer et al. (2007) är att land-
ningen av strömming i Blekinge län skulle ha uppgått till 
hela 137 000 ton sill, medan den i Norrbottens län skulle 
vara mindre än 100 kg vilket torde grunda sig på grova 
miss tolkningar av materialet.

Figur 21. Värdet av fjällfiskets fångster (Stockholms läns 
hushållningshållningssällskaps undersökning 1870–1872 ). 

Figur 22. Värdet av ålfisket i Stockholms skärgård (Stock-
holms läns hushållningshållningssällskaps undersökning 
1870–1872 ).
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det vill säga totalt omkring 650 000–700 000 valar57. 
Hedenstierna (op. cit.) beräknade detta skulle ha kun-
nat jämföras med cirka 11 000 t:r om varje tunna mot-
svarade av 60 valar färsk strömming. Fångsten skulle i 
så fall ha ungefär motsvarat den som Sundevall (1852) 
kom fram till. Det kan tilläggas att i denna beräkning 
ingick inte skärgårdsbefolkningens egen konsum-
tion eller försäljning av fisk utanför Stockholm. En 
minst lika viktig invändning är att Sundevall (1948) 
täckte in hela Stockholms skärgård, medan i Heden-
stiernas jämförelse (hämtad från Lundberg 1883) får 
det område som täcktes av ångbåtstrafik i mellersta 
skärgården stor tyngd. Fiskeriintendentens opublice-
rade skattning från början av 1880-talet som räknade 
in dessa visade också på den dubbla fångstnivån för 
strömming (Tabell 5).

Det tidigare säsongsboendet i utskärgårdarna för-
svann under slutet av 1800-talet (Hessle 1954). Salt-
strömmingsberedningen upphörde i och med att 
strömmingen i allt större utsträckning konkurrerades 
ut med allt bättre transporter av färsk fisk i andra de-

57. Antalet färska strömmingar som fördes in till Stock-
holm 1885 motsvarade med andra ord till cirka 55 miljoner. 
Stadens befolkning år 1885 uppgick till 167 000 invånare. 
Stockholmarna åt med andra ord runt 320 färska ström-
mingar i medeltal per person och år. 

TABELL 5. FISKETS OMFATTNING OCH EKONOMI I OSTKUSTLÄNEN OMKRING ÅR 1881 
Län Antal 

fiske-
platser

Antal egentliga fiskare Fiskande 
bönder, 

torpare och 
backstugu-

sittare

Värdet av 
båtar och 
redskap 
(kronor)

Sillfångst 
(tunnor)

Sillfiskets 
skattade 

värde  
(kronor)

gifta hustrur 
och barn

ogifta

Norrbottens län 28 19 77 3 589 124 800 4 235 84 700
Västerbottens 
län

67 778 172 900 8 900 178 000

Västernorrlands 
län

117 402 1 414 125 647 362 800 21 800 436 000

Gävleborgs län 75 666 1 931 78 353 335 745 28 200 564 000
Uppsala län – 758* – – – – 5 742 87 547
Stockholms län 278 364 1 038 16 1 403 325 625 20 900 418 000
Nyköpings län 46 8 31 76 38 100 713 14 260
Linköpings län 115 13 45 1 424 78 782 3 627 72 540
Kalmar län 181 169 596 22 551 195 365 7 500 150 000
Blekinge län 99 1 752 4 189 285 607 498 979 40 000 480 000
Kristianstads län 17 591 1 824 184 284 333 540 13 200 158 400
Malmöhus län 34 1 049 2 567 245 117 634 067 20 100 241 200
Gotlands län 109 754 2 247 116 1 157 266 300 30 000 360 000

Tabell 5. Fiskeriintendentens opublicerade skattning av sillfisket längs Sveriges ostkust omkring år 1881. Antalet fiskare, 
hustrur och barn, fiskande bönder, sillfiskeredskapens och sillbåtarnas värde, sillfångsten storlek (i tunnor) samt sill-
fångstens värde i kronor per län. 

* Ingen uppgift om civilstatus.
** Medelvärde rapporterat i Lundberg, N.R. 1883. Meddelande rörande Sveriges fiskerier, 1883–1888. Stockholm.

Figur 23. Fördelningen av lax- (värde), torsk och flundre-, 
sik- och spiggfiske (volym) i Stockholms skärgård (Stock-
holms läns hushållningshållningssällskaps undersökning 
1870–1872 ). 
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lar av landet eller inom skärgården (se även Ändrade 
förutsättningar för fisket, sidan 55). Yrkesfiskarna som 
tidigare ofta bott i småstäder utmed kusten gick över 
till andra yrken, medan nya utpräglade fiskelägen bör-
jade tillkomma utmed ostkusten. Krokskär är ett så-
dant exempel i Stockholms skärgård. Ofta fanns dock 
ett mellanting kvar av traditionell jordbruksbygd och 
fiskeläge, en boendeform som länge präglat kusten.

Beståndstäthet och beståndsvariationer

Allmänna utsagor
Under 1700-talet och 1800-talet gjordes oavlåtligen ut-
talanden om att fisket stadigt försämrades, vilket vissa 
menar kan ha haft fog för sig (Hedenstierna 1948). 
Främsta orsaken till det försämrade fisket tillskrevs 
oftast det ökande antalet fiskande, att fisket bedrevs 
med för små maskor, vilket skulle ha inneburit att för 
många fiskyngel strök med, m.m. Under 1800-talet 

sedan ångbåtarna hade tillkommit, ansåg många att 
ljudet och hjul- eller propellerrotationen skulle kunna 
påverka fiskbestånden eller fisket negativt (till exempel 
Ekström 1830–34, Peucker 1867).

Enligt Sundevall (1855) minskade fisket i Östersjön 
mellan 1753 och 1764. I handelsstatistiken finns tyd-
liga belägg för att fisket hade en låg avkastning under 
1750-talet och att importen från andra östersjöstater 
och Norge var omfattande, framförallt gällande sill 
och torsk (Awebro 2008). I handlingarna till R. St. 
(riksdagens ständer) Fiskeridisputation 1764 klagas 
det över fiskets avtagande i både havet och insjöarna. 
I en till handlingarna rörande Stockholms län bifogad 
skrift58 framhölls exempelvis att “har Strömmingen 
nu så aftagit, att ”flera hemman som förr kunnat salta 
till myckenhet, nu ej hafva till husbehof; ”deremot har 
den funnits gå på andra orter, der den ej förr varit sedd 

58. Enligt en till Fiske-Deput:s Handl För Stockholms län 
bifogad skrift av von Torsk (Sundevall 1855). 

TABELL 6. FÄRSK STRÖMMING UNDER SEGLATIONSTIDEN ÅR 1885. INFÖRSEL I ANTAL VALAR (1 VAL=80 STRÖMMINGAR)
Månad Trafik-

dagar
Ljusterö Östanå Öster-

åker
Wiljam 

Lindberg
Tenö Vermdö Gustafs-

berg I
Gustafs-

berg II
Gustafs-
berg III

Strömma 
Kanal

Summa 
valar

Summa 
kronor

Kronor/ 
val

April 30 1 125 40 2  654 6  980 1  543 98 310 8  145 20  895 9  237 0,44
Maj 31 729 2  009 14 481 1  263 22  526 76 4  528 2  447 12  910 12  425 73  394 22  864 0,31
Juni 30 664 4 123 9 336 13  304 6  213 474 1  348 1  475 19  530 12  928 69  395 22  937 0,33
Juni 31 846 3 297 8 013 30  413 11  106 674 576 246 9  340 7  300 71  811 19  009 0,26

Augusti 31 600 2 543 4 929 27  062 11  775 573 34 40 3  289 3  558 54 403 14 180 0,26
Septem-
ber

30 618 2 896 4 882 24  672 7  820 225 - 230 4  145 4  028 49 516 18 172 0,37

Oktober 31 969 1 625 5 255 9  931 3  615 89 738 171 1  715 1  745 25 853 16 173 0,63
November 30 505 1 433 1 974 4  954 - 72 365 410 - 1  438 11 151 9 929 0,89
December 24 42 70 1  445 - 431 - - 580 2  568 2  213 0,86

Summa 6  098 18 036 51  524 120  024 63  055 4  157 7  687 5  019 51  239 52  147 378  986 134  715
Trafikområden

Tabell 6. Sammandrag av uppgifter över all införd färsk strömming till Stockholm på olika ångfartyg per månad under 
seglationstiden (den isfria perioden) år 1885. Den övre panelen visar införsel i antal valar (1 val =80 stycken strömming-
ar), nedre panel ungefärligt trafikområde.

Figur 24. Sammandrag av 
olika ångfartygs införsel av 
färsk strömming till Stock-
holm per månad under år 
1885. FOtO: HenriK sVeDäng.
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och man således varit okunnig att taga den” samt att 
“Fjällfisken minskas i skärgården år från år; täta notar 
får skuld derföre”. Klagomålen ledde till 1766 års fis-
kelag med bland annat förbud mot alltför finmaskiga 
notar. 

Nicolaus Humble (1745) skriver också att torskfisket 
har gått ner. Han framhåller att vid sidan av ström-
mingsfisket är långrevsfiske efter torsk det viktigaste 
fisket i utskärgårdarna, men att detta fiske nästan upp-
hört på grund av att torsken försvunnit (”av okänd 
anledning drivits i landsflykt”). Westbeck (1753) no-
terar att strömmingslösa somrar ibland har inträffat. 
Den hårdnande konkurrensen om fisktillgången ledde 
även till rättsliga förhållanden ändrades. Hemmavatt-
nen utmättes till olika hemman, det vill säga privatise-
rades, under 1800-talet istället för att gemensamt till-
höra en by (Hedenstierna 1948). Konkurrensen ökade 
också i och med att saltsill från Bohuslän översväm-
made marknaden under andra halvan av 1700-talet 
(Hedenstierna 1960).

Det var således välkänt att tillgången på den viktiga 
torsken varierade kraftigt mellan olika perioder. Sun-
devall (1852) uppger till exempel att införsel av torsk 
från skärgården till Stockholm nästan hade upphört 
år 1850. När tillgången på torsk var liten i Stockholms 
skärgård under åren 1850–51, försåldes färsk torsk i 
Stockholm i storlekar upp till 90 cm genom införsel 
i seglande fisksumpar från Blekinge och Kalmar län.

Å andra sidan noterar Sundevall (1852) att på hösten 
1851 och våren 1852 hade torskyngel fångats i ström-
mingsnotar i den mellersta skärgården. Hösten 1852 
var småtorsk tämligen vanliga vid Horsten och un-
der 1854 ökade torskmängden på flera andra ställen. 
Förklaringen angavs vara den skiftande tillgången på 

strömming som varande torskens primära födoobjekt. 
Områden öster om Stavsnäs och i Grindafjärden peka-
des ut som torskfiskeställen under 1840-talet. 

En jämförelse kan göras med den närbelägna 
Åbolands skärgård under en tidigare period. Upp-
gifter om export från Turku (Åbo) till Stockholm 
mellan 1560 och 1607 visar på en stadig ökning av 
strömmingsexporten medan den något större ”sillen” 
och torsken föll tillbaka under denna tid (Figur 25). 
Denna handelsstatistik visar att torsktillgången kunde 
variera kraftigt i norra Östersjön (se även MacKenzie 
et al. 2007), medan strömmingstillgången/fångsten 
var avsevärt mer stabil.

Sundevall (1855) studerade strömmingsfisket mer i 
detalj vid vissa lokaler (Tabell 7a, b). Strömmingsfisket 
ansågs ha varit dåligt i början av 1830-talet men att det 
därefter förbättrats i innerskärgården. Tendensen att 
framställa gångna tider som bättre, karaktäriserade 
Sundevall (1852) korthugget som att ”Av Egypten min-
nas man blott köttgrytorna59”. Vid Årsta och Nynäs i 
södra delen av skärgården beskrivs strömmingsnots-
fisket mellan 1820 och 1852 som just visar att ström-
mingstillgången kunde variera olika kraftigt mellan 
områden utan trend (Figur 26). 

Sundevall (1855) beskriver hur strömmingsfisket 
försämrades längs stora delar av ostkusten från 1846 
till 1851 (Tabell 7b). Strömmingsfisket vid Huvudskär 
gav under dessa år endast cirka 50 t:r per år, medan 
det inte var fullt lika dåligt längre norrut. År 1851 
förbättrades fisket med ökad förekomst av ung men 
lekande strömming vid Huvudskär. Året därefter var 

59. Med uttrycket menas att människor tenderar att endast 
minnas de goda tiderna; ”det var bättre förr”.

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

1560 1570 1580 1590 1600 

ex
po

rt
 (t

on
) 

FISKEXPORT TURKU (ÅBO) TILL STOCKHOLM, 1560 – 1607  

Strömming 

Sill 

Torsk 

1610 

Figur 25. Fiskexport från Turku (Åbo) mellan 1560 och 1607. 
Uppgifter från docent Ulla Heino vid Turku universitet.

Figur 26. Strömmingsfångst vid två notfiskelokaler i Stock-
holms södra skärgård 1820–1852 (från Sundevall 1855).
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fisket bättre inte bara i Stockholms skärgård utan även 
i Blekinge (Sundevall 1852, Stjernqvist 1897). Ström-
mingen noterades även vara större och fetare. Vid Hu-
vudskär togs 200 t:r under våren varav 100 under en 
enda natt. Vid Horsten var fisket än bättre (400 t:r). 
Under nästföljande år förbättrades fisket ytterligare 
med en sammanlagd fångst av 600 t:r vid Huvudskär. 
Ännu 1854 sades fisket vara bra.

Omvärldsfaktorer och övriga observationer
Till skillnad från Sundevall, menar Peucker (1867) 
att tillgången på strömming var mycket ringa mellan 
Stockholm och Vaxholm. Peucker (op.cit.) anför bland 
annat som skäl till det dåliga fisket innanför Vaxholm-
Rindö den just avslutade ”försänkningen”, det vill säga 
uppgrundningen av Oxdjupet. I det djupa sundet mel-
lan Värmdö och Rindö hade under flera århundraden 
en mängd sten, uttjänta fartyg med mera sänkts för 
att av försvarsstrategiska skäl försvåra ett angrepp via 
sjövägen mot Stockholm (Figur 27). Denna avspärr-
ning kan ha hindrat vandringsfisk att röra sig genom 
sundet då den gick ända upp till ytan. Det sämre fisket 
på ”Lidingöströmmingen” kopplar Peucker samman 
med försänkningen som således skulle ha kunnat stop-
pat invandrande strömming. På grund av tillkomsten 
av en ny fästning samt behovet av att låta fartyg med 
större djupgående komma in till Stockholms hamn, 
rensades Oxdjupet 1879. Peucker har dock inga be-
lägg för att fisken verkligen vandrade genom Oxdju-
pet och dessutom var det andra sundet, det så kallade 
Kodjupsleden fortfarande öppet mellan Vaxholm och 
Rindö. Strömmingen innanför Vaxholm verkar heller 
inte ha varit helt försvunnen då den fångades med not 
och genom pimpling vid Lidingö.

Peucker (1867) betonade vidare ångbåtstrafikens skad-
liga inverkan på fiskbestånden, vilket även fiskarkåren 
framhåller som en förklaring till sämre strömmings-
fångster. Peucker framhåller även, föga förvånande 
med tanke på hans roll som föreståndare för den ny-
ligen påbörjade fiskodlingen i hushållningssällskapets 
regi, att odling och installationer i havet kan hjälpa 
fisk som sik men även strömming att reproducera sig 
bättre. 

Sälens inverkan på fisket
Ekström (1830–1834) menar att strömmingen är sä-
lens viktigaste föda, och sälen var förutom ”Skärkar-
len” dess värsta fiende. Sälen utgjorde enligt Ekström 
(op.cit.) störst problem under hösten då sälarna kunde 
slita sönder notredskapen. De stympade strömming-
arna som satt kvar i näten kallades ”skälbitar”, vil-
ket var ”nästan de enda strömmingar som den fattige 
och sparsamme skärkarlen förtär, medan de ännu 

TABELL 7A. NOTFISKE I SÖDRA STOCKHOLMS SKÄRGÅRD
Trend Nynäs Medelantal Årsta Medelantal Forsvik
Gott 1823–1825 16 1820–1828 51 1834
Dåligt 1826–1839 12 1829–1841 22,5 1835–1843
Gott 1840–1849 18 1842–1851 61 1844–1851
Dåligt 1850- 10 1852–1855 låg fångst 1852–

Tabell 7a. Karaktärisering av notfiske vid tre lokaler i södra Stockholms skärgård under goda respetive dåliga perioder.  
Fångster angivna i tunnor, medeltal anger per fiskelokal och år. För Forsvik saknas fångstuppgifter (Från Sundevall 1855).

TABELL 7B. TRENDER SKÖTFISKE I YTTERSKÄRGÅRDEN
Trend Tidsperiod
Dåligt 1830–1835
Gott 1836–1845
Dåligt 1846–1851
Gott 1852-

Tabell 7b. Trender för skötfiske efter strömming i ytterskär-
gården, särskilt vid Huvudskär mellan 1830 och 1852 (Från 
Sundevall 1855).

Figur 28. Säljakt med båtar. Stora Nassa i Stockholms 
skärgård, Värmdö socken, Uppland, år 1900. Fotograf 
okänd. Nordiska museet (NMA.0033871).
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äro färska”. Ekström (op.cit.) menade vidare att ”Har 
skälen [sälen]en gång träffat ett sådant nät och der haft 
tillfälle att göra en god måltid, söker han ofta samma 
ställe och om icke nätet flyttas, delar han säkert, hvarje 
natt, rofvet med fiskaren.” Sundevall (1852) noterar på 
samma sätt ”Mången gång får man, då garnen uppta-
gas, intet, eller blott några kvarsittande strömmings-
huvuden, varav sälarna bortbitit kroppen. Sälar hålla 
sig nämligen kring de yttre fiskegrunden och förstöra 
ofta en god fångst”. 

Rovfiskens roll
Sundevall (op.cit.) uttrycker uppfattningen att gädda, 
torsk och spigg är betydelsefulla rovfiskar på ”det 
spädaste ynglet, som de förtära”. ”De svåraste fiender 
till allt fiskyngel i sötvatten och i de inre vikarna är 
särskilt gädda och spigg.”

Algblomning
Sundevall (1855) ger vidare en beskrivning av cya-
nobakterieblomning i augusti 1852 i södra delen av 
skärgården som uppenbarligen mycket vidsträckt och 

som väckte uppseende bland fiskare: ”Vidare iaktta-
ges vissa år, mot slutet af sommaren, en algvegetation 
af ytterst fina, gröna eller hvitaktiga slemmiga trådar 
(Oscillatorier), som tyckas fylla större delen av havet, 
ända till flera famnars djup och som synes skadlig för 
fisken. Self har jag ej haft tillfälle att se detta fenomen, 
men Baron Cederström observerade det under en ex-
cursion i skärgården, dagarne efter den 20 Augusti 
1852, då denna ”orenlighet i vattnet” öfverklagades 
vid Landsort, Hufvudskär och Horrsten, och sanno-
likt än vidsträcktare omkring, ända ut i öppna havet. 
Det ansågs vara orsaken dertill, att sommarfisket detta 
år var dåligt, ehuru vårfisket var godt. Algerna intogo 
vissa sträckor med mellanrum, liksom moln, i vattnet 
och skyddes af fisken, så att endast då sköttarne stått 
uti mellanrummen, eller djupare, under orenligheten, 
kunde något litet strömming erhållas. Annars voro de 
vid upptagningen fulla af grönaktigt slem, och utan 
fisk. En förståndig fiskare, som talade om dessa trådar, 
liknade dem vid maskar.” 

Figur 27. Johan Peter Kirstenius karta över Oxdjupet, upprättad mellan 1677 och 1682 (norr är nedåt). Kartan finns i origi-
nal på Krigsarkivet. Karttexten handlar om sänkningen av regalskeppet Kronan II i Oxdjupet 1675. BilD: wiKimeDia cOmmOns.
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Stockholms läns hushållningssällskap  
och dess verksamhet
Det försämrade strömmingsfisket under 1840-talet 
ledde fram till krav på statligt ingripande (Stiernqvist 
1897). Hushållsgillen i Väster- och Österhaninge samt 
Norrtälje anhöll i en skrivelse till Hushållningssäll-
skapet i Stockholms län och Kungl. Maj:t år 1849 om 
medel för utbildning av fiskarkåren och vetenskap-
liga undersökningar, då möjligheterna att bedriva 
ett vinstdrivande fiske hade avtagit betydligt under 
senare år. Denna begäran bidrog till att Hushållnings-
sällskapet stödde de undersökningar som professor 
Sundevall bedrev mellan 1851 och 1854 tillsammans 
med friherre Cederström, och som finns rapporterade 
i Sundevall (1852, 1855). 

Hushållningssällskapet stödde också anläggandet 
av en fiskeriodlingsanstalt i Knivsta som invigdes 
1866. Till föreståndare utsågs Herr C. Peucker. Fö-
reståndaren fick även i uppdrag att ägna sig åt till-
syn över fisket och inspektera fiskerierna. Anstaltens 
verksamhet upphörde emellertid redan 1872. Istället 
föreslogs att medlen från landstinget skulle användas 
till fiskeriundersökningar samt förbättrande av fiske-
metoder. Drivgarnsfiske efter lax var exempel på en 
sådan fiskemetod som understöddes. 

På initiativ av förste fiskeriassistent fil. dr Rudolf 
Lundberg (odödliggjord av August Strindberg som 
den tragiske ”Axel Borg”, som med viss likhet med 
författaren själv drivs av nietzscheanska övermän-
niskoideal och hamnar i konflikt med den konserva-
tiva fiskarbefolkningen) upprättades en fiskarskola på 
Norrnäs, norra Värmdö år 1879. Skolan ställdes under 
ledning av fiskeriassistent Viktor Wahlberg och hade 
som ändamål att avhjälpa bristen på utbildade fiskeri-

instruktörer. Skolan fick 22 sökande redan första året, 
dock upphörde verksamheten redan 1883. Stockholms 
läns hushållningssällskap anslog samma år medel för 
undersökning av placeringen av fiskodling i länets fis-
kevatten. År 1884 igångsattes försök med drivgarns-
fiske efter strömming. Riksdagen anslog 1892 100 
000 kronor till en fond för fiskenäringens främjande i 
Sverige ur vilken hushållningssällskapen kunde söka 
lån för införskaffande av fiskebåtar och redskap. Ingen 
fiskare anmälde dock intresse av att söka lån genom 
hushållningssällskapets försorg, trots som Stjernqvist 
skriver, ”tillkännagivande härom flitigt meddelades”. 
I en skrivelse år 1895 från Kungl. Lantbruksstyrelsen 
till hushållningssällskapet föreslogs att premier skulle 
betalas ut för dödande av sälar med anledning av den 
skada sälarna antogs orsaka saltsjöfisket, vilket hus-
hållningssällskapet biföll. 

Observationer om deltagande  
och sociala förhållanden
Sundevall (1852) ger sin åsikt om anledningen till att 
hellre fiska än vara kvar i lantbruket: ”Men även faran 
har sitt behag, åtminstone då den är överstånden, och 
i allmänhet ser man, att fiskarna ej äro benägna för 
att utbyta sitt levnadssätt mot det enformigare och 
tyngre lantmannaarbetet.” Å andra sidan menar han 
att ”Fiskaryrket har synts mig i denna skärgård vara 
alltför osäkert och alltför beroende av yttre omstän-
digheter, att det skulle vara önskvärt, att ett stort antal 
personer ägnade sig däråt i huvudsak. Fiskaren kan 
ofta göra stor fångst och då vinna en tillfällig rikedom; 
men han är, oberäknat olyckshändelser, utsatt för att 
snart därefter få litet eller intet och bli bragd till fat-

Figur 29. ”Lite vågor, Dalarö”, 
oljemålning på papp av August 
Strindberg 1892. National-
museum (NM 6633). Fisket 
i ytterskärgårdarna var ofta 
förenat med livsfara.



55

FISKET I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD UNDER HISTORISK TID FISKET I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD UNDER HISTORISK TID

tigdom, ifall han ej äger utvägar till sin bärgning. Men 
det omväxlande, ej svåra och någon gång vinstgivande 
arbetet är, liksom hasardspel i allmänhet, nog lock-
ande för att draga en mängd personers håg från det 
tyngre och mera jämnt fortgående lantmannaarbetet, 
och behöver således ej befordras genom premier och 
dylika uppmaningar.”

Sundevall argumenterar intressant kring att delta-
gande i fiske inte bör uppmuntras: ”Fiskaryrket har 
synts mig i denna skärgård vara alltför osäkert och 
alltför beroende af yttre omständigheter, att det skulle 
vara önskvärdt, att ett stort antal personer egnade sig 
deråt såsom hufvudsak”, vidare ”Således, ehuru nyt-
tiga medlemmar av samhället fiskarna än är, synes 
det att ingen bör lockas därtill genom förespegling av 
förmåner, eller genom sådana medel som innehållas i 
1774 års reglemente för bohuslänska fisket, …”.

Sundevall (1852) ger även perspektiv på fisket som 
en företrädesvis manlig sysselsättning: ”Här [Lands-
ort] brukas något större båtar än vid de öfriga skären, 
med en besättning af 5 personer, som dock, i anseen-
de till karlarnes ofta inträffade frånvaro, på lotsning, 
mest äro fruntimmer. I hela skärgården är det vanligt, 
att qvinfolk deltaga i fiskeriarbetet och dervid förrätta 
samma sysslor som karlarne”. Med andra ord, fisket 
kan skötas helt av kvinnor, och även om fisket oftast 
domineras av män så deltar även kvinnor. Detta är en 
klar kontrast mot västkustens förhållanden, där kvin-
nor sällan eller aldrig deltog i fisket (Alexandersson 
et al. 2016).

Sundevall (1852) misstror att havet utanför kusten 
innehåller särskilt mycket fisk: 
 
 ”Man har talat om inrättandet av ett storfiske, el-

ler utrustande av större fiskeskutor för att därmed 
fiska på djupet i Östersjön…Några fiskebankar 
har varit omtalade söderut i Östersjön och vid 
dess sydöstra sida, och man kunde väl genom en 
undersökning bekräfta deras tillvaro, t.o.m. finna 
vilka fisksorter där gå till, men att bevisa dem vara 
lönande, eller draga nytta därav, måste tillhöra en-
skilt omtanka och kan endast ske genom fortsatta 
försök under en längre tid.” 

Att havets tillgångar inte är outsinliga samt svårig-
heten att förvalta desamma utan klara äganderätts-
förhållanden, ofta benämnt som ”allmänningens 
tragedi”, är här träffande formulerat: ”Mången, även 
bland fiskarna, tror ännu, att havet har ett omätligt 
förråd av fisk, som icke är mindre ute på djupet än 
invid skärgårdarna, och som således skulle rätta sig 
direkt efter vattenytans storlek…Om man icke antager 

en sådan outtömlig rikedom på fisk, som nyss omtala-
des, så bör åtgärder till fiskets upphjälpande allenast 
ha avseende på en hushållning med den fisk som man 
har närmare omkring sig. Vid sötvattensfiskena kan 
detta ganska väl åstadkommas genom iakttagande av 
föreskrifter…Det är nämligen med denna såsom med 
all hushållning, att den lyckas bäst i enskild ägares 
hand, som vill taga vård därom. Men fiskarnas fort-
plantningsförmåga är så stark, att ett förstört fiske 
lätt kan upphjälpas genom få års bättre behandling, 
såvida ej fisken blivit alldeles utrotad eller fördriven 
från stället. I havet är det vida svårare att bilda en 
hushållning med fisket, då havet är allas egendom och 
alla de fiskarter, som därstädes är av betydligt värde, 
ej hålla sig inom inskränkta områden, utan ströva hit 
och dit…Men då varje notägare vet, att hans vinst är 
tillfällig, och att om han sparar, så är det sannolikare 
att vinsten därav skall tillfalla en annan, än honom 
själv, så är han mån om att taga allt som kan fås.” 

Ändrade förutsättningar för fisket
Redan under slutet av 1700-talet var ostkustfisket 
utsatt för konkurrens från det betydligt mer givande 
fisket i Västerhavet och från en omfattande import 
av fiskprodukter (Awebro 2008). Utbyggnaden av 
järnvägarna under 1850-talet gjorde att transporter 
av färsk fisk från Västerhavet nu kunde komma fram 
snabbt och säkert till Stockholm (Sundevall 1852). 
Under 1880-talet tillkom en än hårdare konkurrens 
från sillfisket på västkusten där uppkomsten av en ny 
sillperiod starkt ökade tillgången på färsk sill. Ång-
båtstrafikens utveckling i inner- och mellanskärgår-
den under senare delen av 1800-talet gjorde att delar 
av fisket i delar av Stockholms skärgård kunde ta upp 
konkurrensen med västkustfisket, men produktions-
volymen blev mindre än förut då det traditionella ut-
skärsfisket nu började avvecklas (Hedenstierna 1960). 

Figur 30. Fiskarbod vid Kläppen år 1920, Ornö. Fotograf 
okänd. Nordiska Museet (NMA.0058246).
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FISKETS UTVECKLING UNDER 1900-TALET

Fiskenäringens förändringar 
Fiskenäringen var vid förra sekelskiftet i snabb om-
vandling och det traditionella allmogefisket längs 
ostkusten hade redan börjat försvinna (Hessle 1954, 
Hedenstierna 1960). Detta förhållande framgår av 
SCB första årsskrift om fisket i Sverige 1914 där föl-
jande slås fast: ”Jämföras de båda slagen av fiskare [yr-
kesfiskare och binäringsfiskare] sinsemellan, befinnas 
yrkesfiskarna vara talrikast i Göteborgs och Bohus, 
Hallands, Malmöhus, Kristianstads, Uppsala, Gävle-
borgs och Västernorrlands län, alltså i stort sett i väs-
tra och sydligaste Sverige samt i södra och mellersta 
Norrland, under det att fisket särskilt vid östersjökus-
ten från Ålands hav i norr till ned mot Hanöbukten 
i söder i stor utsträckning bedrives såsom binäring” 
(SCB 1916). 

Motorisering
Motorisering av fiskeflottan skedde relativt tidigt i 
Stockholms län. Lastbilstransporter in till Stockholm 
förbättrade ytterligare möjligheterna att utnyttja ut-
skärsområdenas större fisktillgångar. Men utveck-
lingen innebar också att de södra och framförallt de 
norra delarna av skärgårdsområdet blev mindre vik-
tiga i förhållande till mellersta delarna varifrån snabba 
transporter bättre kunde klara de nya konkurrensför-
hållandena (Hedenstierna 1948). 

Stor variation i antal fiskare
Uppgifter om antalet yrkesfiskare och binäringsfiskare 
visar en stor variation för saltsjöfisket inom Stock-
holms län mellan 1914 och 1920 (SCB 1916–1919). An-
talet yrkesfiskare och binäringsfiskare ökade kraftigt 
efter år 1914 (Figur 31 & Appendix 2). Det hade na-
turligtvis att göra med första världskriget och de han-

delspolitiska förvecklingar som Sverige hade hamnat 
i, vilka gav upphov till en mycket kännbar livsmed-
elsbrist (Hedén 2019). Då avspärrningarna minskade 
livsmedelsimporten, steg priset för bland annat för 
inhemskt fångad fisk avsevärt under världskriget. 
Medelinkomsten för en yrkesfiskare (totala intäkter 
dividerat med totala antalet fiskare i kronor räknat) 
mellan 1914 och 1919 ökade med mellan två och fyra 
gånger (Tabell 8). Efter kriget sjönk dock medelpriset 
på strömming drastiskt från 62 öre per kilo 1918 till 
26 öre per kilo 1921, vilket innebar bekymmersamma 
förhållanden för fiskarna (Hessle 1954).

Fiskarna organiserar sig
Den 16 juni 1897 bildades den första nationella fiskare-
organisationen Svenska fiskareförbundet. Ostkustfis-
karnas Centralförbund tillkom först 1934. Stockholms 
läns fiskareförbund bildades 1927. Ett stort arbete vid 
bildandet av förbundet utfördes av disponenten Karl 
Martin i Vaxholm (Hessle 1954). Under 1950 talet var 
medlemmarna cirka 900 (Hessle 1954). 

Stockholms läns fiskförsäljningsförening (SLF) 
bildades 1935 och var en auktoriserad producentför-
ening för strömming inom Stockholms län (Hessle 
op.cit.). Föreningen begärde som första punkt att ha 
rätt till ensamförsäljning av färsk strömming inom 
Stockholms län och stad, vilket bifölls (Håkansson 
1960a). Stridigheter förekom med fiskare från andra 
län och med oorganiserade fiskare i skärgården som 
levererade mindre partier strömming. Stockholms 
fiskhandlarförening, Stockholms ambulerande fisk-
handlarförening samt partihallarna, krävde därför 
på grund av ”olidliga förhållanden på marknaden” 
att ”tillräcklig mängd strömming, av den fullgoda 

Figur 31. Antal yrkes- och binäringsfiskare i havet inom 
Stockholms län mellan 1870 (baserat på opublicerat ma-
terial) och 2017. Binäringsfiskare försvann som kategori 
år 1994* Efter år 2008 visar figuren antalet aktiva fiskefar-
tyg istället för antalet yrkesfiskare. (Uppgifter om antalet 
yrkes-och binäringsfiskare under 1980- och 1990-talen har 
inte kunnat hittas).

*Även idag kan de som fiskar med stöd av enskild rätt få en 
licens som bara avser deras eget vatten och att därmed rätt 
att sälja fångsten, det vill säga någon form av binäringsfiske.
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kvalité som konsumenterna fordrar finns tillgänglig i 
marknaden varje dag senast kl 8 förmiddag”. Striden 
mellan fiskare i skärgården ledde även till frågor om 
vem som skulle kallas yrkesfiskare, vilken kom att de-
finieras med om fångstmängden strömming översteg 
3000 kg. Under 1950-talet var antalet medlemmarna 
i SLF cirka 1100. 

Trålfisket inleds
Under 1950-talet när trålfisket introducerades fick 
skötfisket och notfisket efter strömming allt mindre 
betydelse. Under 1960-talet fanns 18 stycken registre-
rade trålare i Stockholm län vilka ägnade sig åt ström-
mingsfiske, med en koncentration i den norra och 
södra delen av länet, det vill säga runt Nynäshamn- 
och Öregrund. Fisket bedrevs främst i mellanskär-
gården och de flesta säsongsboställena i utskärgården 
var försvunna. Antalet yrkesfiskare beräknades under 
den här perioden till runt 400 (Figur 31 & Appendix 
2) med en fångstmängd på 7 – 8 000 ton (Figur 33). 
Strömmingen var viktigast, sedan gädda, gös och sik. 
Under den här perioden räknade man att det fanns 
30  000 privata sommarstugor i Stockholms skärgård 
och att den var ett av Sveriges viktigaste fritidsområ-
den. Stockholms småbåtsflotta räknade 10 000 segel- 
och motorbåtar (STF 1958).

Jämförelse mellan län
Vi har härefter valt att följa fisket i fyra angränsade 
ostkustlän från norr och söderut: Gävleborgs län, 
Uppsala Län, Stockholms län och Södermanlands län 
fram till 1980. På sätt och vis vore det mer rättvisande 
att sluta denna jämförelse tidigare, eftersom den norra 
delen av Stockholms skärgård gick upp i Uppsala län 
1971. 

Fångstutveckling
I Hedenstierna (1960) anförs att den negativa tren-
den för fisket i Stockholms skärgård bröts under och 
efter första världskriget. I SCB:s förbättrade statistik-

insamling från och med 1914 framgår dock inte att 
landningsnivån för strömming och andra arter skulle 
ha påverkats av en förbättrad efterfrågan under första 
världskriget (Figur 33 och 34). Uppgifter om ström-
mingsfiskets fångster för 1910 och 1912, vilka finns 
publicerade i Stockholms läns hushållningssällskaps 
tidning från motsvarande år, visar på ungefär samma 
nivå som under resten av 1910-talet. Som jämförelse av 
strömmingsfångster tidigare under 1800-talet har vi 
tagit med skattningar av Sundevall (1855) från i början 
av 1850-talet samt den opublicerade enkätstudien från 
början av 1870-talet och fiskeriintendentens opublice-
rade skattning av ostkustens sillfiske i början av 1880-
talet som redovisats tidigare.

De största strömmingsfångsterna finns redovi-
sade under andra världskriget (Figur 33). Den ökade 
fångstnivån var en följd av den ökade efterfrågan 
som livsmedelsbristen under 1940-talet orsakade 
(Hedenstierna 194860). Man kan också notera att det 

60. Hedenstierna 1940-tal: 253 yrkesfiskare i Värmdöom-
rådet, 500 binäringsfiskare. Redskapens värde 420 000 kr. 
Strömming 1296 ton, annan fisk 42,6 ton (varav abborre 6,9 
ton, gädda 16,9, braxen 5,7, mört 1,6, sik 4,5, ål 6,1, id 1,4, 
torsk 3 ton). Fjällfisken från mellanskärgårdens örika delar. 
Sik, ål och torsk längre ut.

Figur 32. Strömming, oktober 1944.  
FOtO: aXel sagerHOlm. uPPlanDsmuseet (as01288).

TABELL 8. FÅNGSTVÄRDE PER FISKARE 1914–1919
År Fångstvärde/fiskare

1914 689
1915 1146
1916 1594
1917 1402
1918 2369
1919 1493

Tabell 8. Fångstvärde per fiskare mellan 1914 och 1919 i 
Stockholms län. Värdet är beräknat som det totala fångst-
värdet för saltsjöfisket inom länet dividerat med det totala 
antalet yrkesfiskare och binäringsfiskare.
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för strömmingen finns en stor samvariation i fångst-
utveckling mellan de fyra angränsade ostkustlänen. 
Fångstutvecklingen var framförallt starkt positiv 
långt innan andra världskriget; från ungefär 1920 till 
1945 ökar fångsterna stadigt i de fyra länen. Orsa-
kerna till de ökande fångstnivåerna kan ha varit en 
underliggande förbättrad beståndsutveckling, teknisk 
utveckling, framförallt med avseende på motorisering 
av fiskeflottan, och utveckling av försäljningsorgani-
sationer, prisstöd och infrastruktur som ledde fram 
till ett ökat antal fiskare och högre fiskeansträngning 
(jämför diskussion av Håkansson 1960b). 

Förändrat fiskemönster
Det förändrade fiskemönstret inom skärgården blev 
tydligt under 1940-tal (Hedenstierna 1948). De domi-
nerande fiskeområdena hade flyttat inåt kusten och 
mot de mellersta delarna. Vid Torö, Dalarö och Möja 
över fångades över 500 ton strömming per år. Värm-
döområdet svarade för 27 procent av fångsterna, vilket 
är mer än förväntat i förhållande till arealens storlek. 
Värmdös strömmingsfiske var till 40 procent förlagt 
till Skägga (norra Värmdö vid Trälhavet) och 20 % till 

Svartsö, det vill säga i norra mellanskärgården.
På samma sätt visar fångsterna av skarpsill på en god 
samvariation mellan de fyra länen; det är först i slutet 
av 1940-talet fångsterna av skarpsill blev större (Figur 
33). Detta skulle kunna tyda på storskaliga variationer 
i skarpsillsförekomst/migrationsmönster i Östersjön 
(Eero 2012). Att fångster av skarpsill ökade under 
1940-talet och framåt är naturligtvis också relaterat 
till förbättrad fångstteknik som gjorde fiske av skarp-
sill i och utanför kusten, lättare att fånga.

Torsk- och ålfångsterna som redovisas för Stock-
holms län är betydligt större än i de övriga angränsade 
ostkustlänen (Figur 33). Ålfisket ökade kraftigt fram 
till 1960-talet och började därefter gå tillbaka. Torsk-
fisket ökade kraftigt under 1940-talet, för att därefter 
öka ännu mer under 1950-talet. Under 1960-talet föll 
torskfisket tillbaka för att åter tillta i slutet av 1970-talet.

Landningar av abborre, sik, braxen, mört, lax och 
id visar alla stora förändringar under tidsperioden 
(Figur 34). För mört och id upphörde statistikinsam-
lingen i början av 1960-talet, förmodligen därför att 
landningsvolymerna minskade till obetydlighet när 
matvanorna ändrades i och med den snabba höjningen 
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Figur 33. Landningar av strömming, skarpsill, torsk och ål enligt uppgifter från SCB för fyra angränsande län. För Stock-
holms län finns uppgifter om strömmingsfångsternas storlek före 1914 (ej baserade på SCB), för övriga län och fiskarter är 
den redovisade perioden begränsad till 1914–1980.
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av levnadsstandarden i Sverige under efterkrigstiden. 
Även landningar av sik, braxen och abborre minska-
de starkt, vilket kan hänga samman med ett generellt 
minskat kustfiske, även om viss efterfrågan kan ha 
funnits. Att just fjällfisket minskar så kraftigt kan även 
förklaras av att så stora delar av Stockholms skärgård 
är enskilt vatten och många skärgårdshemman hade 
börjat köpas upp av fritidsboende. Efter 1950-talet är 
det därför svårt att dra några slutsatser beträffande 
beståndsutvecklingen utifrån landningsuppgifter, då 
marknads- och ägoförhållanden och därmed fiskean-
strängningen förändrades så drastiskt.
 

Fisket som försvann
Antalet yrkesfiskare kulminerade under 1940-talet 
för att därefter minska och idag finns endast ett fåtal 
yrkesfiskare kvar. Antalet binäringsfiskare fortsatte 
dock att öka och nådde högst antal under 1960-talet 
varefter det drastiskt reducerades; från 1964 till 1967 
sjönk antalet binäringsfiskare från 2 819 till 168 (Figur 
31 & Appendix2). Det saknas kommentar till just 
denna minskning, men SCB (1967) anger den omfat-
tande strukturomvandlingen av jordbruk och fiske 
och den snabba urbaniseringen under 1960-talet som 
skäl till minskningen av svenska fiskare i allmänhet, 
inte minst i Östersjölandskapen. Men den kraftiga 
minskningen inom Stockholms län tyder även på för-
ändrade administrativa rutiner för vilka som skulle 

Figur 34. Landningar av abborre, sik, braxen, mört, lax och id enligt uppgifter från SCB för fyra angränsande län för perio-
den 1914–1980.
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kallas yrkes- och binäringsfiskare. Sedan 1994 finns 
inte binäringsfiskare längre kvar som juridiskt be-
grepp; alla som inte har yrkesfiskelicens är fritidsfis-
kande allmänhet eller fiskar i kraft av enskild fiskerätt.

Giftlarm
Under 1960-talet kom larmen om att giftspridning-
en i Östersjön var på väg att förändra dess trofiska 
struktur (Lidström et al. 2019). Rovfåglar som havsörn 
och däggdjur som Östersjöns sälarter fick allvarliga 
reproduktionsproblem på grund av spridning av fram-
förallt PCB och DDT och deras nedbrytningsproduk-
ter. Eftersom gifterna var fettlösliga ansamlades de i 
hög grad i feta fiskar som strömming och lax, medan 
samma anrikning inte kunde observeras i magra 
fiskarter som torsk (med undantag för torsklever) och 
abborre. Hälsofaran med konsumtion av strömming 
slog sönder marknaden och kustfiskets redan tidigare 
bristande lönsamhet blev än sämre. Torskbeståndets 
uppblomning under 1980-talet innebar en viss re-
spit, men i och med att torskreproduktionen i Got-
landsbassängen slogs ut på grund av syrebrist61, och 

61. Syreförhållandena i Gotlandsbassängen hade försäm-
rats sedan 1950-talet för att efter mitten av 1980-talet inte 
längre medge torskreproduktion (MacKenzie et al. 2000). 

i Gdansk-bassängen på grund av saltbrist, minskade 
torskproduktionen drastiskt i början av 1990-talet och 
då särskilt i de norra delarna av Östersjön.

Fiskets starka tillbakagång sedan 1960-talet har så-
ledes många orsaker som kan behöva utredas mer i 
detalj, vilket inte är ambitionen i denna genomgång 
av det historiska fisket: 
• förändrade matvanor, 
• kvicksilverlarm i sötvattensfisk,
• larm om gifter i fet fisk som strömming och lax följt 

av kostrekommendationer, 
• förändrade ägoförhållanden med det ökade fritids-

boendet, 
• nedgången i torskbeståndet, 
• ålens gradvisa försvinnande,
• ändrade regler för laxfisket, 
• eventuella miljöförändringar orsakade av andra 

faktorer än fisket, 
• sälen och skarvens återkomst i skärgården 
• och slutligen konkurrens om strömmingen från det 

högeffektiva, mobila pelagiska fisket. 

Vi har lagt till en epilog om strömmingsfisket under 
2000-talet, där en förbättrad efterfrågan inte har kun-
nat täckas av det kvarvarande kustfisket.

Figur 35. Inspelning på Norröra av tv-serien ”Vi på Saltkrå-
kan” 1963. Foto: Arne Schwitz (1928–1970). ”Vi på Saltkrå-
kan” visade Astrid Lindgrens bild av livet på en skärgårdsö 
under 1960-talet, där sommargästerna började få en 
framträdande roll. FOtO: wiKimeDia cOmmOns

Figur 36. Båtar från norra delen av ostkusten i Sandhamn, 
Blekinge, under 1980-talet: Koster I av Öregrund, Arcadia 
av Gävle, Verona och Gudrun av Rådmansö. FOtO: lasse sVenssOn.
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EPILOG: FISKET UNDER 2000-TALET 
– ÄR STRÖMMINGEN PÅ VÄG ATT FÖRSVINNA?
Under 2000-talet återstår bara spillror av det forna 
kustfisket i Stockholms skärgård. Det totala antalet 
fartyg 2004 var 24 stycken, nio färre än 1998 (Söder-
tälje 1, Nynäshamn 9, Haninge 2, Värmdö 2, Norrtälje 
10). Av dessa fartyg hade tretton stycken låga fångster 
som bedömdes vara av mindre ekonomisk vikt för 
fisket. Totalfångsterna hade i det närmaste halverats 
under motsvarande femårsperiod (1998–2004) från 
188 ton till 100 ton. Den stora minskningen svarade 
sill och torsk för. De viktigaste arterna i fångsten var i 
nämnd ordning: torsk, ål, gös, strömming, och abbor-
re. Bortsett från i Nynäshamns kommun finns få ak-
tiva yrkesfiskare kvar. År 2020 uppgick antalet fartyg 
till 26 stycken och antalet fiskelicenser till 29 stycken. 
Den totala fiskfångsten uppgick 2019 till endast 39 ton.

Länsstyrelsen i Stockholm skriver i ett PM avseende 
storskaligt pelagiskt trålfiske62: 

”Det kustnära yrkesfisket längs ostkusten har mins-
kat drastiskt under den senaste 20-årsperioden och 
Stockholms skärgård är inget undantag. Under den 
senaste 10-årsperioden har antalet fiskare minskat 
från 33 till 23. Av de fiskare som finns kvar är en 
under 30 år. Fångsterna har under samma period 
halverats.” 

62. Stockholms länsstyrelse. 2019. “Yttrande om förslag till
havsplaner Dnr 666–19”. Granskningsyttrande – Förslag till
havsplaner för Sverige, Östersjön 2019-06-11. 13 p.

Figur 37. Fiskefartyget GG229 ”Clipperton” vars fiske under vårvintrarna utanför Stockholms skärgård har varit i centrum 
för debatten under de senaste åren. FOtO: anDreas ingVarssOn.
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Små fångster
Men trots att det nuvarande kustfisket bedrivs i 
mycket liten skala har de kvarvarande fiskarna allt 
svårare att uppbringa ens mycket modesta fångster 
av strömming. En jämförelse mellan ICES statistiska 
rektanglar (Figur 40), visar på likartade negativa tren-
der i landningar av strömming i samtliga delområden 
(Figur 38 och 39). Eftersom landningsuppgifterna inte 
är normaliserade för fiskeansträngning kan det inte 
med säkerhet fastslås i hur hög grad tätheten av ström-
ming har minskat – men eftersom yrkesfiske inte sker 

slumpmässigt (det vill säga fiskaren eftersträvar en så 
god fångst som möjligt) ger en sådan normalisering 
ingen reell säkerhet. Samtidigt har framförallt flyttrål-
sfiskets omfattning och landningar ökat längs med Sö-
dermanslandsdelen av Stockholms skärgård, särskilt 
i den ICES-ruta (47G9) som avspeglar fisket mellan 
Landsort och upp mot Horsten /Sandhamn (Figur 40). 
I detta område (59,18° N, 19,7° O) togs den 17 mars 
2015 den förmodligen största strömmingsfångsten 
någonsin i närheten av Stockholms skärgård: 645 721 
kg i ett enda hal med flyttrål.

Figur 40. Stockholms skärgård (upp till Väddö) indelad 
efter ICES statistiska rektanglar.

Figur 39. Fångst av strömming (ton) med flyttrål utanför 
Sörmlandskusten per ICES rektangel och år (se figur 38 för 
ICES fångstområden).
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Figur 38. Landad volym strömming (ton) i kustfisket (pas-
siva redskap) längs Sörmlandskusten per ICES statistisk 
rektangel och år (se figur 38 för ICES fångstområden).
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PERSPEKTIV PÅ FISK OCH FISKE  
I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 

Det historiska fisket
Fisket i Stockholms skärgård har sedan tidig med-
eltid fyllt en viktig funktion för försörjningen i 
huvudstaden och i de omgivande landskapen. Skär-
gårdsbefolkningen har i viss utsträckning skyddats 
från konsekvenserna av missväxt och haft en jämfö-
relsevis god tillgång på högkvalitativa livsmedel. 

Strömmingsfisket hade betydande ekonomisk roll
Det historiska fisket i Stockholms skärgård var myck-
et varierat och bedrevs med hög intensitet med olika 
metoder på en rad olika arter. En rad olika slutsatser 
kan dras från denna genomgång av fiskets utveckling 
och organisation i Sveriges mest vidsträckta arkipelag. 
Strömmingsfisket har hela tiden från medeltiden och 
framåt varit en betydande ekonomisk drivkraft både i 
innerskärgården och utskärgården, men tyngdpunk-
ten för detta fiske har varierat längs med kusten. 

Störst fångster på lekgrund
De största fångsterna och följaktligen de största fisk-
tillgångarna fanns strax utanför de yttre skären på så 
kallade lekgrund. Särskilt tycks detta gälla området 
utanför de yttre skärgårdarna från söder om Lands-
ort upp till vattnen utanför Horsten i jämnhöjd med 
Sandhamn. Man kan misstänka att lekbestånden av 
strömming utmed skärgården ingår i den så kallade 
Centrala Östersjösillen, vilken födovandrar till södra 
Östersjön och tillbaka till svenska ostkusten som an-
tingen vår- eller höstlekande (Otterlind 1976). 

Torskfiskets långa historia
Torskfisket har pågått i utskärgårdarna åtminstone 
sedan vikingatiden (Norman 2012). Torskfångsterna 
visar emellertid på en avsevärt högre variation än för 
strömming och kunde i perioder helt upphöra i Stock-
holms skärgård, vilket till exempel Humble (1745) och 
Sundevall (1855) diskuterar. Att förekomsten av torsk 
ibland har varit tillräckligt hög i de norra delarna av 
Östersjön för att torskfisket skulle vara det viktigaste 
fisket i utskärgårdarna vid sidan av strömmingsfisket, 
visar att det östra torskbeståndet hade en relativt hög 
produktivitet även då Östersjön var betydligt närings-
fattigare än idag (jämför diskussion i MacKenzie et 
al. 2007). Det kan även tilläggas att de rika fiskena 

på både strömming och torsk bedrevs då de tre olika 
sälarterna förekom i stor omfattning i Stockholms 
skärgård.

Det utvecklade transportsystemet för fisk gjorde att 
skärgårdarna längs den svenska ostkusten, Åland och i 
Finland var integrerade delar av Stockholms livsmed-
elsförsörjning redan under 1600-talet. Snabba trans-
porter längs med kusterna kunde således garantera 
tillgång på färsk fisk redan under förmodern tid.

Ålfiskets betydelse
Ålfisket var ett traditionellt fiske i Stockholms skär-
gård som fick större betydelse under slutet av 1800-
talet, bland annat på grund av bättre redskap och 
en ökad efterfrågan från tyska uppköpare. Just detta 
förhållande att uppköpare från andra länder gjorde 
ålfisket viktigare har nyligen framhållits av Dekker 
(2018). Däremot stödjer det historiska materialet inte 
tesen att det ”kommersiella ålfisket” bara förekommit 
i drygt hundra år. Sundevall framhåller år 1852, det 
vill säga för 170 år sedan, tvärtom att ålfisket var ett 
av de större fiskena vid sidan av strömming, torsk och 
skarpsill. Detta fiske pekas ut som särskilt betydel-
sefullt i den inre delen av Stockholms skärgård samt 
vid Väddö. 

Fiske på fjällfiskar
Fisket på en rad ”fjällfiskar” var tidigare betydande 
men försvann eller minskade drastiskt efter andra 
världskriget. Orsakerna till denna tillbakagång kan 
åtminstone delvis förklaras av att stora delar av fiske-
vattnen numera tillhör fritidsboende förutom ändrade 
kostvanor till följd av nya produkter som djupfryst 
fisk.

Tillgången på strömming
Det insamlade materialet av såväl beskrivande som 
kvantitativ art visar entydigt att fisket i Stockholms 
skärgård har pågått kontinuerligt under lång tid. De 
landningsnivåer från 1800-talet vi här kunnat ta fram 
ur arkiv och dåtida litteratur, är jämförbara med de 
som uppmättes under andra världskriget. Studien har 
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i så motto lyckats med sin föresats att finna material 
som genom bearbetning kan visa på fiskets volymmäs-
siga omfattning åtminstone tillbaka till 1800-talets 
mitt. Svårare är det att hitta jämförbara mått på fis-
keansträngning. Dock skulle till exempel Sundevalls 
(1852) beskrivningar av fiskeansträngning, i form av 
strömmingsskötar i bestämda antal sammanfogade 
i varp, kunna användas. Även de uppgifter vi funnit 
om båtarnas och redskapens ekonomiska värde ger en 
fingervisning om var fisket var som gynnsammast. 

Det finns belägg för att fiskare kan rört sig utmed 
kusten för att bedriva fiske, till exempel beskriver Sun-
devall (1855) hur fiskare från Norrtälje tidigare har 
rört sig vid sidan av Stockholms skärgård till skär ut-
med Norrlandskusten och till Åland. Det finns även 
uppgifter som talar om hur bland annat ålänningar, 
finländare och ester hade sitt fiske lokaliserat i utskär-
gårdarna utanför Stockholm. Men vare sig Humble 
(1745), Sundevall (1852,1855), Stockholms läns hus-
hållningssällskaps olika tidskrifter eller Kungl. Maj:ts 
befallningshavande femårsberättelser för Stockholms 
län under 1800-talet som vi har tagit upp här gör gäl-
lande att en sådan form av fjärrfiske hade stor omfatt-
ning. Tvärtom menade Sundevall (1852) att städernas 
fiskerskap var under avveckling: 
 
 ”Ganska upplysande i detta hänseende [ström-

mingsfångstens tidigare omfattning] skulle en ut-
redning vara af historien om städernas fiskerier. 
De fiskerskap som ännu finnas uti de mindre stä-
derna i detta län, liksom i Norrland, tyckas utvisa 
att dessa städer ursprungligen uppstått af fiskelä-
gen, som varit af större betydenhet innan hafsfis-
ket idkades af skärgårdsborna sjelfva, med samma 
utsträckning som nu.” 

Kungl. Maj:ts befallningshavande femårsberättelser 
för Stockholms län visar också att det fjärrfiske som 
tidigare bedrevs av de mindre städernas borgare var 
under avveckling vid denna tid. Med andra ord, de 
kvantitativa mått vi erhållit på fiskets omfattning 
under 1800-talet var baserat på skärgårdsbornas eget 
fiske som i hög grad var begränsat till Stockholms 
skärgård. 

Ingen varaktig strömmingsbrist
Vi kan således konstatera att det inte finns några in-
dikationer i det historiska materialet som pekar på 
varaktig brist i tillgången på strömming inom Stock-
holms skärgård även om fångstnivåerna har varie-
rat betydligt. Tvärtom tycks livsmedelssituationen 
i Stockholms skärgård varit synnerligen stabil och 

grunden för ett visst välstånd. Beståndssituationen i 
Stockholms skärgård har aldrig liknat de skilda sill-
perioder som förekom i Bohuslän. Exempelvis kom-
mer Sundevall (1852) fram till en strömmingsfångst 
omkring 10 000 t:r som en rimlig skattning, vilket 
som Sundevall (op.cit.) påpekar ligger på samma 
nivå som Kommerskollegiums från 1824, baserat på 
landshövdingarnas berättelser från 1820. Hushåll-
ningssällskapets betydligt grundligare studie av fis-
ket i Stockholms skärgård 1870–72 visade också på 
en liknande nivå63. Dagens situation där de fåtaliga 
fiskarna har svårigheter med att överhuvudtaget hitta 
strömming måste därför anses som unik. 

Uppsving för fisket under andra världskriget
Under andra världskriget fick skärgårdsfisket ett stort 
uppsving på grund av den livsmedelsbrist som orsa-
kats av avspärrningar, mineringar etc. Hedenstierna 
(1948) liknar förhållandena med de som rådde under 
1500–1600-talen då utskärgårdarna försedde landet 
med fisk. Hedenstierna (1960) anger att 40 000–50 000 
t:r strömming (6 000–7 500 ton) fångades per år. Detta 
påstående har vi dock inte kunnat verifiera mot något 
källmaterial, vi vet med andra ord inte om fångsterna 
uteslutande togs i Stockholms skärgård eller det var 
frågan om införsel från andra områden som Åland 
och Åbolands skärgårdar, eller från Sörmlands- och 
Norrlandskusten. Förnyade och detaljerade studier 
av tullräkenskaper skulle kunna bringa klarhet i va-
rifrån strömmingen inkom och i vilka kvantiteter. 
Fångstuppgifterna från 1940-talet är därför ytterligt 
intressanta och skulle kunna ses som ett möjligt pro-
duktionstak för Stockholms skärgård; incitamentet 
för att bedriva ett så omfattande fiske med relativt 
moderna metoder hade aldrig tidigare varit så hög.

Sälarna inget större hot mot fisket
Det är värt att notera att alla tre förekommande sä-
larter i Östersjön, vikare, gråsäl och knubbsäl, fanns i 
Stockholms skärgård i mitten av 1800-talet. Säljakten 
varierade i storlek, mest beroende av isläget under vin-
tern. Enligt Kongl. Maj:ts befallningshafvandes fem-
årsberättelse nedlades år 1831 hela 2 000–3 000 sälar i 
den yttre delen av Roslagens skärgård, vilket tycks ha 
varit ett undantag. Inte ens när skottpengar tillkom 
i slutet av 1800-talet, nådde säljakten samma nivåer. 

63. SE/RA/420163/02/H I b/1, 1868-1896, Riksarkivet 
(depå: Arninge). Kungliga Lantbruksstyrelsen: 420163.02 
Kungl. Lantbruksstyrelsens fiskeribyrå med föregångare. 
HIb Fiskeristatistik, olika slag av fisken. 420163.02/H1b vol. 
1
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Strömmingsbeståndens variation (se tabeller 7a, b och 
figur 26) sattes inte i samband med sälbeståndens kon-
sumtion av fisk (Sundevall 1855).

Frågan om delbestånd
Lekbestånden av strömming lekte vid olika tider och 
platser i skärgården. Vissa av dessa bestånd var, eller 
möjligen är, så utseendemässigt avvikande att de 
kunde/ kan kommersiellt klassificeras som exempelvis 
”Lidingöströmming”. Men vi saknar kunskap baserad 
på modern vetenskap om hur de lokala bestånden i 
Stockholms skärgård avgränsar sig från varandra. Det 
gör att vi inte kan säga hur många delbestånd som 
finns av strömming och sötvattensfisk och hur dessa 
står i förbindelse med varandra. 

Strömmingens beståndsstruktur längs ostkusten 
har länge varit föremål för tämligen ingående studier 
(Hessle 1925; 1937; Otterlind 1976; Guo et al. 2016; 
Han et al. 2020). Forskaren Ojaveer (1989) beskrev sill/
strömming i Östersjön som ett populationskomplex. 
Detta komplex består av många delbestånd som leker 
vid olika platser och vid olika tidpunkter, där lek längs 
den svenska ostkusten av vår- och höstlekande sill/
strömming är en viktig komponent i Östersjöns ”to-
tala” sillbestånd. Kunskapen om hur olika delbestånd 
i till exempel Stockholms skärgård avgränsar sig från 
varandra och hur in- och utvandring sker under året 
är däremot bristfällig (Otterlind 1976, Ojaveer 1989). 

Hessle (1925) delade upp strömmingen i ”fjärd-
strömming” som leker i östersjökustens vikar och 
”havsströmming” leker i ytterskärgården eller på 
grundområden utanför kusten. Hessle (1937) visade 
också i studiet av strömmingsbestånd från de inre 
delarna av skärgården innanför Vaxholm ut till Sö-
derarm längst i öster att lekplatserna var tämligen 
jämt fördelade över hela skärgården och att olika 
lekbestånd skilde sig systematiskt från varandra i 
morfologiska karaktärer (antal kotor), särskilt mellan 
”fjärdströmming” och ”havsströmming”. Trots att 
skillnader i morfologiska karaktärer inte behöver av-
spegla genetiska skillnader, antyder fenotypiska skill-
nader mellan olika grupper av fiskar som förutom vid 
lektiden uppehåller sig inom samma område någon 
form av beteendemässig segregering. De förändringar 
i uppehållsort som Hessle (op. cit) tyckte sig kunna 
urskilja, beskrevs med en säsongsmässig förflyttning 
av strömming ut från de inre delarna under hösten för 
att återvandra in i skärgården under våren.

Märkningsstudier under 1960- och 1970-talen 
längs östersjökusten indikerade lokala bestånd med 
begränsade vandringar under året, och att det fanns 
andra bestånd med betydligt större, årsvisa vandring-
ar. Alltmer detaljerade genetiska studier har visat på 
uppdelning mellan olika områden i Östersjön (Guo et 
al. 2016). Exempelvis skiljer sig strömmingen i Finska 
viken från den i Stockholms skärgård, och strömming 
vid Södra Kvarken (Forsmark) skiljer sig från bestån-
den i Nyköping och Gotland. De genetiska skillnader-
na mellan olika lekbestånd som avgränsas antingen 
i rummet eller tiden, baseras på lokala anpassningar 
av de strömmingsbestånden till fysiska faktorer som 
ljusförhållanden, temperatur och salthalt (Han et al. 
2020). 

Hur fin uppdelning som finns mellan olika bestånd 
inom ett begränsat område som Stockholms skärgård 
är däremot fortfarande oklart och hur hemortstro-
het på styr återvandring till specifika lekplatser inom 
skärgårdsområdet. Fortsatta studier av strömmings-
beståndens struktur och vandringsmönster inom 
Stockholms skärgård och i övriga delar av ostkusten 
är därför väsentliga. 

Fortsatta studier
Skärgårdens fiskbestånd har tyvärr endast i relativt 
begränsad utsträckning beforskats med moderna me-
toder. Ökad kunskapen om fiskets historiska nivåer 
kan eventuellt svara på hur fångsterna av enskilda 
arter som torsk och strömming har varierat under 
olika tidsperioder och miljö- och klimatförhållan-
den (jämför med MacKenzie et al. 2002; 2007). Bland 
annat skulle sådan denna information kunna ge led-
trådar om hur dagens bestånd relaterar till de histo-
riska beståndsstorlekarna och fiskens tidigare tillväxt 
och kondition.

Som Sundevall påpekar för nära 170 år sedan, de 
mindre kuststädernas fiske är viktigt att utreda om 
fiskets omfattning under 1700-talet och längre tillbaka 
i tiden ska kunna klarläggas. Informationskällor som 
skulle kunna användas i ett fortsatt arbete för att dra 
tidslinjen längre tillbaka, är till exempel landshöv-
dingarnas riksdagsrelationer under 1700-talet där 
beskrivningar om fiske finns inrapporterat från olika 
städer. 
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TACK!
Vi tackar för de insiktsfulla kommentarer och förslag 
till förbättringar som framförts av FD Gunnar Anéer, 
Lars Ask, tidigare tjänsteman vid Fiskeriverket, samt 
av de fyra anonyma granskarna. Vi vill framföra ett 
erkännande till docent Ulla Heino vid Turku univer-
sitet för de data som beskriver exporten av fisk från 
Åbo till Stockholm på 1600-talet. Vi tackar enskilda, 
och institutioner som bistått oss med bildmaterial: 
Andreas Ingvarsson, Bohusläns, Hälsinglands och 
Västergötlands museum, Upplandsmuseet, Göteborgs 
naturhistoriska museum, Nationalmuseum i Stock-
holm, Nordiska museet, Sjöhistoriska museet, Tek-
niska museet, tidningen Yrkesfiskaren och Kungliga 
biblioteket. Vi vill slutligen särskilt tacka Erik Smed-
berg för framställande av kartor och Maria Bengtson 
Lewander för bearbetning av språk och layout.

APPENDIX 1 & 2
Finns att ladda hem på: 
https://www.havsmiljoinstitutet.se/publikationer
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