~!.

Upp landskustcns talrika iiar och skiir bilda trygga i110111skiirslcdcr och naturliga hamnar. Norrboda ,·;is tcrha111n, Criisii. ( Foto 1~):';8.)

Fiskebebyggelse och fiske vid
U pplandskusten
Av NILS

J.

NILSSON

Fiske är ett yrke, som alltid varit något av ett ;iventyr och ett
lotteri. Ena gången kan fiskreclskapen vara fyllda ~incla till bristningsgränsen , andra gången tomma. B;ist som h avet visar sitt
vackraste leend e kan det rå ka i raseri, färdig t a tt uppsluka allt,
som kommer i dess våld. Men underlig t nog : dess tjusningskraft
är likväl så stark att fiskaren btt glömmer sina besvikelser inför
hoppe t om bättre lycka n;ista gång.
J ag kom en gång under mina Uirder i Upplandsskärgården till
den clå So-årige fiskare n O skar Buhre i Backb y p å Singö, bild i.
Han var en av d e m å nga, som upplevt have t i alla dess skiftningar.
Men nu hade h a n slutat m ed fi sket. Krafterna r;ickte inte fangre
for en s;°1 h ård sysseJs;iuning. Han bodde m ed sin maka i en li ten
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stuga ovanför stranden, där hans sjöbod stod med elen gamla men
välvårdade skötbåten uppspelad under sjöbocltaket. Jag frågade
honom, om han inte skulle vi lja överlåta sin båt till museet, eftersom han ändå inte använde elen mer. Den skulle då bli väl bevarad åt eftervärlden. Men han satt bara tyst och hans hustru,
som satt bredvid honom på soffan, fick tårar i ögonen och så
sa hon:
- Det kan vi inte, för vi är så fästade vid elen bå ten. Vi h ar haft
elen sedan vi gifte oss, Oskar och jag, och elen har varit lyckosam
för oss. Med den har vi fått vår bärgning i alla år. Vi kan nu
inte längre fa ra ut på sjön m ed elen, m en vi vill h a elen så vi kan
se elen.
U p p 1 an cl s k u s t e n har en r ikt utbildad skärgård, som i söder når en bredd av flera mil. Från Stockholm till Svenska Högarna är det omkring å tta mil. Mot norr smalnar elen däremot
betydligt och öarna bli färre men samtidigt större. I söder ligga
de m ånga småöarna och skären mestadels anhopade i grupper, som
benämnas »skärgårdar». Talrika sund utgöra trygga inomskärslecler, öarna och skären bilda ofta väl skyddade naturliga hamnar
och i havsbanclet finns det goda fiskegrund. Fisket har därför
haft goda utvecklingsmöjligheter och har blivit av stor betydelse
som näringsgren för skärgården, vanligen i förening med jordbruk.
Fiskarkulturen har i stort sett varit likartad inom detta vid a
skärgårclsområcle och ålderdomliga former ha bestått ända in p å
1900-talet. Men redan under de första årtiondena började den n ydaning, som nu är för handen och alltmer sätter sin prägel på
skärgårdens bebyggelse och näringsliv. För kännedom om samband et mellan det gamla, försvinnande skicket och det n ya, som kommer, är det d ärför av stor betydelse, att elen gamla fiskarkulturen
utforskas. Som ett led i en sådan undersökning har författaren
åren 1958-1962 p å uppdrag av Upplands fornminnesförening och
Upplanclsmuseet företagit uppteckningar j ämte föremålsinsamling
längs U pplamlskusten från Bliclö i söder till gränsen mot Gästriklancl i norr. Materialet utgöres av vid pass 500 fotografier, 150
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föremål och 70 ark anteckningar och skisser. Förvärvade föremål
ha i regel sbnkts till museet. Endast när det gä llt föremål, som
fortfara nde iiro i bruk, h ar i n ågra fall ersättning utgått för nyanskaffning. Uppgifterna ha underHittats genom fisk arnas stora
beredvillighet och hj ~ilpsamhet, inte sällan med uppoffring av
dyrbar arbetstid. Det är mig d~irfor angeläget att till dem alla få
betyga min stora tacksamhet.

Rild I. Heminteriör i Oskar Ruhres sluga i Backby p å Singii. Karaktären av
skärgårdshem fram gå r av syssclsiittningen och det p ~1 väggen upphängda jaktgeväret. ( 196 1.)
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Bild 2. Skö tbå t, som tjänat ut och blivit upplagd. Fåge lsunde t, Häl ln äs s:n.
(1962.)

Fishe be byggelsen

Bebygg e 1 sen och 1 an cl höj ni n gen. Den till fisket knutna
bebyggelsen har långsamt förskjutits mot öster i samband m ed
fortlöpande landhöjning. Äldre b yar ha så sm å ningom isolera ts
från h avet och inbyggarna måst överge fisket eller fl ytta ut till
de nya strä nderna. I det längsta sökte dock skärgårdsbon hålla
fast vid fisket och vistades under fiskesäsongerna i utskärgården
för att fiska och salta in strömming och torsk till husbehov och
om möjligt även till avsalu . Man sam lades i fiskelägen vid n ågon
6-
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naturlig hamn i närheten av fiskegrunden och bodde och förvarade redskap och fångst i primitivt uppförda bodar.
Vid de bästa u tskärshamnarna och fiskegrunden, där det kunde
bli stor tillströmning av fiskare från stad och land, tillsattes för
ordningens upprätthållande en hamnfogde med uppgift att se till
att den för hamnen g~illande hamnstadgan efterlevdes. Var det en
kronohamn, fick fiskaren erlägga skatt in natura till kronan, medan hamnfisket i enskild ägo beskattades av skärets ägare.
Vid utskärshamnar med odlingsbar jord uppstod så småningom
även en fast bosättning. Man tog upp nyodlingar, gjorde strandängarna till slåttermark och bedrev lövtäkt i lövskogsdungarna.
Icke odlingsbara öar nyttjades till betesmarker. På så sätt grundades tillvaron på självhushåll. Vad man inte själv kunde åstadkomma, bytte man sig till för det fisket gav till avsalu. Men det
blev på många platser en isolerad tillvaro, särskilt om vintern,
då is och snö kunde medföra månadslå ng isolering och andra
stora svårigheter.
Fiskebebyggelsens förskjutning mot öppet hav fortgår ännu,
men förutsättningarna äro annorlunda än förr. Det är inte längre

Jlild 3. Avcn i andra landskap iir det van ligt alt liigga upp utt.Pinla fisk e h f11ar

och lf1ta dem s111 f1ningon1 förinta s. B yerum , Sandvik ,

p~

i>land. ( 1961.)
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Bild 4. Sjöboda r och hamn i Backbyn p å Singö. I bakgrunden Oska r Buhres

fi skarstuga . (1961.)

närheten till Iiskeplatsen, som är bestämmande, utan framför allt
behovet av i möjligaste mån isfria djuphamnar, varifrån fiske
skall kunna bedrivas med havsgåencle båtar året runt. Men därvid är platsens möjlighet att ta emot och konservera eller vidareb efordra fångsten som färskva ra till andra orter även av stor betydelse.
S j ö b o cl ar av å 1cl e rcl o m1 i g t yp. Sjöbodarna, sedan gamm alt fiskets särskilda byggnader, förete som sådan a olika typer
för olika ändam ål och u tvecklingsstad ier. D e i det följande anförda b en ämningarna »strandbad », »garnbå tsbocl », och »djuph amnsbocl» a n vändes av författa ren med h änsyn till sjöbod arnas
ursprung och fu nktion.
De ålderdomli gas te sjöbodarn a höra till tiden före motorbåtarn as tillkomst omkring 1 9 1 0. D e voro i allmänhet små och knuttimrade av runt eller skrätt virke. Varj e bod hade sitt ä ndamål.
I allmänhet var dera s uppgift end ast förvaring av redskap. Men
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Bild 5. Vanligen ligga gå rdarna , såsom här i Norrboda på Griisö, sa mlade,
där m a n har å ke r och äng·, medan fiskets specie lb byggnader för lagts vid 11 !'1gon för byn gemensam h a mn . ( 196 1.)

det fanns även s. k. saltbodar och kokhus, som i södra skärgården
vanligen endast benämnes bod. I saltbodarna h ade de stora saltkaren och tunnorna sin p lats och där saltad es fisken in. Kokhus
fanns d är det var lå ngt från h emmab yn till fiskeläget. De voro
tillfällighe tsbostäcler och som såd an a m ycke t primiti va. Inred ningen b estod av fasta britsar vid lå ngsidorna och ett litet arbetsoch matbord vid gavelfönstret. Nära ingå ngen kunde finnas en
av gråsten murad spis för viirmning och m atlagning. Bodar av
denna typ men i moderniserad form iiro ä nnu i bruk, såsom i
Sikhjälma och i Fågelsundet, bild 8.
Till fiskeläget hörde en g istvall m ed torkställningar för garn
och tåg, bild g, samt en enkel brygga eller länning som tilläggsplats för fiskeb å ten. Blev d et storm och sjöhävn ing, drog m a n
båten så långt upp p å land a tt sjön inte kunde n å elen.
Genom sjöbodens förfl yttning ned till stra nden och förening
m ed ett över lä nningen uppfört båthus uppkom en form av sjöbodar, som lämpligen kunde ka llas stra nclboclar. Linningen kom
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att ingå i sjöboden. Båthusets tak var vanligen utbyggt från boden
med yttersidan vilande på stolpar. Linningens inre sida ombyggcles till brygga. Båthusets yttersida och inre gaveln kunde antingen vara öppna eller inklädda med bräcler. Konstruktionen
fullkomnades genom ett i bodens tak anbringat spel, bild io, med
vilket båten kunde spelas upp fritt över vattnet. I övrigt kunde
strandbodens detaljer vara skiftande, såsom med brygga och bodsvale även vid yttre gaveln.
Sjöbodar av denna art anlades vid goda naturliga h amnar och
många finnas ännu kvar. I Norrboda östeiihamn på Gräsö ge de,
ehuru de tillhöra en förgången tid, till stor del karaktär åt hela
fiskeläget.
Garn båts bo cl ar n a. Med de stora motordrivna garnbåtarnas tillkomst omkring 1910 inleddes en ny tid för sjöbodarna. De
gamla, knuttimrade strandbodarna blevo då för små och man
började uppföra stora sjöbodar, som inte blott inrymde båthus

Bild 6. Sjöbodar av å lderdomlig typ i Grisslehamn . Den h ögra boden har lå ngsidans tak utbyggt över båtlänningcn. (1962.)
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med brygga och redskapsbod utan även kammare med kokspis
eller kamin och på skullen ytterligare en eller två kammare. Hela
familjen kunde nu ·u nder kortare tider vistas i sjöboden; den
uppvärmda bodkammaren utgjorde även om vintern en god arbetsplats.
Under garnfiskets tillbakagång ha även garnbåtsbodarna förlorat mycket av sin betydelse och i många hyras nu bostaclsutrymmena ut till sommargäster. Där sådana bodar stå tätt anhopade,
såsom vid Fågelsundet och i Sikhjälma , ge d e ett starkt intryck
av fiskebetonacl bebyggelse och utgöra ett tilltalande inslag i landskapsbilden.
D j u p h a m n s b o d a r n a ;iro moderna byggnader och ti llhöra
de hamnar, som byggas för havsfiske. Men de beteckna sam-

!lilrl 7. Ålderdom li gt , av J-l å llniis hcmhygdsfiircning be varat k okhus, Fågclsun-

det: ( 1901.)

Bild 8. Nutida kokhus, Fågelsundet. (1962.)

tidigt en återgång till små sjöbodar. Vid de dyrbara djuphamnarna för trålare måste m a n spara på utrymmet, varför sjöbodarna byggts sammanhängande i form av radhus, bild 15. Sådana
förekommer i Grisslehamn och h yras där ut av hamnföreningen
mot en h yra, som fö r närvarande är 15 kr. per månad. Varje länga
har dubbla rader sjöbodar m ed ingångarna från byggnadens lå ngsidor. Likn a nde sjöbodar förekomm a i andra landskap vid Östersjön, såsom i Herrviks fiskeläge p å Gotland och Sandham n i Blekinge.

Båtar
1 d r e t i cl e r s f i s k e b åta r b yggdes i allmänhet av fiskare,
kunniga i b å tbyggeri (Gräsö). Arbetet utfördes mest om vintern
hemma på gård en, vanligen m ed logen som verkstad. Bå ttyper för
olika ändamål förekornmo. Skötbå tarna användes för strömmings
fisk e med skö tar och mätte omkr. 25 fot. D e hade spetsig för- och
akterstäv och voro byggda av kransågad e furubräder. Spanten tillverkades av lämpligt naturformade tallar, s. k. vrängen, varav
även rötterna delvis användes till stävarna. Borden spikades fast
med h emsmidd järnspik, som nitades p å insidan. Tid igare h ade
man a nv ~int eneplugg. Skötbåtarna voro tvåroddare; en del kunde
Ä
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Bild 9. Till fiskelägets anläggningar hör en gistvall med ställningar för torkning av nätredskap, Skatudden i Söderboda på Gräsö. ( 1961.)

dock ha ytterligare ett par åror. Från slutet av 1800-talet bestod
riggen allmänt av en eller två sprisegel med fock. Tidigare förekom råsegel, som måste tagas ned, när man skulle gå över stag.
Man fick då hjälpa till med en åra för att båten lättare skulle gå
över.
För not- och nätfiske användes företrädesvis skötbåtar av mindre
typ om 16-18 fot (omkr. 5 m) i längd. För h emmafisket användes
ekor och för sälskytte på is en behändig eka, som var så lätt, att
elen kunde ställas på tvären över en kälke eller sparkstötting.
I södra skärgården utgjordes båtarna av ökor med akterspegel
och starkt fallande stävar. De voro i allmänhet bärigare än skötbåtarna. Största typen var storbåten, skärgårdens transportbåt.
Med elen gjorde man lå ngfärder för att sä lj a saltströmming och
byta sig till andra livsmedel. Den var därtill ved- och höbåt och
användes för kreaturstransport till och frå n betesöarna. Riggen
var storsegel med bom och gaffel samt fock, s. k. gaffelrigg.
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För fiske i utskärgården användes storökor med en längd av
vid pass 25 fot (omkr. 7 m) och för fiske i innerskärgården företrädesvis lillökor eller sättökor om 16-18 fot. Storökan kunde föra
två, lillökan ett sprisegel, båda med fock. Storökans aktersegel
kunde ha en kort, ungefär i 1 / ~ meter lång bom, fästad i yttre
akterändan av undre liket. Seglet spändes därigenom ut bättre
och nådde längre akterut. På senare tid förekom gaffelrigg på storökan. Den i Glyxnäs på Blidö upplagda storökan hade gaffelrigg.
Den är byggd i Glyxnäs 1897 och har en längd av 7,65 m och en
största bredd av 2,70 m. Borden äro pluggade fast vid spa nten men

Bild IO. Strandbod med lå ngsidans tak utbyggt över bä tlänninge n och spel
att hissa upp b å ten med sä att den inte ska ll hugga mot bryggan under sjöhävning. Norrboda österhamn . ( 1961.)
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Rad av stora garnbåtsboclar med inb yggd brygga , Fåge lsund et. (1961.)

nitade sins emellan. Nitar förekomma dock även i spanten. Storökor användes inte blott till fiske utan även för transporter. Ovannämnda storöka, enligt uppgift elen sista i Blidö socken , har huvudsakligen använts för transporter, bild r6. För not- och annat
strandfiske användes m es t ekoi-.
Motorbåt a r började komm a i bruk omkring år r 91 o. Men
redan förut had e man framgångsrikt prövat dem vid fiske. De
första motorbåtarna voro av samma storlek och typ som skötbåtarna. Då man snart fan n, att d e inte voro tillräckligt sjövärdiga
för motordrift, övergick man till bredare och bärigare typer, som
försågos med h el- e ll er halvcläck. D en avancerade motorbåten utvecklades härigenom till en god b åde arbets- och sjöbåt, lämplig
för såvä l garn- som revfiske ute till havs. Storlek och motorstyrka
har emellertid begränsats med hänsyn till arbetsuppgifter och
drifts-kostn ader samt möjligheten att kunna gå in med dem i båthusen. Vanligen ha motorbåtarna num era en !ängel av 25- ;io fot

91

(8-g m) och äro utrustad e med tändkulemotorer om 15-25 hkr.
Men större liksom mindre båtar av denna typ förekomma och det
finns även sådana med dieselmotor.
För hemmafiske invid land ha ekor med utombordsmotor blivit
dominerande båtform.
Trå I ar n a. Utvecklingen har gått vidare och garnbåtarna har
nu måst lämna stafetten åt trålarna, som för närvarande beteckna
höjdpunkten i fiskeb å tsutvecklingen. Trålarna äro liksom garnbåtarna av varierande storlek . Här uppe ha de en längd av
35-60 fot (10-· 18 m) och en motorstyrk a, som kan överstiga 200 hkr.
Vanligen utgöras de av trålare, som inköpts från västkusten, där
man gått in för ännu större och kraftigare typer. Inredningen är
modern och läm pacl för längre tids vistelse ombord. Elektriskt
ljus, telefon, ekolod och radiopej ling ingår ofta i utrustningen.

Bild 12. D en stora garnbåtsbodcn kan p å samma gå ng vara sjiib::id . båthus,
arbetsplats och bostad. Sikhj älrna fiskcliigc , H å lln äs. (1001.)
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Bild 13. Cårdskärs fiskeläge i Älvkarleby s:n med gistvall och sjöbodar i förgrunden. Hamn en ä r vä lskyddad men blir tidigt isbe lagd och inloppet h å ller
p å a tt växa ige n och grundas upp . ( 196 1.)

Tråla ren h ar blivit en värld, som gam la tiders fiskare aldrig
skulle kunnat drömma o m. l\ifed den h ar fisket meka niserats därh än , att man kan tala om industrialisering. Men så krävs d et
också kontinuerlig drift om det skall vara ekonomiskt bärande.

Fiskets utövning
Fi s k e m e cl not. Noten är d et nätredskap, som n å tt största
utbredning i b åd e tid och rum. D en om talas red a n i Bibelns
böcker och i våra landskapslagar. I elen fornnordiska guclasaga n
berättas a tt Tor och hans fö lj eslagare e n gång sökte få nga Loke
med en n ot, d å h an omvandlat sig till en lax för a tt undgå sin a
förfölj are.
Notens stora utbredning och användning under olikartade för-
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hållanden har lett till uppkomsten av många nottyper såväl beträffande storlek och konstruktion som användningssätt och benämning. Särskilt har den fiskart, elen varit avsedd för, varit
bestämmande. Det finns strömmingsnotar, laxnotar och betesnotar, som i sin tur kan vara av olika slag. En strömmingsnot,
konstruerad att dras från land, kallas lanclnot och för fiske under
isen isnot eller vinternot. Bonoten är en mindre not, som dras
från två båtar. På västkusten kallas notar vanligen vad. Snurrevad
är en form av not och även trålen är en not i modern form. Notar
med kil, dvs. med en strutformig utbuktning i mitten, kallas med
ett gemensamt namn kilnotar men de, som sakna kil, slätnotar.
Tillvägagångssättet vid notfiske är beroende av den nottyp som
användes. Vid fiske på ·renvatten ror man först ut ena nottåget
från land. Därpå följer första notarmen, så noten, andra notarmen och slutligen andra nottåget. Omedelbart därpå börjar
inspelningen, varvid spelen, som från början stått ganska långt

Bild r4. Gudinge fiskeläge i Hållnäs med de stora garnbåtsbodarna sammanbyggda till ett radhus. (1961.)
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Bild Ij. Djuphamnsbodar i fornt av radhus, vid lå ngsidan torskrcvslådor och i
bakgrund e n trålare. Grisslchallln . ( 1962 .)

isär på stranden, flyttas närmare varandra, efterhand som tågen
dras in och noten närm ar sig, tills slutligen armarna nå land och
hela noten kan tas upp.
Vid fiske med isnot hugger man upp en stor vak för n edsänkning av noten och sedan på ömse sidor därom småhål, från vilka
notstängerna m ed vidhängande nottåg och notarmar ledas fram
m ed tillhjälp av nottjugor och notkrokar. Framdragningen sker
medelst p å isen förankrad e spel, som måste arbeta likformigt från
båda sidor och kunna flytta s, när noten dragits fram e tt lämpligt
stycke. När notarmarn a nått upptag ningsvaken , dras noten upp
för hand. Mindre isnotar kunna dras för h a nd i sin helhet, varvid
man betjän ar sig av dragbälten och istrampor för att inte slinta
på isen.
F ångste n de las upp i lotter dels efter antalet andelar i noten
och dels efte arbetsinsatsen i fisket. De stora notarn a kr~iver en
stor arbetsstyrka, ända till 1fi man; det är därför svå rt att i nuvarande rationaliscringsticl er med dyr arbetskraft h å lla e n sådan
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organisation i gång. Fiskarna ha väl i stor utsträckning kvar sma
notar, men i praktiken är detta fiske nu så gott som utdött.
Bonoten är en slätnot, som lägges ut i en båge på grunt vatten
frå n två båtar med två man i vardera . Man börjar m ed båtarnas
akter mot varandra och ror ut noten m ed e n nota rm från vardera
bå ten. När b å ta rna mötas är avfiskningsområdet inneslutet och
indragningen ka n börja. Två av männen dra medan de andra två
pulsa i vattn et med en fork för att skrämma in fisk en i noten.
Nämnda form av notfiske avser hu vudsakligen fångst av sik, gädda
och abborre. För fångst av sm åfisk till agn a n vändes en finmaskig
not, kallad agnnot. Vid Gårclskär och a ngrä nsa nde områden förekommer en form av bonot, som h ar kil och ka llas pulsnot. D en
lägges ut och dras på samma sätt som elen vanliga bonoten m ed
elen skillnaden, a tt båtarna före utläggningen förtöjas medelst en
stropp med aktern mot varandra och med notens kil mellan sig
innan utläggningen börjar.
Fisk e med laxn ot h ar gått ur bruk. I Grisslehamnstrakten upphörde d et på 1930-talet. D e t bedrevs i kvällningen, n är man fick
se lax h oppa vid n ågon stra nd. Man kastade d å en dragg och lät

Bild I6. U pplagd storöka frå n G lyx n>is, Hlidii s: n, liingd 7,G5 m , bredd 2,70 m .
Har va ri t gaffelri ggad. ( 1962 .)
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Bild 17. M od e rna fisk ebåtar för strö m mings- och torskrcvsfiske. G rissle hamn.

(1961.)

sedan så m ycket tåg löpa ut a tt det kom utanför laxen, varpå
första notarmen, kilen och a ndra notarm en sn abbt fick gå i sjön.
Sed a n följde ett n ytt tåg, under det m a n rodde mot la nd, och så
snart man fått tåget i la nd, började notdragningen omedelbart.
Man närmade sig varandra på samma sätt som vid notclragning i
allmänhet. Sist togs kilen m ed fångsten upp och om man fått
någon lax dödades elen med klubba.
Strömmings{ i s k e m e cl sköta r bedrives mest i h avsb anclet. Skötarna h a växlat och växla fortfarande i storlek och
utförande. D e ä ldre voro mindre än de nutida och handbundna
av hemspunn et lin- eller h am pga rn. övertelnen h ade flån av trä
eller bark, unclertelnen sänke n av sten . Vid norra upplandskusten
sten ad es och avsten acles skötarna for varj e gå ng de lades ut,
bild 2 1. Strömmingen kunde d ä r[ör skakas ur dem sedan d e ste-
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nats ur. Så långt åt söder som vid Blidö stenades skötarna ännu
vid början av 1900-talet, men stenarna ersattes då med fasta sänken i patenttelnar. Däremot plockade man här ur skötarna förr
som nu.
Skötarna lades antingen inne vid land eller vid grund ute till
havs och bands samman i räckor om 4-8 skötar, bild 22. Man
började med att sätta en dragg, som utgjordes av en träklyka med
fastsatt sten, kallad krabbe eller hil. Från den ledde ett tåg upp
till en flaggboj eller våla, märkt med ägarens bomärke eller initialer, och ett upp till skötarna, som höllos upprätt av flånen

Bild 18. Trå lare n Vanja , sedd mo t a ktern. Invid slyrh ytte n ett knippe flaggbojar. Griss lehamn. (1962.)
7 - 62n r3 U ppland i 9 6 2
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Bild r9. Gistvall med strömm ingssköta r av nordlig typ , med cirkelrunda korkflöte n - kunna även vara av plast - mellan de båda övertelnarna. Fågelsundet. ( 1958.)

pmte träklabbar eller lätten, anbringade vid ändarna, stundom
även i mitten av varje sköte. Vid skötar av dubbellängd hade man
i regel även mittlätten. För lekströmmingsfiske behövdes inte
några mi ttlätten, eftersom garnen då skulle stå på bottnen, där
strömmingen lekte.
Utom kl ab barna sattes i äldre tid mellan varje sköte en våla
och en liten sänksten. Senare sattes sten och våla endast mellan
varannan sköte. Varje sådan del med två skötar kallades ett skift
och hela länken om 4-8 skötar en varpa.
Än i dag läggas skötar på detta sätt, men de gamla stendraggarna ha ersatts med järndraggar och skötarna fått flån av kork
eller pl ast och underteln med inspunnet blysänke. Vid behov anbringas dock alltjämt stenar vid under telnen, då det gäller att
hålla skötarna sta digt vid bottnen. Som exempel på skötar av
olika typer kan anföras sådana från Gårdskär. I\fan h ar där en
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enkellängd om vid pass 35 m, en mellanlängd om 50 m och en
dubbellängd om 70-80 m. Även skötarnas djup är bestämmande
för benämningen. En 250 maskors sköte kallas således tvåhundrafemting, 275 maskors en tvåhundrasjuttiofemma och en 300 maskors en trehundring. Mellanlängdssköten, som brukar vara 5 ooo
knutar i längd, kallas femtusing.
Skötarna läggas inte endast som raklagn utan även i krok,
bild 23. Mest i form av en 6:a och benämnas d å också så. Uppåt
norrlandskusten blir denna metod allt vanligare; man sätter där
kroken mest i form av ett T. Till skötkrok kunna vanliga skötar
användas, men m an har också för d etta ändam ål storskötar om

Bild

20.

Skötarna impregneras för a tt bli h å llba rare. Fåge lsundet. ( 1958.)
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Bild u. Skötarna stenas ombord. Gå rdskär. (1962.)

60 m längd och ända till 450 maskor djupa . Avsikten med krökningen är att tvinga strömming, som följ er skötarna, att gå in i
maskorna, när d en finn er sig instängd.
Skötkrokar kunna även sammankopplas och anslutas d å antingen direkt till varandra eller läggas fristående i en rad, bild 24.
Uppgifterna om skötlägg äro huvudsakligen hämtade från Gårdskär och Fågelsundet. I princip går dock d e tta fiske till p å samma
sätt över hela skärgården.
Strömming fiskas även m ed skötar i drivgarnslänk. Man lägger
ett femtontal skötar i en slinga m ed elen första och sista sköten
sänkta n ågo t djupare än d e mellanliggande. Är vädret vackert,
kan båten ligga förtöjd sist i länken och får d å driva med d en.
Skötarna bruka stå på så stort djup, att vattnet där h ar en temperatur av 12 ° - 1 3 ° C. När de stått ute några timmar, dras de,
varpå man går h em m ed få ngs ten.
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Trå 11 is k e t tenderar alltmer att tränga ut och ersätta garnfisket. Trålen, egentligen 'en not i moderniserad form, dras av
båten så, att elen släpar utmed bottnen, varvid elen hålles utspänd
av snedställda lämmar. Farten måste vara så stor att fisken inte
hinner undan, vanligen omkr. 3 knop. Små och svaga båtar bruka
ofta partråla, varvid de dra var sin arm av trålen. Man brukar
gå ut från hamnen så tidigt på ottan att man är p å fångstplatsen
i dagbräckningen. Sedan trålen satts, dras elen i två till tre timmar
eller kortare tid, om man märker, att man fått fångst, varpå den
tas upp och tömmes och sättes på nytt. Så fortsätter man två till
tre drag, då det brukar vara på tiden att vända hem med fångsten.
Man brukar vara i hamn mellan klockan 3 och 5 på eftermiddagen.
Trålningen vid Upplandskusten är ännu mest att anse som ett
försöksstadium, men undersökningar om lämpliga trålbottnar pågår, nya trålare kommer till i växande omfattning och isfria djuphamnar anläggas. I Sikhjälma blev en sådan hamn färdig hösten
1961, men fl era andra fiskelägen vänta ännu på att få sina hamnar förbättrade så att de kunna angöras av trålare.

22. Schematisk skiss av skötlägg med tre skift, e nligt anvisningarna frå n
norra skärgården. I flaggboj , 2 clubbelclragg (hil) , 3 korkboj, 4 och 5 skötar,
utgörande ett skift, 6 dragg, 7 draglina, 8 överä nda e ller början , g m e llanstropp, 10 mitte llina, 11 bå tä nda. Vid lugnt väder kan båten ligga förtöjd
i båtän dan, som d å fastgöres vid det sista garnet; man har dess utom en lina
från draggens e na klo upp till båte n för att kunna lösgöra draggen om elen
skulle fastna i bottnen.
I äldre tider lad es skötarna på ungefär samma sä tt med den skillnad en, att
bojarna e rsattes m ed vålor av olika utseende, korkbojarna med träklabbar,
ytterdraggarna med hil av i träklyka fastsatt sten och mellandragga rna av stenar med tåg.
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liild 23. Skiss a v e nk e l skiitkrok , sexa , b eståe nd e av 3 sköta r. D e n sii ttes frå n
land e ll er g rund utå t sjön. En skötkrok kan bestå av 1- 5 sköta r , av vilka d en
sista lägges i k rok. Därav namne t. D e yttre bruka vara n ågo t djupare än d e
inre. P å g rund av skötarnas krökning in å t känner sig st römminge n instä ngd,
när han föl je r sköta rn a, och gå r d å lätta re i garn e t. Man ka n också lägga
skötarna i krok i bå d a än dar och kroken ka lla s d å dubbe lkrok. Försommarfiske .

Jiild 24. Skiss av kopp lad e skö tkrokar e nligt beskri vningar fri'1n Blidö oc h
l'ågelsund et. V:1rj e krok kan bestå av 3-4 skötar. D e n yttre kroken brukar
va ra djupare än den inre.
D e t övre sys teme t stänge r bättre ä n d et n edre men har d e n nackdelen att
skötarna lätt kunna trassla in sig i draggarna , om ström me n skull e kantra.
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S a 1 t strömming. Under självhushållningens tid saltade man
in det mesta av strömmingsfångsterna dels för eget behov och dels
till avsalu. Saltströmming utgjorde då en viktig beståndsdel i födan inte blott för skärgårdsbon utan även för hushållen i inlandet. Särskilt var den bra a tt ta till om vintern, när det var ont
om färskmat.
Metoderna för insaltning av strömming kunde variera. Av nedanstående uppgifter härom äro d e två första från norra och den
tredje från södra skärgården. Gemensamt för dem är att ström-

Bild 25 . Strö mmingsfiske med sköta r , som dras över e n stävrulle, varvid en
man står vid stävrullen och e n i b å te ns lastrum . Fägelsunclet. ( 1962.)
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mingcn skulle gä la s innan d en sa ltades in. För d e två först a var
behandlingen med blodlake dess u tom gemensam m e n med olika
tillämpning.
Enligt den först a metod en g~ilades strömm ingen färsk . Den
lades i ett tråg och gälades m edelst ett nyp m ed tummen och pekfingret . Gälet kastad es i e n gä lspann och strömmingen i en strömmingskorg eller skölj/ åda m ed borrade h ål för avrinning av vat-

Bild 26. Niir skötarna dragas, skall den , som står i las lrurnm e t, bädc dra och
lägga skötarna till rät ta i bå te n. Fåg·elsundct. ( 1962.)
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Bild 27. Laggkärl för insaltning av strömming. Frå n vänster tunna, fjärding,
kar och gälspann. Utstä llningen •från hark a till trå !. p å Upplandsmuseet.
( 1961.)

ten eller lake. När korgen eller lådan var lagom full, doppades
den i sjön några gånger, tills strömmingen blev väl sköljd, och
togs sedan upp och fick avrinna. Så lades strömmingen i iblodlake
i ett kar. Efter ett dygn togs d en upp, fick avrinna på n ytt och
saltades slutligen in i stora kar eller tunnor. Man tog en skopa
salt till tre eller fyra skopor strömming. Blev laken för tunn, östes
mera salt p å den tills den blev lagom mättad. För att strömmingen
skulle bli väl täckt med lake, lades bräder med stenar överst
karet. Gälet tillvaratogs och a nvänd es till kreatursfod er.
Enligt d en andra metoden sköljdes strömmingen och lades
blodlake. Efter ett dygn togs den upp och fick avrinna, varpå
den gälades och saltades in som nyss angivits.
Vid den tredje och sydliga metoden färskgälades strömmingen
och sköljdes m en behandlades inte i blodlake utan blötlades i ett
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kar med vatten unde r 5-G tin1111ar, varpå den sköljdes p å n ytt, fick
avrinna och sa ltades in p å vanligt sätt.
När strömmingen blivit lagom salt, packades elen, som skulle
sälj as, om i fjärdingar ell er åttingar. Försä ljningen skedde p å
m arkn ad er e ll er under färde r med storbåt, varvid man bytte till
sig sp a nnmå l och andra förnödenheter, som man själv inte kunde
frambringa.
S t rö m m i n g s om färs k v a r a. En mindre del av strömmingsfångsterna såldes förr även som färs kvara. Den vägdes inte
u tan räknad es i valar och k ast. E n val utgjorde 80 st. och ett kast

Bild 28 . T orksrcvslådor med re ve n uppkransad på bo ttnen och kroka rna m ed
tafs fäs tade i skfiror på sidoviiggarna. G rissle ha mn . ( 1962 .)
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4 st. Priset p å en val kunde variera mellan 25 och 40 öre. Före
bilarnas tid företogos försä ljningsfärclerna med hästskjuts. Vagnen
var av en s. k. kranskärra, dvs. en tvåhjuling m ed häck ba·k om
sitsen. Vid inlastningen östes strömmingen upp i häcken utan att
först skölj as, varpå färden anträddes. Från Gårclskär, varifrån
dessa uppgifter hämtats, kunde man vara framme vid Uppsala
redan samma d ag, m en försäljningen skedde först dagen därpå.
Kvaliteten kunde då inte vara elen bästa, i synnerhet om det varit
varmt.
Till d e mest kända strömmingsförsälj arna på Uppsala hörde
skom akaren Erik Eriksson och h ans hustru Erika, som skötte
försäljningen på torget och inte sällan gjorde resan dit ensam.
En an nan känd försäljare på orten var Per Johan Persson, Strömmingspelle. Han var nästan blind och höll mest till på kringliggande landsbygd. När n ågon skulle betala och få tillbaka, brukade
han lämna fram plånboken och låta köparen själv växla sig till
d et han sku lle ha. Vid långfärder till städerna hände det ibland
att en försäljare bytte strömmingen mot brännvin med p åföljd att
han under hemfärden sa tt och sov i vagnen, m edan hästen fick
söka sig hemåt bäst h an kunde.
Numera gå strömmingsfångsterna antingen till export och konservfabriker eller snabbtransporteras till försä ljningsorten i ned k y Ida lådor.
T o r s k f i s k e. Torskfisket har varit och är fortfarande ett betydelsefullt fiske. I gamla tider bedrevs det med ett s. k. torsksnöre
vid grund, där torsken tidvis gärna höll till. Torsksnöret var ett
enkelt redskap, en lina med loci, tafs och krok med agn . Det sänk-

Bild 29. D e taljskiss a v utlagd torskre v, e nligt sch emat
ste n , io krok ku la osv. (Grisslehamn .)

10

krok k ula , 5 krok
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Bild 30 . Olika slag av ljuster p å utställningen • Frå n 1-Iarka till trå! ., till
vänster en barka , Hingst upp ett lju ster av syd svensk typ och p å golvet t.v. ett
brandjärn. ( 1961.)

tes ned tills man med lodet kände bottnen , varpå man drog upp
så långt att agnet hängde fritt frå n bottnen. Vid napp kändes ett
svagt ryck i snöret. Man gjorde då ett mothugg, varpå linan med
fångsten halades in. Gick torsken väl till, kunde det bli goda
fångster, som liksom strömmingen sa ltades in för husbehov och
till försäljning.
Fiske m ed torsksnöre förekommer ännu. Man använder mest

ÅRSBOKEN

UjJjJland 1962

109

pilk eller pimpel. Men detta fiske har inte längre någon större betydelse, enär torsken endast i ringa utsträckning synes gå till vid
landgrundningen.
Torskfiske med rev ute till havs har däremot blivit ett
verkligt storfiske, mest baserat på upptäckten av stora torskförekomster i Alandshav . Det började med att bröderna Arvid och
Birger Hållinder från Ängsskär år 1935 på försök lade några
hundra krok ute till havs. Resultatet blev överraskande gott, men
då priserna på torsk vid denna tid voro låga med ringa efterfrågan
kunde det inte bli något lön ande fiske. Först under andra världs·
kriget med dess knapphet på livsmedel steg efterfrågan på torsk
och därmed priserna. Torskfisket fick ett uppsving. Mest var det
grisslehamnsfiskare som ägnade sig däråt, men även andra. Alandshav hade med ens blivit en uppmärksammad fiskeplats.
Hel- och halvdäckade motorbåtar av garnbåtstyp lämpade sig
väl för detta fiske och metoderna utvecklades och förbättrades.

Bild p. Alh omma frå n Backby på Singö med tcnan fastknuten. J>imför tcnan
på denna bild med fö lj ande. Utstä llnin gen • från harka till trå l•. ( 1961.)
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Bild 32. Tenan till e n å lhomma från Runnii i Smålands skärgft rd. Lägg m ärke
till likheten med d en uppländska. (1952.)

Till en början agnades reven på en back med krokarna lagda i
rader på ena sidan. Men man fann snart, att det var biist och
behändigast att medföra reven i revlådor med skåror i alla fyra
sidorna för fäste av tafs och krok, bild 28. Sådana anviinclas i det
nuvarande fisket.
Antalet krok för varje låda kan variera mellan i6o och 200.
Reven agnas med bitar av strömming och lägges p å varierande
djup, vanligen mellan 200 och 300 m. Utläggningen sker under
så stor fart att man hinner med vid pass en låda i minuten. För
att inte skorven, som hör till kräftdjuren och är en relikt från
ishavstiden, skall äta upp agnet, fäster man omväxlande små
glaskulor och stenar på reve n så att de n håll es upplyft ett stycke
från bottnen. Avståndet liksom antalet glaskulor på varje rev
kan variera något. Ett schema kan exempelvis se ut så här:
10 krok kula - 5 krok sten 10 krok kula - 5 krok sten osv.,
bild 29.

ÅRSBOKEN

UpjJland 1962

111

Varje båt lägger mellan 2 ooo och 6 ooo krok. Reven lägges i
två skift på så sätt, att när man tagit upp och vittjat det ena
skiftet, lägger man det andra, innan man går h em med fångsten.
Vid vittjandet kransas reven upp i högar och måste nackas om,
då man kommit hem, varvid den på nytt lägges i revlådor med
krokarna i skåror och agnas. Få ngsten fil eas och djupfryses för
färskkonsumtion.
Torskfisket i Alandshav har p å senare år gått n ågot tillbaka,
möjligen beroend e på utfiskning eller på att näringsvandringarna
från Östersjön nu har mindre anslutning än förr. Torsken leker
inte eller endast obetydligt så långt upp i Östersjöns vattenområden, där vattnet har för låg salthalt för rommens utkläckning.

Bild 33 . fiskare fr å n Arholma laga r e n å lryssja med sto rbåge av runt trä.
(1959.)
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Bild 34. Drivlinor för laxfiske. 1 flaggboj, 2 flöte, 3 lekane, 4 koppling för

tafsen , 5 lckane, 6 sänke, 7 krok m ed agn.

A 1 fiske. Alen har sedan gamma lt hört till de mest eftertraktade fiskarna och fångstredskapen ha varit många och olikartade;
till de äldsta höra ljuster av olika slag. Det för Upplandskusten
märkligaste fyndet av sådana redskap är en harka, som påträffats
hos fiskaren Axel Lundgren på Gårdskär. Fyndet, som torde vara
det nordligast kända i vårt land i sin art, har närmare b eskrivits
i årsboken Uppland 1961, sid. 133 f.
Ljustren ha ofta lokala särdrag men kunna också visa likheter
med ljuster från andra landskap. Ett för Upplandsmuseet år 1958
i Söderboda p å Gräsö förvärva t ljuster visar så stor överensstämmelse med Blekinges att det mycket väl skulle kunna vara d ärifrå n. I varje fall måste d et ha tillverka ts under inflytande av
sydsve nska fiskare. I allmänhet var d et n ågon bysmed, som tillverkade ljustren och därvid på försök gjorde en del nykonstruktioner. Inte sällan äro ljustren exempel på vackra och skick ligt
gjorda smidesarbeten . Ett av U pplandsmuseets vackraste förvärv,
en gå va av Erik M a ttsson i Söderboda p å Gräsö, har de sexton

C!..

Bild 35. Sche lllali sk skiss av ulsatta rakryssjor fiir få ngst a v giidda unde r lek·
till e n . R yssjo n1a s~ilta s p ~l gT~i s botte n , va 11 ligc n 4 i e n rad . 1 sten , 2 ryssja ,

3 ryssjea rm , Norra upplandsk usten.
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Bild 36. Sk iss a\' a ngelkrokfiske frå n is; till vänster m ed klyka n hänga nde i e n
rev, till höger vila nde grensle över en stake . 1 stake, 2 rev, 3 klyka med uppvin<lacl tafs, 4 sänke, 5 krok eller sax m ed agn, he lst mört. Detta fiske bedrives
mest p å förvinte rn, d å isen är nylagd. (Bli<lö.)

Rild 37. Skiss a v stå ndkrok för få ngst av gädda e nlig t uppgifter frå n B lidö.
T ill vänster med stå ng, anbringad i en spricka i en berghä ll vid djupt vatten ,
till h öger m ed r even upplindad p å e n rund , m ed sten förankrad klabb. Vi<l
napp vindas reven upp från klyka n eller klabben . 1 stång, 2 klyka med uppvin<lacl rev, 3 sä nke, 4 krok elle r sax me<l agn , som h elst bör vara m ö rt,
5 ru nd klabb med uppvin<lad rev, 6 ste n . På gru n t vatten ka n stå ngen även
a nbringas p å bottne n , o m den ka n stötas ned så att de n stå r fast.
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hullingförsedda skänklarna fastkilad e i en r am (se mitten p å
bild 30) och p åminner starkt om en m ångarmad ljusstake.
Ljustringen bedrevs m est p å våren och fö rsommaren .
- N är allöven blev så stora som r åttöron , var det tid a tt b örj a
m ed ljustringen, berä ttar fiskaren Bernhard Mattsson i N orrbod a
p å Gräsö. D et kunde ske likaväl p å d agen som om n atten , m en
d et måste vara alldeles sjöstillt, så a tt m an kunde se bottnen. Små
krusningar dämpad es m ed n ågra droppar olj a. Vid ljustring om

B i ld 38. Nejo nögon fisk c m ed te no r, Älvka rle by. Tena n fas th å lles vid bottne n
m ed tunga ste na r för a tt in te fl y ta bo rt m ed strö mme n. Vid vi ttjan d e t m åste
stena rna tagas bo r t och ten a n lyftas u p p . ( 1962.)
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natten lyste man sig med brinnande törved, som lades på ett i
aktern över vattnet fastsatt brandjärn. De .fladdrande gulröda
tjärvedsljusen, som förflyttade sig likt lyktgubbar över bläcksvart
vatten, var ett vackert, nästan trolskt skådespel. På nära håll
tedde sig männen i eldskenet som kopparröda indianer, där de
ljudlöst stakade fram sina ekor, då och då görande ett blixtsnabbt
hugg när ål blev synlig.
Skickliga ljustrare kunde även hugga ål, som låg nedgrävd i
bottengyttja. De b edömde då ålens läge med ledning av märken

Bild 39. Tena n m ed få ngsten av nejonögon tömmes i en säck.

116

N.

J.

N 1 LSSON

Fi.1/iebebyggdse uc!t fisli e v id Upplandslwsten

i bottnen. Men också blindhuggning förekom, där det fanns så
mycket å l, att man kunde träffa den utan att se den. Man
ljustrade även gädda, abborre och lax, men använde då särskilda
för dessa fiskarter konstruerade ljuster. Innan ljustringen upphörde, ersattes tjärvedslyset m ed ljusstarka gasljusl ykto r, som gåvo
ett jämnare och bekvämare arbetsljus.

Bild 40. Vid beredning av nejonögon läggas d e först i sa lt så att hudsle mmet

lösgöres. Man rör därvid o m d em med e n spa k. Slemmet d rag-es sedan av och
nejo niigone n liiggas p <°t ett ga ll er för att ha lstras över e 1t ugn med jiirnplalta.
(1962.)

ÅRSBOKEN Uj>j>land 1962

Bild p. Ålderdom li g bebygge lse på Söderöra
strindbergstiden. ( 1962.)
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Al fiskades också med rev. I mitten av 1800-talet bedrevs ett
givande fiske med ålhommor p å Väddö med angränsande områden. Gamla fiskare p å Gräsö ha berättat, att d et skall ha varit
smålänningar, som infört hornman. Enligt skriftliga källor var den
dock känd förut. Möjligen kunna dessa äldre hommor haft annan
konstruktion än 1800-talets och på grund av misslyckat fångstresultat blivit bortglömda tills sydlänningar återupplivat fisket på
nytt med förbättring av redskap och fångstsätt . Traditionen tyder
på att så kan ha varit förhå ll andet.
Att den sentida hornman har sydliga drag kommer väl till synes
på en av Upplandsmuseet förvärv ad å lhomma, bild 31, som tillhört elen förutnämnde fisk aren Oskar Buhre i Backby på Singö.
Till typen överensstämmer elen med elen sydliga formen men har
sina lokala särdrag. Ranken eller storbågen består av en kluven
grangren med borrade hål för fastbindning av nätet. P å elen sydliga formen utgöres elen vanligen av runt eneträ. Hornmans
ytersta rum , tenan , kallas i Uppland kasse och består av spjälor,
som flätats samman m ed tågor ur granrötter. Äldre tenor äro
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liksom de sydsvenska tillverkade av enevidjor. Tenan är fastgjord
vid en träställning, som liknar en kälke och betecknande kal las
åka. Den hålles till bottnen med inlagda stenar. Redskapets benämning är växlande längs hela ostkusten. Både homma och
ryssja förekomma utan bestämd åtski lln ad. I allmänhet torde man
dock med ryssja avse elen för fångst av sommarål (g ulål) konstruerade typen med fast tena och ingång från :båda sidorna, medan
hornman är konstruerad för fångst av vandringsål (blankål) och
därför är ensidigt inriktad och vanl igen har löstagbar tena. Att
hornmor och ryssjor varit och fortfarande äro givande redskap,
torde framgå av, att de fortfarande äro i bruk.
Av övriga f i s k e n har laxfisket varit och är fortfarande- av
stor betydelse. Det har bedrivits med både krok- och nätredskap.
Under de senaste årtiondena har man som krokredskap använt
förankrade laxlinor, som bestå av ett med sten förankrat bottentåg
med kubb och lekane vid vattenytan. Från kubben leder en omkr.
20 m lång rev till tafsen, som har eget sänke, lekane och krok.
Laxlinorna agnas med strömming, vittjas om möjligt varje drag
och få stå ute hela fiskesäsongen. Fiske med fasta laxlinor håller
nu på att försvinna och ersättas med s. k. drivlinor, en slags drivande långrev av sammankopplade, vid pass 20 m långa dellinor,
var och en med flöte och tafs. Såväl lin a som tafs ha lekane,
bild 34. Griss lehamnstrå lare ägna sig åt detta fisk e sorn omväxling
till trålningen . Varje båt lägger omkring 1 800 krok, som agnas
under utläggningen. Skarpsill anses vara bäst som agn . Reven är
flytande och mellan var femtionde krok sättes en flaggboj.
Ett i äldre tider vanligt vinterfiske var lyntning i någon isbelagd vik. Viken avstängdes med nät, som lades ut i en tvärs över
viken upphuggen vak. Från smärre hål innanför vaken stötte
man i vattnet med en fork (stång med en klump i ytterändan)
och skrämde in fisken i nätet. Samma m etod kunde förekomma i
renvatten men kallades då pulsning. Man lade vanligtvis näten
runt någon vass och skrämde ut fisken mot näten med forken eller
genom slag i vattnet med årorna.
För fångst av gädda användes vid are ryssjor, bild 35, anglar,
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Bild 42. Karta över Upp land sk usten med de viktigare fisk e liige na. Fylld kva-

drat, större; fylld ring, mindre. Ritning av Ola Elrn.

bild 36 och ståndkrok, bild 37. Ett annat betydelsefullt redskap,
huvudsakligen avsett för fångst av sik, gädda och lax, är storryssjan, sannolikt av finskt ursprung. Den liknar en vanlig ryssja
men är betydligt större och har ett inveckla t ingångssystem.
De gamla nättyperna för hemmafiske ha undanträngts av nylon-
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nät, som äro lätta och fiskliga, torka snabbt och kunna användas
för fångst av olika fiskarter. Särskilt ha de :blivit uppskattade vid
sikfiske, men de lämpa sig även väl för fångst av gädda, lax och
abborre.
Nej o n ögonfiske. Nejonögonfisket i Älvkarleby är urgammalt och grundar sig på nejonögonens vandring från havet och
upp i älven för att leka. Fisket pågår från slutet av augusti till
slutet av oktober. Som fångstredskap användas flaskformiga tenor
av spjälor med ingång från storändan. I elen smala ändan, halsen,
finns en plugg, som tas ut vid vittjandet, när tenan skall tömmas.
Tenarna sättas ut på eftermiddagen och läggas så, att smaländan är vänd mot strömmen och storändan med ingången med
strömmen. De fastgöras med tunga stenar och vid sidorna tätas
med sten och gräs. Nejonögonen gå in i tenarna, när de nattetid vandra upp mot strömmen.
Vittjandet sker i dagningen. Tenarna tas då upp, tömmas och
få ligga uppe till eftermiddagen, då de sättas ut på nytt. Fångsten
tömmes vid vi ttjandet i säckar och transporteras hem till gården
för beredning. Nejonögonen läggas först i salt under en halvtimme
så att hudslemmet lösgöres, varefter de tas upp, strykas av och
läggas på galler, som placeras på en het järnplatta över en ugn.
Sedan de vänts och halstrats så länge att de fått en läcker, brun
färg äro de färdiga att föras ut i marknaden.
N ejonögonfisket i Älvkarleby äges av staten, som arrenderar ut
fiskerättigheterna. För närvarande brukas det av sterbhuset efter
lantbrukaren och fiskaren Erik Söderström, Sand i östanå, som
dog 1957· Uppgifter om detta fiske har lämnats av sonen Bertil
Söderström.

Några synpunkter på utvecklingen
Fiske
gården
tecknas
Mycket

bebygg e 1 sen s p rob I e m. 1900-talet har för skärmedfört så genomgripande förändringar, att det kan besom inledningen till en ny epok i skärgårdens historia.
av det gamla har gått förlorat men mycket har också räd-
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dats åt eftervärlden av museer, hembygclsföreningar och enski lda.
Men ännu föreligga stora uppgifter, som beröra landskapets naturoch kulturvärden i dess helhet. Föremål böra tillvaratagas, fornminnen böra skyddas och friläggas så att de få elen framträdande
plats, de böra ha, arbetsmetoder och levnaclsförhållanclen böra
upptecknas, byggnader och miljöer böra skyddas. Stora och skrymmande redskap kunna bevaras i modell. Varför inte även gamla
sjöbodar och båtar? Det vore något för fiskare att syssla med som
hobby på gamla dar.
Inte minst viktigt är att de gamla fiskelägena räddas undan förgängelsen. D e p assa så väl in i la ndskapet, att det skulle bli en
oersättlig förlust, om de försvunn e. Inte vill man väl tänka sig
de gamla, vackra sjöbodarna och kokhusen utplånade och ersatta
med magasin och en brokig mångfald av moderna hu s och sommarbostäder?
Visserligen vore det orätt försöka hindra skärgårdsbon från att
vara med i utvecklingen. Man kan ju inte djupfrysa en utvecklingsepok, som m an gör med fisk. Det går inte h eller att göra
skärgården till ett museum. Men liksom n a turlivet stegvis förnyar sig självt under en fortskridande utveckling, kan och bör
det nya i kulturlandskapet få växa upp ur rötterna på det gamla.
Först då kan det få en form, som är h armonisk.
Vi kunna inte längre bygga nya sjöbodar i knuttimring som
man gjorde förr. Det bleve för dyrt. Men vi kunna bygga dem i
sådan stil, att de passa in m ed de gamla. Och varför inte bygga
dem med boclsvale, som man gjorde förr? Det bleve obetyd ligt
dyrare men mycket vackrare och så finge man som förr en skyclclacl och trevlig arbetsplats, när man skulle ställa i ordning fiskreclskapen . Här ha som i många andra fall hembygclsföreningar,
byggnadsnämnder och arkitekter en viktig uppgift att fylla m ed
råd och hjälp och framför allt genom att skapa intresse för en
praktisk hembygclsvårcl.
Fisk e t o c h h av e t s t i 11 gångar. Fisket har liksom andra
näringsgrenar utvecklats från primitiva till mekaniserade former
och samtidigt utvidgats till att även bli ett havsfiske. Så länge
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det huvudsakligen var ett kustfiske med av årstiderna och fiskens
vandringar betingade fisk eperioder, ägnade man sig under mellantiderna sedan gammalt åt jordbruk som binäring. Men förhållandet kunde även vara omvänt, så att jordbruket var huvudnäring och fisket binäring. Så var nämligen merendels förhållandet med de goda jordbruken i elen inre skärgården: Genom sådan
kombination kunde skärgårdsbon grunda sin tillvaro på självhushåll. Men när p enninghushållningen trädde till och efterföljdes
av rationaliseringar inom såväl fisket som jordbruket, började
också kombinationen fiske-jordbruk att lösas upp och upplösningen är nu snart ett fullbordat faktum.
Den situation som inträtt har ställt kustfiskaren inför valet att
antingen gå över till havsfiske med stora investeringar för båtar
och redskap eller att söka finna någon ny binäring till kustfisket.
Vanligen har han sökt sig till skogsbruk eller någon industri för
att få säsongarbete. rvien han har fått två inte sällan vitt skilda
arbetsplatser med därav följande konsekvenser. Det hela har blivit ett problem, som visar, att fisket liksom andra näringsgrenar
måste ses som en länk i det h ela och inordnas därefter.
Att tillströmningen till havsfisket hittills gått sakta, beror inte
på bristande intresse från fiskarnas sida utan framför allt p å de
stora kapitalinsatser, som erfordras för detta fiske, vartill kommer
behovet av goda, i möjligaste m å n isfri a uthamnar med goda kommunikationer till avsättningsorterna .
En modern trålare kostar en kvarts miljon kronor eller mer.
Det är tydligt att ett fiske m ed så dyrbar utrustning måste drivas
kontinuerligt om det skall bära sig. Trålfisket är för närvarande
det mest lönande fisket, men man vet inte, hur länge det kommer
att vara så. Havets tillgångar och procluktionsmöjligheter, inte
minst Östersjöns, är begränsad e och kan bli utfiskade om de ansträngas för hårt. Den tävlan om allt effektivare redskap och allt
större båtar, som nu äger rum och särskilt framträder hos våra
östra grannstater, måste omsider leda till sådan utfiskning, att
storfisket inte blir lönande. D et finns länder, som måste hålla
detta storfiske i gång medelst allmänt understöd. Sannolikt skulle
det avstanna av sig självt, om understödet clroges in. I varje fall
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skulle så bli fö1~hålland e t, när utfiskninge n fortskridit så lå ngt, att
fångsterna inte längre räckte till för bestridande av omkostnad erna. Därmed skulle fisket komma in i en återvändsgränd med
å tergång till enklare och billigare fångstmetoder.
Tendenser i sådan riktning kan reda n skönjas. Fiskehamnen
Byxelkrok p å Öland hade år 1958 fem trålare. År i 962 hade antalet nedgått till två. Samtidigt har torskfisket med rev och småbå tar utanför Ölands ostkust undergått ett så starkt uppsving, att
det nu är det viktigaste och mest lönande på den kusten.
D et är under alla förhållanden angeläget och en god beredskap,
att även kustfisket får det stöd, som b ehövs för att det skall
bestå som näringsgren, främst genom a nordnandet av och kombination med andra för kustfiskaren lämpliga näringsgrenar. Kustfiskets bestånd utgör en viktig förutsättning för den fasta bosättningens fortvaro i skärgården. Att lå ta d et tyna ut som yrke och
förvandlas till am a törfiske är en icke önskvärd utveckling. D en
formen av fiske ka n tillgodoses på a nna t sätt.
Av f o 1 k ni n g s p rob 1 e m. P å fiskets omorganisation har följt
en oroväckande avfolkning i skärgården. Många av de gamla fiskelägena är r edan avfolkade eller föra en tynande tillvaro. ödestugorna äro m å nga och bli årligen fler. Samtidigt h ar en sommarkolonisering och fritidsb ebyggelse, som för varje år blir allt
m era omfattande, uppstå tt. För skärgårdsbefolkningen h ar detta
blivit en n y inkomstkälla. Men det h ar p å samma gång m å nga
icke goda följder m ed sig i form av konkurrens i fisket, m arkspekul a tioner, egendomsklyvning och avspärrningar av strand- och
tomtområden. Skärgården blir ofta utsatt för en oordnad och pietetslös exploa tering, som inte tar h ä nsyn till de stora och oersättliga n a tur- och kulturvärdena. D e t blir allt svårare för personer,
som ä mna ägn a sig å t d e traditionella skärgårdsn äringarna jordbruk och fiske a tt till rimligt pris fö rvärva skärgårdsfastigheter.
Härigenom svältes skärgårdsbefolkningen småningom ut och avfolkningen p åskyndas.
Visst bör väl städern as och a ndra tätorters folk h a möjlighet
a tt få komma ut i och vistas i skärgården, m en d et får inte sk e
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genom utträngande av skärgård ens fasta befolkning. Fritidsbebygge lsen bö r i möjligaste m å n kon centreras till lämpliga platser.
Så har exempelvis m ed framgång redan ske tt i Böda p å Öland och
i Kristianopel i Blekinge.
Det är fiskare och jordbrukare, som först tagit skärgården i besittning. De ha också där skapat en kultur, som hör intimt samm an med skärgårdsnaturen, ett kustlandskap m ed oersättliga värden, vilka d et är vår plikt att p å allt sä tt skydda och bevara.

Smn tliga fotos f örf. T eclrni11ga1· eft er förf :s för lagor av Ola Ehn .

