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Ett bottennapp för Sverige – fisket vid mitten 
av 1700-talet  

Kenneth Awebro 

Inledning 
Studiens målsättning och uppläggning 
När det gäller studiet av marina populationer är det helt klart att dagens situ-
ation har påverkats av människans utnyttjande över tid. Det är därför viktigt 
att undersöka utnyttjandet bortom dagens situation, något som ligger i linje 
med målsättningen för projektet ”Förmoderna kustmiljöer”. 

Avsikten med föreliggande studie är att klarlägga det svenska och finska 
fiskets inriktning och omfattning tvärs över Östersjön vid mitten av 1700-
talet och då särskilt avgränsat till perioden 1745-1755 och sedd i relation till 
den svenska statens intentioner och åtgärder på området under tidsperioden. 
Perioden var en brytningstid för svenskt fiske, genom att den omedelbart 
föregår den s.k. Stora sillepoken under andra hälften av 1700-talet. Dessut-
om är det en period då ny och förbättrad teknik började diskuteras. Fortsatta 
forskningar planeras att omfatta andra delar av Östersjön och också andra 
aspekter, för att därigenom erhålla en mer heltäckande bild av fisket och 
därigenom också fiskebestånden och deras utnyttjande vid denna tid. 

I detta sammanhang definieras Östersjön som det havsområde som 
sträcker sig öster och norr om Öresunds och Bältens södra mynningar och 
omfattar även Finska viken och Bottniska viken. När det gäller den svenska 
kusten brukar gränsen mellan Östersjön och Öresund dras vid Falsterbo. 
Särskilt fokus kommer i denna studie att ske på ett tänkt vattenområde som 
sträcker sig från Södermanlands kustområde, omfattande vattnen kring Got-
land och mot kusten utanför Nyland i Finland. Härigenom skapas ett band 
tvärs över Östersjön. Topografin skiljer sig åt. Gotland saknar egentlig skär-
gård, medan både Södermanland och Nylands län har vidsträckta skärgårdar.  

Undersökningen tydliggörs därefter genom att ett antal centrala områden 
inom näringen i länen Södermanland, Gotland och Nyland i Finland special-
granskas. Här finns ett svenskt regionalt perspektiv, på så sätt att ett antal 
viktiga områden granskas; nämligen tidens uppfattning om skärgårdsland-
skapets förutsättning för ett lönande fiske, den fångade fisken och då särskilt 
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förekomsten av olika fångade arter och relationerna mellan dessa, något om 
anförda omständigheter till fiskelyckans växlingar, den fångade fiskens han-
tering, hur fiskebåtarna byggdes och tillverkningen av nät och fiskeredskap, 
fiskekärlens tillverkning, hur fisk förekom som handelsvara – kvantitet och 
ersättning, antal fiskare och etablering av bolag och tidens tänkbara åtgärder 
för att förbättra och utveckla fisket. 

Omdömen om fiskeförhållanden och fångster varierar – och så har det 
ständigt varit. Materialet har för denna del av studien i de flesta fall hämtats 
från olika myndigheters verksamhet och har valts så att de skall kunna ge en 
regional bild av förhållandena och baserade på tillstånden i de olika länen. 
Enskilda spridda uppfattningar utan sammanhang är inte användbara, efter-
som en totalbild av förhållandena i valt område eftersträvas. I de flesta fall 
härrör de använda uppgifterna från aktörer på regional- eller riksnivå – kom-
pletterade med visst lokalt material – detta för att kunna åstadkomma en 
tillförlitlig bild av hur fiskenäringen i de tre valda länen betraktades ur ett 
myndighetsperspektiv. 

Historiker har försummat studiet av utnyttjandet av de marina resurserna. 
Detta trots att utnyttjandet av detta hade stor betydelse för många samhällen. 
Forskningsläget rörande fisket och dess betydelse i Östersjön är alltså föga 
omfattande, särskilt gäller detta svensk forskning. Mindre lokala studier, 
oftast kretsande kring den folkliga kulturen i skärgårdsområdet, finns dock 
från främst 1800-talets slut och 1900-talets början. I ”Svensk historia 2” sägs 
att fisket var, om det bortses från utpräglade skärgårdsbygder, en typisk bi-
näring. Visserligen förekom både saltsjö- och insjöfiske, men fisk skulle 
endast svara för några få procent av den totala livsmedelskonsumtionen. 
Omkring 1750 – egentligen först 1755 - då sillen började gå till på Västkus-
ten ändrades dock situationen och stora mängder fisk fångades där under de 
kommande 40-50 åren.1 Lars Magnusson förmodar i ”Sveriges ekonomiska 
historia” att exporten av sill och silltran från det rika sillfisket på 1750-talet 
gav upphov till en export till ett antal Östersjöhamnar – (Danzig, Riga osv) 
inklusive Danmark, men några belägg för detta finns inte.2 Danska forskare 
har undersökt dansk export från exempelvis Aalborg till Östersjöområdet, 
men det förefaller som om en ytterligare bearbetning av det svenska källma-
terialet också kan belysa danska förhållanden.3 

De flesta forskare som behandlat frågan om fisket i äldre tid har uttryckt 
sig väldigt försiktigt. K. A. Andersson sade ”ostkustfisket och särskilt 
strömmingsfisket (har) fordom spelat en förhållandevis större roll för landets 
ekonomiska liv än nu. Man kan då fråga sig, om fiskarnas antal och fångs-
tens mängd, absolut taget, är större än nu. Några statistiska uppgifter för att 

                               
1 Carlsson, S., Rosén.J., Svensk historia, 2, s. 41f.  
2 Magnusson, L., Sveriges ekonomiska historia, s. 280. 
3 The exploited seas: New directions for marine environmental history. 
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belysa detta spörsmål finnas icke”.4 Hans yttrande här är ganska representa-
tivt, men det finns dock material som kan användas för att närmare undersö-
ka området. 

Ett nationellt perspektiv 
Ett handelspolitiskt dilemma - svenskt fiske vid mitten av 1700-
talet 
Flera försök hade gjorts under frihetstidens första del att förbättra fiskets 
lönsamhet och öka fångsterna och då särskilt kustfisket som ansågs som 
eftersatt. Fiske längre ut på havet var i början inte ett angeläget område. 
Kunskap om hur det skulle bedrivas på ett effektivt sätt saknades. Den kung-
liga förordningen 1724 om kustfisket markerar en början, men fick ingen 
egentlig effekt. 

Bakgrunden till det ökade intresset för fisket vid seklets mitt kan sökas i 
den negativa handelsbalans som rådde i Sverige när det gäller handeln med 
fisk av olika slag. Nedanstående Tabell 1 visar värdet av exporterad och 
importerad fisk under här undersökt period utifrån ett riksperspektiv. 

Tabell 1. Värdet av exporterad och importerad fisk 1739 och 1745-1756 i dr smt 

År Import Export 

1739 464573 1967 
1745 689881 1148 
1746 623410 285 
1747 616734 218 
1748 796138 622 
1749 852922 868 
1750 753950 3127 
1751 1035549 1137 
1752 664058 738 
1753 588743 2420 
1756 546270 34301 

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: dr smt = daler silvermynt 

Värdet av exporterad och importerad fisk från Sverige framgår således av 
Tabell 1 och siffrorna torde tala för sig själv. Inte heller mindre förändringar 
i penningvärdet under perioden ändrar förhållandena. Början på den kom-
mande sillperioden på Västkusten avspeglas i en stor exportökning år 1756 
och detta syns även i Tabell 8, men det är ändå inget emot det som skall 

                               
4 Andersson, K. A., Fiskar  och  fiske  i Norden, 1, s. 416. 



 230 

komma. De kommande åren därefter skulle nämligen exporten av sill stiga 
dramatiskt. De stora sillstimmen gick till på Västkusten, men egentligen inte 
i Östersjön som kanske blev ett exportområde för svensk fisk under resten av 
1700-talet. Det är viktigt att också se vad som finns bakom siffrorna; kvanti-
teter och vilken typ av varor det rör sig om. För åren 1752-1755 finns sådana 
uppgifter. 

Tabell 2. Kvantiteter av importerad och exporterad fisk 1752-1755 

År och sort Import Export 

1752   
Sill  t:a 31283 16 
Salt fisk t:a 3447  
Torr fisk lp 20127  

1753   

Sill  t:a 27223 62 
Salt fisk t:a 1449  
Torr fisk lp 94418  

1754   

Sill  t:a 30339 20 
Salt fisk t:a 3135  
Torr fisk lp 122344*  

1755   
Sill t:a 22817 1657 
Salt fisk t:a 1230  
Torr fisk lp 122344*  

Källa:  Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: t:a = tunna  och lp = lispund. Ett lispund = 8,5 kg. 
* Avser sammanlagd mängden för 1754 och 1755.  

Det har inte varit möjligt att nu erhålla data för ytterligare år i Tabell 2 under 
den tidsperiod som denna studie omfattar, men det har ingen större betydel-
se, eftersom bilden ändå är så tydlig – nästan ingen export och stor import. 
Ytterligare en fiskeprodukt kan återfinnas i det statistiska materialet – näm-
ligen tran. Varken mängden eller värdet var särskilt betydande. 

Detta medför alltså – omsatt i moderna mått och räknat på 125 liter/tunna 
– att det år 1752 importerades sill motsvarande kanske knappt fyra miljoner 
liter eller ungefär lika många kg. Fiskimporten måste alltså ha haft en stor 
betydelse för den svenska folkhushållningen vid denna tid. 
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Tabell 3. Importerad och exporterad tran från Sverige 1745-1755 

År import export 

1745 2595 32 
1746 2032 6 
1747 1920 168 
1748 1302 30 
1749 1551 24 
1750 2120 140 
1751 1552 75 
1752 3220 169 
1753 1807 280 
1754 2506 94 
1755 1717 7 

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. Historisk  statistik  för  Sveri-
ge, s. 124. 
Anm: När det gäller importen anges detta i riksdaler, medan exporten  avser kvantiteter och då 
uttryckta i fat. Ett fat = 157 liter 

Handelsbalansen när det gäller förhållandet mellan importerad och exporte-
rad fisk eller fiskprodukter var synnerligen ogynnsam för Sverige. En närma-
re granskning av tran bestyrker detta. Exporten av den produkten var också 
obetydlig och kom egentligen inte igång på allvar förrän under andra hälften 
av 1770-talet. Importen av en annan fiskeprodukt – fiskben – var synnerligen 
obetydlig. 

Vilka var de förnämsta svenska importområdena för fisk under större de-
len av perioden? Detta framgår av Tabell 4 – 7. Av Tabell 8 framgår expor-
ten av fisk från Sverige – här har endast något större kvantiteter medtagits. 
Det rör sig ändå om mycket små mängder. 

Tabell 4. Import av fiskvaror från Ryssland, Estland och Kurland 1745-1753 i dr 
smt 

År Värde dr smt 

1745 1382 
1746 678 
1747 1440 
1748 1031 
1749 1504 
1750 681 
1751 448 
1752 1287 
1753 974 
Källa:  Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
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Tabell 5. Import av fiskvaror från Danzig, Polen och Preussen 1745-1753 i dr smt 

År Värde dr smt 

1745 3013 
1746 42 
1747 1 
1748 2032 
1749 2775 
1750 3772 
1751 1563 
1752 1755 
1753 193 
Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 

Tabell 6. Import av fiskvaror från A: Königsberg/Preussen B: Svenska Pommern 
och Wismar C: Lübeck D: Hamburg och Holstein 1745-1753 i dr smt 

År A B C D 

1745 2264 1120 107 2766 
1746  828 425 3338 
1747 9 1076 340 1139 
1748 1481 1194 402 2154 
1749 1104 598 65 11743 
1750 1271 1607 31 3269 
1751 1075 1377 1261 4445 
1752 1026 637 381 3632 
1753 1386 678 164 1633 
Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 

Tabell 7. Import av fiskvaror från Danmark/Norge 1745-1753 i dr smt 

År Värde dr smt 

1745 608431 
1746 550523 
1747 488316 
1748 635089 
1749 706490 
1750 575586 
1751 815701 
1752 574832 
1753 521920 

Källa:  Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
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Tabell 8. Exporterad fisk från Sverige 1745-1756 i tunnor 

År Salt lax Makrill Sill Strömming Torsk 

1745 0,75  7,5   
1746      
1747 2   2,5  
1748 6,5 4,75 12,25 3,25 0,5 
1749 3,5  19,5 1,75  
1750 7,5  108 1,25  
1751 4,5   3  
1752 4  15,5 0,75  
1753 5 15 62 2 27,5 
1754 2,25 6 20  42,5 
1755 3,5 13,5 1656,75 0,5  
1756   1439,25  3 
Källa:  Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: En tunna = 125 liter 

Totalimporten av fisk till Sverige framgår av Tabell 17. Den värdemässiga 
importen av fisk av olika slag från östra delen av Östersjön var obetydlig 
under den här studerade perioden. Något högre siffror har noterats från södra 
och sydvästra delen av Östersjön. Den absolut största delen av importen kom 
från Danmark/Norge, men det har inte här varit möjligt att särskilja importen 
från Danmark, baserad på fiske i Östersjön, och importen från Norge och 
även Danmark som grundade sig på fiske i Atlanten, Nordsjön, Skagerack 
och Kattegatt. Det rör sig här om en nästan bedövande stor import som na-
turligtvis försämrade den svenska handelsbalansen avsevärt. Den ringa ex-
porten från Sverige vid samma tid i Tabell 8 – egentligen var den helt för-
sumbar – motsvaras väl av de värden som finns i Tabell 1 och ändå omfattar 
kvantiteterna här både Östersjön och Västkusten.  

Importen av olika slags fisk till Sverige 
Finns det någon möjlighet att utreda vilka typer av fisk som importerades till 
Sverige och då med en särskild fokusering på ett ursprung i Östersjöområ-
det? Frågan kompliceras på flera sätt, genom att det inte är säkert att olika 
fiskarter alltid hölls isär och lokala benämningar på samma art kan också 
finnas. Det kan också förekomma en reexport från skilda länder och där tun-
nan med innehåll inte alltid har sitt ursprung i det land varifrån den slutligen 
exporteras till Sverige där den konsumeras. År 1745 kom exempelvis 84 
tunnor ”skotsk sill” och 1749 kom 65 tunnor sådana varor från Danzig. Från 
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Svenska Pommern kom 1748 en tunna holländsk kabeljo.5 I sådana fall bör 
ursprunget sökas på annat håll än i Östersjön. Det är nog ändå rimligt att 
antaga att dessa olika typer av avvikelser är tämligen små – av naturliga skäl 
kan en vara som fisk inte skeppas fram och tillbaka mellan olika länder un-
der särskilt lång tid. Naturligtvis är det också möjligt att tänka sig en vidare-
export från Sverige av marginella kvantiteter. 

I viss utsträckning kan uppgifter erhållas om vilka hamnar som exporte-
rade fisk till Sverige och direkt information om kvantitet från varje hamn. 
Tabell 9 visar antalet hamnar för några svenska städer, varifrån det kom 
fiskvaror av olika slag till Sverige under år 1742.  

Tabell 9. Antal hamnar i Östersjön varifrån fiskvaror importerades till svenska stä-
der 1742 

Stad Antal hamnar 

Stockholm 28 
Kalmar  15 
Karlskrona 11 
Karlshamn 11 
Kristianstad 4 
Ystad 6 
Helsingborg 3 
Källa: Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 

Uppgifterna är alltså från 1742 och inte fullständiga i ett riksperspektiv, men 
det ger en uppfattning om möjligheterna med ett ytterligare detaljstudium. 
Huruvida bilden skiljer sig markant för den årsperiod som denna studie i 
huvudsak omfattar, förhållandena år 1742, är inte klart. Detaljerad kunskap 
kan erhållas; år 1742 importerades 1/6 tunna nejonögon från Danzig och tre 
kannor salta musslor från Wismar. De flesta exporthamnarna återfinns runt 
Östersjön, men dessa har bara klarlagts för ett fåtal år i mitten av 1740-talet 
och för städerna Visby, Nyköping och Helsingfors, vilket framgår av Tabell 
19 och 20. Hur sedan återförsäljning och konsumtionsmönster ser ut på de 
olika svenska importorterna och deras omland är okänt. Likaledes är det 
oklart hur mycket som konsumerades i kustområdet och hur mycket som 
transporterades vidare till inlandet. Rimligen bör dock Stockholm ha svarat 
för en stor del av konsumtionen. 

Hur stor del av den totala svenska importen som konsumerades i Öster-
sjöområdet – östra delen av Sverige och Finland - är oklart, men det bör ha 
varit en helt övervägande del. Detta med tanke på att fisket på Västkusten 
brukar betecknas som mer givande och därmed bättre kunde täcka hushål-

                               
5 Kabeljo var en holländsk eller tysk benämning på större Nordsjötorsk. I Sverige var det 
oftast en benämning på fläkt, i kar saltad och därefter svagt torkad långa utan huvud. Mera 
sällan rörde det sig om torsk eller lubb utan huvud. Svensk Uppslagsbok, 14, s. 913.  
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lens behov, men exakt klarhet rörande detta har inte kunnat ske inom ramen 
för föreliggande studie. Importen från Königsberg, Lübeck, Svenska Pom-
mern, Ryssland och olika tyska orter kan fastställas. I många fall rör det sig 
dock om så små kvantiteter att det knappast är meningsfullt att redovisa des-
sa. I Tabell 10 – 13 återfinns därför endast ett antal importvaror av någon 
större omfattning – i varje fall från något av områdena.  

Tabell 10. Import av gråsidor (torra och salta) från A: Ryssland B: Königsberg C:  
Danzig D: Svenska Pommern och Wismar E: Lübeck  F: Hamburg och Holstein och 
andra tyska orter 1745-1755 i lispund 

År A B C D E F 

1745   166 78  1376 
1746  16    1527 
1747 2 90  80 2 296 
1748 46,75  122 181  406 
1749   20  17 2727 
1750   142,5 51  150 
1751      50(161) 
1752 175     25(4) 
1753      39,75(7,5) 
1754   20 180  70(82) 
1755 1065,5  5    
Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Mellan  åren 1751-1754 särredovisas  importen  från  Holstein  inom parentes 

För klarhetens skull skall här nämnas att ”gråsidor” var en benämning på 
oftast torkad gråsej (SAOB). Den fläktes upp längs ryggbenet och i två 
stycken. Det som då blev väldigt tydligt var de grå yttersidorna. 

Tabell 11. Import av butten i buntar (50 stycken) från A: Ryssland B: Svenska Pom-
mern och Wismar C: Hamburg och Holstein och andra tyska orter 1745-1755 

År A B C 

1745 294   
1746 246   
1747 355   
1748 153 2  
1749 582 3,5 2 
1750 848 7 4 
1751 417,5 17  
1752 177  -2 
1753 218 3  
1754 137   
1755 307,75   

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Holstein redovisas inom parentes 
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Vad ”butten” var är inte riktigt klart – eller också skiftar benämningens in-
nehåll. Troligen är det piggvar och ordet skulle i så fall komma från lågtys-
kans butt(e). I detta ingår möjligen också andra plattfiskar. Det var i alla fall 
torkad fisk. 

Tabell 12. Import av flundror (torra och salta) i buntar (50 st)  från A: Ryssland B:  
Danzig C: Svenska Pommern och Wismar D: Lübeck  E: Hamburg och Holstein och 
andra tyska orter 1745-1755 

År A B C D E 

1745   746  15 
1746 18  188   
1747 12  197 2 144 
1748 63,5  84,25  173 
1749 182 8 243 17 40 
1750   431,75  5 
1751 25  128,25  9(61) 
1752   22  4,25(144,5) 
1753 1  66  -98 
1754 8  26  8(52) 
1755 11,25  55,5  -138 

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Holstein redovisas inom parentes 

Tabell 13. Import av torsk i tunnor från A: Ryssland B: Königsberg C:  Danzig D: 
Svenska Pommern och Wismar E: Lübeck  F: Hamburg och Holstein och andra 
tyska orter 1745-1755 

År A B C D E F 

1745 39 3   1,5 10,5 
1746   2   5 
1747 19   4,5  15 
1748 0,5 0,5   6,5 6,75 
1749 0,75    0,5 34 
1750   21 7  29 
1751 0,5   1,75 2 9,5(3) 
1752 29     3,5 
1753 33 0,5  2,75 2  
1754      15,5 
1755    0,25  15,5(3) 

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Holstein redovisas inom parentes 

Naturligtvis förekommer det import från ovanstående delar av östra och söd-
ra Östersjöområdet av annan fisk. Det rör sig oftast om enstaka kvantiteter 
under något enstaka år och i åtskilliga fall är det säkert fråga om reexport där 
avsändarlandet haft en förmedlande roll. Några exempel kan här anföras: 
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Från Danzig kom år 1745 108 tunnor ”Islandsfisk” och 1750 230 tunnor 
”Dansk/norsk sill” och från Königsberg kom 1750 drygt tre tunnor långa. 
Lübeck bidrog 1750 med 398 tunnor ”Islandsfisk” och 1752 med 103 tunnor 
stockfisk. Dock är det möjligt att den typen av fiskvaror är ett resultat av de 
tyska städernas eget fiske i Nordsjön och Atlanten.  

Mängden kaviar och stör från Ryssland är närmast försumbar, medan den 
därifrån importerade laxen under perioden 1745-1755 varierar mellan 8 och 
65 tunnor årligen. Importen av ”holländsk sill” – det som ansågs som en 
läckerhet för de förmögna - varierade mellan 91 och 717 tunnor årligen och 
kom nästan helt ifrån Holland. Det finns också en stor import av ”skotsk sill” 
som uppgick till mellan 1886 och 6346 tunnor varje år och som kom från 
England. Övrig import därifrån är marginell. Importen från Frankrike var 
liten. Enstaka tunnor fisk kunde också komma från Medelhavsområdet, men 
det rör sig antagligen om indirekt handel. Bortsett från importen av ”skotsk 
och holländsk sill” var importen av fisk från Holland, England, Frankrike 
och andra orter i Västeuropa närmast betydelselös. I det statistiska materialet 
framgår tydligt Danmark-Norges betydelsefulla ställning, när det gällde att 
förse det svenska riket med fisk för konsumtion. 

Danmarks dominerande ställning 
Bilden av importen fördjupas dramatiskt när exporten av fisk från Dan-
mark/Norge till Sverige undersöks. Detta gäller både mängden och antalet 
olika slags fiskar. 

Tabell 14. Import av butten, flundror, vitling och rockor i buntar (bunt = 50 st) från 
Danmark/Norge 1745-1755 

År Butten Flundror Vitling Rockor 

1745  6890 966 25 
1746  3214 355 70 
1747  1173 109 2,5 
1748  962,5 11 6 
1749 42 951  0,75 
1750 7 2723  4 
1751 13 3690 18 2 
1752 20 3072 33 4 
1753  871,25 10 2 
1754  2105 15  
Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Viss avrundning nedåt har skett av de större kvantiteterna, så att halvtunnor och kvarts-
tunnor inte alltid har angetts 
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Tabell 15. Import av dansk/norsk sill, torsk, spordor, strömming och makrill i tunnor 
från Danmark/Norge 1745-1755 

År Da/no sill Torsk Spordor Strömming Makrill 

1745 21205 451 164 40,75 18 
1746 27376 1989 272,25 74,25 2 
1747 26964 1432 138,5 82,25 6 
1748 26176 4637 91,75 70 16,25 
1749 38796 2859 127,5 324,25 31,25 
1750 21375 2015 273,25 16,75 192,5 
1751 42296 3587 117,5 59,75 7 
1752 27820 3243 159,5 55,5 1,5 
1753 25769 1232 177,75 34,25 123,5 
1754 27250 2927 183,25 12 5,5 
1755 19749 1000 217,25 43,5 3 
Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Viss avrundning nedåt har skett av de större kvantiteterna, så att halvtunnor och kvarts-
tunnor inte alltid har angetts 

För klarhetens skull skall här nämnas att ”spordor” är en ganska oklar be-
nämning och att varianterna spårling, spolfisk och spårfisk enligt SAOB 
också förekommer. Här avses tydligen främst en fiskeprodukt – torkade 
stycken av fisk, fiskstjärtar och fiskfenor. Antagligen är detta en kvalitets-
mässigt sämre produkt, även om det nog inte är en ren restprodukt. Det kan 
röra sig om stockfiskavfall av nackar o. dyl. Fiskar som marulk och stenbit 
kan också ingå i underlaget.  

Tabell 16. Import av bernfisk, gråsidor, Islandsfisk, klippfisk, stockfisk och salta 
koljor från Danmark/Norge 1745-1755 i tunnor och lispund 

År Bernfisk Gråsidor Islandsfisk Klippfisk Stockfisk Salta koljor 

1745 269 157394 16602 1732 53220 833 
1746 1341 98759 6629 160,5 25178 388,5 
1747 249 59946 5614 681,5 13672 124 
1748 108 84419 7736 362,75 27344 86,25 
1749 112,75 81302 8719 1680 8992 260 
1750 236 87666 5121 6178 4379 3,5 
1751  70921 9271 859 27082 97,5 
1752 72 45264 12149 460,5 21201 6,25 
1753 279 47824 10490 411,25 31867 46,5 
1754 38 55843 11427 893 32083 6 
1755 36 60784 22766 583,25 35696 91 

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: Bernfisk eller Bergenfisk i tunnor. Islandsfisk, klippfisk , stockfisk och salta koljor i 
lispund. Viss avrundning nedåt har skett av de större kvantiteterna, så att halvtunnor och 
kvartstunnor inte alltid har angetts 
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För klarhetens skull skall här nämnas att ”bernfisk” var en benämning och 
andra namn kunde vara Bergenfisk som tidigare också kallades Baggefisk. 
Det är alltså norsk fisk som erhölls från Bergen och var väl närmast ett 
sammanfattande namn för torsk, gråsidor, långa, klippfisk, stockfisk, rotskär 
och rundfisk. Rotskär och rundfisk tillreddes av torsk; den förra av den fetas-
te och den senare av den magraste. En annan benämning för bernfisk var 
”skruvfisk”. Det var sådan fisk som vid torkningen erhållit en svag skruv-
form, oftast rörde det sig om långa. 

Från Danmark importerades också under perioden mellan 20 och 450 lis-
pund långa och några lispund raf. Även detta var en fiskeprodukt; den bestod 
nämligen av de fetaste delarna av helgeflundra, främst fenorna med därtill 
hörande ben. Produkten var oftast skuren i bitar och torkad. Smärre kvantite-
ter av salt ål, böckling och lax har också noterats.  

Torsken var betydelsefull. Den fråga som bör ställas, utifrån ovanstående 
är hur stor del av den svenska importen av fisk som täcktes upp av 
dansk/norsk fisk.  Nedanstående Tabell 17 jämför totalmängden importerad 
fisk av vissa arter och den del som täcks av import från Danmark. I Tabell 
17 jämförs således importen på ett riksperspektiv med importen från enbart 
Danmark/Norge. Under rubriken ”Totalimport” finns de nationella kvantite-
terna och dessa följs av de dansk/norska kvantiteterna – både avseende im-
porten av samma fiskart. 

Tabell 17 ger en bild av en total dominans för dansk/norska fiskvaror i 
Sverige under den studerade perioden 1745-1755 och det rör sig i de flesta 
fall om 90% och betydligt däröver. Importen av fisk från övriga delar av 
Östersjöområdet till Sverige var i detta perspektiv närmast försumbar. 
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Tabell 17. Jämförelse mellan totalmängden importerad fisk och importen från Dan-
mark/Norge 1745-1755 

År Totalimport l Da/no sill Totalimport Torsk Totalimport Gråsidor 

1745 21239 21205 512 451 159030 157394 
1746 27524 27376 2024 1989 100376 98759 
1747 27087 26964 1475 1432 60329 59946 
1748 26627 26176 4668 4637 85195 84419 
1749 39240 38796 2898 2859 84066 81302 
1750 21746 21375 2081 2015 88066 87666 
1751 44849 42296 4209 3587 73843 70921 
1752 28151 27820 3288 3243 45468 45264 
1753 25158 25769 1271 1232 51097 47824 
1754 27411 27250 2944 2927 56195 55843 
1755 19810 19749 1013 1000 61855 60784 

År Totalimport Islandsfisk Totalimport Stockfisk Totalimport Islandsfisk 

1745 16914 16602 53940 53220 16914 16602 
1746 6800 6629 25665 25178 6800 6629 
1747 5682 5614 13958 13672 5682 5614 
1748 7770 7736 27578 27344 7770 7736 
1749 8737 8719 9349 8992 8737 8719 
1750 5309 5121 44287 4379 5309 5121 
1751 9790 9271 32000 27082 9790 9271 
1752 12253 12149 21943 21201 12253 12149 
1753 10740 10490 32170 31867 10740 10490 
1754 11486 11427 33364 32083 11486 11427 
1755 22781 22766 37125 35696 22781 22766 

Källa: Generalpersedelextrakt/Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm:  Kvantiteterna  i  ovanstående  tabell  anges i tunnor, lispund  etc – se föregående tabel-
ler, kvantiteterna  har här inte  specificerats i avseende på måttsenhet. I  detta sammanhang är 
relationerna  mellan  totalimporten och den dansk/norska  importen viktigast. Viss avrundning 
har skett för att erhålla ökad tydlighet och jämförbarhet, så  att exempelvis 21205,75 har blivit 
21205. 

Statliga initiativ för att utveckla fisket 
För Sverige som nation var fisket en synnerligen olönsam verksamhet och 
den negativa handelsbalansen närmast förskräckande. Det är därför förklar-
ligt att kronan nu var angelägen att gå in och uppmuntra näringen. Det fanns 
också en allmän debatt i landet rörande fisket vid denna tid. Även om den 
kanske främst låg på akademisk nivå fick den genomslag i debatterna på 
riksdagen. Nicolaus Humble undersökte Roslagens strömmingsfiske och 
hans undersökningar publicerades 1744.6 År 1748 publicerades Nils Gislers 

                               
6 Humble, N., D.D. Specimen academicum. De piscata harengorum in Roslagia… 
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undersökningar av strömmingsfisket i nuvarande Norrbotten.7 I både Humb-
les och Gislers arbeten beskrivs strömmingsfisket, hur och var strömmingen 
uppträder och hur fångsten hanteras och fisken bearbetas. 

Viktigast i ett svenskt nationellt sammanhanget var nog ändå Mårten Tri-
ewalds 1746 publicerade arbete om vad som borde göras för att utveckla ett 
svenskt Nordsjöfiske. Här sker en genomgång av hur det holländska sillfis-
ket bedrevs och Triewald för mycket starkt fram åsikten att även Sverige 
borde fiska sill på liknande sätt. De ekonomiska fördelarna för landet var 
uppenbara och Triewalds åsikter fick stort genomslag, vilket framgår av 
kommande politiska beslut.8 

Intresset för att gynna rikets fiske ökade sålunda vid mitten av 1700-talet. 
År 1745 togs ett initiativ av bl. a. storköpmännen i Stockholm Abraham och 
Jacob Arfwedsson för att etablera en Fiskerisocietet eller ett Fiskekompani. 
Detta anges i högtidliga ordalag vara till Sveriges och invånarnas nytta och 
fördel. Andra länder med sämre förutsättningar var framgångsrikare än Sve-
rige och detta borde ändras. Det rådde underskott i handelsbalansen och 
framgångsrikt fiske skulle kunna ändra detta. Nu skulle det inrättas ett ”… 
Sill och Torskfiske uti Öster- och Nordsjön”. Fisket skulle bedrivas på det 
”holländska sättet”. Alla Sveriges invånare – men även utlänningar - erbjöds 
att teckna andelar 

Framställningen om ett fiskeprivilegium behandlades snabbt av den högs-
ta politiska ledningen och inom den statliga byråkratin och när privilegiet 
utfärdades lydde det på 20 år.9 Bolagsreglerna fastställdes av Kungl. Maj:t 
redan året därpå. Även utlänningar fick ingå i bolaget och sådana personer 
som hade för avsikt att flytta till Sverige. 

Åtskilliga städer tyckte att det beviljade privilegiet skadade dem och pri-
vilegiebrevet blev också föremål för debatt på riksdagen och det utfärdade 
exklusiva privilegiet upphävdes – och för detta ersattes Fiskerisocieteten 
med en summa av 60 000 dr smt utan redovisningsskyldighet. Tabell 18 ger 
ersättningarna till Fiskerisocieteten under åren 1752-1755. Tabellen visar 
med all tydlighet att premierna från Fiskerifonden som utbetalades till det 
Stockholmsbaserade kompaniet var betydande. För framför allt Stockholms 
borgerskap bör Fiskerifondens inrättande medfört möjligheter till goda för-
tjänster. Enligt en uppgift så hade vid 1760-talets slut inte mindre än 116 966 
dr smt utbetalats till Fiskerisocieteten.10 Ersättningar till övriga fiskekompa-
nier bör ha varit väsentligt lägre. 

                               
7 Gislaer, N., Beskrifning om strömmings fiskets beskaffenhet i Norrbotten… 
8 Triewald, M., Hollands gullgrufwa … 
9 Awebro, K., En lång väg till Arktis – forskning kring svensk valfångst, s.  8f. 
10 Strödda handlingar. Räkenskaper. KKA. RA. 
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Tabell 18. Ersättningar till Fiskerisocieteten 1752-1755 i dr smt 

År Ersättningar 

1752 11163 
1753 26201 
1754 31635 
1755 7000 
Källa: Strödda handlingar. Räkenskaper. KKA. RA 

År 1748 hade beslutats att privilegiet endast omfattade fiske med fartygsty-
pen ”buysar” och på ”det holländska sättet”. Från centralt håll framfördes 
önskemål om en satsning på fiskerinäringen vid denna tid. Frågan behandla-
des ett flertal gånger på ståndsriksdagen. Sekreta utskottet ansåg att ett antal 
åtgärder var möjliga för att utveckla rikets fiske. Eftersom kapital i allmän-
het saknades borde kronan gå in med stöd och premier av olika slag.11 

Det sekreta utskottet på riksdagen ansåg att ett antal åtgärder var möjliga 
för att stimulera verksamheten. Bland dessa förslag kan nämnas att bolag 
och privatpersoner fritt kunde få disponera kronans mark vid stränderna, 
stimulera utländska kunniga fiskare att bosätta sig i Sverige.12 

Eftersom kapital saknades borde kronan gå in med premier och stöd av 
annat slag och en Fiskerifond kom också att etableras. År 1752 tilläts även 
fiskarna att bosätta sig på kronans mark vid havsstranden och utan att betala 
någon ersättning. De kunde också erhålla byggnadsvirke och efter särskild 
prövning kontanta bidrag.  Efter en begäran från sekreta utskottet fastställdes 
den 8 juni 1752 vissa avgifter på importerade fiskvaror och det var dessa 
avgifter som bildade Fiskerifonden. Avgiften sattes till 4 dr kmt/tunna, utom 
när det gällde den holländska sillen som belastades med en avgift på 6 dr 
kmt/tunna. Motiveringen var att detta var en läckerhet som endast förmögna 
personer köpte – något som även gällde kabeljo. Avgiften för gråsidor, 
stockfisk, mangelfisk och klippfisk varierade mellan 4,5 – 6 dr kmt/tunna. 

Fiskerifonden ställdes under kommerskollegii tillsyn och medlen skulle 
användas för att uppmuntra fisket – särskilt fisket på det ”holländska sättet” 
och i Nordsjön och Atlanten. Premierna beräknades efter buysarnas lästetal 
och belöpte sig till 40 dr smt/läst (för kabeljo gällde 30 dr smt/läst), men det 
krävdes också att skepparen bevisade att han fiskat på behörigt sätt – alltså 
enligt förordningen. Även strandfisket i Nordsjön och Östersjön ersattes med 
premier, men här endast med 2-4 dr smt/tunna, beroende på vilken fisk det 
rörde sig om. År 1753 utfärdades ett reglemente för fisket i rikets skärgårdar 
och året därpå ett reglemente som reglerade fisktiden.13  

                               
11 Awebro, K., Grönlandskompaniet: resor och utforskande av Arktis vid mitten av 1700-talet, 
s. 4f.  
12 Awebro, K., Grönlandskompaniet: resor och utforskande av Arktis vid mitten av 1700-talet, 
s. 5. 
13 Särskilda utredningar och berättelser 1831-1847. F IV:38, KKA. RA. 
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Vissa framgångar kan noteras för dessa statliga satsningar. Det bildades 
ett fiskeribolag i Karlskrona i slutet av 1752 och kort därefter också ett bolag 
i Karlshamn.14 

Ett svenskt regionalt perspektiv 
Fiskeexport och import på svensk regional nivå 
Hur det såg ut på regional nivå när det gäller export torde också vara tämli-
gen klart. Här har Södermanland, Gotland och Nylands län undersökts. Någ-
ra exempel kan också ges – även om dessa är från 1739 och därigenom faller 
tidsmässigt något utanför perioden 1745-1755, men i detta fall är ett per-
spektiv bakåt angeläget. Till Nyköping importerades detta år fisk från Dan-
mark för 4659 dr smt och från Lübeck för 253 dr smt. Ingen export har ob-
serverats. Förhållandena för Visby under samma år är likartade – import från 
främst Danmark och Lübeck och ytterst lite från Pommern och Tyska orter – 
värdet var 1331 dr smt. För Helsingfors finns en import för 30 dr smt och en 
något större export på 249 dr smt – i båda fallen till Ryssland. Landshöv-
dingen på Gotland sade också att till länet importerades sill och torra fiskva-
ror.15 Det finns ingen anledning att förmoda att förhållandena förändrade sig 
de kommande åren.16 

De egentliga fiskarna på ostkusten var långt in på 1700-talet bosatta i stä-
derna, men flyttade under fiskesäsongerna ut till fiskelägena. I städerna bil-
dade de ibland en särskild avdelning av borgerskapet ”fiskerskapet” eller 
”fiskarsocieteten”. Ett tecken på fiskets betydelse för Trosa är att stadens 
vapen utgjordes av en halvmåne över en fiskebåt.17 Ett antal städer i det regi-
onala undersökningsområdet har granskats på detaljnivå under åren 1745-
1746 för att klarlägga importens storlek och ursprung. Helsingfors importe-
rade 1745 tre tunnor kabeljo och en bunt flundror från Amsterdam. Från 
Fredrikshamn kom sex stycken laxar – hälften rökta och hälften nedsaltade. 
En mer ovanlig produkt kom från Reval – nämligen en åtting (en åttondels 
tunna = 15 liter) nejonögon. Ingen import finns noterad för 1745 eller näst-
kommande år. 

                               
14 Awebro, K., Grönlandskompaniet: resor och utforskande av Arktis vid mitten av 1700-talet, 
s. 6. 
15 Gotlands landshövdingerelation 1746. R 2914. Generalpersedelextrakt. KA. RA. 
16 Generalpersedelextrakt/persedelextrakt. KA.  RA. 
17 Andersson, K. A., Fiskar och fiske i Norden, 1, s. 414. 
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Tabell 19. Import av fisk till Visby 1745 

Land Hamn Import 
Tyskland Apenrode 1 t:a torsk 
   6,5 lp stockfisk 
   16 lp gråsidor 
  Capell 1 t:a rökt sill 
  Rostock 0,5 t:a salt torsk 
   5 skp 16,5 lp rotskär 
   18,75 lp stockfisk 
   31 skp 19 lp gråsidor 
Danmark Bergen 15,5 t:a  Bergensill 
  Fernern 35 lp stockfisk 
  Laland 26 t:a torsk 
  Måen 2 t:a Aalborgsill 
   0,5 t:a torsk 
  Köpenhamn 23,75 t:a  Aalborgssill 
   9 t:a torsk 
   2 t.a salta gråsidor 
   7 skp 6 lp stockfisk 
   2,5 skp rotskär 
   15 lp klippfisk 
   72 buntar torra  flundror 
   6 buntar vitling 

Källa: Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: t:a = tunna , skp = skeppund och lp = lispund. 1 skeppund = 170 kg och 1 lispund = 8,5 
kg. 

Tabell 20. Import av fisk till Nyköping 1745 

Land Hamn Import 
Holland Amsterdam 2,5 t:a  kabeljo 
   12 t:a sill 
   74 åttingar sill 
Tyskland Danzig 82,25 t:a sill 
   6, 25 skp stockfisk 
   5 skp gråsidor 
   16 t:r  Bergentorsk 
   1.75 skp rotskär 
Danmark Neustadt 55,5 t:r norsk sill 
   16 t:r Bergentorsk 
   1,5 skp rotskär 
  Köpenhamn 46 skp gråsidor 
   13,5 t:a norsk sill 
   8;75 t:a stockfisk 
   15 lp mangelfisk 
   1 t:a Bergentorsk 

Källa: Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
Anm: t:a = tunna , skp = skeppund och lp = lispund. 
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Med beteckningen ”mangelfisk” avses vanligen torkad fisk som är platt. 
Oftast är det klippfisk. Bilden av importen 1746 överensstämmer i allt vä-
sentligt med de som framgår av Tabellerna 19 och 20. 

Ingen export av fisk från Visby eller Nyköping har observerats under åren 
1745 och 1746. Dock finns ett undantag. År 1746 skickades 10 läster 
”opackad Bergensill” från Nyköping till Libau i Ryssland. Eftersom en så-
dan import inte finns i räkenskaperna rör det sig om någon form av transit-
gods. Inget värde upptas heller på partiet. Det är oklart hur stort det var och 
vad som avses med ”läst” i detta sammanhang. Det kan dock röra sig om 
betydligt mer än 100 tunnor. Den bild som här framträder för de undersökta 
länen överensstämmer väl med den som kan återfinnas i ovanstående tabeller 
för Sverige som helhet. Nedan skall göras ytterligare detaljstudier för att 
fördjupa bilden för de enskilda länen. 

Skärgårdslandskapens förutsättningar  
Södermanland 
Enligt Nyköpings stad fanns det 1753 utanför Nyköping en bra skärgård för 
fiske och det fanns också ganska mycket fisk där. Holmen Ålskär (Ålö) var 
stadens eget fiskeläge och hamn. Längre ut i havsbandet eller omkring två 
mil ut i Östersjön fanns en klippa som kallades Hävring eller Hävringen 
(Hävringe) – och denna låg under landshövdingen. De flesta fiskare som låg 
ute på strömmingsfiske höll till där.18 

Magistraten i Trosa menade att skärgården var både fiskrik och ändamåls-
enlig. Där fanns följande hamnställen: Askö, Öja, Viksten, Gunnarsten och 
Mältsten.19 

Kronobefallningsman Tidbladh - vars fögderi också omfattade Nyköpings 
skärgård – berättade att Trosa skärgård återfanns i Hölebo härad – och att 
skärgårdsbönderna hade sitt hemställe på en klippa vid namn Gunnarsten. 
Där fiskade de i huvudsak strömming ifrån vårtiden till pingst, samt ifrån 
Olofsmäss till hösten. Dessutom fiskades från bl. a. Bälinge socken på ett 
skär vid namn Enskär, samt på hösten vid ett annat skär som kallades Lång-
grundet. Nikolaiskärgården i Jönåkers härad hade ett huvudställe vid Häv-
ringebråken. Fiskarna i Tunabergs skärgård hade inget särskilt hemställe för 
sitt strömmingsfiske, utan fiskarna for omkring om sommaren och satte skö-
tar där de kunde, men med ganska ringa resultat.20 Vid ostkusten kallades 
dessa stora enkla, rektangulära nät för skötar.  

                               
18 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
19 Bunsell t. landshövdingen, ankom  d. 2 maj 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
20 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Huvdark. KKA. RA. 
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Gotland 
Landshövdingen menade 1742 att Gotland hade goda naturliga förutsätt-
ningar för fiske, men att någon utveckling egentligen inte hade skett på om-
rådet de senaste åren, mycket naturligtvis beroende på de oroliga tiderna.21 

Några år därefter är situationen oförändrad, trots goda förutsättningar; ”det 
är oförnekeligt att detta lands belägenhet genom Guds välsignelse kunde 
nästan mer än någon annan ort i riket ansenlig intäkt skaffa genom fiskeri-
er”.22  

Magistraten i Visby pekade 1753 på att det runt Gotland inte fanns någon 
egentlig skärgård, utan allt fiske skedde på öppna havet. Det fanns inte heller 
några fiskelägen utom staden, förutom Halls fiskeläge, fyra och ett halv mil 
norrut och där fiskade stadens fiskare om sommaren.23 

I södra häradet finns heller ingen skärgård, utan där skedde fisket i öppna 
havet. Där finns följande fiskelägen: Gnisvärd, Västergarn, Klinte (Klinte-
hamn), Djupviken, Figstadstrand, Habingbo och Näs, dito, Burgviken, Ho-
burgen, Grötlingbo Strand samt Rohne och Närs hamnar och Strander.24 

Nyland 
År 1746 sades bara i landshövdingens riksdagsberättelse att i Nyland fanns 
”en ansenlig skärgård”.25 Landshövding greve Gyllenborg anmodade 1752 
kronobetjänterna i Nylands och Tavastehus län att svara på ett antal frågor i 
fiskeriernas tillstånd i länet, liksom borgerskapet i städerna, men några 
egentliga uppgifter om skärgårdens beskaffenhet finns inte.26 

Den fångade fisken 
Södermanland 
År 1742 fångades i Östersjön abborre, gädda, braxen, gös, lake och mört 
samt ytterligare ett antal sorter, förutom naturligtvis strömming. Fisket ka-
rakteriseras dock som på många ställen så ”slätt” att det knappt lönade mö-
dan.27 

Några år därefter eller 1746 omtalas också fångst av torsk. På vissa orter 
kunde visserligen fisk fås i större kvantiteter, särskilt under lektiderna, men 
på många andra ställen knappt så mycket som dagligen kunde konsumeras. 
På andra ställen var fångsten så liten att arbetet knappt lönade sig och svara-
de mot omkostnaderna. De fiskeredskap som användes var vinter-, sommar- 

                               
21 Landshövdingerelation 1742. R 2843. RA. 
22 Landshövdingerelation 1746. R 2914. RA.  
23 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
24 Skrivelse d. 9 april 1753 t. landshövdingen. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
25 Landshövdingerelation 1746.  R 2913. RA. 
26 Gyllenberg t. kommerskollegium d. 14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
27 Landshövdingerelation d. 4 aug. 1742. R 2843. RA. 
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och landnotar, katsor, sänke- och flatmjärdar, revar, mete, lägg- och kastnät, 
ljuster, ålkistor och granmjärdar m. m.28 

Några år därefter – eller år 1751 - sades att fiskerierna i länet idkades efter 
yttersta förmåga. Den fisk som fångades – antagligen avses här inomskärs 
och vid insjöfiske - bestod av braxen, gädda, abborre, mört, ruda, sarv, sik, 
ål, id, lake, gös, farnar, asp, lax och kräftor samt i Östersjön torsk, ström-
ming och flundror. Till saltsjöfisket hade endast fiskarna i Nyköping och 
Trosa tillgång, samt på landet de som bodde i Nyköpings skärgård. Fisket i 
Östersjön hade sedan senaste riksdagen mera förkovrat sig än minskat. Bor-
gerskapet i Trosa hade genom mera kunnigt folk och tillräckligt antal red-
skap utvidgat strömmings- och torskfisket. Fångsten hade på två eller tre år 
fördubblats och fisket bedrevs nu 5-6 mil ute på öppna havet. Detta ström-
mings- och torskfiske – liksom det som fångades inomskärs - hade dock inte 
varit så lyckosam de senaste åren.29 

Strömmingsfisket var det viktigaste och strömming nästan den enda fisk 
som fångades i någon större mängd utanför Nyköping år 1753. Dessutom 
fångades s. k. fjällfisk, men inte i större kvantiteter än att den kunde säljas 
färsk. Strömmingen fångades med skötar eller nät, gjorda av fint garn, men 
till fjällfisken används not, nät och ryssjor. Vid insaltningen används spanskt 
Sanct Ybes- och Cagliarisalt.30 

Utanför Trosa fångades strömming, torsk och flundra om våren. Ström-
mingsfångsten skedde med skötnotar, torsk fångades med krok och flundra 
med nät. Så snart isen gick om våren började fisket och pågick till hösten. 
Höst och vår var fisken fet, men om sommaren något magrare och den salta-
des med Yvicasalt.31 

Tidbladh sade att nu fick man egentligen ingen torsk, vilket man fick för 
20 år sedan. Orsaken till att torsken hade försvunnit var okänd. Vid strand-
uddarna fångades fjällfisk – gädda, abborre, braxen, mört och vitfisk. Fångs-
ten var dock obetydlig och användes till husbehov och den insaltades inte.32 

År 1755 sades att fisket i Östersjön bestod av främst strömming, men 
även torsk, flundra och lax.33 

Gotland 
I slutet av 1743  rapporterades att det fångades runt om Gotland strömming, 
gädda, abborre, torsk, mört, id, sik, lax, flundra och ibland med nät mindre 
kvantiteter stör på mellan en och tre alnars längd och då främst utanför Vis-
by. Strömmingsfisket var det viktigaste, men framgången växlande år från 
år. Strömming togs på norra sidan vid Hallshuken samt på östra sidan vid 

                               
28 Landshövdingerelation d. 13 sept. 1746. R 2913. RA. 
29 Landshövdingerelation d. 2 sept. 1751. R 3004. RA  
30 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
31  Bunsell t. landshövdingen, ankom d. 2 maj 1753. FIV:37. Hvdark. KKA. RA. 
32 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
33 Landshövdingerelation 1755. R 3091. RA.  
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Östergarns hamn, som också var de största fiskelägena på ön. Utanför södra 
Gotland kunde ibland iakttas enstaka sillar, men inga stim. 

Mindre lax (fem markers vikt) togs med nät  som lades på grund och i vi-
kar, men även med flygnät utanför Gnisvärd. Gädda, abborre och mört fång-
ades endast på de ställen där det fanns skär, vikar och holmar, vilket endast 
fanns på ett par ställen. Bönderna på södra Gotland fångade torsk med krok i 
djupa hålor utanför Hoburgen, Stora Karlsö och Västergarn vid Johannes 
eller Bartholomeitid. Torsk kunde alltså ibland erhållas, men landshövdingen 
ansåg inte fiskesättet som bra och inget fiske bedrevs heller längre ut till 
havs. Stortorsk fångades sällan. Bedömningen var att kabeljo också borde 
finnas, liksom torsk i större kvantiteter. Id och sik fångades vid Västergarns 
och Slite hamnar. Lax fångades med nät och ljuster, men inte i några mäng-
der. Flundrefisket – fisk av den mindre storleken – var ganska givande.  

Fisket på Gotland bedrevs några år därefter eller i mitten av 1740-talet i 
stort sett endast längs stränderna runt ön, vilket var beklagligt, eftersom det 
på bankarna 2-4 mil ut till havs fanns förutom strömming, sill, stortorsk och 
kabeljo.34  

På Gotland fanns det ingen annan fisk till försäljning än strömming, lite 
torsk och flundror. Färsk fisk av detta slag köptes av stadsborna. Ström-
mingen fångades med garn (det som i Södermanland kallades skötar kallades 
garn på Gotland) som sattes i öppna havet på en sträckning av 6-10 famnar 
tillsammans. Det var nödvändigt att observera sänkningen av garnen efter 
vind, strömmar och väderlek. Torsken och flundrorna togs med krok och nät 
och det skedde under hela året, när vädret var bra. Fisken saltades med 
spanskt salt och då mer på sommaren, då strömmingen var magrare.35 

Utom ovanstående fiskesorter erhölls också vid Hammaren i Saltsjöviken 
gädda, abborre, id, sik och mört som fångades med notdragning, nät och 
ryssjor. Vid vårtiden fick man vid Västergarns hamn mindre mängder av id 
som togs med ryssja och nät, i en liten å som löper ifrån Saltsjön till en allde-
les invid Västergarn belägen liten insjövik. 

Strömmingen och torsken saltades med spanskt salt. Utan dessa ovan 
nämnda fisksorter fanns inga till salu, förutom strömming. De övriga fisk-
slagen var endast till husbehov och köptes av stadens och landets invånare 
och då vid fiskelägena.36 

Nyland 
I en landshövdingeberättelse från år 1751 sades att det tidigare hade funnits 
ett gott strömmingsfiske utanför Helsingfors, men att detta hade avtagit be-
tydligt de senaste åren. Nu tvingade invånarna att köpa strömming från Åbo 

                               
34 Landshövdingerelation 1746. R 2914. RA. 
35 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
36  Skrivelse d. 9 april 1753 t. landshövdingen. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 



 249

och Åland. Tidigare hade det fångats torsk, vilket ibland fortfarande kunde 
säljas på Pickalaru marknad och dessutom fanns det flundra att köpa där.37  

Landshövding Gyllenberg sade 1752 att skärgården varit fiskrik, särskilt 
några år tillbaka, men att det inte fanns några särskilda hamn- eller fiskestäl-
len vid kusten och att näringen var synnerligen outvecklad. Det fanns 
strömming, småtorsk, flundra, braxen, id, gädda och gös och till husbehov 
fanns också abborre, mört, lake, simpa, löja och nors. Till de två förstnämn-
da användes not och nät och för de övriga andra redskap. Den strömming 
som fångades i maj och juni var större och fetare än den som fångades sena-
re. Till insaltningen brukades Sanct Ybes-, Yvica- och Cagliarisalt.38  

Fiskelyckans växlingar  
Södermanland 
Fångsten hade enligt uppgift från 1751 på två eller tre år fördubblats och 
fisket bedrevs nu 5-6 mil ute på öppna havet. Den strömmingen och torsken 
– liksom den som fångades inomskärs - hade dock inte varit så lyckosam 
under slutet av 1740-talet.39 

Tillgången på strömming föreföll vara lika år från år. Det angavs i Nykö-
ping att variationerna mest berodde på antalet sysselsatta fiskare. Fjällfisket 
hade minskat och detta berodde på det skadliga sätt att fiska som brukats de 
senare åren, i synnerhet med s. k. bonotarsnätning, varigenom fjällfisken 
jagades ut på djupet och inte kunde fiskas närmare land. Åtta eller tio sådana 
notar kunde förekomma samtidigt och då stötte man larm och skrämde fis-
ken. 

Strömmingsfisket hade dock avtagit kring 1753. Tidigare hade mellan 20 
och 30 båtar legat ute på strömmingsfiske vid Hävring och fått stora fångs-
ter. Nu låg där endast mellan fem och sex båtar varje år. Orsaken förmodade 
borgaren Carl Finerus vara att fiskarna nu ägnade sig mer åt åkerbruket, 
vilket de inte hade gjort tidigare. Dessutom hade åkerbruket utvecklats be-
tydligt de senaste åren. Skärgårdskarlarnas husbönder var nu mera angelägna 
om att de i stället skulle arbeta på deras åkrar och ängar.40 Här finns alltså ett 
ändrat resursutnyttjande. 

När det gällde Trosa hade strömmingsfisket tilltagit de senaste åren, men 
torskfisket hade i gengäld avtagit. Brist på salt kunde ibland orsaka mycket 
skada, eftersom att all fisk inte hade kunnat insaltas. Största hindret hade 
dock varit brist på laggekärl, som inte kunde uppbringas. Den bästa fisketi-
den tvingades ibland användas för att skaffa laggekärl, ”skärliggarna gripa 
till olovliga medel och störta sig i den olägenhet att de bliva oförmögne detta 

                               
37 Landshövdingeberättelse 1751. R 3004. RA.  
38 Gyllenberg t. kommerskollegium d..14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
39 Landshövdingerelation d. 2 sept. 1751. RA 3004. RA 
40 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
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näringsfång mera behörigen sköta”. Vad som direkt avses med detta är inte 
klart.41 

Tidbladh sade att allmogens uppfattning var att  fisket har avtagit, men 
hade ingen uppfattning om orsaken till detta.42  

Gotland 
Fångsterna hade de senaste 30-40 åren avtagit, räknat från 1752 – men orsa-
ken därtill kunde inte utrönas. Dock var bristen på arbetskraft något som 
tryckte alla näringarna på Gotland.43 

Orsakerna till att fisket de senaste 30-40 åren hade blivit sämre var oklart 
– men manskapsbristen framhölls också på landet som en orsak.44 

Nyland 
År 1751 sades att strömmingsfisket hade avtagit betydligt. Genom att fiskar-
na inte kände till hur skötnotar användes kunde de inte fiska på djupare vat-
ten. Märkligt nog påstods att detta hade förekommit i skärgården tidigare, 
nämligen under den tid då Estland var en del av det svenska riket.45 Även 
därefter brukade fiskare från Baltikum uppehålla sig i den nyländska skär-
gården och fiska med sådana redskap.46 

Åren därefter rapporterades fiskelyckan ha avtagit – såväl nära Helsing-
fors som i närliggande socknar. Orsaken skulle vara det myckna skjutande 
och sprängandet i samband med byggandet av Sveaborgs fästning, vilket 
gjorde att fisken skrämdes från stränderna och ut på djupt vatten. Skogen 
hade också huggits bort under senaste kriget och nu i samband med byggan-
det av fästningen. Detta gjorde att fisken som särskilt under lektiden söker 
skugga skydde området. De strömmingsvarpar som tidigare nyttjades hade 
nu genom uppgrundningen (”genom havsvattnets avfallande”) och att 
strömmingen nu befann sig på djupare vatten blivit obrukbara.47 

I mitten av 1750-talet hade situationen knappast förbättrats. Strömmings-
fisket rapporterades ha avtagit sedan många år.48 

                               
41 Bunsell t. landshövdingen d. , ankom d. 2 maj 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
42 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
43 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
43 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
44 Skrivelse d. 9 april 1753 t. landshövdingen.  F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
45 Landshövdingerelation 1751. R 3004. RA. 
46 Kommerskollegii  riksdagsrelation 1751.  KKA.RA. 
47 Gyllenberg t. kommerskollegium d..14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
48 Landshövdingerelation 1755. R 3091. RA. 
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Den fångade fiskens hantering 
Södermanland 
Om den strömming som såldes på landet var av god kvalitet, ansåg Nykö-
pings stad att det inte var så lätt att veta. Den som fördes in till staden besik-
tigas däremot av stadens packare innan den godkändes eller förkastades. En 
rätt inpackad strömming, där man använt sig av salt av god kvalitet, borde 
hålla sig i upp till tre år.49 

Strömmingen gälades och sköljdes väl, sedan lades den i tunnor och vat-
ten östes på. Där fick den ligga i ett halvt dygn till dess blodlaken var utdra-
gen, sedan insaltades den i tunnor och fick stå ett dygn, sedan östes och in-
saltades den återigen. Den lades sedan varvvis, rygg och huvud åt bräddarna, 
mellan vart varv saltades några korn och fiskaren pressade till med packträt 
och en mindre mängd saltlake från den förra tunnan påfördes.  

Denna strömming var den bästa och följaktligen dyrast. Torsken slakta-
des, rensades, saltades och inpackades genast då den kom från sjön.50 Insalt-
ningen skedde i fiskelägena eller hemma hos fiskarna.51 

Enligt Tidbladh så gillades strömmingen strax efter att den kom ur sjön 
och lades i rimlake samt därefter insaltades den i tunnor eller fjärdingar. De 
övriga fjällades och inkråmet togs ut.52 

Gotland 
Fisken fördes färsk i land, där den genast nedsaltades och i övrigt ville Visby 
magistrat endast säga att fisken togs om hand på det sätt som den kungliga 
förordningen bestämde.53 

Nyland 
Insaltningen hade aldrig skett ute på öppna sjön – beroende på att inga bolag 
fanns – utan stundom på holmarna i skärgården, men oftast hemma hos fis-
karna. 

Rensningen skedde sålunda att gälarna och tarmarna togs bort, men inte 
rommen eller mjölken. Sedan sköljdes och insaltades fisken och när den 
legat över natten togs den upp ur blodlaken, lades på rena bräder och när 
laken runnit av och fisken torkat något, saltades den återigen med en hel 
skäppa beräknat för varje tunna och sedan packades den i tunnor.54 

                               
49 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
50 Bunsell t. landshövdingen, ankom d. 2 maj 1753. F IV:37. Hvdarkivet. KKA. RA 
51 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
52 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
53 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
54 Gyllenberg t. kommerskollegium d..14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
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Båtbygge och tillverkning av nät och fiskeredskap 
Södermanland 
Skärgårdsborna byggde själva sina båtar och tillverkade enligt egna uppgif-
ter sina nät på gammalt sätt.55 

Borgerskapet i Trosa hade enligt Bunsell ingen egen kunskap om hur fis-
kebåtar byggdes, mest beroende på att det inte fanns någon skog. Skötbåtar-
na köptes, men näten och skötnotarna gjordes på platsen – antagligen i sta-
den eller vid fiskelägena.56 

Tidbladh menade däremot att Trosaborna till största delen själva förfärdi-
gade sina fiskredskap och båtar eller också gjorde de detta tillsammans med 
sina grannar.57 

Förhållandena vid mitten av 1750-talet var inte annorlunda än strax innan 
1750-talets början. De som bedrev fiske byggde oftast själva sina skärgårds- 
eller fiskebåtar och dessa ansågs som dugliga och ändamålsenliga. Nät och 
skötar tillverkade de själva, efter det sätt som angavs överallt vara brukligt. 
Den strömming som fördes till staden öppnas av stadens packare, varefter 
den godkändes eller vräktes. Rätt insaltad strömming klarade sig i upp till tre 
år innan den blev dålig.  

Kärlen gjordes av skärgårdskarlarna själva. I fiskelägen var vissa personer 
tillsatta att kröna dem.58 

Gotland 
Bönderna på södra Gotland sade 1742 att priset på nät som i Visby fick kö-
pas för 8-9 dr smt/styck kunde köpas av fiskarna från Ösel för en bråkdel av 
detta pris. Eftersom åtgången på nät var stor hade priset medfört att fisket 
nästan avstannat.59 Fiskebåtarna byggdes av fiskarna själva, av stadens tim-
mermän och av bönderna på landet. Dessa båtar var inte större än till 3-4 
mäns rodd. Fiskredskapen gjordes av fiskarna själva, vilket också i alla tider 
hade varit brukligt.60 

Fiskebåtarna på landet byggdes och förfärdigades av bönderna även 1753 
och de var avsedda för 3-5 mans rodd och fiskarna tillverkade sina egna nät 
och redskap.61 

Nyland 
Båtar och fiskeredskap byggde invånarna själva enligt en rapport från 1753.62 

                               
55 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
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60 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
61 Skrivelse d. 9 april 1753 t. landshövdingen. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
62 Gyllenberg t. kommerskollegium d. 14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
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Fiskekärlens tillverkning 
Södermanland 
Skärgårdskarlarna gjorde själva kärlen, både fjärdingar och halvtunnor. För 
att insalta strömmingen fanns vissa personer och dessa godkände eller ”krön-
te” tunnorna, efter att de blivit godkända.63 

Fisken från Trosa skärgård lades i täta, riktiga och krönta läggekärl – fjär-
dingar och halvtunnor. Dessa kärl gjorde ”skärliggarna” själva – och enligt 
uppgift - med mycken färdighet.64 

Samma uppgifter återfinns i stort hos Tidbladh: strömmingen insaltades 
och lades i tunnor och fjärdingar, vilka av skärkarlarna själva förfärdigades – 
sedan prövades de och kröntes.65 

Gotland 
Kärlen gjordes av tunnbindarämbetet i Visby som också satte sitt märke på 
dem, i annat fall fick de inte nyttjas.66 Kärl hämtades alltså från Visby till 
landet, där de naturligtvis hade tillverkats av stadens tunnbindare, i den stor-
lek som kungliga förordningen påbjöd. Det var brukligt att varje mästare 
satte sitt eget märke på tunnan.67 

Nyland 
Inpackningen skedde i hel-, halv- och fjärdingstunnor som gjordes av furu. 
Största tillverkningen skedde i Borgå härad och priset där var sex mark för 
en tunna, halvtunnan fick fiskarna en daler och fjärdingstunnan för 24 öre 
kmt.68 

Fisk som handelsvara – kvantitet och ersättning 
Södermanland 
Fisket var borgerskapets förnämsta inkomstkälla vid mitten av 1740-talet 
och också nästan helt dominerande. År 1746 rapporteras att endast en invå-
nare med en liten jakt bedrev handel på Stockholm. Borgarna handlade med 
bönderna på Bartholomeimarknaden och sålde då där sin fisk – mestadels 
strömming - och fick säd och annat i utbyte. Därefter besökte de städerna 
efter Mälaren och på sin återresa köpte de i Stockholm salt, hampa, lin och 
tjära för att ta med sig hem.69 Fisken såldes 1751 till befolkningen på landet, 

                               
63 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
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men även till Stockholm, Nyköping, Södertälje, Strängnäs, Arboga och Väs-
terås.70 

Avsättningen av fisken skedde merendels mot betalning i städerna. Ibland 
och särskilt om hösten kom bönderna till staden och bytte till sig strömming 
mot spannmål. Den färska, saltade och rökta strömmingen sålde skärkarlarna 
mot betalning i Nyköping samt bytte mot andra varor på landet. En fjär-
dingstunna salt strömming såldes för mellan 6-8 dr kmt, en likadan men med 
färsk fisk för mellan 10-12 dr kmt per val (val var en måttsenhet som oftast 
motsvarade 80 fiskar) och rökt ifrån 16-20 dr kmt valen.71 Priset för ström-
mingen som såldes i städerna var 36 dr kmt/tunna. Fjällfisken såldes till stä-
derna och andra och då avses säkert bönderna på landet, men också till fisk-
köpare från Stockholm. För id och braxen fick fiskarna 3 dr kmt/pund och 
för abborre 2 dr kmt/pund.72 

Strömming och torsk såldes också av Trosaborgarna insaltade i tunnor 
och fjärdingar, strömmingen till 36 dr kmt och torsken till 72 dr kmt/tunna. 
Flundrorna såldes antingen färska eller rökta. Mängden strömming som sål-
des av borgerskapet uppgick till omkring 1000 tunnor, men torsk föga mer 
än 20 tunnor/år under de senaste åren.73 

Tidbladh å sin sida bestyrker uppgifterna och sade att färsk strömming 
såldes till de närmaste städerna, men till största delen insaltades den och 
såldes för 36 dr kmt/tunna, eller emot en spann råg för en fjärdingstunna 
strömming. Rökt eller torkad fisk såldes inte i dessa skärgårdar, möjligen 
med undantag av den s.k. strömmingsböcklingen.74 

När det gällde kvantiteten var detta svårt att säga något om även 1755, ef-
tersom bönderna köpte fångsterna själva i skärgården. Priset angavs till mel-
lan sex och åtta dr kmt för en fjärding salt strömming. Den färska kostade 
mellan 10-12 dr kmt/val och rökt strömming 16-20 dr kmt/val. Magistraten i 
Trosa berättade att strömmings- och torskfisket i staden tilltagit otroligt se-
dan sista riksdagen – alltså i stort sett sedan 1751-1752. Fisket bedrevs 6-9 
mil från kusten och ute på öppna sjön. Förutom egen konsumtion kunde 
1500-2000 tunnor strömming och 100 tunnor torsk säljas varje år. Detta gav 
staden en inkomst på 79 200 dr kmt.75 

Det förefaller inte som om någon fisk exporterades utrikes – i varje fall 
inte direkt. Inga exportsiffror finns från Nyköping under här aktuell period – 
och inte heller från närmaste föregående eller efterföljande år.76 

                               
70 Landshövdingerelation d. 2 sept. 1751. RA 3004. RA 
71 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. Bunsell t. landshövdingen, ankom d. 2 maj 
1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
72 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Huvdark. KKA. RA. 
73 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. Bunsell t. landshövdingen, ankom d. 2 maj 
1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
74 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
75 Landshövdingerelation 1755. R 3091. RA.  
76 Persedelextrakt. KA. KKA. RA.  
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Gotland 
Bönderna på södra Gotland menade 1742 att det under den tid de kände till 
hade fisket endast bedrivits som husbehovsfiske och någon kvantiteter att 
sälja på en marknad fanns knappast. Ibland hade de i stället hänt att bönder-
na köpt fisk från fastlandet och då  betalat upp till 3 dr smt/fjärding.77 

Strömmingen såldes 1752 mest insaltad till ett pris av 8-12 dr kmt/tunna 
och fångsterna var vissa år tillräckliga för stadens behov och andra år inte. 
Någon utskeppning skedde sällan.78 Någon utrikes export av fisk dessa år har 
inte noterats.79 

Försäljningen skedde väl till någon del kontant som bytesvara mot andra 
varor, såväl i staden som på landet, men till större delen avsattes dock fisken 
av bönderna genom byte med borgarna och mot andra varor samt till någon 
del till de handlande som gjort förskott av salt, lin och hampa av vilket red-
skapen förfärdigades.80 

Nyland 
Fisken såldes 1752 insaltad, men också färsk. För den s. k. bästa strömming-
en erhölls 28-36 dr kmt och för den lagda 36-42 dr kmt för varje tunna. Lä-
nets invånare kände inte till någon metod att torka eller röka strömming. 
Någon större handel med fisk fanns inte heller och det som erhölls i skären 
närmast Helsingfors räckte i stort sett bara till för husbehovet. Avsättningen 
skedde emot kontant betalning i städerna, men också genom byte på landet 
med bönderna och då i synnerhet mot spannmål.81 

Antal fiskare och bolag 
Södermanland 
Magistraten i Trosa kunde 1742 meddela att det i staden inte fanns några 
manufakturverk, utan att borgerskapets förnämsta näring var fisket. Detta 
svarade för huvuddelen av inkomsterna för borgarna, utom för några skräd-
dare och skomakare.82 

Antalet personer inom fiskerihanteringen är naturligtvis svår att uppskat-
ta. Enligt mantalslängderna för 1748 fanns det i Nyköping totalt sex personer 
med den yrkesbeteckningen, men flera av dessa var gamla, utfattiga och 
bräckliga. Dessutom fanns det tre personer som var tunnbindare. I Trosa 
fanns det under samma år ett betydligt större antal fiskare eller 38 stycken. 

                               
77 Landshövdingen t. kommerskollegium d. 29 okt. 1743 m. bil. R 2914. RA. 
78 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
79 Persedelextrakt. KK. KKA. RA. 
80 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. Skrivelse d. 9 april 1753 t. landshövdingen. F 
IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
81 Gyllenberg t. kommerskollegium d. 14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
82 J. Ståhlbom t. landshövdingen 1742. Handlingar till femårsberättelser. Handlingar till 
riksdagsrelationer. DVII:1a. ULA. 
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Tre år därefter fanns det fem fiskare i Nyköping och tre tunnbindare, medan 
antalet i Trosa hade stigit till 41 fiskare.83 

Om en av fiskarna från Trosa vid denna tid – Nils Ljungberg – finns en 
muntlig tradition upptecknad så sent som 1939. Sagesmannen C. L. Ljung-
berg (f. 1872) berättade att hans farfars far var rådman i Trosa och skärfiska-
re liksom han själv. I maj månad for han ut till skären med två pigor, ko, gris 
och höns och kom hem i september. Det sades om honom: ”han var djärv te 
segla, som di sa, och när di kryssa ut och båten låg på sida, vart kon sjösjuk 
och ramla ner i lä, och svansen släpa i vattnet . . . nu segla rådman Ljungberg 
så kosvansen släpar i lä”, sade befolkningen och det skulle de ha sagt ända 
sedan dess. I mantalslängden 1748 finns också en fiskare Anders Ljungberg 
omnämnd.84  

Det fanns inga bolag i Nyköping, utan de som fiskade utanför staden ”sät-
ta sina nät var för sig” och nattens fångst fördes genast till hamnstället för 
rensning och insaltning. Avståndet till fiskeplatserna var inte stort.85 I Trosa 
fanns heller inga bolag och även om både strömming och torsk fiskades på 
öppna havet, fördes dock fisken varje gång till de olika fiskelägena.86 

Tidbladh sade också att något bolag inte fanns vid denna tid.87 
Likartade förhållanden gällde 1755 – då fanns heller inga bolag - utan fis-

karna satte sina nät var för sig.  Det som de på natten fått i näten fördes ge-
nast till hamnstället, där fisken rensades och saltades med spanskt salt. Detta 
var enkelt, eftersom de inte satte sina nät långt ifrån hamnstället. Fisket bor-
de kunna utvidgas om en societet bildades i Nyköping och landshövdingen 
hade flera gånger uppmanat borgerskapet till detta. Vad som då hade anförts 
som ett hinder var borgerskapets stora fattigdom, men också de inbördes 
stridigheter som fanns hos borgarna. Magistraten hade nu, förutom de tre 
borgare som bodde på Stadsholmen (Fembören kallad) och som ägnade sig 
åt strömmingsfiske, förmått tre kunniga personer att bosätta sig på de holmar 
som var anslagna till magistratens lön och där byggt sig hus. Nu trodde ma-
gistraten att antalet efter hand skulle ökas. Landshövding Rålamb ämnade nu 
träffa borgarna för att förmå dem att bilda ett ordentligt fiskeribolag. Resul-
tatet av dessa överläggningar skulle sedan rapporteras till Kungl. Maj:t.88 

Gotland 
Landshövdingen hade 1743 tagit initiativ för att bilda ett fiskeribolag på ön. 
Magistraten och borgerskapets åsikter hade inhämtats, liksom böndernas, 
vilket skedde via häradsrätterna. Ett förslag på de privilegier som behövdes, 

                               
83 Mantalslängder 1748 och 1751. Länsräkenskaper. Södermanlands län, RA.  
84 I. Nordin Grip. Anteckningar och traditioner från Trosa stad och skärgård 1939. Acc. 
14830. Folkminnesarkivet i Uppsala 
85 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
86 Bunsell t. landsvdingen d. , ankom d. 2 maj 1753. VIV:37. Hvdark. KKA. RA 
87 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
88 Landshövdingerelation 1755. R 3091. RA.  
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liksom nya redskap och stora täckta båtar skickades sedan till kommerskol-
legium, men sedan hände inget. Förutom fiskarna i Visby ägnade endast 
bönderna vid stränderna sig åt fiske. För bönderna inföll lektiden och det 
bästa fisket samtidigt med den brådaste bärgningstiden inom jordbruket, 
vilket gjorde att den jordbrukande delen av befolkningens intresse för fiske 
var minimalt.89 Något bolag fanns inte på Gotland, men magistraten var 1752 
i färd med att bilda ett sådant till nästkommande vår.90 

Arbetskraftsbristen på Gotland ansågs allvarligen hindra utvecklingen av 
fisket. Ett förslag fördes fram om att båtsmännen skulle hjälpa bönderna i 
fisket – men bara inomskärs.91 

Landshövding von Hökerstedt kunde i sin riksdagsrelation 1751 berätta 
att en av orsakerna till att borgerskapet inte hade tagit några initiativ till en 
bolagsbildning var att de hade råkat ut för flera skeppsolyckor och att de 
därför förlorat pengar.  

Nu träder två nya aktörer överraskande in på scenen och de förmodligen 
ganska lösa tankarna på ett bolag tog fart. Baronen och överstelöjtnanten 
Funck och majoren baron Stael von Holstein, båda vid artilleribataljonen på 
Gotland, ansökte hos Kungl. Maj:t 1751 om ett privilegium på en fiskeriin-
rättning kring Gotland och som längst 5-6 mil ut i havet. Landshövdingen 
yttrade sig om detta den 8 maj och hans svar var ett avstyrkande av ett till-
stånd. Hökerstedt ansåg att borgerskapet tillsammans med bönderna skulle 
ha företräde om ett sådant bolag nu äntligen skulle bildas. Borgerskapet hade 
förklarat att de ämnade starta ett fiskerikompani och de fick tiden fram till 
1752 att starta verksamheten. Om detta inte skedde så kunde ett kungligt 
privilegium utfärdas för Funk och Stael von Holstein, men bönderna borde i 
så fall på något sätt också medverka. 

I detta sammanhang var landshövdingen mycket negativ till projektet 
Dessutom skulle den nyligen genomförda skattläggningen förhindra ett ut-
färdandet av det önskade privilegiet.92 

Först 1754 bildade Visbys borgare en societet genom subskription och an-
tog bolagsstadgar för fiske och valde en direktör. Till hjälp hade de den kun-
nige personen från Bohuslän som landshövdingen införskaffat. Bolaget hade 
nu köpt en stor fåröbåt och använt den två gånger till fiske. Olyckligtvis 
strandade båten under den andra fiskeexpeditionen och mängden fångad fisk 
blev obetydlig och bolaget misslyckades av allt att döma. Landshövdingen 
ansåg att en viktig orsak till misslyckandet var att fiskefartyget inte var 
byggt på rätt sätt – men möjligheterna att nu få fälla ekar för att bygga fiske-
fartyg stötte på många hinder.93  

                               
89 Landshövdingerelation 1746. R 2914. RA.  
90 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
91 Kommerskollegii  riksdagsrelation 1751. KKA. RA. 
92 Landhövdingerelation 1755. R 3005. RA.  
93 Riksdagsrelation 1755. R 3092. RA. 
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Nyland 
Antalet fiskare i Nyland har inte kunnat fastställas. De som fanns hade dock 
sedan lång tid haft konkurrens med fiskare från Estland och Livland som 
fiskade i den finska skärgården. Redan 1741 och sedan återigen 1747 försök-
te kronan hindra dessa utländska fiskare. Kommerskollegium hade året förut 
pekat på detta missförhållande. Påföljderna var inte särskilt allvarliga, det 
rörde sig om att de skulle ”allvarligen varnas, att icke oftare på dylikt sätt 
återkomma”, men också att deras nät kunde tas i beslag .94 

En ansats till att bilda ett fiskeribolag skedde 1748 i Helsingfors. Initiativ-
tagarna sades vara generaler och regementsofficerare samt borgare i staden. 
En mindre och en större not köptes och den förra brukades hela sommaren 
med framgång, men verksamheten avstannade på hösten och den stora noten 
blev alldeles ”förskämd”.95  

När landshövding Gyllenberg var i Borgå på försommaren 1753 övertala-
de han åtskilliga stadsbor och en del invånare på landet att bilda ett fiskeri-
kompani och i detta förenade sig senare några borgare från Helsingfors och 
även invånare i Rasborgs östra härad fick detta erbjudande. Nu skulle en 
ansökan skickas till Stockholm med begäran om ett kungligt privilegium för 
bolaget. Någon kompetens att bygga båtar som kunde användas för fiske i 
öppna havet, vilket måste ske med stora båtar och med ändamålsenliga notar 
och skötar, fanns inte i Nyland. Nu begärde landshövdingen därför att det 
från Sverige skulle införskaffas personer som kunde undervisa befolkningen 
både i detta och i mer utvecklade fiskemetoder. Kunskap på detta område 
fanns i Västerbotten och Österbotten.96 

Protokoll från Borgå stad den 9 och 12 maj 1753 omtalar att landshöv-
dingen hade varit mycket drivande i denna fråga och att borgerskapet när-
mast stretade emot. De hade tidigare fått erbjudande om samarbete med Fis-
kerikompaniet i Stockholm, men om Kungl. Maj:t ville understödja det egna 
företaget med pengar och privilegier var de villiga att börja fiska med flera 
buyser och båtar och lämpliga redskap som skötar för att fånga strömming 
ute på öppna havet och därefter även torsk om strömmingsfisket blev lyckat. 
Varje lott i bolaget sattes till fyra dr smt och avsikten med denna förhållan-
devis låga summa var att även bönderna i länet skulle kunna vara med. Vid 
sammanträdet anmälde sig 31 personer för att tillsammans teckna 239 lotter i 
bolaget. Det övervägande antalet tillhörde länets ståndspersoner med lands-
hövding Gyllenborg i spetsen som tecknade sig för 20 lotter. Bland övriga 
delägare återfinns bl. a. domprosten Fortelius, överstelöjtnanten Ramsay, 
borgmästaren Wagert och lektor Borgström; avsikten att nå utanför ståndper-

                               
94 Kommerskollegii riksdagsrelation 1751. KKA. RA. Kommerskollegium t. Kung. Maj:t d. 
26 sept. 1746. 
95 Landshövdingerelation 1751. R 3004. RA.  
96 Gyllenberg t. kommerskollegium d. 14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
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sonernas krets nåddes i och med att ett antal bönder tecknade sig för några 
lotter.97 

År 1755 kunde Gyllenborg berätta att i städerna Helsingfors, Borgå och 
Ekenäs hade det bildats en Fiskerisocietet, vilken erhöll kunglig stadfästelse 
den 2 oktober 1753. Verksamheten hade påbörjats i Östersjön med att fånga 
torsk, sik, kabeljo och fjällfisk – förutom naturligtvis strömming. Fiskred-
skap och fiskare kom från Österbotten och andra orter. Resultatet hade inte 
hittills varit uppmuntrande, även om förhoppningarna var stora. Under 1754 
erhölls endast 30 tunnor insaltad strömming och det var angeläget att detta 
nya bolag nu erhöll stöd av olika slag av kronan, så att inte projektet skulle 
avstanna.98 

År 1755 rapporterades att bolaget hade fångat 86 tunnor strömming detta 
år, vilket var en ökning mot de 44 tunnor som fångades föregående år - här 
rör det sig tydligen inte om insaltad strömming. Nu behövdes ordentliga 
kungliga privilegier för att inrättningen som ännu befann sig i sin ”späda 
början” skulle kunna utvecklas.99 Bolaget var också intresserat av att samma 
år inlösa ett hemman i Borgå socken Ånäs nr 2 framför bonden själv, efter-
som den skulle kunna användas vid verksamhetens utvidgande.100 

Tänkbara åtgärder för att förbättra fisket 
Södermanland 
Det vore bra om ett bolag blev inrättat för strömmingsfångsten, men borgar-
na i Nyköping kunde inte engagera sig i detta, eftersom staden delvis hade 
lamslagits av interna strider. Nu hade tydligen magistraten förmått de tre 
borgare som bodde på Stadsholmen/Fembören att med tre andra personer 
som ägnade sig åt fiske bosätta sig på de holmar som var anslagna för magi-
straten och där hade de byggt några hus.101 

För Trosa var ett allvarligt hinder för fiskets utveckling bristen på skog 
och trävirke för att bygga båtar och laggekärl. Detta skulle kunna åtgärdas 
genom att virke från allmänningar och kronoskogar fick användas av stadens 
borgare efter behöriga utsyningar. Den uppmuntran och det initiativ som 
Kungl. Maj:t hade gjort tidigare hade inte haft någon direkt inverkan för 
fisket i Trosa.102 

                               
97 Landshövdingen i Nyland  t. Kungl. Maj:t d. 22 maj 1753 m. bil. Skrivelser till Kungl. 
Maj:t. RA.  
98 Landshövdingerelation 1755. R 3091. RA.  
99 Landshövdingen i Nyland t. Kungl. Maj:t d. 8 okt. 1755. Skrivelser till Kungl. Maj:t. RA. 
100 Landshövdingen i Nyland t. Kungl. Maj:t d. 13 nov. 1755. . Skrivelser till Kungl. Maj:t. 
RA.     
101 Nyköping t. landshövdingen d. 26 april 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
102 Bunsell t. landshövdingen, ankom d. 2 maj 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
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Några direkta förslag på hur fisket skulle kunna upphjälpas hade borgarna 
inte, ”ankommer på den store Gudens välsignelse, som både kan öka välsig-
nelsen och det i sinom tid förminska”.103 

Fisket i Östersjön angavs 1751 att sedan den senaste riksdagen mera för-
kovrat sig än minskat. Borgerskapet i Trosa hade genom mera kunnigt folk 
och tillräckligt antal redskap utvidgat strömmings- och torskfisket.104  

Borgarna i Trosa menade två år därefter att där bland dem fanns redan 
tillräcklig kunskap och den kunde knappast förbättras. Förbättringar skulle 
dock åstadkommas om fiskarna fick de förmåner som fabriksfolk hade, fick 
sätta upp sina fiskebodar utan markägarens tillstånd och av allmänna medel 
fick förskott för att skaffa fartyg och redskap.105 

På Tidbladhs förfrågan om de ville skicka vissa lämpliga män för att nå-
gon tid i Fiskerikompaniets tjänst inhämta kunskap, blev svaret att detta inte 
bara var omöjligt, utan också onödigt – de kunde redan så mycket som be-
hövdes inom sitt näringsfång. Eftersom de också var skyldiga att fullgöra 
vissa dagsverken fanns ingen möjlighet att ägna mer kraft åt fisket.106 

Gotland 
Den kanske allvarligaste orsaken varför fisket inte utvecklades enligt lands-
hövdingen 1742 var att detta och föregående år saknades det folk på grund 
av utskrivningarna.107 Bönderna på södra Gotland pekade främst på bristen 
på salt, hampa och lin och de höga priser som begärdes för varorna av bor-
garna i Visby. Tidigare hade köpts bundna nät av bönder från Ösel som bru-
kade komma till fiskelägena. Bristen på nät och garn gjorde att nu endast 
fem eller tio inhemska båtar kom till fiskelägena, mot mellan 20 och 60 fis-
kebåtar tidigare.108 

Bönderna på norra delen av Gotland svarade på en direkt fråga om hur 
fisket skulle kunna upphjälpas och förbättras. Alla menade då ”att de intet 
bekvämligare sätt uppfinna kunna, än det deras förfäder före dem och de 
jämväl sedermera brukat hava. I samma ord utlät sig och samtliga nämnde-
männen uppå häradshövdingens till dem gjorda föreställning och tillfrågan”. 
Allt var alltså bra och inget kunde förbättras.109 Kommerskollegium tog dock 
vid denna tid ett initiativ som rörde att en kunnig person när det gällde fiske-
redskapens tillverkning skulle skickas efter från Bohuslän.110 

Fiskerierna kunde upphjälpas om ett bolag bildades – detta verkar de fles-
ta vara eniga om. De förmåner som redan fanns i den kungliga förordningen 

                               
103 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
104 Landshövdingerelation d. 2 sept. 1751. RA 3004. RA 
105 Bunsell t. landshövdingen, ankom d. 2 maj 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
106 Tidbladh t. landshövdingen d. 25 jan. 1753. F IV:37. Huvdark. KKA. RA. 
107 Landshövdingerelation 1742. R 2843. RA. 
108 Landshövdingen t. kommerskollegium d. 29 okt. 1743 m. bil. R 2914. RA. 
109 Landshövdingen t. kommerskollegium d. 29 okt. 1743 m. bil. R 2914. RA. 
110 Kommerskollegii  riksdagsrelation 1751. KKA. RA. 
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1748 kunde dock inte hjälpa Visby.111 Ett bolag skulle förbättra situationen 
även utanför staden, men förordningen hade ingen verkan eftersom den tyck-
tes lämpa sig mer för Visby, där det också borde finnas mer arbetskraft. På 
landet kunde bönderna bara tidvis ägna sig åt fisket, eftersom jordbruket tog 
nästan all deras tid.112 

Nyland 
Eftersom befolkningen i Nyland inte kände till hur man fiskade med skötar 
till havs föreslog landshövding Gyllenborg att fiskare från Åbo län samt från 
Västerbotten och Österbotten skulle uppmanas att bosätta sig i länet. Lands-
hövding Piper i Österbotten skickade också till Helsingforsområdet tre per-
soner, men med villkoret att de efter tre år skulle återkomma till länet. 
Landshövdingarna i Åbo och Västerbotten menade att detta inte var möj-
ligt.113 

Genom landshövdingens försorg hade redan för flera år sedan korrespone-
rats med landshövdingarna i Åbo och Göteborg om att skicka fiskare dit för 
att erhålla undervisning. Detta var nu något som skulle ankomma på det 
blivande fiskekompaniet.  

Frågan ansågs främst röra sjöstäderna och skärgårdsbor, för på landet 
fanns bara bönderna och de hade fullt upp med sina gårdar.114 Landshövding-
arna i Bohus och Åbo län lovade omkring 1755 att översända några personer 
som hade kunskap om fiske till Gotland. Från Bohuslän kom också en per-
son som begrep sig på att göra redskap och att bygga fiskefartyg.115 

För att lära befolkningen i Nyland hur skötfiske bedrevs hade landshöv-
dingen 1749 tillskrivit sin kollega i Stockholm och framfört att det vore 
önskvärt att någon fiskare från Södertälje eller Norrtälje kunde flytta till 
Finland. I gengäld skulle denne få en tomt för att där bygga sig ett hus och 
ett antal frihetsår. Två år därefter hade dock endast en man från Norrtälje vid 
namn Grönberg flyttat till Finland. Våren 1751 kom dock ytterligare en fis-
kare Grund från Norrtälje till Ekenäs och där fick han sex års frihet från alla 
utskylder av magistraten. Staden hade dock inga egna fiskevatten, men 
Grund hade dock påbörjat fiske vid Ljusterö som låg en halv mil ut i havet 
från Pojo sockens skär och detta hade skett med tre skötar. Därmed hade han 
erhållit större fångster än andra som använde notar. Han var också beredd att 
på Ljusterö bygga sig en fiskebod och han drog not på platser där sådant 
aldrig tidigare hade skett. Förhoppningar fanns att det på Ljusterö skulle så 
småningom kunna växa upp ett fiskeläge.116 Landshövdingen blev av detta än 

                               
111 Visby rådhusrätts prot. d. 25 dec. 1752. F IV:37. Hvdark. KKA. RA 
112 Skrivelse d. 9 april 1753 t. landshövdingen. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
113 Kommerskollegii  rikdagsrelation i koncept 1755. Hvdark. KKA. RA.  
114 Skrivelse  d. 9 april 1753 t. landshövdingen. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
115 Riksdagsrelation 1755. R 3092. RA. 
116 Landshövdingerelation 1751. R 3004. RA. 
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mer styrkt i sin tanke att fler fiskare borde flytta från Sverige till Nyland för 
att därigenom stimulera verksamheten.  

Någon möjlighet att påverka arbetet vid Sveaborg för att förbättra fisket, 
ansågs 1753 knappast möjligt. Någon kunskap om hur havsfiske skulle be-
drivas fanns inte heller, liksom om redskap och båtar. Det var angeläget att 
de premier som skulle utbetalas enligt den nya kungliga förordningen för 
fiske snarast utbetalades. Det planerade bolaget borde också få lämpligt 
stöd.117 

Behovet av utbildning för havsfiske var stort liksom hur större notar 
byggdes. Något intresse från städernas sida eller från landsbygden att skicka 
personer till Fiskerikompaniet i Stockholm för att där gå i lära fanns inte; ett 
skäl som här anfördes var bristen på arbetsfolk på orten.118 

Sammanfattande analys 
Forskningar rörande fiske och utnyttjandet av de marina resurserna i äldre tid 
är få. För Sverige var obalansen mellan värdet av importerad och exporterad 
fisk under frihetstiden närmast förskräckande. Stora summor betalades för 
importerad fisk, medan exporten var närmast försumbar – både i form av 
värde och kvantitet. Det blev därför en nationell angelägenhet för främst 
ståndsriksdagen, men också för centrala myndigheter, att stimulera fisket. 
Arbetet på detta tog fart vid mitten av 1740-talet för att under 1750-talets 
första år få genomslag genom nya författningar och skapandet av Fiskerifon-
den som gav främst fiskerikompanier möjlighet till premier för fiske. 

Den värdemässiga importen av fisk av olika slag från östra delen av Ös-
tersjön var obetydlig och detta gäller även kvantiteterna. Något högre siffror 
har noterats från södra och sydvästra delen av Östersjön. Den absolut största 
delen av importen kom från Danmark/Norge, där det inte alltid går att sär-
skilja fisket i Östersjön och de danska öarna från övriga delar av det danska 
riket. Resultatet ger dock en bild av en närmast total dominans för 
dansk/norska fiskvaror i Sverige under den studerade perioden 1745-1755. 
Importen av fisk från övriga delar av Östersjöområdet var således i detta 
perspektiv närmast försumbar. Viktigast var sill, olika varianter av torsk och 
gråsej.  

Den värde- och kvantitetsmässigt obetydliga exporten av fisk från Sverige 
skulle kunna tolkas som att nästan all fisk konsumerades inom landet. Ingen 
nämnvärd reexport skedde. Kvantiteterna av inhemskt fångad fisk i Öster-
sjön under perioden går inte nu att uppskatta. De regionala studierna av Sö-
dermanland, Gotland och Nyland ger dock inga belägg för stora fångster av 
fisk från svensk sida – snarare tvärtom. 

                               
117 Gyllenberg t. kommerskollegium d. 14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
118 Gyllenberg t. kommerskollegium d. 14 juni 1753. F IV:37. Hvdark. KKA. RA. 
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Den svenska skärgården med sina öar och skär var betydelsefull i Söder-
manland och fiskelägen fanns långt ut i havsbandet. När det gällde Gotland 
fanns ingen egentlig skärgård utan allt fiske skedde egentligen ute på öppna 
havet. Nyland hade en stor skärgård, men huruvida den bedömdes ha någon 
direkt betydelse för fiskets omfattning har inte kunnat klarläggas. Vid Sö-
dermanlands kust fångades vid fiske både inomskärs och längre ut på öppna 
havet ett stort antal sorters fisk, men strömmingsfisket var det mest betydan-
de och hade störst omfattning. Likartade förhållanden gällde för Gotland, 
även om antalet fångade olika arter var betydligt mindre där. Skärgården vid 
Nyland ansågs fiskrik och framför allt fångades strömming, men näringen 
ansågs outvecklad. 

Vid mitten av 1700-talet ansågs att strömmingsfångsterna allmänt hade 
avtagits, även om fiskelyckan kunde variera år från år. Orsakerna till detta 
berodde till större delen på sådant som brist på arbetskraft och att andra när-
ingar lönade sig bättre. Byggandet av Sveaborgs fästning ansågs ha skrämt 
bort fisken från den finska skärgården. Saltning och inpackning – av ström-
mingen - skedde i land och förefaller det i enlighet med kronans bestämmel-
ser, även om förhållandena på detta område är lite oklara för Nyland. När det 
gällde båtar, nät och fiskeredskap förfärdigades de nästan uteslutande av 
fiskarna själva, men ibland kunde sådant köpas från annat håll. Fiskkärlen 
tillverkades lokalt, men kröntes på sedvanligt sätt och också i enlighet med 
en kunglig förordning – utom möjligen i Nyland.  

Avsättningen av fisk från Södermanland skedde till bönderna på landet, 
men även till närliggande städer som Stockholm, Nyköping, Södertälje, 
Strängnäs, Arboga och Västerås. Här finns ett ordentligt marknadsområde, 
men omfattningen och kvantiteterna är oklara och fisk i olika former var 
endast en del av handelsutbytet. På Gotland och Nyland bedrevs egentligen 
enbart husbehovsfiske och mycket ringa fisk såldes, även om det skedde viss 
införsel till Helsingfors och försäljning där. Priserna på fisk av olika kvalité-
er varierade och detta berodde naturligtvis på kvalitén, men också på skif-
tande efterfrågan och tillgång. Kvantiteten fångad fisk varierade, men var 
störst i Södermanland där årliga försäljningar på 1500-2000 tunnor ström-
ming och 100 tunnor torsk inte förefaller ha varit ovanliga. Någon egentlig 
utrikes export av fisk från de studerade länen förekom inte. En reflektion blir 
att den fångsten var en obetydlighet jämfört med en årlig import av sill från 
Danmark/Norge på mellan tjugo och fyrtio gånger den mängden. Proportio-
nerna när det gällde torsk var av samma storleksordning. 

Antalet personer som helt yrkesmässigt sysslade med fiske är svårt att 
uppskatta, men i Södermanland var det säkert omkring 50 personer eller 
snarare hushåll, men för de två andra länen finns inga direkta siffror. Antalet 
fiskare bör ha varit betydligt lägre där, med tanke på att fisket hade mindre 
omfattning i dessa län.  

De spridda försöken att utveckla näringen genom förbättrade metoder 
hämmades av sådant som brist på skog och trävirke och avsaknad av arbets-
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kraft. En starkt negativ inställning till nya metoder och ny kunskap på områ-
det kan förmärkas, men när sådana någon gång prövades hade de till synes 
god effekt. Hur fiske skulle bedrivas på öppna havet från större båtar och 
med större besättningar var oftast okänt. Förändringar behövdes också när 
det gällde tillverkningen av fiskeredskap. Det förefaller dock som om många 
ståndspersoner var eniga om att bolagsbildningar kunde föra näringen framåt 
– det kanske var svårt att direkt vända sig mot de statliga ambitionerna på 
detta område. Det är också tydligt att ansatser till bolagsbildningar började 
förekomma vid mitten av 1700-talet och då helt i linje med kronans uttalade 
önskemål. Planerna på ett sådant i Nyköping hade inte varit framgångsrikt. 
Ett initiativ i den riktningen hade tagits redan 1743 på Gotland, men också 
det med föga framgång. Några år därefter fanns två grupperingar som ville 
bilda fiskerisocieteter på Gotland, men deras försök misslyckades. Initiativet 
i Nyland lyckades bättre och 1753 fanns i Helsingfors, Borgå och Ekenäs en 
Fiskerisocietet för fiske i Östersjön, vars framgång när det gäller fångst-
mängd ändå var begränsad de första åren. På andra håll i Sverige hade också 
Fiskerikompanier bildats och med blandad framgång. Det är helt klart att 
intresset för bolagsbildningar och de förmånliga statliga privilegierna kom 
från samhällets översta skikt – adeln och de ofrälse ståndspersonerna. Bety-
delsen och omfattningen av de olika Fiskerikompaniernas verksamhet åter-
står dock att utreda – men vad som nu är känt är att premieutbetalningarna 
till framför allt Fiskerisocieteten var betydande. 

Denna studie visar att mängden införd fisk var mycket stor. Importen  av 
fisk av olika slag – framför allt från Danmark/Norge - måste alltså ha haft en 
stor betydelse för den svenska folkhushållningen vid mitten av 1700-talet. 
Att minska det utländska beroendet blev en nationell angelägenhet. 
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