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Bohusläns sillperioder 
 

Av fil. Doktor Hans Höglund 
 

Ur Vikarvets årsbok 1974 1975 
 

Den svenska provinsen Bohuslän som före 1658 var en del av Norge, har uppnått 

fiskerihistorisk ryktbarhet genom den diskontinuitet dess sillfisken uppvisat genom tiderna, 

Perioder om 20 till 60 år med en överflödande ymnighet av sill har växlat med förhållandevis 

mycket längre mellanperioder utan något nämnvärt sillfiske. Landvadar och sättgarn var 

fordom de enda sillredskap som man kände till och kunde bruka, Då dessa är bundna till 

strandens omedelbara närhet, var sillfiske endast möjligt under den ovillkorliga 

förutsättningen att sillen trängde in i skärgård och fjordar. Även om sillen stod tätt i öppna 

Skagerack, vilket med största sannolikhet då och då har inträffat, var den oåtkomlig för 

bohusläningarna. 

 

Inte förrän vid det senaste sekelskiftet löstes det bohuslänska sillfisket från bundenheten till 

kusten. Då inleddes den process av redskapens och de tekniska hjälpmedlens enorma 

utveckling mot en effektivitet, som gjort det möjligt att uppsöka och fånga sillen varhelst den 

befinner sig, även mitt i vintern; en effektivitet vars ohämmade utnyttjande under 1960-talet 

ledde fram emot en kraftig överfiskning och hotande förintelse av de nordeuropeiska 

sillbestånden. 

 

Följande huvudfrågor rörande de s.k. sillperioderna pockar på svar: 

Hur förhåller det sig med den lagbundenhet, varmed perioderna under det senaste årtusendet 

ansetts ha uppträtt? 

 

Var sillmassornas ymnighet så ofantlig som utmålats? 

Vilket eller vilka slag av sill var det som orsakade dem? 

Har de bohuslänska sillperioderna alternerat med liknande perioder på Väst-

Norge? 

 

 

1. SILLPERIODERNAS FÖRMENTA LAGBUNDENHET 

Det var den svenske zoologen och sillforskaren A. V. Ljungman (1841-1901), som präglade 

uttrycket "De stora sillfiskenas sekulära periodicitet". Mot sin vilja åstadkom han att det efter 

hand gick trolldom i ordet sillperiod. Detta trots att det just var fördomar och vidskepelse 

jämte förutfattad och indoktrinerad kammarlärdom som han ville bekämpa. 

 

Efter sex års studier av de skandinaviska sillfiskenas historia ansåg sig Ljungman kunna 

fastslå att det fanns en utpräglad lagbundenhet i de bohuslänska sillfiskenas uppträdande, 

som, han menade kunde spåras tillbaka ända till vikingatiden. Han fann dem vara sekulärt 

periodiska (Ljungman 1879). 

 

På samma sätt som man gjort tidigare från 1800-talets mitt beträffande växlingarna i 

väderleken, skördarna, gräshoppstågen o.s.v. sammanställde Ljungman de stora sillfiskena 

med den 55 ½ -åriga periodicitet, som astronomen Schwabe 1843 hade upptäckt hos 

fläckbildningen på solens yta. 
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19 1867-1922     (Rikt fiske begynt 1877).                       9 
18 1811-1806    (Intet rikare fiske). 

17 1755-1810    (Rikt fiske 1748-1808, hvilket serskildt 8 

under senare fjärdedelen af 1700-talet antog ofantliga 

 dimensioner). 

16 1099-1754    (Intet nämnvärdt rikare fiske förrän mot slutet 

 af perioden från 1747 eller 1748). 

15 1648-1698    (Rikare fiske åtminstone mellan 1660 och1080), 7 

14 1587-1642    (Intet rikare fiske). 

13 1531-1586  (Synnerligt rikt fiske åtminstone mellan 6 

1556 och 1587). 

12 1475-1530    (Intet rikare fiske). 

11 1419-1474    (Rikare fiske åtminstone omkring  medlet 

af århundradet).                      5 

10 1363-1418    (Intet rikare fiske). 

9 1307-1362   (Synnerligt rikt fiske åtminstone under 

förra tredjedelen af århundradet, hvilket dock antagligen  4 

begynt redan under slutet af det nästföregående samt  

kanske fortfarit intill digerdöden?). 

8 1251-1306    (Under början och medlet af  perioden 

åtminstone intet rikare sillfiske, ehuru sådant dock antagligen 

 begynt emot slutet af densamma). 

7 1195-1250    (Antagligen rikare fiske, under hvilket 

Gullholmen, Öckerö m.fl. ödeöar bebyggdes samt    3  

Marstrand och Dragsmarks kloster anlades). 

6 1139-1194. 

5 1083-1138   (Antagligen ett rikare fiske, under hvilket 

Konungahella nådde betydenheten af kanske hela  2 

nordens främsta handelsstad). 

4 1027-1082. 

3 971-1026    (Rikare fiske åtminstone under Olof den 1 

heliges regering). 

2 915-970    (Intet rikare fiske under Gunhildssönernes 

regering åtminstone). 

1 859-914 

 

 

Figur 1. Fotografisk återgivning av A.V. Ljungmans schema över- de bohuslänska sillfiskenas 

samband med solfläckarnas 55,5-åriga periodicitet. 

Originaltabellen, som publicerades 1879, är här kompletterad med numrering av 

solfläcksperioderna (i vänstra marginalen) och av de ljungmanska sillperioderna (i högra 

marginalen). 
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Utgående från den på Ljungmans tid senast förflutna 55 ½ -åriga solfläcksperioden, den som 

sträckte sig mellan solfläcksminima 1810 och 1867, urskilde han bakåt en rad av nitton 55 ½ -

årsperioder. Under varannan av dessa skulle "den riktiga hafssillens periodiskt ymniga 

förekomst" ha inträffat vid Bohusläns kust, på så sätt att ofantligt rika sillfiskeperioder 

omväxlat med mindre rika. Detta åskådliggjorde Ljungman genom olika typsorter i sitt 

periodschema. (Fig. 1). 

 

Till det ljungmanska periodschemat anslöt sig med tiden allt flera författare. Några av dessa 

visade sig vara mera "periodicitetsfrälsta" än Ljungman själv. 

 

Otto Pettersson, (1848-1941), den som oceanograf välkände och ryktbare svenske 

kemiprofessorn., spann vidare på Ljungmans periodschema. Men han ställde det i samband 

med ett annat slag av celesta fenomen, nämligen vissa "tidvattensfenomen som regeras af 

månkonstellationer hvilka återkomma med 111 års period" (Pettersson 1922). Till detta är det 

nödvändigt att som hastigast återkomma i slutet av denna, framställning, då en annan sida av 

sillperiodproblemen flyktigt skall beröras; här skall endast påpekas att Pettersson inte hade 

några egna nya synpunkter att komma med rörande sillfiskets historia. Han accepterade den 

ljungmanska periodiciteten såsom historiskt dokumenterad och företog inte någon kritisk 

granskning av dess tillförlitlighet. 

 

Nutida historiker, som ägnat de bohuslänska sillperioderna något intresse, ställer sig 

emellertid mycket kritiska och avvisande till den supponerade lagbundenheten i Ljungmans 

periodschema. Av de nio sillperioder, som schemat upptar, är det endast de följande tre: 1556-

1589, 1747-1808/9 och 1877-1906, som det råder enighet om. För 1500- och 1800-

talsperioderna är enigheten fullständig beträffande begynnelseåren, men mindre fullständig 

beträffande avslutningsåren, alltefter olika bedömningsgrunder (Dalen 1941; Holmberg 

1963). 

 

Men man behöver inte vara historiker av facket för att ställa sig ytterst skeptisk inför 

Ljungmans dokumentation av de fem medeltidsperioderna. Det förekommer alltför mycket av 

antaganden och förbehåll och rena gissningar, som lagts till grund för de djärva historiska 

slutledningarna. 

 

Konklusionerna blir att ingen, vare sig nu eller tidigare, har ifrågasatt att bohuslänska 

sillperioder existerat. – Fakta från 1500-, 1700- och 1800-talen kan ju ej förnekas. – Men den 

strängt lagbundna sekulära periodicitet, som Ljungman räknade med, kan inte bara 

betvivlas utan måste anses vara vederlagd. Under alla förhållanden är det fullkomligt 

uteslutet, att man på basis av det ljungmanska periodschemat skulle kunna förutspå årtalet då 

en ny bohuslänsk sillperiod kunde väntas börja. 

 

2. FÅNGSTERNAS RIKLIGHET 

Äldre uppgifter om den mängd sill som fångades under perioderna är oftast starkt överdrivna, 

liksom även antalet människor som var engagerade i fiskeribedriftens olika grenar. Inte förrän 

under 1800-talsfisket prövades insamling av fångststatistik direkt vid landnings- eller 

fiskeplatserna. För de äldre perioderna är fångstmängderna huvudsakligen beräknade på 

grundval av tullverkets räkenskaper, vars tillförlitlighet är desto osäkrare ju längre tillbaka i 

tiden man går. 

 

2.1.  För1500-talet finns det en dåtida skildring, som talar om årliga exportmängder av 50 

000 läster - l läst = 12 tunnor å ca 150 kg, vilket skulle motsvara ca 90 000 ton (Tomfohrde 
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1914, med stark reservation). Denna siffra har på senare tid kraftigt reducerats, och den 

kvantitet som passerade Öresund, den viktigaste exportvägen, kan inte uppskattas till mer än 

ca 10 000 ton per år (Holmberg 1963). Nästan uteslutande var det sättgarn som användes 

denna period. 

 

2.2.  För 1700-talsperioden uppges det, med starka förbehåll, att fisket under sitt optimala 

skede från slutet av 1780-talet till slutet av 1790-talet "gav årsfångster på 2 milj. hl och 

däröver och att fångsten under de rikaste åren nått upp emot 3 milj. hl" (= ca 270 000 ton) 

(Nilsson 1963). Under 1700-talet begagnades så gott som enbart landvadar. 

 

2.3.  För1800-tatsperioden kan årsfångsternas växlingar följas på diagrammet i fig. 2. Som 

synes var det endast under de nio vintersäsongerna 87/88 - 95/96, som utbytet översteg l milj. 

hl, med en topp under 1895/96 på i runt tal 2.4 milj. hl (= ca 216 000 ton). 

Emellertid skulle inte ens den noggrannaste fångststatistik kunna ge en uttömmande och 

rättvisande bild av sillstimmens talrikhet och täthet. Hur mycket som fiskas beror ju alltid på 

avsättningsmöjligheterna. En ofta upprepad kommentar i de officiella årsberättelserna fram 

tom 1895/96 var att "uppköpare tröt och priset sjönk så att det inte längre lönade sig att fiska, 

trots att sill fanns i överflöd". Detta gällde i synnerhet landvadfisket. 

Figur 2. Fångstutbytet av sill i Skagerack under vintersäsongerna 1877/78- 1906/07. 

Varje årsutbyte är uppdelat i tre grupper efter de tre kustområdena på vardera sidan om 

gränsen mellan Norge och Sverige enligt följande: 

För Bohuslän motsvarar:                  För Östlandet motsvarar: 

högra stapeln södra landskapsdelen       vänstra stapeln 0stfold 

mellanstapeln mellersta landskapsdelen     mellanstapeln Vestfold 

vänstra stapeln norra landskapsdelen         högra stapeln Telemark, Aust- och 

Vest-Agder  

Anm. 1. Fyllda delar av staplarna: garnfångster; 

Tomma delar av staplarna vad- (not-) fångster. 

Anm. 2. För Bohuslän är fångsterna tillgodoräknade de kustdistrikt, där redskapens ägare var 

bosatta. 

Anm. 3. För Ostlandet är fångsterna tillgodoräknade de fylkes-kuststräckor, där de var 

fiskade. 
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Vintern 1896/97 sjönk det totala utbytet till 1/6 á l/7, av föregående vinters toppnotering. 

Sillstimmen gick inte längre så kloss in på stränderna som förut, och blev svåråtkomliga för 

landvadarna. De snörpvadar som tidigare anskaffats togs åter fram och nya beställdes och 

kom till användning. Fortfarande var det dock ett skärgårdsfiske som bedrevs, även om det 

huvudsakligen var förlagt till den yttre skärgården. 

 

Den sista inomskärssäsongen med ett någorlunda givande fiske var 1898/99. De fyra därpå 

följande vintrarna var närmast miserabla; alltjämt var det dock ett inomskärsfiske. Men under 

säsongen 1903/04 började snörpvadslagen montera in motorer i sina båtar, och därmed blev 

det övervägande ett havsfiske, där man dock till en början höll sig ganska nära kusten mellan 

Måseskär och Vinga. "Man gick ut och fiskade, där sillen fanns att tillgå" (A. H. Malm i 

berättelsen för 1903/04, s 17). 

Den sättgarnsfångade sillen rönte vanligtvis livlig efterfrågan. Men trots att flera av de 

bohuslänska fiskarna övergick från landvadfisket till det mera lönsamma sättgarnsfisket, gav 

detta endast mellan 8 och 16 % av den landade totalfångsten under de nio rikaste åren. 

 

3. SILLSORTERNA UNDER PERIODERNA 

Det kan anses som i högsta grad sannolikt, att de former (raser, underarter) av sill som i våra 

dagar urskiljs i de nordostatlantiska havsområdena, även fanns där för 500 och 1000 år sedan. 

Med lika stor sannolikhet kan man också utgå ifrån att det var en och samma sillform, som 

utgjorde huvudorsaken till sillperioderna, d.v.s. att huvudkomponenten i den bohuslänska och 

den östlandske skärgårdens sillinvasioner under 1800-talet var densamma som under 1700- 

och 1500-talen. Det är endast från dessa tre sekler som källorna ger sådana upplysningar om 

själva sillen och dess beskaffenhet, att de genom analogislut tillåter anknytning till eller 

identifiering med någon av de nu kända och definierade sillraserna. 

 

Eftersom man ända in på 1800-talet inte gjorde någon åtskillnad på olika sillsorter - man skar 

all sill över en kam - är det en tillfällighet om man finner något betydelsefullt särmärke, som 

pekar åt ett bestämt eller troligt håll. Storleken t ex är ett osvikligt medel att skilja atlanto-

skandisk sill (se Fig. 3, s 18) - när den är fullvuxen - från all annan sill. Om man på något sätt, 

oftast indirekt, kan finna antydningar om sillens storlek: längd eller vikt eller volym, har man 

något att gå efter. Ännu så sent som i slutet på 1800-talet har uppgifter om sillens storlek fått 

fälla utslaget. 

 

3:1. Källorna från 1500-talsperioden, vari något om sillens beskaffenhet finns att hämta, är 

mycket sparsamma och utgörs dels av den norske prosten Peder Clausson Friis' (1545 - 1614) 

beskrivning över Norges, inklusive Bohusläns, Naturhistoria, dels av den danske kungens 

påbud och förordningar. 

 

CIaussön omtalar att det före hans tid pågått ett "megit herligt sildefiskend i Karmsund oc i 

Fjordene der omkring, imellem Stavanger oc Bergen", som skulle ha hållit på intill 1560 och 

sedan slutat. Han säger vidare: Det andra sillfisket var vid Marstrand och under "Vigsiden" 

(Viken = norra delen av Bohuslän) från Marstrand till Homburgsund och det skulle begynt "at 

gaa til heden ved Anno 1556 iche mange Åar forrend det Nordfischende Affgich". Givetvis 

ligger det nära till hands att i dessa båda yttranden finna belägg för att det västnorska och det 

bohuslänska fisket omväxlat med varandra (alternerat), men man får inte underlåta att fästa 

uppmärksamheten på en annan passus hos Claussön där han säger (i övers.) "att den 

bohuslänska sillen var så stor att av den endast kunde saltas åtta valar (== 640 st.) i en 

tunna men att öen, som fordom gick till mellan Bergen och Stavanger, var större". Det talar 
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rakt inte för fastmera mot antagandet att det skulle ha varit norsk atlanto-skandisk sill i de 

båda områdena. 

 

En annan fingervisning om den bohuslänska 1500-tals-sillens storlek finner man i en kunglig 

förordning om den s.k. Årsillen, som var ett slags direktskatt. Den skulle betalas in natura 

utav den största och bästa sillen som fångades i början av säsongen. Årsillen räknades inte, 

utan vid erläggandet av skatten mättes den med ett "målkärl av 3 valars (= 240 st.) eller 

ungefär 1/3 tunnas rymd". Om man utgår från att en hel mätartunna på 1500-talet rymde 139 

liter, skulle det gå ca 520 sillar på en hl, vilket passar ganska väl in på Nordsjöns banksill i 

våra dagar. 

 

3.2. Tyvärr är även 1700-talet mycket fattigt på urkunder, som har något konkret att förtälja 

om hur sillen i Skandinavien var beskaffad. Den enda tryckta, hittills kända källan härrör från 

den norske teologie honorärprofessorn Hans Ström (1726-1797), mera berömd som 

naturforskare än som präst. Han utkom 1781 med en skrift i den svenska "Hushållnings 

Journal", som hade titeln "Sammanlikning imellan de Norrska och Svenska Fiskerier". Häri 

omtalas att när Norge - närmast avsåg väl Ström sin ungdoms hembygd Sunnmöre - under de 

första åren av 1700-talet hemsöktes av en svår missväxt, kom räddningen i form av ett rikt 

sillfiske, som börjat 1736 och som under de svåraste oåren blev överflödande rikt. Detta fiske 

"varade in til år 1756, då sillen så godt som öfvergaf Norrige". Enligt andra källor var det 

emellertid endast från Möre som sillen försvann: söder om Stat fortsatte sillfisket ytterligare i 

trettio år. Det väsentliga just nu är hur Ström kommenterar sillens försvinnande från Möre, 

och det lyder: "Sedan sillen således vid pass i tjugo år hade besökt de Norrska Kuster, vände 

den sig til de Svenske som i lika så lång tid eller något mera hafva varit i besittning af detta 

Fiske. Dermed påstår jag dock icke, at den sill som nu går til Sverige skall vara den samma 

som förenämde Vår- eller Hval-sill, med hvilken den, efter de prof af Svensk Sill som jag 

sedt alldeles ikke kan liknas hvarken i storlek och fetma; men alt detta oacktadt synes mig 

dock, at imellan det Svenska, och Norrska Sill-fiskeri är en stor likhet" (förf. kursivering), 

vilket är obestridligt: båda var ju utpräglade inomskärsfisken. – Ström utvecklar sedan sin syn 

på den svenska sillen och "uträknar ät den är en gren av den Norrska . en verkelig yngel 

deraf". Han säger också att den är medelmåttligt stor. Det tjänar ingenting till att fördjupa sig i 

Ströms spekulationer över sillens biologi, vilka ganska oreserverat anslöt sig till 

borgmästarens i Hamburg, Joh. Andersson välkända hypotes om en årlig nedvandring av 

sillmassorna från deras förmenta stamort under nordpolens istäcke. I detta sammanhang 

viktigare är de av Ström meddelade, nyss återgivna, faktiska iakttagelserna. 

 

Genom en ren lyckträff har ett säkerligen tidigare obekant fynd gjorts, som ger en antydan om 

1700-talssillens storlek. Det inrymmes i några handskrivna rader, nedtecknade av J. L. 

Rutensparre (1752-1828) i ett honom tillhörigt interfolierat exemplar av "Trangrums-Acten". 

*) 

Anteckningen ifråga är daterad Marstrand den 18 dec. 1793 och det åsyftade partiet lyder: 

"En ovanlig stor watd sill har synts och fångats, omkring 20 lod hvarje sill. **) Idag drogs 

här i hamnen omkring 900 tr (tunnor) ... en båt af 8 tr nyss nämnd stor sill är bödt (bjuden) 

40 skilling tunnan utan att ägaren, som den fångat för sådant pris vill den sälja". 

*) Rutensparre hade som ung kapten spelat en framskjuten roll vid Trangrums-Actens 

tillblivelse 1783/84 (Höglund 1972 s 18-25). Under åren 1792-1799 var lian överste och 

kommendant på Karlstens fästning i Marstrand. 

**) Kursiverat av förf. 
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Eftersom ett lod motsvarar 13.28 gram, vägde den omnämnda sillen i medeltal 266 gram per 

styck. Denna viktsuppgift säger så gott som i klartext, att huvudmassan av den sill som 

orsakade 1700-talets sillperiod absolut icke kunde ha tillhört den atlanto-skandiska stammen, 

varav ett 266-grams exemplar motsvarande en totallängd av 33-34 cm, inte är någon 

ovanlighet utan tvärtom är en genomsnittlig regel. Slutsatsen måste bli att atlanto-skandisk sill 

kunde ha förekommit, men endast som en sällsynthet. Rutensparre hade funnit sillen vid detta 

speciella tillfälle så ovanligt stor att han låtit väga den och dessutom ansett det värt att införa 

vikten, i vad som tjänade honom som dagbok. Detta kan endast betyda att den sill, som man 

dagligen var van att hantera, måste ha tillhört en mera småvuxen sort. Och det ligger då 

närmast till hands att tänka på Nordsjöns banksill. Om den här debatterade viktuppgiften skall 

anses ha något värde, förutsattes att sagesmannen hade stor erfarenhet i att bedöma sill. 

Rutensparre ägde otvivelaktigt en sådan erfarenhet alltsedan 1770-talets senare del (Höglund 

1972, s 18 se även s 85). 

 

Gynnsamma omständigheter har gjort, att sillen själv lämnat bevismaterial efter sig vid 

ruinerna av de trankokerier, som var i verksamhet under 1700-talsperioden. Utgrävningar vid 

de forna kokerierna har bragt i dagen rikhaltiga fynd av välbevarade sillskelettdelar. En 

noggrann undersökning av dessa har tillfullo klarlagt att den helt övervägande delen av 

sillmassorna, som gav upphov till 1700-talsperioden, var identisk med Nordsjöns banksill 

med avseende på såväl storlek som relationen längd till ålder och kotornas årsringsmönster. 

Dessa resultat är redan tidigare redovisade (Höglund 1972). 

 

3.3 Den senaste inomskärsperioden, 1877-1906 

Artonhundratalsperioden är ganska rik på tämligen utförliga och noggranna upplysningar. En 

hel del finner man i enskilda författares skrifter och avhandlingar samt i tidningsartiklar, 

vilkas relaterande fordrar större utrymme än som här är tillmätt. Vi får begränsa oss till de 

årliga fiskeriintendentsberättelserna, som ger möjlighet till att följa fisket är för år, vecka för 

vecka och där Bohusläns 11/2 breddgrad långa kuststräcka är uppdelad i tio distrikt från 

Göteborgs södra skärgård till gränsen mot Norge. Fångstmetoderna och deras utbyten 

redovisas åtskilda (Fig. 2). 

 

När sillen i november 1877 helt plötsligt i massor trängde in i skärgården var beredskapen för 

att ta emot den välkomna gästen mycket låg; det fattades tunnor och salt och det fattades folk, 

som behärskade sillhanteringen. Det som fattades fick hämtas från Norge. Därifrån sändes 

även, på norskt initiativ, fartyg med inte bara tomtunnor och salt utan även med tunnbindare, 

gälare och saltare samt t.o.m. kompletta garnbruk med fulltalig bemanning. 

 

Bland hemmafolket i Bohuslän var fiskarna faktiskt de enda, som inte lät sig tas med 

överrumpling av sillen. De var utrustade med stora landvadar, som de också med skicklighet 

och vana kunde begagna, trots att "fiske med not eller vad överstigande 40 famnar i längd och 

4 famnar i djup och med finare maskor än 1 tum mellan knutarna" var förbjudet enligt 

fiskeristadgan. Omständigheterna kring förbudet och dess överträdande måste här förbigås. 

 

3.3.1. Landvaden kom alltså i bruk redan vid periodens allra första början och blev det 

viktigaste och mest givande redskapet ända t.o.m. säsongen 1895/96. De första fem vintrarna 

var landvaden dessutom det enda fångstredskapet av betydelse. 

 

Hur den landvadsfångade sillen var beskaffad, är på ett eller annat sätt beskrivet i 

fiskeriintendentens årsberättelser. Mestadels är beskrivningarna så klara och entydiga i någon 

eller några detaljer, att tveksamhet inte behöver råda vid "periodsillens" identifiering med 
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våra dagars sillformer. Det finns inga direkta sifferuppgifter på sillens längd. Men indirekta, 

"omskrivande" sådana är det gott om. Den första säsongen 1877/78 var inte mer än en dryg 

månad gammal, förrän norska salteriförmän verkade i Strömstad. Vid sorteringen av den sill 

som landades där tillämpade de norska yrkesmännen samma skala som på den tiden brukades 

i Norge för fetsill, och den såg ut på följande sätt: 

 

KKK med längden  30-27.1  cm  Kiöbmandsild 

KK       „         „      27-24.1    „   Middelsild 

K         „         „      24-21.1    „   Stor Christianiasild 

M        „         ,,        21-18.1    ,,   Smaa Christianiasild 

C      mindre än      18.1       ,,   Smaa-smaa Christianiasild 

 

I en reseberättelse (otryckt) till den svenska regeringen omtalar professor F. A. Smitt, (1839-

1904), att en "ansedd" norsk salteriförman en av de sista dagarna i januari 1878 ombads ge 

sitt omdöme om en nyss anländ båtlast sill. Den största sillen i lasten blev klassad som Stor 

Middelsild eller Smaa Kiöbmandsild eller Blodsild. "Nu är den mager" sade han "men till 

sommaren blifver den fetsill". Den till storleken närmaste sillsorten i Strömstadsfångsten 

kallades av norrmannen Smaa Middelsild eller Stor Christianiasild, De minsta sillarna 

betecknades Smaa Christianiasild eller Bladsild. Han underströk dessutom ”att ingen egentlig 

norsk Vaarsild eller Graabensild här förekom”. 

 

Det var emellertid endast och allenast med avseende på storleken, som den bohuslänska sillen 

kunde jämföras eller jämställas med den norska fetsillen. Detta framgår otvetydigt av en 

passus i årsberättelsen 1877/78, som säger att "stor torr, utlekt sill, mindre lämplig för 

sättning, erhöll namn och märke af KK. Sillen motsvarade skotska sperit herring". (Kursiverat 

av förf.; sperit är tryckfel, skall vara spent). 

Proportionerna, som de olika märkena förekom i, denna första säsong, framgår av ett annat 

avsnitt i berättelsen, där det heter: "Af ett välsorterat parti, upplagdt vid Grebbestad 

innehållande 2660 t:r, bekommo 78 t:r [= 2.9 %1 märket KKK, 1185 t:r [= 44.5 %'\ märket 

KK, 1262 t:r [= 47.4 %1 märket K, 5 t:r t = 0.2 %1 märket M och 130 t:r [= 4.9 %~\ blefvo 

bressling eller skarpsill". 

 

Samtidigt som sillen uppenbarade sig i norra Bohuslän, dök den även upp på andra sidan om 

riksgränsen, inom det norska Hvalerområdet. 

 

Under säsongen 1878/79, då fisket blev en obetydlighet, dels p.g.a. ishinder, dels p.g.a. att 

sillen tydligen inte gick så nära intill stränderna, var "havssillen av alldeles samma 

beskaffenhet som året förut och kunde indelas på samma sätt". Stora kvantiteter tillfördes 

svenska hamnar från Hvalöarna, där ett fiske pågick, även sedan det svenska stängts av isen. 

 

Om vintern 1879/80, som även den gav dåligt utbyte, heter det, att "största massan var utlekt 

höstsill, blandad med vårlekande fjordsill den först fångade lämnade ganska hjälplig KK-sill 

[dvs 24.1—27 cm] mot slutet av fisket fick man märka med K och M, (alltså mindre än 24 

respektive 21 cm.). I övrigt var sillen alldeles lik de två föregående årens". 

 

Säsongen 1882/83 var "vadsillens beskaffenhet sämre än föregående år, därigenom att 

mindre procent full s.k. inmatsill än föregående år förekom och hela mängden befanns vara 

utlekt s.k. spent sill, såsom den ock av skottarna märktes". 

– Denna säsong började nämligen också skotska tunnbindare (coopers) och gälare (gutters, 

gutting-girls) samt en skotsk Branding Officer "införskrivas" till Bohuslän. 
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3.3.2. Hösten 1882 introducerades snörpvaden i Bohuslän. 

 – På den norska sidan om. gränsen prövades snörpvadsfiske redan 79/80. – Det första 

exemplaret svensk snörpvad efterföljdes redan samma höst av ytterligare tre. Alla fyra drevs 

med sådan framgång, att det stimulerade till beställning av tjugo nya, att möta nästa vinters 

fiske med. Men när den tiden kom befanns snörpvadarna vara oanvändbara, emedan sillen då 

gick så långt in i fjordarna att den "måste insamlas med de stora stängvadarne pä 4 å 5 

tunnlands vidd". De flesta av snörpvadarna ändrades till landvadar; en del lades upp som 

reserv. När sillen ibland visade sig obenägen att gå tillräckligt nära land kom snörpvadarna 

åter till användning; fr.o.m. vintern 1896/97 blev snörpvaden som redan nämnts det 

dominerande redskapet. 

 

3.3.3. Det urgamla sättgarnsfisket hade hållits vid liv under den sillfattiga mellanperioden 

och baserats huvudsakligen på "den vårlekande fjordsillen", som numera kallas Skageracks 

vårsill. Sättgarnen var under de första 5-6 åren av inomskärsperioden, liksom före periodens 

början, av samma maskstorlek som de halländska, d.v.s. 22-24 omfar/aln. Men i 1885/88-

berättelsen heter det: "alla garn som stod till buds användes, således utom egentliga 

sillsättgarn även makrillgarn. Sedan det blifvit klarlagt att de grofmaskiga makrillgarnen 

fiskade bäst, band man nya sillgarn eller beställde sådana på fabrikerna med grövre maskor 

än förut". Det ändamålsenligaste visade sig vara en maskstorlek av 17 omf/aln (l svensk aln = 

59.38 cm). Eftersom sillen 1885/86, liksom under de tidigare åren, varit av blandad och 

växlande beskaffenhet, kunde man sila bort den småvuxna sillen genom användandet av 

grovmaskiga garn, som "behålla endast den största och i synnerhet inmat-sillen". Detta blev 

under resten av sillperioden den genomgående regeln, som i praktiken kom att innebära, att 

beteckningen vadsill och sättgarnssill var liktydigt med två vitt skilda sillsorter. 

 

3.3.4. En kvalitetsbestämning liknande den som länge använts i det norska vårsillfisket, blev 

tillämpad bl.a. säsongerna 90/91 och 91/92. Den bestod i att man räknade hur många färska 

sillar som rymdes i ett hektolitermått. (Den norska mätartunnan, ”Maaltönden”, rymde dock 

11/2 hl). I mellersta och norra Bohuslän uppgavs för garnsill siffran 300-320 och för vadsill 

480-600. I de sydligaste distrikten gick av garnsill 450 st/hl och av vadsill 725 st/hl. Den sist 

nämnda siffran erhölls i mitten av februari och det tillfogades att vadsillen innanför Marstrand 

och i Hakefjorden dock hade varit av bättre kvalitet från november till in i januari. 

 

Det var emellertid inte frågan enbart om en skillnad mellan stor och mindre stor sill eller 

mellan fullsill och tomsill. Det var frågan om två distinkt skilda sillsorter. Den kvantitativt 

oerhört överlägsna vadsillens helt dominerande komponent kan inte ha varit något annat än 

Nordsjösill (banksill); den förhållandevis mera sällsynta sättgarnssillen måste utom allt tvivel 

ha tillhört den atlanto-skandiska stammen. (Se Fig. 3, s 11). 

 

Ett mycket vältaligt, helt avgörande vittnesbörd i denna fråga har man i den "Tabell för 

Sortering af Bohus-Sill", som 1.892 antogs av Bohusläns Salteriförening, men som var 

föreslagen och i praktiken hade tillämpats redan 1887. 

 

Benämningen "tabell" på detta ytterst viktiga dokument är alldeles missvisande. "Tabellen" är 

nämligen en ca 55x85 cm stor plansch föreställande: till vänster, fyra fullsillar och till höger, 

tre tomsillar, alla med sortimentsbeteckningar och måttuppgifter. Dessutom finns på 

planschen dels avbildning av mätstickor ("kontrollmått"), dels en schematisk bild visande vad 

som menades med fullständig galning enligt skotsk metod. (Inom parentes bör här inskjutas 

att den norska, s.k. ofullständiga galningen - utan magdragning, med relativt lös packning i 
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tunnan och med sillarna lagda på sidan - samt med den norska märkningen, fortsatte att 

tillämpas perioden ut vid sidan om den skotska.) 

 

För planschens tillkomst svarade föreståndaren för Källvikens Olje- och Guanofabriker, 

ingenjören Ad. Rydholm. Sillarna är på planschen mycket skickligt och verklighetstroget 

avbildade i naturlig storlek (Fig. 4). Planschen trycktes i ett stort antal exemplar och fann 

spridning till flertalet av Bohusläns alla sillsalterier. Den torde dessutom ha placerats ut som 

väggtavla i de flesta telegrafstationer utmed kusten *). 

 

*) Trots långvariga och ihärdiga efterforskningar liar endast ett exemplar av planschen kunnat 

uppbringas. Det räddades från förgängelse av den för Bohusläns fornminnen så varmt 

nitälskade målarmästaren Thure Bonander. Planschen hade i många år hängt på väggen i 

Marstrands telegrafstation och tillvaratogs då lokalen skulle renoveras. Den överläts av 

Bonander med varm hand till författaren av denna uppsats och förvaras nu i Vikarvets 

Museum i Lysekil. Originalet är tyvärr mycket illa medfaret. Den här reproducerade bilden är 

från en autentisk replik framställd av Carla-förlaget och tillhör Havsfiskelaboratoriet i 

Lysekil. 

 

Den av salteriföreningen godkända och antagna sorteringstabell, sammanställd efter 

planschen i figur 4, s 19 och kompletterad enligt en beskrivning av Rydholm (1891) ser ut på 

följande sätt: 

 

För full sill:                         För tom sill: 
F*    över   320 mm                   S*    över   290 mm 

FA   från   320   till 290 mm        SA   från    290 till 260 mm  

FB      „     290   „   260   „          SB     „       260   „   230   „ 

FC      „     260   „   230   „          SC     „       230   „   200   „ 

M   under   200 mm 

Denna förteckning bör dessutom fullständigas med den viktiga kommentaren att "tomsill väl 

sällan når över 290 mm i längd" (Rydholm 1891). 

 

Sortimentlistan på föregående sida jämte Tabellen och Planschen på detta uppslag (Figurerna 

3 och 4) bekräftar på ett övertygande sätt den redan dragna slutsatsen, som grundats på 

skillnaden mellan vadsillens och garnsillens storlek och beskaffenhet, nämligen att det rörde 

sig om helt olika sillsorter. Dessutom framstår det klart och tydligt att de två största 

sorteringarna av Fullsillen: F* och FA inte kunde ha förrättat sin lek i eller vid Bohuslän; om 

så hade varit fallet, skulle sorteringen S*, d.v.s. tomsill av mer än 290 mm längd, inte ha varit 

en så stor sällsynthet, som den försäkrats ha varit. 

 

Allt pekar på att sill av sorteringarna F* och FA till den helt övervägande delen tillhört den 

norska grenen av den atlanto-skandiska stammen. Möjligen, kanske sannolikt, hörde även en 

del av FB-sillarna (260-290 mm) också dit i egenskap av blivande förstagångslekare. Men det 

var inte frågan om norsk vårsill utan fastmera om norsk storsill. Denna slutsats står i god 

samklang med vad Ljungman uttalade om den inmatsill, som man fick i Bohuslän och i 

"jämförelsevis större ymnighet på den norska sidan om gränsen". 

 

Han skrev: "och befanns hon städse hafva hård rom eller mjölke, samt torde sålunda ej hafva 

förrättat sin lek vid vare sig Bohusläns eller Norges kuster utmed Skagerack" (Ljungman 

1884, s 82). Yttranden i samma riktning fälldes av norska sillexperter om 

östlandssillfisket (Buch 1886, s 7; Westergaard 1892). 
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Det förekom emellertid under sillperioden - sannolikt även före och med visshet även efter, 

ända in i nuvarande tid - en atlanto-skandisk typ av sill, Skageracks vårsill, som också är 

inkluderad i sorteringstabellen. Märket FC måste uteslutande och märket FB till en del, ha 

bestått av denna sillsort, som ju leker utmed Bohuskusten. (Se Fig. 3). 

 

3.3.5. Vårsill och Storsill på norska västkusten 
Genom de moderna fiskerivetenskapliga undersökningsmetoderna har i Norge fastslagits, att 

våra dagars storsill och vårsill tillhör en och samma sillras (population), och att den enda 

skillnaden dem emellan består i att de befinner sig i olika långt framskridet stadium av 

rommens och mjölkens årsrytmiska mognad. Populärt uttrycks skillnaden så, att storsillen har 

stora fasta rom- och mjölkesäckar och att den gradvis övergår i lekande vårsill med lösa, 

rinnande könskörtlar. (Jfr Fig. 3). 

 

En annan skillnad bör framhållas: Storsillen är fetare än vårsillen och har ett högre 

marknadsvärde - högre ju längre tid den har kvar till leken. 

 

Bland 1800-talets forskare, fiskare och sillhanterare var meningarna delade om storsillens och 

vårsillens inbördes identitet. En sak var dock alla överens om, nämligen att de båda 

sillsorterna skilde sig tydligt ifrån varandra med avseenden på vanor och uppträdande i tid och 
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rum. Vårsillen trodde man sig väl känna till. Den kom regelbundet varje vinter in till 

Vestlandet, och endast till Vestlandet för att leka. De enda fångstredskapen man förfogade 

över bestod av sättgarn och låsenotar, och båtarna var ganska små och öppna. 

Förutsättningarna för fångst var därför att vårsillen kom in på grunt vatten tillräckligt nära 

land. 
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Storsillen däremot var mycket växlande och oregelbunden i sitt uppträdande. Än dök den upp 

här än där; än på östligaste finmarkskusten, än i Troms; än, som på 60-talet och första hälften 

av 70-talet i Troms och Nordland; än, som på 80- och 90-talen, vid Tröndelags, Möres och 

Fjordanes stränder; och än skulle den, som O. N. L0berg (1804-1868) sommaren 1867 

framkastade i en tidningsartikel, ha besökt innersta Skageracks skärgård (se även Fasting 

1960, s 75). 

 

Det som förmådde storsillen att göra insteg mot kusten så att den kunde fångas, var med 

visshet inte fortplantningsdriften. Landstötningen ägde rum på hösten; ibland och på vissa 

kuststräckor mycket tidigt på hösten. Fisket kunde hålla på några månader, men så försvann 

sillen utan att ha lekt, ofta före jul men ibland inte förrän långt in i januari. Var och när 

storsillens lek försiggick var länge ett mysterium. Boeck (1833-73), som inte bara undersökte 

vårsillen utan även storsillen, kom till den slutsatsen, att storsillen lekte under januari-februari 

på bankar ett stycke utanför kusten. På samma sätt hävdade Boeck beträffande det 

"misslyckade vårsillfisket" i början av 1870-talet: "at detta ikke skyldes, som mange har troet, 

en Udfiskning eller ödelaeggelse af Vaarsild-masserne, og at disse långt fra ere i nogen 

synlig Mön formindskede i Störrelse, men at det beror paa at Silden ikke laenger som för, 

söger ind under Kysten for at gyde, men at den holder sig paa de ydre Banker" (Boeck 1875, 

postumt, s 15). 

 

Från och med hösten 1897 behövde de västnorska fiskarna inte längre i overksamhet invänta 

de oregelbundna tillfällen då storsillen gjorde insteg mot land. Ett drivgarnsfiske till havs med 

däckade, större farkoster hade utvecklats, och detta blev upptakten till att fler och fler av de 

norska fiskarbönderna efter hand övergick från deltids- till heltidsfiske. – Det norska sillfisket 

upplevde sin första stora metamorfos! 

 

3.4 Drivgarnssillfiske 
Under de första åren av 1800-talets bohuslänska sillperiod uppstod ett sillfiske med drivgarn 

på öppna havet, som egentligen ingenting hade med sillperioden att göra. Men paradoxalt nog 

hade det sillperioden att tacka för sin tillkomst. 

 

Man hyste för hundra år sen den vantron, att det enda som kunde tvinga sill in mot kusten var 

driften att söka lekplatser. Man räknade ut att om sillen kunde mötas och fångas ute på havet, 

innan den hade lekt, skulle en värdefullare vara kunna erhållas. 

 

Ett flertal försöksfisken sattes i gång av privatpersoner och myndigheter på olika tider av året. 

I början av 80-talet kom framgången. Men det mål man hade siktat mot förfelades; istället 

uppnådde man ett annat, som nu skall beskrivas. 

 

I Kattegatt hade sedan länge, långt före sillperioden, bedrivits ett sättgarnsfiske strax utanför 

Hallands norra kust men även på grunda bankar flera mil ut till havs. Det var baserat på den 

sillsort, som regelmässigt varje sensommar vandrade in genom Skagerack och stannade i 

norra Kattegatt för att där i september-oktober förrätta sin lek på Fladen, Groves Flak, 

Koppargrund, nord Anholt m.fl. bankar, där bottnen är lämplig. Men den kunde också vissa år 

eller årsföljder sända lekstim in i södra Bohusläns och norra Hallands skärgårdar (Ljungman 

1890). 

 

Försöken gav alltså upphov till det drivgarnsfiske, som blev en årlig företeelse från omkr. 

1882, varje år med början redan i augusti och upphörande i slutet av oktober. Det fortgick 
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under hela inomskärssillperioden och fortsatte även under den utomskärsperiod med 

vintersillfiske som därpå följde och som varade till 1920, då Nordsjöns banksill upphörde att 

besöka Skagerack. 

 

Drivgarnsfisket i norra Kattegatt pågick emellertid även efter banksillens uteblivande och 

vintersillfiskets nära nog totala upphörande. Drivgarnen avlöstes successivt av snörpvad och 

bottentrål, och på 1950-talet av flyttrål, tills beståndet hade överfiskats så kraftigt i senare 

hälften av 1960-talet att endast obetydliga fångster togs i början av 1970-talet. Därmed 

upphörde det regelbundna lekfisket. 

 

Den lekmogna, lekande eller nyss utlekta sillsort, som det nya fisket var baserat på, ställde till 

åtskilligt trassel för 1880- och 90-talens sillforskare. Kattegattsillarna hade samma längd, som 

den vadfångade inomskärssillen. Antalet sillar per hl var densamma. Det var förståeligt om 

någon av drivgarnspioniärerna menade sig ha klarat ut, var den periodorsakande sillens 

lekplatser var belägna. Detta fick Ljungman, när han 1890 summerade upp sina rön och 

erfarenheter, åtminstone delvis medgiva, ehuru alldeles obehövligt och säkerligen motvilligt - 

ity att han tio år tidigare ex officio bestämt hade avrått från drivgarnsfiskeförsök. 

 

Varken Ljungman eller någon annan på hans tid kunde ana att den lilla höstlekande 

kattegattstammen några tiotal år senare, tack vare förbättrade undersökningsmetoder skulle 

avslöjas som en egen sillform (se Fig. 3, s 18) visserligen nära besläktad med de övriga 

höstlekarne i egentliga Nordsjön men skild frän dem genom det låga medelkottalet (56.35 

eller ännu lägre) samt genom en specifik fjällprägel med mycket stora centralfält. 

 

Kattegattsillen gav ingalunda något märkligt fångstutbyte. Medan landvadarnas årsfångster t 

ex under åren 1887-95 översteg millionen hl, kom drivgarnsillen inte upp i mer än 20 a 30 

tusen hl sammanlagt för bohuslänska och halländska fiskare. 

 

3.5. Östlandssillfisket 
Det förefaller naturligt och självklart att när Bohuslän, särskilt dess norra del, har gott om sill 

så bör det vara gott om sill även på den norska sidan om gränsen, särskilt i det närbelägna 

Hvalerområdet av 0stfold. Icke desto mindre finner man den uppgiften nedtecknad av 

historieskrivarna om 1700-talet, att medan strömstadstrakten först haft rikligt med sill i 

periodens början, från 1747 några år framåt, och därefter återigen från 1773, så slog sillen för 

första gången till vid Hvalöarna 1778, och mot slutet av fisket gick den in i Säcken upp till 

Sponviken. 

 

Men självförsörjande med sill tycks norrmännen på sin sida inte ha varit, ty medan det i 

Sverige rådde ett generellt förbud att ur riket utföra färsk sill, åtnjöt Strömstad den svenska 

regeringens särskilda privilegium att leverera obehandlad sill till sina norska grannar. Av detta 

får man inte förledas tro att sillen skulle ha varit "partisk" i fördelandet av sina gracer. 

Förklaringen ligger på ett annat plan. 

 

År 1800 företog den 31-årige norske zoologen Jens Rathke (1769-1855) en resa från 

Köpenhamn längs den svenska västkusten och vidare utefter Norges hela kust från svenska 

gränsen till Nord-Norge. Av intresse för oss just nu är hans dagboksanteckningar från 

Östlandet och Sörlandet. Helt överraskande är hans berättelser om befolkningens och 

myndigheternas ljumma, nästan obefintliga intresse för kustfiske. "Den höie daglön og de 

söefarendes större Vinding ved Lodserie og fremmend Coffardiefart er vel den vaesentligste 

Hindring for Fiskerie Selskabers Opkomst". Om Hvalöarna heter det: "Naboskabet med den 
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svenske for Sildefiskeriet saa viktige Skiaergaard giör det sandsynligt at Silden ogsaa 

indfinder sig ved disse Kyster, ligesom man og har havt idelige Maerker af dens 

Naervaerelse" (Rathke 1907). 

 

Sjuttioett år senare gjorde Axel Boeck ett besök i Hvalerområdet och fastlandskusten 

därinnanför. Han rapporterade till sin regering att Sponviken var den enda platsen, som hade 

egentliga yrkesfiskare, nämligen 16 vadlag med 6 man i varje. Det för dem viktigaste fisket 

var efter skarpsill under höstarna; resten av året sysslade de med småbackor och dörj samt 

små tvåmans-vadar. Innevånarna på Hvalöarna var däremot till största delen jordbrukare och 

för dem var fisket en binäring med ett tiotal skarpsillvadar, som ägdes av gårdsägare eller 

skeppare till skillnad från Sponviken, där laget gemensamt ägde vaden (Boeck 1872 b). 

 

Denna inledning till det som i korthet skall handla om hur 1800-talets sillperiod förlöpte på 

östlandets kuststräcka, är ganska nödvändig för en rätt förståelse av fiskets olikartade karaktär 

på de båda sidorna om riksgränsen. 

 

Det är inte lätt att få ett fast grepp om Östlandsfisket, vare sig om själva sillen eller om 

fångststatistiken. Det gjordes inga försök till vetenskapliga undersökningar i stil med dem 

som utfördes av O. S. Jensen (1847-1887) och S. A. Buch (1854-1894) under vårsillfisket på 

Vestlandet åren 1880-86, och inte förrän 1893 blev det en oppsynsorganisation insatt. Man 

kan föreställa sig den förvirring, som måste ha varit rådande inom den Norska Statistiska 

Centralbyrån, då det gällde att klassificera sillen i Östlands-amtmännens årliga 

sammanfattning av länsmännens berättelser. I Norges Officiella Statistik (NOS) förekommer 

genom sillperiod-åren en provkarta på nästan alla de benämningar på sill, som var kända från 

Norges västra kust: de fyra första vintrarna är ingen sill alls bokförd trots att det enligt de 

svenska intendents-berättelserna fanns både sillförekomst och sillfiske, för att inte nämna alla 

sillnotiser i norska såväl som svenska dåtida tidningar; säsongerna, 1881/82 och 82/83 

rubriceras östlandssillen som fetsill; från 1883 t.o.m. -98 går den i NOS under rubriken 

vårsill; och från 1899 jämställs den med storsill. Namnförbistringen är förklarlig, ty självfallet 

har sillmassorna i den norska Skagerack-skärgården bestått av en blandning av samma 

komponenter som i den bohuslänska, d.v.s. 1. utlekt tomsill av sommar-höstlekande 

Nordsjösill; 2. atlanto-skandisk storsill; 3. Skageracks vårsill och 4. Kattegatts höstsill, den 

senare sannolikt mera sporadisk. 

 

Vilka proportioner de olika sorterna fångades i, berodde i första hand på vilka redskap som 

användes. (Inte förrän fr.o.m. 1893 hölls redskapen åtskilda i statistiken). I andra hand spelade 

fångstplatsernas belägenhet in - djup, botten, yttre eller inre delen av skärgården -. I tredje 

hand betydde tiden för fångsten mycket: början, mitten eller slutet av säsongen. Dessutom är 

det mycket sannolikt, att den inbördes relationen mellan de olika sillslagen har varierat från 

det ena året till det andra. 

 

Låt oss kasta ett öga på fångstdiagrammet för Östlandet i fig. 5. Att detta för de fyra första 

åren är fullständigt missvisande, har redan påpekats. Under de åren utgjordes säkerligen 

redskapen för hemmafiskarna av de befintliga skarpsillvadarna, medan de -olagligen- 

gästande bohusläningarna medförde och nyttjade sina stora sillvadar. För de följande nio 

säsongerna, 81/82-89/90, är de i NOS upptagna landningsmängderna möjligen alldeles för 

små. Under dessa år infann sig uppköparfartyg från Stavanger, Haugesund och Bergen, av 

vilka några medförde fångstredskap. Det samlade partiet av uppfiskad sill i Smaalenene 

(Östfold) anslogs under 1881/82 till 175 000 hl, vilket är betydligt mera än de 17 000 hl som 

NOS uppger. ("Norges Land og Folk", N. F. 1887, s 13). 
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Från och med hösten 1890 infann sig tusentals "främmande" fiskare, hemmahörande på 

Vestlandet, medförande kompletta "garnbruk" för att deltaga i Östlandsfisket. "Främlingarna" 

stannade kvar till jul, en del ända till mitten av januari. Men då var det hög tid att återvända 

till Vestlandet för att deltaga i vårsillfisket. 

 

Fångstuppgifterna i diagrammet för de tre säsongerna 90/91, 91/92 och 92/93, som också är 

hämtade ur NOS, är å andra sidan sannolikt alldeles för höga och borde skäras ned, kanske till 

hälften. Detta i enlighet med en otryckt "Indberetning" från fiskeriinspektör Westergaard till 

indre departementet, vari det "opfiskede kvantum" uppges till 150 000 maal (= 225 000 hl) 

garnsill och 25 000 (= 37 500 hl) notsill; garnsillen utgjorde alltså drygt 85 % av det totala 

utbytet. Detta var under säsongen 1891/92, två år innan fiskeriinspektören fick befogenheter 

eller resurser som tillkommer en oppsynschef. 

 

Samma höga eller nästan lika höga procentsatser uppvisar garnsillen i landningarna för de tre 

säsongerna 93/94, 94/95 och 95/96, då H. L. Buvig fungerade som både inspektör och 

oppsynschef. 

 

Utan tvivel var den garnfångade inmatsillen på den norska sidan identisk med den på samma 

sätt fångade på den svenska sidan; den bestod alltså av atlanto-skandisk storsill. 

Maskstorleken i garnen var på båda sidor om gränsen densamma: omkr. 18 omfar/norsk aln å 

62.75 cm (motsvarande 17 omfar svensk aln å 59.38 cm), d.v.s. mycket stora maskor som 

släpper igenom den mindre sillen. Det var ingen påvisbar skillnad med avseende på 

"kvaliteten", varmed man i Norge menade antalet sillar som gick i en maaltönde om 150 liter. 

I säsongen 1893/94, som alltså var den första med organiserad oppsyn, var den genomsnittliga 

"kvaliteten": 440 sillar per måltunna i slutet av oktober, 450 i november, 470 i december och 

490 i januari; detta är värden som väl överensstämmer med motsvarande i Bohuslän, 

återgivna på sid. 16. Liknande kvalitetsbestämningar gjordes på den notfångade (oftast 

låssatta) sillen och de värden som erhölls varierade mellan 700 och 1 000, vilket stämmer bra 

med vadsillen i Bohuslän. – Hösten 1895 gjordes ett dussintal bestämningar av relationen 

fullsill/tomsill bland den notfångade låssillen och befanns fullsillen uppgår till mellan 3 % och 

15 %, i ett fall 20 % av totala antalet sillar. Vadsillen bestod alltså till största delen (85 % - 97 
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%) av utlekt sill, d.v.s. Nordsjöns banksill till skillnad från garnsillen, som bestod av atlanto-

skandisk sill (se tabell och plansch, s 11 och 12). 

 

Om vi återigen betraktar fig. 5 och koncentrerar oss på Östlandsdiagrammet, finner vi att 

staplarna, som markerar årsfångsternas storlek under åren före 1893 är ofyllda, vilket ej 

betyder att hela årsfångsterna skulle ha varit vadsill, utan att uppdelning efter redskap ej varit 

möjlig p.g.a. fångststatistikens bristfällighet. Fr.o.m. 1893/94 är uppgifterna ej tagna ur NOS 

utan ur "Aarsberetning vedkommende Norges fiskerier", vars första volym innehåller 

Östlandssillfiskets första oppsynsberättelse av H. L. Buvig. Dennes fångstsiffror 

överensstämmer dock inte med dem i NOS. 

 

Jämförs så Östlandsdiagrammet fr.o.m. säsongen 93/94 med Bohuslänsdiagrammet framstår 

skillnaden i fördelningen av garn- och vadfångster mycket markant. Till en del, men endast en 

mycket liten del, kan orsaken till skillnaden ha varit den, som upprepade gånger framhållits i 

de svenska årsberättelserna, att den stora inmatsillen var rikligare ju längre mot norr i 

Bohuslän man kom; skada bara att detta inte kan direkt utläsas i fångstdiagrammet, där de 

fångster som "sörborna" tog i de nordligaste distrikten tillgodoräknades deras hemorter. 

 

Huvudorsaken till skillnaden i garn- och vad-fångsternas relativa fördelning låg emellertid i 

redskapens fördelning. Under säsongen 1894/95 t ex var på Östlandet den 30 nov. -94 antalet 

vadfiskare 400 och garnfiskare 6125, tillsammans 6525. I Bohuslän var för hela säsongen 

motsvarande siffror: vadfiskare 2714 och garnfiskare 3263, tillsammans 5977. Det kan 

tilläggas att de 400 norska vadfiskarna var uppdelade på 37 vadlag, som alla utom ett drev sitt 

fiske i Hvalerområdet, där de flesta sannolikt också hörde hemma, d.v.s. i Sponviken och på 

Hvalöarna. Ett icke angivet antal svenska vadlag påstods ha varit i verksamhet på den norska 

sidan, vilket tyder på att det ingalunda var sämre sillförekomster där än på den svenska.  

 

Fiskeriinspektör Westergaard (1856-1913) som under 91/ 92-säsongen personligen studerade 

Östlandsfisket, dementerade på det bestämdaste en del rykten som visste berätta att storsillen 

skulle ha förrättat sin lek i skärgården. Han betonar starkt att den sill, som vid jultiden var på 

"udsig", d.v.s. på återtåg från kusten, ej var lekfärdig och att den ännu hade 5 å 6 veckor kvar 

till leken (Westergaard 1892; jfr Buch 1886). 

 

I ett av indredepartementet infordrat yttrande den 11 januari 1892 vänder sig Westergaard mot 

att länsmännen utöver sina ordinarie polisiära göromål åläggs det för dem mestadels helt 

främmande extraarbetet med att inom sina distrikt insamla fångststatistik, vilket leder, i 

många fall, till dubbelrapportering och överdriven skönsbedömning. 

 

4. UTOMSKÄRSPERIODEE I ÖPPNA SKAGERACK 

4.1. 1903-1020. Sedan motorer börjat installeras i de svenska, snörpvadbåtarna hösten 1903, 

överflyttades sillfisket snart ut på öppna havet. Sillen uppenbarade sig i östra Skagerack varje 

vinter i mitten av november, ibland något tidigare, ibland något senare, och i mars-april drog 

den ut i Nordsjön igen, och därmed avslutades varje säsong under den första Skageracks-

perioden, som varade till början av 1920-talet. Vintern 1910/11 introducerades silltrålen i den 

bohuslänska fiskeflottan i och med att ett 70-tal motortrålare, som redan hade tre års 

erfarenhet av fisktrålning, även prövade lyckan på sill. Fortfarande var dock snörpvadarna till 

ett antal av 250 i stark övervikt. Denna vinter uppgick fångsten till ca 70 000 ton, Fisket 

försiggick från Läsö i söder till Väderöarnas latitud i norr. Longituden 9°30'E (nordväst om 

Hirtshals) var västgräns. Det var under denna första period av vintersillfiske i Skagerack som 

svenska sillundersökningar startades av dr K. A. Andersson (1875-1968) i mitten av 1910-
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talet. Han klarlade att 70 å 80 % av vintersillen utgjordes av Nordsjöns banksill; resten bestod 

av Kattegatts höstlekare och Skageracks vårlekare, alltså samma komponenter som ingick i 

landvad- och snörpvadfångsterna under inomskärsperioden. Drivgarnsfisket under augusti-

oktober i norra Kattegatt och sydöstra Skagerack pågick som det gjort sedan början av 1880-

talet, men det bör ju inte rubriceras såsom periodiskt. – Det skall understrykas att under denna 

första öppna Skagerack-period var svenskarna nära nog ensamma om sillfisket i det området. 

 

I början av 1920-talet sjönk årsutbytet till en fjärdedel eller mindre av vad det varit. Detta 

berodde på att den fullvuxna Nordsjöbanksillen inte längre gjorde några vinterbesök i 

Skagerack, och den fortsatte med att hålla sig borta i drygt två decennier. Följaktligen blev det 

svenska sillfisket mycket magert under 20- och 30-talen, eftersom det baserades nästan 

uteslutande på Kattegatts höstsill och Skageracks vårsill. Visserligen fanns det unga individer, 

l- och 2-åringar av banksill i ganska stora mängder, men de sorteringarna var det ingen 

marknad för. "Industrisillfisket" var ännu, även till namnet ett okänt begrepp. (Se Fig. 3, 

sid11). 

 

4.2. 1943-1954. Under vintern 1943/44 visade sig återigen den fullvuxna nordsjöbanksillen i 

stora mängder i Skagerack och fortsatte de följande vintrarna med att göra regelbundna 

övervintringsbesök. Denna gång varade vad vi kan kalla "den andra öppna Skagerack-

perioden" endast i 12 år. Under denna tid inträffade två betydelsefulla händelser: 1. De stora 

sillsnörpvadarna, för fiske på öppna havet, försvann 1950 och ersattes av parflyttrålar. 2. På 

sensommaren 1945 gick bohuslänska sillfiskare för första gången ut i Nordsjön för att delta i 

det bottentrålfiske efter sill, som efter andra världskriget åter kommit igång på Fladen 

Ground. 

 

Under den andra "open-Skagerak perioden", som alltså slutade med vintern 1953/54 var 

bohusläningarna inte längre ensamma på sillfälten. Danska sillfiskare upptog konkurrensen 

med den i Danmark uppfunna parflyttrålen. 

 

I mindre omfattning gick banksillen också inomskärs framförallt i norra Bohuslän, där ett 

skärgårdsfiske efter sill med småsnörpvadar utvecklades vid sidan om ett sättgarnsfiske. Det 

var tack vare dessa inomskärsbesök, varvid sillen även fångades i bottengarn, som de svenska 

sillmärkningsexperimenten kunde genomföras. 

 

Sedan denna period upphört, följde en ny downperiod på nio år i Skagerack, varunder endast 

ungsill, l- och 2-åringar förekom och Skagerack endast fungerade som en av banksillens 

barnkamrar. 

 

4.3.1963-1965. På sensommaren/förhösten 1960 kläcktes en banksillsårsklass av högst, 

ovanliga dimensioner. Den trängde som vuxen in i Skagerack vintern 63/64 och blev föremål 

för ett fiske, vari norska snörpvadar för första gången i Norges fiskerihistoria deltog. Vintern 

därpå, från mitten av november till fram i mars 1965, var Skagerack uppfylld av enorma 

sillkoncentrationer, som lockade till sig tusentals fiskebåtar från tio olika nationer. 

 

De två vintrarna 63/64 och 64/65 kan rubriceras som den tredje "open Skagerak perioden". 

Den hade säkerligen blivit betydligt längre, om bohusläningarna så som femtio år tidigare 

varit ensamma om sillens beskattning. För närvarande är tyvärr förutsättningarna för en 

invasion av banksill i Skagerack bortsopade. 
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5. HAR BOHUSLÄNSKA OCH VÄSTNORSKA SILLPERIODER ALTERNERAT? 

I århundraden levde bland den norska fiskarallmogen och bland sillhanteringens män den 

tron, att när det norska vårsillfisket slog fel, skulle orsaken ha varit att vårsillen upphört med 

att söka sig till det norska Vestlandet och istället flyttat sina lekplatser till Bohuslän. 

Vetenskapligt tänkande personer som allvarligt försökt sätta sig in i problemen med sillen, har 

förnekat förekomsten av en dylik alternering och förvisat den till myternas rike. De inte bara 

förnekade antagandet utan påvisade även sakligt och bestämt dess orimlighet. Här skall endast 

erinras om Claussön Friis på 1500-talet och Hans Ström på 1700-talet; och om Sven Nilsson i 

början av 1800-talet, som uttryckligare än någon annan, ehuru på felaktiga grunder, fastslog 

att "norsk sill aldrig visat sig på Bohusläns kust". 

 

Strax efter 1800-talets mitt framträdde först Löberg och sedan Boeck. Båda tillbakavisade 

alterneringsmyten och påpekade dessutom att den bohuslänska periodsillen var en 

höstlekande tomsill till skillnad från den norska vårsillen. Båda, i synnerhet Boeck som 

arbetade vetenskapligt, men även Löberg som lade huvudvikten på det praktiska fisket, 

framhävde vad de, var och en på sitt håll, genom fiskerihistorisk forskning bragt i dagen, 

nämligen att bohuslänska sillperioder förekommit samtidigt med att det norska vårsillfisket 

pågått. 

 

Den gamla amsagan att en västnorsk sillperiod började när en bohuslänsk slutade och vice 

versa, avslöjades vara - en amsaga; och i Norge växte tvivlet på denna folktro sig allt starkare. 

Det ifrågasattes om västnorska vårsillperioder överhuvudtaget existerat. Man insåg allt klarare 

att fiskets felslagning inte berodde på att sillen sökte sig till andra kuster, utan orsaken låg i 

fångstmetodernas ofullkomlighet. I "den stora sillträtan" hösten 1872 mellan Axel Boeck 

(1833-1873) och G. O. Särs (1837-1927) var detta den enda punkten, kring vilken de båda 

sillforskarna var helt eniga. I No 327A av "Morgenbladet" förebrår Särs sin kollega för "at 

han ikke har taenkt över, hvilken vaesentlig Forskjel der er imellen Begrebene Sildefiske og 

Sildeforekomst". På detta svarar Boeck i No 342A av samma tidning "at Enhver ved, at der i 

Havet i forskjellige Afstande fra Kysten kan findes uhyre Masser af Sild, som söger ind, dels 

for at gyde og dels for at söge Aate (föda), samt at Fiskerierne alene bero paa, at Silden 

kommer saa naer ind under Land, at Fiskerne kan tage den". (Se även bl.a. Wallem 1899). 

 

När det norska vårsillfisket under den första hälften av 1870-talet - som fångststatistiken 

omvittnar - successivt minskade och 1875 praktiskt taget fullständigt upphörde, var orsaken 

inte att sillen övergivit de vestlandske kustområdena utan att den stoppade upp längre ut från 

land än tidigare och lekte på bankar där vattendjupet var så stort, att landvad (not-)fiske var 

otänkbart och där sättgarnen alltför lätt kunde gå förlorade. "Fiskerne indlader sig nödig paa 

den Resiko, som er förbunden med ät saette paa dybere Vand end 40-60 Meter" (Buch 1888). 

 

Under andra hälften av 1870-talet tog sillfisket upp sig efter hand, men ända fram till 1897, då 

ett drivgarnsfiske med större, däckade farkoster ute till havs på fritt vatten för första gängen 

lyckades, var sillfisket på norska Vestlandet endast en obetydlighet jämfört med tiden före 

1870. 

 

Det var ett komplex av omständigheter som orsakade det norska vårsillfiskets utpräglade 

downperiod under den tid av tjugo år, då den bohuslänska sillperioden blomstrade. 

 

Naturligtvis kan man inte utesluta möjligheten av att den norska sillstammen minskat i styrka, 

men någon katastrofal minskning kan det ej ha varit fråga om, ty enligt vad oppsynscheferna 

före 1875 och efter 1880 rapporterade i sina årsberättelser, och enligt vad de norska 
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tidningarna kunde meddela under de fem åren mellan 1874 och 1880, då ingen oppsyn fanns, 

skulle det under den vanliga vårsillstiden ha iakttagits val och fågel och andra "sildesyner", 

som skvallrade om "uhyre sildemaengder", varav dock endast försvinnande små och få strilar 

nådde in till stränderna. Och att sillen verkligen lekte, men oftast på andra ställen än som 

tidigare varit vanligt, omvittnades 1880-86 av O. S. Jensen och S. A. Buch. 

 

Statsmakternas intresse för att hjälpa upp sillfisket igen var svalt, närmast obefintligt. Under 

de sju kritiska åren efter 1873, då Axel Boeck gick bort, lämnades vårsillfisket utan 

vetenskaplig observation. Någon hjälp uppifrån med att utveckla och förbättra 

fångstmetoderna kom inte och fiskarnas egen företagsamhet var ringa. En del av de driftigaste 

gav sig iväg till Nordland för att deltaga i storsillfisket och när detta tog slut, i fetsillfisket. 

Ett, av staten lamt understött, försök att introducera snörpvaden på Vestlandet misslyckades 

p.g.a. att endast små, odäckade fiskebåtar fanns. Det enda nya fångstsättet som kom till var 

det s.k. åtefisket med lösa garn i täta sillstim ("åter"), som jagats samman i havsytan av 

späckhuggare ("stourhvalar"). 

 

Den allra viktigaste orsaken till att det norska vårsillfisket inte snabbare tog sig upp ur den 

vågdal, som det ramlat ned i under den första delen av 70-talet, var tvivelsutan den 

bohuslänska sillperioden som började 1877. Sverige, som tidigare varit den viktigaste kunden, 

föll bort såsom köpare av den billiga vårsillen, som till största delen gått till de svenska 

kronoinrättningarna. – Sverige förblev dock samma stora förbrukare och importör av norsk, 

saltad fetsill -. Men inte nog därmed: den bohuslänska vadsillen konkurrerade ut den norska 

vårsillen på marknaderna i Östersjöstaterna. 

 

Följden blev bottenlåga priser på vårsill, och fisket lamslogs på grund av olönsamhet. Från 

och med 1897, sedan de bohuslänska sillfångsterna plötsligt minskat till en, sjätte- å sjundedel 

svängde sillkonjunkturerna tillbaka till, från norsk synpunkt, normala (Westergaard 1896, s 

221). 

 

Myten om en alternering mellan västnorska och bohuslänska sillperioder dog under 1800-

talet. Det definitiva dråpslaget utdelades av den norske fiskeriinspektören Fredrik M. Wallern 

på den internationella fiskerikongressen i Bergen sommaren 1898 (Wallem 1899). 

 

Icke desto mindre togs alterneringstanken åter upp 1922 av professor Otto Pettersson, som för 

att få sina hypoteser att gå ihop utgick från det för en biolog svårligen acceptabla postulatet, 

att den norska sillen kunde förändra sin lektid från senvintern till sensommaren. Här skall inte 

Otto Petterssons på falska premisser vilande hypotes tas upp till diskussion; den refererades 

och refuserades år 1927 av den danske fiskeribiologen A. C. Johansen (1867-1931). Försök 

som går ut på att återuppväcka Petterssons alterneringshypotes, utan att beakta Johansens 

kritik, kan inte tas på allvar. 


