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”Det finns en klippa i havet av folket kallar Bjuraklubben vars högt
uppskjutande hjässa ser ut som en
krona med tre spetsar... Om infödingarna, som äro mycket förfarna havsfiskare ej visste begagna
sig av klippans utseende...och dess
förmåga att bereda tryggad hamn
skulle de varken ha skydd eller
möjlighet till utkomst.”
Olaus Magnus 1555, kapitel sex
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”...kan inte överskattas.”
Temat för denna utgåva av ”Skelleftebygden” är alltså fiskets betydelse för möjligheten till ett gott
liv på våra nordliga breddgrader. Och – för att citera ett av bidragen - ”fiskets betydelse kan inte
överskattas”, och det gäller från allra äldsta tid fram till våra dagar. Fisket garanterade en försörjning
med protein och fett, som var livsavgörande när jaktviltet kunde variera och växtsäsongen var kort
och opålitlig.
Redan ett av de allra tidigaste dokumenten, som berör Skelleftebygden, har fisket i focus. Det är Gudlav Bilders testamente från 1337, i vilket han på sina och den avlidna hustrun Rodhnis vägnar donerar
laxfisket i Byske älv till Helgeandshuset i Stockholm. Och när sen den första kartan över våra trakter
upprättas, Carta Marina av Olaus Magnus år 1539, står åter fisket i centrum, t.ex. i den välbekanta
beskrivningen av ”fiskdoften från Bjuröklubb”. Han tycks i sin något senare publicerade ”Historia
om de nordiska folken” mena att det var just fiskrikedomen i Bottenviksområdet som möjliggjorde
ett gott liv i dessa trakter och en därav följande anständig och generös livshållning. ”Ty en sådan kraft
har Guds oförfalskade lag hos detta enkla och okonstlade folk, att mången i den gudomliga lagen
höglärd man i sedlig renhet tycks stå dem efter.” (Se nästföljande artikel.)
När Gustav Vasa vid mitten av femtonhundratalet definitivt införlivar Skelleftebygden och hela bottenviksområdet i den nyupprättade svenska nationalstaten, genom reformationen och genom noggrann skattläggning, så har åter fisket och dess produkter en central roll. Många knektar vid slott och
borgläger ska försörjas med fisk från Bottenviken och en näring som tidigare varit i huvudsak skattebefriad blir nu hårt skattlagd. (Se artikel av Ulf Lundström.)
Under Stormaktstiden får det norrländska fisket en ny roll. Först borgerskapet i Gävle och sen också
i de nygrundade bottniska städerna får privilegier på strömmingsfisket längs Bottenhavets kuster; ett
försök från statsmakten att ge dessa tynande handelsstäder en stabil basnäring. Så varje sommar ger
sig ett stort antal norrländska stadshushåll ut till strömmingsgrund och fiskelägen; ”Gävlefiskarna”
blir ett begrepp som levt ända in i våra dagar. I Skelleftebygden får piteborgarna ensamrätt till fisket
vid fr.a. Rommelsön och Skötgrönnan (i folkmun ”Pitgrundet”).
Nytt fiskemuseum
SKEFO har under de senaste två åren ställt sig bakom ett nytt spännande museiprojekt, i samspel med
Skellefteå Museum och enskilda initiativtagare. Nämligen ett fiskemuseum i det anrika fiskeläget
Sandviken ute på Kågnäsudden, vars första del invigdes sommaren 2018. (Se särskilda artiklar.) Det
finns många museer och hembygdsgårdar i Skelleftebygden som belyser jordbrukets utveckling, men
fisket och dess betydelse har varit försummad. ( Med undantag för ett förnämligt museum i Boviken.)
Om man fått tillfälle vara med och dra laxnot i älven, så kan man överväldigas av naturens ”generositet”. Efter femton-tjugo minuter kan man återvända till strand och dra upp hundra kilo prima, proteinrik föda ! Inte minst i äldre, magrare tider måste detta varit en hisnande upplevelse. (Detta belyses
av Inga-Britt Lundmark i en särskild artikel.)
Skelleftebygdens siste (!) yrkesfiskare kommer också till tals i detta nummer, liksom en av de entusiaster som är med och återställer älvssträckor för att hjälpa fisken finna lekplatser. Sportfisket har
under efterkrigstiden, och sen flottningen avvecklades, blivit en ny, viktig näring!
Trevlig läsning tillönskas.
Rolf Granstrand,
ordf./SKEFO
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Olaus Magnus vid Bjuröklubb 1519: ”Inföd
Fisket i Bottniska havet var något som högeligen intresserade Sveriges mest kända kartograf, Olaus Magnus. I sin Carta Marina från 1539 avbildar han flera fiskesätt, t ex hur man klubbar lake, och hur man tar
hoppande lax i forsarna. Olaus Magnus hade rest i norr och var mycket intresserad av natur och folkliv.
Men det är i Italien som han kommer att arbeta med kartan och en historia om de nordiska folken. Han
sitter där i exil, för kung Gustav Vasa ville inte ha en inflytelserik katolsk präst i sin närhet när den lutherska läran var på väg in i landet.
Olaus Magnus fick ett märkligt
liv. Han föddes 1490 i Linköping
som son till en borgare, studerade
i Uppsala och Rostock, och hade
en del kyrkliga ämbeten innan han
1517 fick påvens uppdrag att sälja
avlatsbrev och samla in pengar för
byggandet av Peterskyrkan i Rom.
Med detta ärende åker han iväg
norrut 1518, med häst och ibland
båt. I juni 1519 kommer han till
Bjuröklubb och där lägger han
först märke till lukten. På klipporna ligger mängder av fisk på
tork och det luktar fisk långt ute
till havs.
Trots sitt påvliga uppdrag nämner han inget om Bureå, och de
husgrunder som kommit att kal�-

las Bure kloster, bl a skildrade av
Johannes Bureus 1601 Historiker
av idag tror inte på något kloster,
men att det kan ha varit en handelsstation dit munkar från södra
Sverige sökte sig för att byta till
sig fisk och andra varor samtidigt
som man predikade i området.
Arkeologiska fynd tyder på att
platsen använts fram till slutet av
1400-talet.
Men Olaus Magnus intresserar
sig alltså inte för Bureå, han reser
vidare till den stora sommarmarknaden i Torneå. Den är en mötesplats för många nordliga folk, han
räknar upp nio olika folkslag runt
Bottnen och Ishavet. De lever till
stor del på fisk och de exporterar

fisk, så att de kan köpa varor från
utlandet. Olaus ger exempel:
”Från Spanien och Portugal tillhandla de sig gott vin och salt,
från England och Flandern dyrbara tyger...från Svea- och Götaland vanligt vete, vintervete,
korn och alla slags grönsaker till
husbehov……..Landet är vackert,
särskilt om sommaren. Luften är
lagom varm och hälsosam. Allt är
här behagligt, lugnt och tryggt….
Men i denna sköna natur och dessa
fria förhållanden låter man ingen
skamlig lättfärdighet komma sig
till last. Nej kyskt och anständigt
är umgänget mellan människor av
olika kön.” Han återkommer ofta
till de goda sederna långt uppe

Laxfångst i en norrländsk älv. Till vänster två rökanläggningar, till höger torkställningar.
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dingarna äro mycket förfarna hafsfiskare”
BARBRO VIKLUND, YTTERVIK
i norr och till rikedomen på fisk,
djurskinn och andra handelsvaror.
Man kan tänka sig att han där i Italien gör denna PR för Norden för
att påven i Rom ska gå in för att
återvinna området till katolicismen.
Flera av kapitlen från resan i norr
handlar om fiske. Laxarna och
laxfisket beskriver han: ”Det är
en skön syn att här se laxarna, likt
krigare i glimmande vapenskrud,
mitt i solgasset gå upp från havet
mot strömmen.” Han hävdar att
hoppandet går till så att laxen biter
tag i sin egen stjärt och sprätter sig
iväg uppför forsen!
Resan i norra Sverige kan studeras både i bild på hans Carta Marina och i det digra bokverk som
han senare gör om de nordiska
folken, ”Historia de gentibus septentrionalibus”, utgiven 1555. Den
innehållar en mängd detaljer om
nordborna, allt från hur de kastar
snöboll och brygger mjöd till hur
samerna döper sina barn.
Arbetet gör han alltså i Italien för
när Olaus kommit hem från resan
i norr är det oroligt i Mälardalen. Stockholms blodbad inträffar
1520 och Gustav Vasa intresserar
sig för Luthers läror. Men Olaus
blir trots allt utnämnd till kyrkoherde och får i uppdrag att åka till
Rom 1524 för att tala med påven
om några svenska ärenden.
Tanken var nog att återvända,
men Olaus kom aldrig tillbaka
till Sverige, för 1527 bröt kungen
med katolska kyrkan och började
inskränka dess makt och egendomar. Olaus och hans bror Johannes
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gick i landsflykt. Johannes hade då
i några år varit katolsk ärkebiskop
med säte i Uppsala. Bröderna bosätter sig i Italien.
Där ägnar de sig åt att på olika sätt
beskriva Norden. Johannes skriver en kungakrönika, och Olaus
gör sin karta och bokverket om de
nordiska folken. De skriver på latin. När Johannes dör 1544 utnämner påven Olaus till ärkebiskop,
men det är ju inte läge att återvända hem. Han blir kvar i Rom och
bosätter sig i det hus i Rom där
den heliga Birgitta hade bott.
Historien om de nordiska folken
är en nöjsam läsning. Det är en
tecknande och mycket minnesgod
reporter som är ute. Han spanar på
allt och alla. Uppgifterna är nog
inte alltid tillförlitliga, men kapitlen om fiske är ingående och anses
vara tämligen korrekta.
Nordborna lever till stor del på
fisk, berättar han och gädda är något för finsmakare. ”Gädda saltas
och torkas, och riktiga finsmakare
uppföder sådana fiskar i dammar
för att värdigt kunna mottaga för-

näma gäster.” Ål verkar det finnas
mycket gott om och de tas upp på
allehanda sätt, bla i lådor fyllda
med ärthalm som man sätter ned
på havsbottnen. Man äter ålen saltad eller rökt.
Vinterfiske på lake beskriver han
ingående, både hur man klubbar
och hur man tar dem med nät.
Ibland får man så stora fångster att
hästar används för att dra upp näten. Fisken säljs då inte efter vikt
utan i tunnor och som vagnslaster.
Hur rör man sig då på isen – jo,
man sätter broddar på sina träskor
för att kunna vistas där. Annars
kan man också gå omkring i bara
strumplästen.
Olaus säger att ”de nordiska folken
fördrar köld och hetta med samma jämnmod….Ibland har man
kapplöpningar på isen. Man kan
se folk från skogarna eller lappar
vilka med svängda träribbor eller
långa spjälor (skidor) bundna under fotsulorna fara fram över snön
i dalarna och på bergen, i det att
de med flygande fart styra färden
i krokar och bukter efter behag.”

Olaus Magnus påpekar flera gånger hur lönsam försäljningen av fisk var. Ofta
är fisken rökt och räknar upp: lax, brax, sik, sill, nejonöga, gös, gädda och ål.
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När Gustav Vasa skattlade fisket
Under Vasatiden byggdes upp en omfattande förvaltning som krävde ökad finansiering. Därför var det
viktigt att hitta nya inkomstkällor för staten. Ett stort antal skattelängder upprättades vilka ger oss goda
inblickar i de dåtida näringarna. Längderna ger många upplysningar om fisket, men om andra näringar
som jakten saknas nästan helt uppgifter. För Västerbottens kustland finns längder över fjällträsken, hemträsken, strömmingsfisket, laxfisket, sälfisket (säljakten kallades så) samt övriga fisken.
Fjällträskfisket
Fjällträskfisket ägde rum under
våren och försommaren i ett stort
antal sjöar i västra delen av Skellefteå och Norsjö nuvarande kommuner samt i delar av Malå och
Arvidsjaur. Fisketiden uppges
i en källa vara mellan påsk och
midsommar. Ungefär 140 sjöar
finns upptagna i området under
tiden 1553–1610, men alla sjöar
brukades inte samtidigt. De flesta
sjönamn som finns i dessa förteckningar går idag att identifiera. De
som fiskade var bönder i socknarna Skellefteå, Lövånger och
Bygdeå. De kom från alla byar i
dessa socknar, men inte så många
från just kustbyarna. Fisket synes
vanligen ha bedrivits av två gårdar
i lag, vilka kunde ligga i samma
by eller i vissa fall grannbyar.
Fisket minskade mot slutet
av 1500-talet och levde under
1600-talet främst kvar i byarna
som låg längre in från kusten. Orsaken till tillbakagången kan vara
att befolkningen började minska
på grund av krigen, då man nu
inte längre hade folk att skicka ut
på fiske. I byar som Norsjö och Kågeträsk synes fisket dock ha hållit sig kvar ända in på 1800-talet.
Ett annat fjällträskfiske som levde
kvar länge var fisket på gårdarna
Myckle nr 2–3. Det brukades fortfarande i början av 1700-talet,
då man fiskade i sjön Kedträsket
i Norsjö. Carl von Linné stöter
på fjällträskfiskande bönder från
Umeå socken längs Umeälven i
6

närheten av Lycksele år 1732. De
övernattar i en koja med eldstad
i mitten och byggnaden jämförs
med en bastu.
Strömmingsfisket
Strömmingsfisket bedrevs på
1500-talet med nät, s.k. skötar,
främst av bönder från kustbyarna.
Men vid den här tiden fiskas även
av bönder som bor innanför kustbyarna, t.ex.
Böle, Degerbyn,
Gagsmark, Innervik, Källbomark,
Morön, Myckle, Stämningsgården, Sunnanå och Tjärn.
Laxfisket
Det rika laxfisket var av särskilt
intresse att beskatta. Laxfisket
var mycket viktigt vid Skellefte-

älvens nedre lopp, från Klutmark
och Medle ner till älvens mynning. I större delen av området ner
till och med Bergsbyn fiskade man
med not. I Degerbyn hade man
dock ett stakanät. I kronofisket Bomansforsen vid Krångfors fiskade
man med en not, ett laxhus, 2 stakanät samt 2 tinor. Tinorna sattes
troligen ner mellan avspärrningar
i älvfåran. I Finnforsens kronofiske fiskade man med en tina
vilken sannolikt låg i en laxgård.
Vid Skellefteälvens mynning hade
man i Ursviken en laxgård vid
Bockholmen och Fagerviken. Vid
kuststräckan användes stakanät.
I byn Storkåge i Kågeälven hade
bönderna en laxgård. I Byske fis-

Storsnäckhamn

Storsnäckhamnen på Kågnäset har en lång historia som fiskeplats.
År 1559 fångade Bergsbyn säl på platsen och Norrböle hade här en
fäbod. Men långt tidigare var Storsnäckhamnen en plats där fartygstypen snäcka fanns. Snäckor användes i sjöförsvaret, den så kallade
ledungen, under medeltiden. Johan Persson Gäddas karta över socknarna Skellefteå och Burträsk 1664.
SKELLEFTEBYGDEN 1/2019

- i fjällträsk, hemträsk och älvar!
ULF LUNDSTRÖM, DEGERBYN
kade man med fyra tinor, som sannolikt fanns i en laxgård. I Fällfors vid samma älv fiskades med
not, stakanät samt håv. I Åbyn vid
Åbyälven hade man en laxgård,
två stakanät, en tina och en kolk.
Hemträskfisket
Hemträsken finns nästan enbart
redovisade i en skattelängd från
1559. Där redovisas sjöar, rinnande vatten och kuststräckor.
Men även Jordeboken från 1543
tar upp ett antal fisken. I insjöarna
fiskar men med not och nät; de
sistnämnda kallas lagnar. I havet
dominerar noten men även lagnar
förekommer i några byar liksom
enan, dvs. en finmaskig not.
Andra fisken
Mer ovanliga fisken var nättingfisket som bedrevs vid Nättingholmen i Lund strax ovanför sockenkyrkan. År 1570 fiskade bönderna
där med 20 nättingstockar. I Bureälven vid byn Bure fångades ål
i ett ålhus. Fisket finns utmärkt på
Johan Persson Gäddas karta över
Skellefteå och Burträsks socknar
från 1664. Intill Bomansforsen
fanns sikfisket Krången, där fiskare från Bomansforsens laxfiske
ljustrade sik om hösten.
Den store skattläggaren Gustav Vasa – i Nordiska Muséets entréhall!

Sammanfattningsvis kan konstateras att fiskets betydelse knappast kan överskattas
under den period då Skelleftebygden och angränsande bygder skattemässigt knöts
till centralmakten. Avkastningen från jordbruket var beroende av väder och växtförutsättningar, men fisket utgjorde oftast en mer tillförlitlig grund både för försörjning
– och beskattning.
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Sandviken – ett av Skelleft
Föregående sommar, den 1 juli 2018, invigdes en fiskelägeutställning i Sandvikens fiskeläge på Kågenäset.
Utställningen var, och är, ett initiativ av Olle Karlsson. Olle som äger ett skogsskifte i direkt anslutning till
Sandviken har också ett fritidshus där. Tillsammans med andra stugägare och Skellefteå Museum har en
intressant utställning byggts upp.
Man kan konstatera att intresset
för denna del av vår lokalhistoria
är stor. När Skefo, Skelleftebygdens släktforskare och Skellefteå
Museum den 25:e aug. arrangerade en kulturresa med bl.a. Sandviken som ett mål, blev platserna
snabbt fulltecknade. Undertecknad, vars släkt, på faderssidan till
stora delar varit fiskare i Sandviken och Storhamn, uppskattar att
det forna kustfiskets historia blir
bevarad och uppmärksammad.
Historiskt så har det varit de jordägande bönderna som ägde fiskerätten i insjöar, älvar, åar, fjärdar och
havsvikar. De familjer som inte
ägde hemman men som behövde
fiska för sitt uppehälle, var hänvi-

sade till det öppna havet. I fjärdar
och vikar var sik, abborre, gädda
och lax vanliga byten, men för de
som var hänvisade till fiskebankar
ute i havet var strömming den huvudsakliga fångsten.
Eftersom fisket bedrevs långt från
byarna och de vanliga bosättningarna, fanns ett behov av inkvartering i närheten av fiskeplatserna.
Vägar fanns ju inte och på vattnet
var man hänvisad till åror eller
vid gynnsamt väder, enkla segel.
På olika platser utefter Kågenäset uppfördes enkla stugor, fiskebodar och torkningsplatser. Detta
skedde på den så kallade Kronoöverloppsmarken. Hur länge dessa
fiskeplatser brukats är okänt, men

Familjen Boström ”gilar” strömming, dvs. rensar inför saltning, vid gården i
Boviken. Fr.v. Mina Andersson, Anna Andersson, Kristina Lundström (stående),
Edla Burstöm, Karin Burström (stående) samt Alma Boström. Barnet i förgrunden
Gunborg Näslund. I bakgrunden Anders Boström (1845-1936.) Bilden är tagen 1921
av Anette K. Boström.

helt klart redan på 1700-talet och
kanske långt tidigare.
Kronomark blir byamark
Efter regeringens beslut 1827 om
Laga skifte blev Kronoöverloppsmarken på Kågenäset tilldelad
olika byar som samfällighetsmark.
Skiftesförrättningarna skedde på
1830-talet och innebar att fiskarna
fick vissa rättigheter inom angivna
områden på samfälligheterna. Oenighet om rättigheternas innebörd
medförde att fiskarna inom området i juli 1857 till Kongl. Maj:ts
Befallningshavare i Umeå ansökte
om ett klarläggande av deras rättigheter.
Efter syneförrättning meddelade
Landshövdingekontoret i Umeå
den 7:e februari 1860 att: Kongl.
Maj:ts Befattningshavare beviljat
sökanderne att till avstakade widder uppföra boningshus, bodar
och beredningshus samt så kallade
gistwallar till fiskredskapens torkande, och att dessa boplatser för
deras eget behof men ej till utarrendering innehafva och begagna
så länge marken icke till något
annat ändamål anwändes och så
länge fiske å uppgifne ställen af
dem idkas, allt emot den afgäld,
som wid skeende taxering bestämmas kan. Utslaget gällde fiskelägena i Stora och Lilla Snäckhamn, Finnhällan, Sandviken och
Hålfjärden. (Till Hålfjärden hörde
Kågnäsudden och Sillskatan.)
Egen skola
Under 1800-talet växte Sandviken
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tekustens många fiskelägen
BERT ÖHLUND, BOVIKEN
Efterfrågan på gengaskol var stor
då importen av petroleum mer eller mindre upphört. Efter kriget
minskade åter yrkesfisket i Sandviken för att helt upphöra under
1960-talet.
Initiativet med att skapa en utställning och dokumentera en svunnen
epok på Kågenäset är väldigt betydelsefullt. En näring som bedrivits
i århundraden och varit livsavgörande för så många människor bör
inte få falla i glömska.

Fiskaren Elias Markstedt under en ledig stund

till att bli det största av fiskelägena.
1880 fanns där 20 båtlag och vid
sekelskiftet 1900 22 fiskestugor.
Under senare delen av 1800-talet
och en bit in på 1900-talet fanns
också skola i Sandviken. Uppgifterna om var skolan var belägen
varierar, men det är troligt att man
från början nyttjade de stugor som
för tillfället inte var upptagna. Senare ska en mer permanent byggnad ha införskaffats. Enligt uppgift såldes denna som kolved på
1940-talet.

så att en stor del av byggnaderna
i Sandviken såldes som kolved.
Karta över Sandvikens fiskeläge 1908.
På grund av landhöjning är det nuvarande läget längre ut mot havet.

I början på förra seklet var tillgången på strömming förhållandevis god och 1910 fanns 12 båtlag i
Sandviken. Under första världskriget med ransoneringar och knappa
tilldelningar ökade efterfrågan
på fisk och näringen upplevde ett
visst uppsving.
Tillgången på fisk minskade under
1920- och 30- talet och en ökad efterfrågan på arbetskraft från industrin bidrog till en kraftig decimering av fisket. 1933 fanns endast 3
båtlag kvar i Sandviken.
En sista uppblomstring
Under andra världskriget ökade
såväl tillgången som efterfrågan
på fisk och antalet båtlag fördubblades. Kriget medförde tyvärr ockFiskarstuga i Sandviken, ursprungligen ägd av Anton Jonsson Hedlund (1847-1921).

Kågnäsets fiskemuseu
Jag intresserade mig för udden för ca 40 år sedan,
men hade då ingen kunskap om hur historien runt
fiske, jakt och skog såg ut. Men med åren började
jag genom dokument, böcker och berättelser förstå
hur omfattande fiskenäringen tidigare varit. Nu finns
ingen yrkesfiskare kvar. Förutsättningarna har också
på ett dramatiskt sätt förändrats genom århundrandena. Landhöjningen har både lett till problem och
nya möjligheter. Sandvikens och Kågnäsuddens fiskelägen har flyttats närmare vattnet, medan Finnhällan etablerades då den skyddande hällan trycktes upp
ur havet och blev en vågbrytare.
Tanken på att göra en utställning av området som det
såg ut runt 1900 utvecklades mycket tack vare hjälp
från Skellefteå museum och med hjälp av ett antal
kunniga entusiaster gick det att få fram en bra bild
över bebyggelsen och miljön. Mycket har dock förändrats och mycket få av de byggnader som då fanns
är borta eller ombyggda. Ett av skälen är att det inte
längre är yrkesfisket som är focusen utan fritidsbebyggelse.
Hur som helst byggde jag upp en utställning i modellform med de hus och miljöer som fanns för drygt
100 år sedan. Utställningen sattes upp i en sjöbod i
Sandviken. Under tiden som detta tillverkades fick vi
tillgång på ett stort material av gamla foton som till
en del förstorade och monterades i skärmväggar som
är placerade intill modellerna.

I Sandviken finns också en äldre fiskebod som tillhör Skellefteå Museum och i ett samarbetsprojekt
visas en hel del objekt runt fisket och säljakten upp.
En sälfälla försågs med en konstgjord vikarsäl och
en sälsax, sälskinn och kranier lånades till utställningslokalen. Museet ordnade med trätralls gång till
utställningen för att även rullstolsbundna skulle ges
tillgång att besöka sjöboden.
Det som nu kom att kallas Kågnäsets fiskemuseum
hade över 400 besökare på de 4 dagar under sommaren 2018 som var öppna för besökare, en stor del
kom genom SKEFO:s arrangemang. Mindre grupper
kom också utan inbjudan andra dagar, då ofta personer med olika typer av anknytningar till Kågnäset.
Ingen av oss inblandade hade trott att intresset var
så stort vilket resulterade i att vi inför nästa sommar
kommer att utveckla hela utställningen och då omfatta alla fiskelägen från Sillskatan till Storsnäckhamn
totalt 7 platser, en sträcka på ca 15 km.
Under sensommaren fick vi också låna en gammal
fiskebåt av föreningen Allmogebåtar som nu finns i
Sandviken.
Det stora intresset var orsaken att vi nu bildade Kågnäsets Fiskelägens Intresseförening, allt för att fånga
upp berättelser, utställningsmaterial och engagera fler
intresserade.

Modell av Sandvikens fiskeläge. Till höger exempel på fotoskärm i utställningen.

10
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um – under framväxt!
OLLE KARLSSON, SUNNANÅ/HEDENSBYN

Kågnäsets Fiskelägens Intresseförening

Olle Karlsson, Mats Gustavsson och Bert Öhlund vid invigningen 1 juli 2018
Många intresserade deltagare.

Skellefteå museums sjöbod – med originalföremål

En fiskares vardag
Lars Morén, umeå
År 1880 fanns i Sandviken c:a 20 båtlag men dessa minskade efterhand. År 1910 var antalet 12 och 1965
slutade det sista riktiga båtlaget, som bestod av John Olofsson med 2 drängar. Ett båtlag bestod av familjen
och en eller två fiskedrängar, om inte hade egna barn som kunde delta i fisket.
Det fanns flera fiskeplatser utanför Sandviken, bättre och sämre.
För att det inte skulle uppstå några
komplikationer mellan fiskarna
om platserna, så infördes ett enkelt
system; vår och höst lottade de om
de olika platserna. Alla fiskegrunden delades upp i så många lotter
som det fanns båtlag. Fördelningen utfördes så att varje båtlag skulle få en längre ut liggande plats
och en närmare land. Den närmare
land användes vid dåligt väder och
när strömmingen fanns vid dessa
grund. När uppdelningen var klar,
så bytte lagen sedan fiskeplats varje dag i tur och ordning.
Varje fiskegrund hade sitt speciella namn. Det som kallades ”Knausen”, Knösen, ansågs vara det
bästa grundet. De andra grunden
hette Banken, Simpgrundet, Djupnäset, Grundnäset, Flaten, Storgrundet, Fördärvet, Fördärvknösen, Reveln, Vommen, Grubban
och Skötgrundet. Vissa av dessa
grund låg långt ut till havs. Om
hösten var det bara grunden närmast land som gav bra med fisk.
För att grunden skulle räcka till
alla, delades platserna upp så att
det var två båtlag på varje grund.
Dessa grund betraktades av tradition som Sandvikens fiskeplatser,
men detta hindrade ändå inte andra fiskare att tillfälligt utnyttja de
bästa fångstplatserna.

straffas med böter. Vid slutet av
1800-talet utgjordes bötesbeloppet av c:a två riksdaler.
En fiskares arbetsdag
Vid fyratiden på eftermiddagen
började förberedelserna inför nattens fiske. Båtlaget skulle göra i
ordning skötarna och båten. Skötarna stenades, dvs. sten sattes fast
längst ned på näten som sänken.
Stenarna, som skulle användas,
måste vara spolformade så att de
satt säkert kvar i det snöre, som
varje sten fästes i. När steningen
var klar skulle näten läggas i ordning i båten; man lade stensidan
och korksidan i en speciell ordning
för att lagningen av näten skulle
gå snabbare. Fiskarna kallade den
proceduren för att nacka skötarna.
Skötarna syddes också ihop med
stora stygn för att det inte skulle
bli nån lucka mellan näten; detta
kallades att jamihop skötarna.

När skötarna var lastade i båten
rodde man ut till fiskeplatsen.
Hade man då tur, blåste det medeller sidovind för då kunde seglen
nyttjas. Framme vid fiskeplatsen
började arbetet med lagningen,
som gick snabbt eftersom skötarna
tidigare var lagd i sådan ordning
att näten lätt löpte över relingen
när stenarna kastades i sjön samtidigt som båten roddes i den riktning näten skulle få.
Efter att man lagnat hann man utföra vissa andra arbeten. Trasiga
skötar skulle lagas; mycket stora
skador på näten fick däremot vänta till vintern för reparation. Fiskaren var själv tvungen att tillverka
lådor och tunnor, som fisken skulle förvaras och säljas i. Virket till
dessa var man dock tvungen köpa
från något sågverk. Fisken såldes
oftast i s.k. fjärdingar, vilket motsvarade ungefär en fjärdedels tun-

På söndagarna var fiske förbjudet.
Ertappades någon under helgdag
med lagning, dvs. utläggning av
nät, så kunde han enligt lag be12
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na eller c:a 25 kg.
Morgonens arbete började redan
klockan ett på natten, då man skulle dra upp näten - ett slitsamt och
på hösten dessutom kallt arbete.
Fångsten kunde variera mycket.
Det kunde t.o.m. hända att man
var tvungen lämna kvar nät med
fisk, eftersom hela fångsten var
för stor att bärga i båten. Man var
därför tvungen ta iland fångsten
i två omgångar. Före sekelskiftet
1900 drogs näten upp längs långsidan på båten, där de fick löpa på
en rulle som underlättade intagningen. Sedermera togs näten upp
över rullar i fören.
När man rott eller seglat iland,
skulle strömmingen skakas ur skötarna, stenarna plockas bort och
näten hängas på tork. Det var oftast kvinnorna som fick sätta upp
skötarna på s.k. gistvallar - två
krokförsedda träställningar, som
näten hängdes upp mellan. Med-

an kvinnorna gistade skötarna,
så rensade och saltade männen
strömmingen. Strömmingen förvarades i trätunnor innan de skulle
säljas till grossisten. Den största
delen av fångsten saltades ner och
förvarades på detta sätt. Efter det
att redskapen rengjorts åt man en

måltid och kunde sedan under ett
par timmar ägna sig åt olika sysslor, vedhuggning m.m. Klockan
tio på förmiddagen slutade vanligen fiskarens arbetsdag och han
kunde få några timmars välbehövlig sömn.
LARS MORÉN

Texten ovan är ett utdrag ur Lars Moréns specialarbete 1978,
”100 år med Sandvikens fiskeläge”. Bland annat baserad på
intervjuer med fiskarna John Olofsson samt Carl-Arvid och
Kurt Berggren
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Blev jag Skelleftebygd
- När jag ger mig ut att fiska i vattnen utanför Bureå, så händer det att tankarna går till dom som varit
ute i samma ärenden före mig. Och vi vet ju, t.ex. från Olaus Magnus, att fisket varit omfattande i dessa
trakter ända tillbaka till medeltiden. Och då handlar det säkert inte bara om Bjuröklubb, som han särskilt
beskriver, utan om hela kusten.
Fisken var ju också densamma
som nuförtiden. Tidigt på våren,
redan i början av maj, kommer siken vandrande längs iskanten och
strax därefter går strömmingen
till; när vattentemperaturen går
upp mot åtta-nio grader. Och förr,
innan man hade motorer utan fick
ro och segla, då for båtlagen ut till
Skötgrunnan, som nog har dom
bästa strömmingsvattnen. Inte
minst på norra och östra sidan,
men runt hela ön är det ganska
grunt, goda lekställen. Förr bodde
man därute i flera veckor; det var

ett riktigt fiskeläge - bl.a. för Piteborgarna - och det finns fortfarande spår av fiskarstugor, bodar
och gistvallar, där man hängde
upp näten på tork. Men det måste
gått åt mycket salt för att ta rätt på
fångsten!
Storökungen
När jag började fiska på allvar,
i slutet av femtiotalet, så hände
det fortfarande att vi övernattade
där ute. Men då sov vi i båtarna;
i ”källe”, dvs. ett sorts tält som
spändes upp över båten. Och då

var vi tre-fyra båtlag och med var
bl.a. ”Storökungen”, Martin Öhman. Han var nog också först här
med att lägga ut näten med motorn
igång; många var rädda att det
skulle kunna bli trassel med propellern. Näten är ju väldigt långa;
när man lägger en ”krona”, så är
det sextio meter och så sextio meter till i e n hästskoform. Men det
fungerade och nu är det ju självklart att man kör med motorn.
Fina fiskevatten
Lite senare i juni säger man att

Torskfiske vid Ulvöarna 1982. 13,5 kg torsk.
14
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dens siste yrkesfiskare?
Lasse LARSSON, BUREÅ
strömmingen ”gar väståt”, närmare land, och då kan man ju
fiska t.ex. vid Gammknösen och
Lillknösen närmare Burvikslandet. Överhuvudtaget så har hela
Burvikstrakten med Skallön och
Storön fantastiskt fina fiskevatten
och där fanns ju också fiskelägen
som Vånöra, Sandviken, Tärnöra
och Gräsviken. Bönderna i själva
Bureå var mer inne på att fiska i
älven, även om Bure älv kanske
aldrig varit en riktig laxälv. Den
lax jag tar är nog på väg upp i
Skellefteälven eller norröver.
Fiske bedrevs mestadels i älv och
kuststräckor, som samfälligheten förfogade över. Ryssjevattnen
auktionerades ut vid majstämman
år från år, mestadels till bönderna
själva eller till arbetare vid Bure
AB. Det fanns inga yrkesfiskare i
Bureå förrän vid slutet av 1970-talet, då Gunnar Lövberg och undertecknad började med detta på
heltid.
Gävlefisk
Fisket kring Bureå bestod mestadels av lax, strömming, sik, abborre och gädda under sommarhalvåret. Laken fiskades mestadels
med ryssja eller krok under isen
vintertid. Uppköparna av den fisk
vi fångade var Gävlefisk ekon, förening, som hade sitt huvudkontor
i Gävle. I Västerbotten fanns två
filialer, en i Umeå och en i Skellefteå. Mycket av den strömming vi
levererade gjorde man saltströmming av, bl.a. vid salterier i Kåge
och Burvik.
Då det var is 5-6 månader här
uppe, så blev vi som skulle leva
SKELLEFTEBYGDEN 1/2019

av fisket tvungna att på hösten dra
söderut. Vi fiskade då mest torsk,
t.ex. utanför Simrishamn i Skåne,
vid Gotland och vid Ulvöarna i
Bottenhavet.
Från trä till plast
Båtarna vi använde var s.k. skötbåtar av trä, som inte tålde att köras i isen. Efterhand skaffade vi
plastbåtar med hytt, så vi inte behövde sitta i regn och rusk i öppna
båtar. För det mesta så fiskade vi
med nät. Under ett antal år trålade
vi löja vid kusten utanför Kåge
och Byske under höstmånaderna,
då löjan samlades för att leka. Det
var rommen som var mes intressant, då den gav största inkomsten.
Skötbåten!
Jag tror alltid man haft rejäla båtar här kring Bottenviken, ja, ända
sen medeltiden faktiskt.
Den klinkbyggda skötbåten är ju
mycket sjövärdig och bra för fiske,
åtminstone för måttliga fångster.
Det har hänt att vi legat så lågt
i höstkulingen att vi fått slänga
sänkstenarna över bord ! Och det
har byggt mycket båtar mellan
Lövånger och Skellefte, t.ex. av
Viklundarna i Bjurön, i Burvik
och även i Yttervik. Förr var ju
skötbåten spetsig i både för- och
akterstäv, men i och med att motorerna kom så fick akterstäven bli
mer trubbig, som vi nu är vana.
Båten full av strömming
Även höstfisket kan vara givande,
även om det kan vara mer slitsamt.
En gång på alla år har jag varit
med om höstlekande strömming,
vid Mikaeli, och då var vi ute vid

utgrunden och fick upp drygt trehundra kilo. Men det är ju bara tiondelen av vad man kan få upp en
vacker försommarnatt!
Fiskarkapellen
Det finns ju många fiskarkapell
längs kusterna, och det har förstås
att göra med fiskarbefolkningens
utsatta läge. Fisket var alltid på liv
och död, och man ville nog ha ett
guds ord och en välsignelse med
ut till havs. Så nog förstår man att
gråmunkarna var välkomna på fiskeplatserna, även om man fick avstå lite fisk åt dom. Och förresten,
kapellen kom också till användning för vinterförvaring av nät och
annan utrustning.
Men det man kan undra över idag,
är om jag tillhör den sista generationen, som kunnat leva av fiske här längs den västerbottniska
kusten. I så fall bryts en tradition
som har mer än femhundra år på
nacken ……

Artikeln är en utbyggd
version från bidrag till
Skelleftebygden nr 1 2014
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Vattendragen återfår sina naturliga livsmiljöer
JOHANNES LINDBERG, FRITIDSKONTORET
Våra vattendrag har under många århundraden varit viktiga blodådror för människorna i de norrländska
landskapen. Den välfärd vi har idag kan vi i stor utsträckning tacka både vattnet och skogen för. Tyvärr
har vattenmiljöerna och de vattenlevande arterna som fiskar och musslor fått betala ett mycket högt pris
för detta, vilket miljöåterställning i vattendragen nu försöker reparera.
För att underlätta timmertransporten från det skogsrika inlandet ut till förädlingsindustrierna vid kusten
rätades och rensades vattendragen. Arbetet skedde från början med handkraft, enkla redskap, hästar och
spel för att under den sista fasen av flottningsepoken mot slutet av 1940-talet intensifieras med hjälp av
banddrivna schaktmaskiner, som köptes in efter krigstiden.
800 mil flottleder - bara i vårt län
Det har funnits fler anledningar
till fysisk påverkan på våra vattendrag genom historien, exempelvis
kvarnar, sågar eller spånhyvlar,
men timmertransporten har varit
den klart mest omfattande. Bara
i Västerbottens län finns mer än
8000 kilometer avlyst allmän flottled, vilket vittnar om storskaligheten på timmerflottningsverksamheten.
Vattendragens viktiga livsmiljöer
för lax, öring, harr, flodpärlmussla
och andra vattenlevande arter försvann då stora block och stenar
sprängdes och schaktades upp ur
vattendraget för att läggas längs
stränder och uppe på land. Detta
med följd att de naturligt slingrande vattendragen med steniga forsar och strömpartier omformades
till raka och effektivt kanaliserade
transportleder för timmer med hög
vattenhastighet.
I takt med teknikutvecklingen av
lastbilar och utvidgat vägnät avtog
flottningen succesivt och verksamheten i vattendragen ersattes av
transporter på timmerbilar. Kvar
blev dessvärre de djupa sår som
flottledsrensningarna och rätningarna hade orsakat i vattendragen.
Syftet med restaurering
Restaurering syftar till att återställa vattendraget till ett så ursprung16

ligt eller naturligt tillstånd som
möjligt. Målbilden är att återskapa
det strömmande vattendragets naturliga miljöer och funktioner, allt
för att främja livet i och i anslutning till vattnet.
Genom att återföra det stenmaterial som tidigare schaktats upp
bromsas vattnets hastighet vilket
får till följd att vattendraget breddas och den totala arealen vattenyta i vattendraget ökar, ibland
flera gånger bredare än vad det var
innan åtgärd.
Man brukar prata om att vattendragets produktiva yta ökar genom en ökad vattenareal och sänkt
strömhastighet som ger förbättrad
tillgång till livsmiljöer för strömlevande arter av fisk och insekter.
Alla åtgärder i samförstånd
Innan det konkreta arbetet med

miljöåterställning påbörjas inventeras vattendraget. Inventeringen
utgör sedan underlag för en åtgärdsplan. Denna plan används
vid tillståndsansökningar och vid
samråd med kunniga inom kulturmiljöer men även med markägare
och övriga som berörs av åtgärden, exempelvis fiskevårdsområdesföreningar.
Efter samråden upprättas en
överenskommelse med berörda
markägare om att antingen helt
genomföra återställningen, föreslå
ändringar eller inte tillåta åtgärden. Markägarnas medgivanden
ingår i den vidare processen för att
upprätta nödvändiga tillstånd.
Under utförandet av åtgärder sker
ofta en löpande dialog med berörda parter för att uppnå bästa resultat och det händer att markägare
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uttryckt att åtgärden medfört ett
ökat i värde på fastigheten.
Biologin svarar, men långsamt
Uppföljning efter restaurering av
vattendrag visar ofta att fisken i
regel snabbt hittar till de återskapade miljöerna för lek. Det ger ett
värdefullt kvitto på att fiskleken
på sikt kommer att ge resultat,
även om det kommer att ta flera år
innan vi säkert ser storskaliga effekter.
Lax- och öring leker på hösten och
gräver då ner sin rom i grusbäddar där den ligger under vintern
för att kläckas nästa försommar.
Ynglen kläcks och söker skydd
bland stenar och vegetation för att
sedan leva i älven i två till fyra år.
Därför är det viktigt med bra uppväxtområden för mindre fisk i vattendragen, men även miljöer som
passar för större fisk. Fisken vand-

rar sedan ut i havet där de lever ett
par år innan de vandrar tillbaka till
den älv där de föddes för att leka
och ge liv till nästa årskull.
Lax och öring från varje älv har
unika genetiska egenskaper som är
anpassade till just den älven. Detta
gör att påverkan på lokala bestånd
genom exempelvis överfiske i havet eller negativ påverkan på vattendragen kan få stora negativa
effekter för den lokala fiskpopulationen. Därför är lokalt anpassad
förvaltning genom fiskeregler och
skydd av varje unikt bestånd en
viktig fråga för att säkerställa ett
framtida fiske i våra älvdalar.
Mer än naturvård
Förutom den konkreta naturvårdsnyttan med miljöåterställning av
vattendragen ger miljöåterställning i älvarna också förutsättningar för friluftsliv och fisketurism i

älvdalarna.
Medel som används till dessa stora miljöåterställningsprojekt kommer bl.a. från statens medel och
EU, vilka kan sökas för att uppnå
såväl nationella som internationella miljökrav och målsättningar
som regering och riksdag beslutat.
EU:s ramdirektiv för vatten anger att alla vattenförekomster ska
uppnå god ekologisk status, vilket
bl.a. innebär att det då endast får
förekomma korta flottledsrensade
sträckor i vattendrag. EU:s artoch habitatdirektiv anger att arter
som lax, flodpärlmussla och utter
ska förekomma i livskraftiga bestånd. Miljöåterställning av forna
flottleder är viktig pusselbit som
ger bättre förutsättningar för att
kunna uppnå livskraftiga bestånd
av dessa arter.
Foton: Johannes Lindberg

Laxfisket i Skellefteälven
INGA-BRITT LUNDMARK, TUVAN

Skellefteälven , 410 km lång, är en av de stora Norrlandsälvarna. Den rinner upp i Ikesjaure, Arjeplogs
kommun. Laxfisket i älven var väl utvecklat redan under medeltiden. Förutom kronofisken vid Bomansforsen och Finnforsen, så hade byarna längs älven fiskerätt. Min släkt har länge haft en gård i Tuvan, så
min far hade fiskerätt i Tuvans skifteslag.
Andra världskriget medförde ett kraftigt uppsving för
älvsfisket, dels genom att havsfisket till stor del låg
nere p.g.a. sjökriget med risken för minor och sänkningar, vilket medförde att mer lax kunde ta sig upp i
älven, dels genom förbättrade avsättningsmöjligheter
under beredskapstiden. Notlagen fick så mycket lax,
att laxnoten ofta gick sönder.
År 1945 blev ett rekordår när det gäller fångsten.
Skellefteå stad firade 100-årsjubileum detta år med
en stor sommarutställning på Nordanå. Och mitt på
området kunde Skelleftebor och utsocknes gäster gå
på Restaurang Gyllene Solen och äta lax, som var
den enda maträtten på menyn hela sommaren.

den andra på norra sidan, där en av fiskarna - eller
”landarmen” som han kallas - griper tag i noten och
går nedströms efter strandkanten. Under tiden kommer båten från andra sidan iland och börjar hala in
noten. En av fiskarna drar in korksidan av nätet och
den andra blysidan. Nu kommer landarmen gående
med laxnoten och nätet dras ihop med förhoppningsvis mycket lax.
Även på Sörböle och vid Karlgård finns aktiva notlag.

Och gick man inte på restaurang kunde man köpa lax
hos Ståhlbergs Fisk vid Torget, i källaren till Centralhotellet. Eller av fiskbilen …

Fortfarande levande fiske
Fortfarande idag har vi notlag som fiskar lax i Skellefteälven. Bland annat finns det ett lag i Bergsbyn
som ”drar not”. Laxnoten är 4 meter hög och längden varierar beroende av älvens bredd. Man bör vara
4 fiskare, eftersom det är två båtar som samverkar.
Båtarna går ut mitt på älven och där tar man var sin
ände av noten. En båt styr över på södra sidan och
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Sommarmorgon vid havet
MATS GUSTAVSSON, RISÖN

Jag vaknar vid sjutiden på morgonen i Sandvikens
fiskeläge.Havet är lugnt och glittrar. Jag och en granne ska ta upp näten vid åttatiden. Vid lågvatten kan
det vara svårt att komma ut med båten. Först måste vi
ro innan motorn kan dras igång.
Igår la vi ut näten på Bullerbotten, ett grund bara några hundra meter ut. Idag får vi ett trettiotal sikar och
några abborrar. Tillbaka vid båthusen tar vi ut och filear fisken och gör i ordning näten.Därefter blir det
kaffe och en smörgås
Jag tänker på hur livet var i Sandviken förr. Sandviken var ett levande fiskeläge och 100-150 personer
bodde här framförallt vår, sommar och höst. På 1880talet fanns det 20 båtlag. Ingen el och den första fasta
telefonen fick man på 40-talet. Livet var hårt och arbetsdagarna långa. Man rodde och seglade till fiskegrunden som ofta låg långt borta. Första båtmotorn
fick man 1912 och då blev det lättare.
Under 20- och 30-talen var det betydligt färre som
fiskade. Många sökte sig till sågverksindustrin och
Rönnskär. Många gamla fiskestugor var i dåligt skick
och såldes för att framställa träkol.
Idag är det åtta familjer som har sitt sommarboende
i Sandvikens fiskeläge. De flesta av dem har föräldrar och mor- och farföräldrar som fiskade här ute.
Själv hade jag turen att få köpa en stuga för femton
år sedan. El är indraget men de flesta har fortfarande
brunn på gården. Stugorna är små, de flesta är kring
20-25 kvadrat men några har byggts ut.
Det är Hedensbyns samfällighet som äger marken
vid fiskelägena. Vi arrenderar tomten. Bebyggelsen
är skyddad och nya hus får inte byggas. Vi strävar
efter att bibehålla den gamla karaktären på våra små
hus och båthus.
Vartannat år är det nödvändigt att röja sly på ängarna
ned mot havet för att bibehålla utsikten. Alen växer
minst två meter på lika många år.

stenigt på botten och inte något perfekt badställe för
barn. Men fina badplatser finns inte så långt härifrån
vid Sillskatan och Storsnäckhamn.
Att cykla på småvägarna och vandra på hällarna vid
Långhällans fyr är också härligt. Alla säsonger har
något att erbjuda i Sandviken. Skidor och pimpling
på isen på vintern. Svamp- och bärplockning på hösten. Och så naturligtvis fisket...

Att åka ut på morgonen med båten för att dra upp fisk
är en fantastisk upplevelse. Likaså att på morgonen ta
sig ett dopp utanför piren där vi har en brygga. Det är
Besök gärna den lokalhistoriska portalen: lokalhistoriaskelleftea.se
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Skelleftebygdens siste yrkesfiskare!?
Lasse Larsson, Bureå, i färd med lakfiske.

Pris 60 kr

Foto: Margaretha Sene Karlsson
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