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PM 

Detta PM är avsett att både redogöra för vad för arbete som gjorts med Svenskt havsfiske – 
En bibliografi, hur projektets läge ser ut idag samt vad som utifrån under projektet samlade 
erfarenheter rekommenderas som fortsättning, om en sådan önskas genomföras. För att 
åskådliggöra detta har dispositionen valts till följande 
 

- Den ursprungliga tryckta versionen 
- Genomfört arbete från den tryckta versionen till idag: digitalisering och 

komplettering 
- Metod vid digitaliseringen 
- Metod vid kompletteringen, inkl. bland annat principer vid urval av litteratur 
- Möjlig framtida komplettering 
- Erfarenheter från arbetets gång 

Den ursprungliga tryckta versionen 
Den ursprungliga versionen av Svenskt havsfiske – En bibliografi sammanställdes av FD och 
bibliotekarie Torun Hedlund-Nyström. Hon gjorde detta som en del av projektet ”Sydsvenska 
kustmiljöer”, som var ett samarbete med Ekonomisk-historiska och Etnologiska institutionen 
vid Lunds universitet. Bibliografin utformades utifrån syftet att ”beskriva och förklara 
ekonomiska och social förändringar inom maritimt anknutna ekonomier”1. Underlaget till 
denna hämtades främst från kataloger och arkiv vid Universitetsbiblioteket i Lund. Där gick 
Hedlund-Nyström också igenom en avsevärd mängd fisketidskrifter i förteckningar, men 
uteslöt en del litteratur såsom turistföreningars litteratur, kalenderlitteratur, bokfilmer, 
uppslagsböcker etc. Bibliografins innehåll sträcker sig från mitten av 1600-talet fram till och 
med 1975 och sedan trycktes den slutligen 1978. 
 
I bibliografin som sammanställdes kategoriserades posterna efter fisksort, havsområde, 
kuststräcka, län samt ämnesord. Enskilda poster kunde tilldelas flera punkter per kategori, 
speciellt ämnesord. De ämnesord som Hedlund-Nyström använde var: Allmänna skrifter, 
Fiske i allmänhet, Fiskets historia, Fiskevård/rovfiske, Lägen/bebyggelse, Redskap/metoder, 
Båtar/båtbyggeri, Båtar/seglation, Fisk som råvara, Skärgårdsproblem, Fiskepolitik, Juridik 
fiske, Juridik övrigt, Vattenbruk/fiskeodling och Övrig. En del poster fick även kortare 
kommentarer då några sidor var speciellt intressanta eller Hedlund-Nyström ansåg att någon 
del var värd att lyfta fram. Bibliografin delades dessutom upp i två delar som trycktes i två 
olika volymer, med posterna 1 till 1820 respektive 1821 till 2368. Dessa delar hade en delvis 
olika struktur och olika ämnesord. Denna strukturskillnad finns beskriven i inledningarna till 
de två volymerna, 25 respektive 18 sidor, där också en uttömmande redogörelse för 
Hedlund-Nyströms riktlinjer finns. Dessa två inledningar finns att läsa i bilaga 7. Förutom de 
gemensamma ämnesorden innehåller del ett Fiske i allmänhet, Fiskets historia samt 
Fiskevård/rovfiske och del två Fiskepolitik, Juridik fiske samt Juridik övrigt. 
 
Ett exempel på hur en sida i den tryckta bibliografin ser ut, finns att se i bilaga 5. 

                                                
1 s 9 Svenskt havsfiske – En bibliografi av Torun Hedlund-Nyström 
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Genomfört arbete från den tryckta versionen fram till idag 
Kungl. Skogs- och lantbruksakademien har efter en officiell tillåtelse av Ekonomisk-historiska 
institutionen vid Lunds universitet fortsatt arbetet med den ovan beskrivna bibliografin. Det 
arbete som gjorts efter den ursprungliga tryckta versionen kan delas in i 

- Digitalisering av den tryckta bibliografin: databasen 
- Komplettering både före och efter 1970-talet 

Digitalisering 
Omvandlingen och vidareutvecklingen som gjorts av den tryckta versionen av bibliografin 
skiljer sig från det tidigare arbetet på flera punkter. Till att börja med har Hedlund-Nyströms 
arbete i sin helhet digitaliserats i form av en databas. Denna anpassades efter Hedlund-
Nyströms upplägg av bibliografin, dvs. alla posterna kategoriserades på samma sätt som 
tidigare. Detta gör det möjligt att digitalt söka på t ex få fram alla poster som handlar om ett 
visst ämne eller ett visst område etc.  
 
I bilaga 6 visas hur en ifylld blankett i databasen i dagsläget ser ut. 

Komplettering 
Syftet för kompletteringen har formulerats med utgångspunkt ur dess målgrupper. Önskan 
är att bibliografin ska underlätta för forskare på olika nivåer inom naturvetenskap och 
humaniora, främst historiker men också handläggare, lärare etc. som letar efter material 
relaterat till svenskt havsfiske, stimulera forskning om kust- och havsfiske runt Sveriges 
kuster för forskare i olika discipliner och på olika nivåer samt underlätta för handläggare 
inom olika naturvetenskapliga institutioner och organisationer att skapa sig en bakgrund till 
hur kust och havsfiske har bedrivits. 
 
På grund av den enorma ökningen av litteratur sedan 1975 har det inte varit möjligt att 
skapa en fullständig förteckning över denna, varför prioriteringarna har omvärderats och 
resultatet tydligare blivit en urvalsbibliografi med viss betoning på historiska arbeten och 
översiktsarbeten.  
 
Bland annat har bättre bibliografiska hjälpmedel och nya tekniker använts för vidare 
komplettering, t.ex. den internetbaserade sökmotorn Libris, till vilken de flesta av Sveriges 
flesta forskningsbibliotek är anknutna. Till att börja med användes Libris till att undersöka de 
år som Hedlund-Nyström redan arbetat med, dvs. ca 1500-1975. Under dessa år följdes 
hennes struktur helt och hennes urvalsprinciper så gott det gick. De texter som hittades från 
dessa år fanns till stor del redan i bibliografin, varför endast texter som Hedlund-Nyström 
uppenbart inte stött på lades in. 
 
Efter detta fortsatte kompletteringen från 1975 till 2000. Under dessa år fanns inget 
referensmaterial från Hedlund-Nyström, varför arbetet blev mer komplicerat. Vad gäller 
strukturen så anpassades även denna med ett tillagt ämnes ord: ”Vattenbruk/fiskodling”. 
Detta på grund av en stor ökning av texter om detta som kom under 1980-talet, varför en 
sådan kategori ansågs nödvändig. En översiktlig genomgång av litteraturen tillagd av 
Hedlund-Nyström från 1960-1975 genomfördes även där det nya ämnesordet lades till vid 
passande poster i bibliografin. 
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Resultatet av den komplettering som gjorts med sökningar mellan åren ungefär 1500 och 
1975 har blivit att ca 65 poster har lagts in digitalt i databasen, vilket innebär en ökning på 
knappt 3 % av texterna i den tryckta versionen. Dessutom har den komplettering som gjorts 
efter den tryckta versionen, dvs. mellan åren 1975 och 2000, resulterat i drygt 450 stycken 
ytterligare poster. Totalt innebär dessa kompletteringar en utökning från den tryckta 
versionen med ca 23 %, dvs. mellan en fjärde- och en femtedel. 

Hur arbetet med kompletteringen gått till väga  
Att snabbt sätta sig in i ämnet havsfiske från grunden och att göra det anpassat efter ett 
sådant här ändamål är svårt att göra effektivt. I allra första början läste jag en del 
sammanfattande artiklar i uppslagsverk för att skapa mig en snabb bild av området. Sedan 
ögnade jag delar av KSLAs litteratur med klassificeringen qgb, dvs. fiske.  Jag läste också 
noggrant igenom Hedlund-Nyströms inledning och studerade hennes bibliografi, t ex hennes 
förkortningar, vad som fanns under hennes olika ämnesområden och de kommentarer hon 
skrivit till posterna. En kort undersökning av utfallet av en sökning i t ex Libris gav också en 
bild av utbudet av möjlig intressant litteratur. 
 
Under arbetets gång har jag läst lite här och där i de böcker som undersökts för inläggning 
för att därigenom öka mitt kunnande. Det har dessutom varit nödvändigt att söka en 
avsevärd mängd detaljkunskap från främst internetsajter och Internetbaserade söktjänster 
för att snabbt kunna avgöra vad en bok/artikel handlar om utifrån dess titel eller en kort 
beskrivning.  
 
Dessutom har förstås löpande diskussioner genomförts med Lars, både kring själva 
innehållet i bibliografin, vad som kan vara användbart för bibliografins framtida användare 
samt vad som metodmässigt är effektivast. 

Metod vid digitaliseringen 
Det finns en lathund om inläggning i databasen, vilken åskådliggör de fält som kan fyllas i 
med olika kategorier i databasen och på vilken form dessa ska föras in. En senare och 
fylligare lathund, samt en om speciellt processen kring sökandet efter litteratur Libris finns 
nu. Denna kan förstås appliceras på andra sökmotorer också. 

Metod vid kompletteringsarbetet 
Vid val av metod vid kompletteringsarbetet var det två frågor som skulle besvaras: var ska vi 
leta och hur ska vi välja vad som ska tas med? Dessa besvaras nedan. 

Genomgånget material i kompletteringsarbetet 
Som delvis också beskrevs i början av detta PM, har det under kompletteringen letats efter 
litteratur i både sökmotorn Libris och diverse andra källor till litteratur. För att förtydliga 
vilka områden som täckts följer här en kort beskrivning. 

Libris 
Den största delen av kompletteringen har gjorts med en omfattande sökning efter litteratur i 
sökmotorn Libris. Tyngdpunkten i detta arbete ligger på åren efter den tryckta versionen tar 
slut, dvs. efter ca 1975, men som tidigare nämnts har även en grundlig sökning efter texter 
från ca 1500 fram till 1975 gjorts.  
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Fyra olika sökningar gjordes: efter SAB-klassningarna Qg och Qgb* samt i fritextfältet efter 
Fiske* och Havsfiske*. Åren 1950-1990 gjordes dessa sökningar per årtionde, men efter 
detta fick de göras per år eftersom Libris fick fler träffar än vad sökmotorn kunde hantera 
per årtionde.  

Övriga källor 
I och med att kompletteringsarbetet skedde på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
utnyttjades tillgången tillflertalet både äldre och yngre förteckningar av KSLAT. Också den 
förteckningen över de svenska hushållningssällskapens historiker och deras 
innehållsförteckningar av Olof Kåhrström genomsöktes efter intressant material till 
kompletteringen. 
 
Närheten till KSLA utnyttjades ytterligare då en genomgång av allt deras material med SAB-
klassning fiske gjordes, samt en genomsökning av deras broschyrer och avdelningen med 
osorterade ”Nordiska gåvor”. 
 
Den databas som KSLA upprättat över svenska lantbruksmöten har genomsökts efter 
fiskerelaterade texter och ett urval av de till synes viktigaste gjordes. Detta är ett material 
som inte ofta återfinns i Libris, varför genomgången ledde till flertalet nya poster i 
databasen. 
 
Ytterligare har också Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans årsbok Lantbruksveckan 
genomsökts efter material, detta via databasen Lantbruksveckans handlingar 1911-1969 
som skapats under ett projekt på KSLAB. 

Principer vid urval av litteratur till kompletteringen 
De urvalsprinciper som presenteras nedan är de som använts vid kompletteringen av den 
ursprungliga bibliografin och är en blandning av en tolkning av de riktlinjer som dras upp i av 
Hedlund-Nyströms inledning och en anpassning av dessa till respektive tids utbud av 
fiskelitteratur. 

Några rader med vad som räknas till svenskt havsfiske 
För att underlätta för fortsatt arbete delar jag här med mig av den definitionen av svenskt 
havsfiske jag utgått från i mitt arbete. Frågan har två huvudsakliga frågeställningar; huruvida 
det gäller havsfiske eller inlandsfiske och om texten i fråga behandlar svenskt fiske eller 
utländskt. Dessa gränser kan tyckas självklara, men så är inte alltid fallet. Vad gäller 
havsfisket inkluderas även kustfisket eftersom kustvattnen är en del av havet. Dock har jag 
inte valt att räkna vissa skärgårdstexter som havsfiskerelaterade, speciellt inte de om 
inneskärgårdar.  Ytterligare en gräns jag dragit är litteratur om laxfiske. Fiske av lax i älvar 
mm kan påverka havsfisket och havets fiskbestånd på flera sätt, men endast fiske i själva 
havet eller odling i detsamma har inkluderats i bibliografin.  
 
Då det kommer till frågan om en text handlar om svenskt fiske eller ej har följande definition 
använts: svenskt fiske sker i svenska vatten. Fiske som sker i Ålands skärgård eller liknande är 
ej svenskt, även om det kan påverka det svenska fisket. Texter som behandlar dessa 
områden är endast intressanta om de uttalat gör en jämförelse eller på annat uppenbart sätt 
kopplar till det svenska fisket. Utländska texter som behandlar svenskt fiske i ett 
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internationellt perspektiv har definierats som svenskt fiske, så också svenska jämförelser 
med andra länder. Dock ska texten till störst del handla om fiske i svenska vatten eller hela 
tiden ha det svenska fisket som referenspunkt. 
 
Ytterligare två frågor att ta ställning till är om det är fiske eller jakt som är textens 
huvudsakliga ämne, samt om det är privat- eller yrkesmässigt fiske som genomförs för att 
födans skull eller om det är för sportens skull. Jaktfrågan är inte alltid lika lätt som det kan 
tyckas. Speciellt då texterna handlar om säljakt eller ”själafiske” som det ofta kallades förr. 
Egentligen är det ju rent tekniskt sett jakt, men det kan både påverka fisket i hög grad och 
utfördes ofta av fiskare. Hedlund-Nyström har dessutom med däggdjur som en kategori och 
ett antal poster om endast säljakt finns med i den ursprungliga bibliografin. Slutligen har här 
alla texter om sportfiske valts bort, då dessa ej stämmer in på urvalsprincipen som beskrivs 
precis härunder. 

Huvudprincipen 
Huvudprincipen kring urvalet är att det i bibliografin ska gå att hitta litteratur som på något 
sätt bidrar till att utreda fiske fram tills fisken ska beredas. Dvs. texter om själva fisket eller 
det som påverkar det, som t ex utveckling av metoder och båtar, lagar, fiskets historia och 
även fiskekultur. 

Korta kommentarer till ämnesorden i bibliografin  

Allmänna skrifter 
Hela böcker/artiklar som handlar generellt 
om fiske eller om fiskerelaterade 
områden. Det kan också vara texter som 
behandlar flera olika områden, men att 
det ej är nödvändigt att dela upp dessa 
delar i egna poster i databasen. 

Fiske i allmänhet 
Mycket likt ovan, men avser texter som 
specifikt behandlar själva fisket (metoder 
etc.).  

Fiskets historia 
Texter som inte beskriver den tid de är 
skrivna i och vars historiska synvinkel gör 
dem intressanta. Dock har arkeologiska 
texter som regel uteslutits. 

Fiskevård/rovfiske 
Exempel på texter som får detta ämnesord 
kan vara sådana som handlar om fiskavel, 
fiskekvoter eller torskdebatten. Dock finns 
många texter om utplantering i älvar och 
sjöar som ej ska tas med i bibliografin. 

Lägen/bebyggelse 
Det finns mycket litteratur om fiskelägen 
och deras historia. Vad gäller dessa gäller 
det att undersöka hur stor del som 
egentligen är fiskerelaterat, då stora dela 
mer liknar släktbiografier. Texter om 
fiskelägen och/eller fiskekapell har tagits 
med restriktivt i förhållande till den 
tillgängliga mängden. 
 

Redskap/metoder 
Detta är ett ganska tydligt ämnesord och 
jag har inte funnit några speciella 
svårigheter att bedöma huruvida en text 
ska tilldelas detta eller ej. 

Båtar/båtbyggeri 
Som ovan är detta ämnesord 
förhållandevis rakt på sak. Dock gäller det 
att vara uppmärksam på om texten 
handlar om båtar för privat bruk. 

Båtar/seglation 
Förutom själva manövrerandet av 
fiskebåtar och hur olika problem med 
seglationen har påverkat fisket också hur 
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vattenvägar eller förhållanden har 
förändrats. 

Fisk som råvara  
Till detta ämnesord hör texter om hur fisk 
transporteras och förvaras t ex 
konservering, men också alternativa sätt 
att använda fisk såsom trankokerier etc. 

Skärgårdsproblem 
Detta är inget ämnesord som innefattar 
många poster. Det kan t ex handla om hur 
fåglar eller sälar påverkar fisket.  

Fiskepolitik 
Politik som reglerar eller direkt påverkar 
själva fisket hör till detta ämnesord, dock 
ej hur arbetet för att få fram dessa regler 
har lagts upp. 

Juridik fiske 
Texter om regler och lagar om fiske och 
hur dessa behandlas och appliceras hör till 
detta ämnesord. Det finns mycket 
litteratur om fiskerätter, men då dessa 
oftast behandlar inlandet är de inte 
speciellt vanliga i bibliografin. 

Juridik övrigt 
Juridik som inte uttalat reglerar just fisket 
men som påverkar detta direkt hör till 
denna kategori. Dock är antalet poster 
under ämnesordet ej speciellt många. 

Vattenbruk/fiskeodling 
Detta ämnesord lades som tidigare 
nämnts till efter Hedlund-Nyströms första 
version av bibliografin.  Detta eftersom 
den stora ökningen av texter inom 
området under 1980-talet gjorde att jag 
ansåg att nyttan av att kunna söka efter 
ämnesordet i databasen var tillräckligt 
stor.  

Övrigt 
Övrigt är just sådant som inte passar att 
kategoriseras tillsammans med andra 
texter, enskilda exempel är Statens 
olycksfallsförsäkring för fiskare och 

Bondeseglationen i nordvästra Skåne efter 
1658. 
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Litteraturområden som utgör gränsfall 
Delar av nedanstående områden kan vara intressanta, men det är enligt undertecknad 
vanligt att kopplingen till bibliografins syfte blir allt för långsökt. Ytterligare finns det inom en 
del av dessa områden mycket litteratur och om allt skulle tas med skulle detta leda till att för 
mycket plats vigs åt tveksamma poster i bibliografin. Jag valde att spara utskrifter av dessa i 
egen pärm för att i senare då jag hunnit sätta mig in i ämnet bättre kunna bedöma läget. 
Detta visade sig vara en bra idé, då jag i efterhand snabbt och effektivt valde bort de allra 
flesta. 

Texter som eventuellt inte behandlar svenskt fiske 
Gränsområden då det kan vara svårt att avgöra om det gäller svenskt fiske eller ej är t ex 
fiske i Öresund, Skagerrak eller Kattegatt. Dessa har bara tagits med om det har varit svenska 
fiskare, i svenskt vatten eller det tydligt handlat om hur svenskt fiske påverkats.  Även fiske i 
Åländska skärgården eller i de norra delarna av Finland kan vara svåra att kategorisera. Där 
har jag valt att te med texterna endast om det är en jämförelse med Sverige, att svenskt 
fiske är tydligt inflätat eller på annat sätt relaterat. Olika typer av fjärrfiske förekommer 
också och sådana texter har tagits med om det handlar om svenska fiskare med svenska 
hemmahamnar, alltså även om det inte är i svenska vatten.  Jag har inte upplevt det som ett 
problem att identifiera nationaliteten på fjärrfiskarna eftersom detta ofta är texternas 
ursprungspunkt, t ex Gävlefiskarna etc. 

Texter som behandlar laxfiske, fiske i flod och älv och samers fiske 
Laxfiske i forsar kan förstås i senare led påverka havsfisket, men denna litteratur är 
omfattande och inte tillräckligt intressant för motsvarande arbetstid, varför endast texter 
om fiske i kust- eller havsvatten har klassats som intressanta. 

Miljörelaterade texter 
Speciellt under 1990-talet och framåt har dessa texter blivit mer och mer vanliga, varför det 
blivit nödvändigt att sålla kraftigt för att bibliografin ska bli hanterlig i sitt ursprungliga syfte 
efterson dessa texter i allmänhet är specifikt naturvetenskapliga. Några typexempel kan 
nämnas: generella texter om närings-, gift- eller tungmetallutsläpp från odling av fisk eller 
jordbruk m.m. har ej tagits med, utan bara om de t ex direkt behandlar effekter på fortsatt 
fiskodling. Lagar och regleringar kring miljö har undantagsvis tagits med då dessa passat det 
formulerade syftet och kunnat kategoriseras inom något av Hedlund-Nyströms ämnesord. 

Texter om säljakt 
Dessa har i princip bara tagits med om de handlar om hur sälarna eller säljakten påverkar 
fisket. Det är dock en lite otydlig kategori eftersom Hedlund-Nyström tidigare valt att ta med 
texter om detta trots att de inte direkt behandlat fiske. I stället har jag använt min intuition 
och diskussioner med Lars för att avgöra om texter ska tas med eller ej. De texter som 
handlat om finsk säljakt är nära kopplade till det svenska eftersom det till stor del skett i 
Bottenviken, dock har undvikits och bara tagits med om de tydligt påverkar det svenska 
fisket eftersom de i grunden inte handlar om fiske. 

Texter som behandlar skärgården 
Grundprincipen vad gäller skärgård är att skärgården är den del av kusten och därmed en del 
av havet. Att Hedlund-Nyström dessutom har en kategori som heter ”Skärgård” och ett 
ämnesord som heter ”skärgårdsproblem” stärker skärgårdens plats i bibliografin. Dock gäller 
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det att vara uppmärksam på om texterna behandlar innerskärgården eller skärgårdsfiske i 
relation till inlandsfiske, vilket ofta är fallet. 

Blandade texter: Läroböcker, böcker om fiskars biologi och kokböcker, forskning och 
detaljerade texter 
Forskningstexter och andra alltför detaljerade texter har bara tagits med om det går att dra 
generella slutsatser utifrån texten, om texten tar upp något unikt och betydelsefullt eller om 
innehållet är typiskt för den tiden och alltså speglar tankegångarna under den tidsperioden. 
Exempel på för detaljerade texter är ålprovfiske som skett under ett par specifika dagar och 
som ej satts i ett större sammanhang. Resterande områden har jag ej tagit med. Ej heller 
böcker om fiskars näringsinnehåll, så länge dessa inte behandlat detta i samband med hur 
det kan påverka fisket.  

Texter som behandlar sportfiske och fiskehistorier 
Dessa har utan undantag valts bort, t ex flugfiske och berättelser om personliga upplevelser. 

Riktlinjer om hur det är bra att förhålla sig till olika typer av texter 
Såsom urvalsprinciperna ovan, består även riktlinjerna nedan av en blandning av en tolkning 
av Hedlund-Nyströms riktlinjer och en anpassning av dessa till respektive tid. 

Sidantal 
Om en text är kortare än 10 boksidor bör denna läggas in direkt från informationen som 
direkt finns till hands, dvs. utan att låna in eller leta upp texten i sin helhet. Under Ragnhilds 
arbete har detta inneburit det information som kunnat fås från Libris och eventuella 
internetsajter. Om detta inte är möjligt är det på grund av den ringa längden (oftast) inte 
värt det extra arbetet att leta fram texten. Dessutom bör det med en så kort text gå att se 
direkt vad den handlar om då den ju inte har plats för tvetydigheter eller att handla om mer 
än vad som syns.  

Artiklar och böcker 
Böcker och artiklar är av samma intresse, dock kan de behöva behandlas lite olika. Vid 
inläggning av böcker gäller det att vara extra noga med sidhänvisningar. Detta av två 
anledningar, antingen är bara vissa sidor relevanta för bibliografin eller så är vissa sidor extra 
intressanta och bör därför uppmärksammas 2 ”Anmärkning”-fältet. Då det gäller artiklar bör 
graden av intresse vägas mot längden och hur mycket arbete de kräver för att helt kunna 
läggas in. Artiklar kan vara svårare att få tag i sin helhet, då åtkomsten av värdpublikationer 
kan ställa till med problem. 

Periodika och seriell statistik 
Periodika såsom årsböcker och tidskrifter har ej inkluderats lagts in databasen under 
kompletteringsarbetet. Hedlund-Nyström valde att lägga in en lista i sin inledning 
innehållandes sådana som huvudsakligen eller till stor del behandlar svenskt havsfiske, 
eftersom de innefattade så många texter att en registrering av dem alla ansågs onödig. Jag 
har gjort en preliminär kompletterande förteckning över tidskrifter, årsböcker etc., 
innehållandes texter både från tiden under och utöver den Hedlund-Nyström täckte. Denna 
förteckning hittas i appendix 1.  
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Dock har texter som tillhör periodika som innehåller enstaka texter av intresse, lagts in var 
för sig som egna poster i databasen under kompletteringsarbetet i enlighet med det 
ursprungliga arbetet. 
 
Seriell statistik har ej heller tagits med i databasen, då dessa finns tillgängliga på SCB och 
Fiskeriverket. 

Möjlig framtida komplettering 
I dagsläget har, som redogjorts för i inledningen, material tillgängligt från sökmotorn Libris 
använts för att hitta intressant litteratur fram till år 2000 och utöver det har diverse tryckta 
förteckningar genomletats efter detsamma. Dock finns det fortfarande möjligheter till 
komplettering av databasen, detta främst från ytterligare sökmotorer som av olika 
anledningar specialiserat sig på litteratur inom fiske eller relaterade områden. 
 
Det är två sätt att i framtiden utöka bibliografin, som jag rekommenderar: 

1. Att undersöka fler år efter år 2000 genom sådana sökningar i Libris som hittills gjorts. 
2. Att fylla ut de år som redan undersökts med hjälp av fler källor. De källor som 

rekommenderas är:  
a. Periodika 
b. Tidskriftsartiklar 
c. Fiskeriverkets databas 
d. LUKAS, dvs. Sveriges lantbruksuniversitets sökmotor 

Periodika 
I dagsläget har som tidigare nämnts den av Hedlund-Nyström och undertecknad listade 
periodikan ej undersökts närmare. Dessa listor är de källor som först bör undersökas vid 
vidare komplettering av bibliografin, eftersom de innehåller en stor mängd fiskerelaterade 
texter som sannolikt är av intresse. 

Tidskriftsartiklar m.m. 
Till skillnad från Hedlund-Nyström har ej tidningsartiklar undersökts i denna omgång. En 
sådan undersökning är efter ovanstående genomgången av periodika den komplettering 
som bör prioriteras högst. Dock bör detta urval göras selektivt med tanke på 
urvalskriterierna gällande karaktär och omfång, då tidskriftsartiklar tenderar vara alltför 
specifika och korta för att passa in i bibliografins syfte. Som utgångspunkt till en sådan 
genomgång finns den tidigare nämnda förteckningen över fiskeperiodika gjord av Hedlund-
Nyström samt kompletteringen som gjorts av denna. 

Libris 
Om ytterligare komplettering önskas göra i Libris, kanske för senare år än vad som redan 
gjorts, så hänvisas den intresserade till den lathund som gjorts.  

Fiskeriverket 
Detta är den första av två organisationer vars sökmotorer som utöver Libris rekommenderas 
vid fortsatt arbete med bibliografin. Fiskeriverket är en statlig myndighet som har ansvar 
”för bevarande och nyttjande av Sveriges fiskresurser”2.  I denna databas är uppsatser och 

                                                
2 http://www.fiskeriverket.se/  

http://www.fiskeriverket.se/
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specialiserade arbeten speciellt intressanta, eftersom det är troligt att det är sådana som 
Libris saknar. De har också intressanta specialsamlingar och tidskrifter och lite äldre texter 
från t ex 1970- och 80-tal som unikt kan finnas där. 

LUKAS 
Detta är den andra av de två rekommenderade sökmotorerna. Sveriges lantbruksuniversitet 
har som målsättning att utveckla kunskapen om våra biologiska naturresurser. De har ett 
flertal olika utbildningar, där fiske bara är en specialitet bland många. I deras så kallade 
kunskapsbank kan med fördel forskningstexter och nyare texter letas efter. 

Erfarenheter från arbetets gång 

Svårigheter under arbetets gång 
Sådant som har bidragit till svårigheter och förseningar av arbetet är framför allt arbetet 
med att bygga upp en rimlig ämneskompetens och få en effektiv och tillförlitlig känsla för 
vad en ”intressant” text innebär. Det tog tid att få rutin i bedömningen, så att materialet 
kunde skäras mer och effektivare. 

Att tänka på vid fortsatt komplettering av bibliografin 
För den som försöker att som jag gjorde sätta sig in i ämnet så effektivt som möjligt, kan en 
kortare period av inläsning för att få en bild av det svenska havsfiskets storhetstider och dess 
utveckling rekommenderas. Dock är det som tidigare nämnts inte förrän arbetets start som 
rutin kan får i urvalsprocessen, varför det rekommenderas att starta denna så tidigt som 
möjligt. Att detta kan leda till misstag såsom att fler texter än nödvändigt läggs in i 
databasen, får vägas mot en alltför utdragen inlärningsprocess då i stället inget resultat alls 
åstadkoms. 
 
Avslutningsvis är en bra riktlinje som jag personligen upplevt är bra att arbeta efter att hellre 
välja bort lite för många än för få texter och att därmed nästan arbeta lite för fort och riskera 
en del misstag än att vara alltför nitiskt noggrann och att resultatet blir litet i förhållande till 
den tid som lagts ner. Att under arbetets gång diskutera tveksamheter med Lars eller andra 
som är kunniga inom området är förstås en trygghet och en kvalitetsgaranti, men det är 
viktigt att vara medveten om att det är en själv som gör urvalet och att vara självständig och 
att på egen hand vara effektiv i detta. 
 

Bilaga 1: Periodika 

Denna förteckning över periodika är en komplettering av de 36 stycken som finns 
listade i inledningen till del ett av Svenskt havsfiske – En bibliografi av Torun 
Hedlund-Nyström. 
 
Fakta om svenskt fiske och fiskkonsumtion - Statistik till och med… 
Fiskeriverket, Svensk fisk 
1996-2006 
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F-fakta -fakta om fisk, fiske och fiskevård 
Fiskeriverket 
1991- 
 
Fiske - Årsbok för fiskerinäringen i Sverige: yrkesfiske, vattenvård, vattenbruk 
1992- (oregelbunden) 
 
Fiske – en översikt: definitiva uppgifter  
Statistiska centralbyrån  
1884- 
Föregående titel: Fiskestatistisk årsbok 1972-1982 
 
Fiskeristyrelsens författningssamling – FIFS 
Fiskeristyrelsen 
1982-1991 (ca 20 nummer per år) 1991- (oregelbunden) 
 
Havsfiske – organ för Fritidsfiskarnas havsfiskesektion 
Sveriges fritidsfiskares riksförbund, havsfiskesektionen 
1981- 
 
Långsiktsplan för yrkesfisket – prognoser och åtgärdsförslag 
Fiskeriverket 
1980- (1 nummer per år) 
 
Nordisk fiskeriblad – nordisk fagtidsskrift for fiske, fangst og foredling 
1990-1996 
Efterföljande titlar:  
Nordisk aquakultur 1985-1996 
Nordisk aqua og fiskeriblad 1996- 
 
Redogörelse för Blekinge läns havsfiskeförening u.p.a. verksamhet under år… 
Blekinge läns havsfiskeförening 
1931-1981 
 
Skrifter utgivna av Södra Sveriges fiskeriförening 
Södra Sveriges fiskeriförening  
1906-1964 
Varianttitel: Årsskrift – Södra Sveriges fiskeriförening (1950-1964)  
 
Svenska fiskhandelsförbundet. Årsbok 
1915-1990 
Varianttitel Svenska fiskeriförbundet: Årsberättelse och medlemsförteckning m.m. (1924/25-
1931) 
Efterföljande titel Svensk fiskhandel 1945- (1945-2002 ett nummer per månad, sedan ett 
nummer per kvartal) 
Varianttitel Svensk fiskhandel: en tidning från Svenska fiskhandelsförbundet 2008- 
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Vattenbruk 
Vattenbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskodlareförening 
1983-1997 (ett nummer per år) 
Efterföljande titel VRF-express 1995-1998 
Efterföljande titel Svenskt vattenbruk 1998-2004 (11 nummer per år) 
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Bilaga 2: Lathund för inläggning i 
havsfiskebibliografins databas   

Dessa fält ska fyllas i: 

Upphovsman 
Författare på formen ”Efternamn1, Förnamn1; Efternamn2, Förnamn2” 
Förkortade namn ska skriva ut helt, t.ex. ska istället för Alb. skrivas Albert 
Redaktörer fylles ej i här. 

Bibliografinummer 
Posterna numreras löpande då de läggs in i databasen. 
I dagsläget (17 juli 2010) ligger 2823 poster inlagda. 

Titel 
Här ska huvudtitel skrivas. 

Undertitel 
Som det låter. 

Värdpublikation 
Om texten är en del av en serie läggs namnet på denna serie in här. 
Om det är en artikel som publicerats i en bok eller annan publikation är det bokens namn som skall 
skrivas. 

Volym / Nummer / Del 
Syftar på antingen den enskilda titeln eller på värdpublikationen 

Årtal 
Tryckår 

Sidor 
Om t ex en artikel endast fyller vissa sidor eller om det bara är vissa sidor i en bok som är intressanta 
skriva detta t.ex. ”23-44”. 
Om det är en hel bok som är intressant skrivs totala antalet in med formen t.ex. ”243 s”. 

Ort 
Orten avser plats som texten behandlar (alltså inte tryckort) 

Illustrationer / Tabeller och diagram 
Här anges bara ja eller nej. 

Anmärkning 
Helt enkelt om det finns något extra att anmärka, sådant som jag anmärkt och sådant som anmärktes 
på i den ursprungliga tryckta versionen är t.ex. 

- Medarbetare och redaktörer 
- Extra intressanta sidor, tex avsnitt eller intervjuer eller dyl. med inom området betydande 

personer). Dessa skrivst.ex. ”Särsk ss 43-129” 
- Kartor eller planscher 
- Sammanfattningar på olika språk 
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- Ytterligare upplagor eller nya/andra utgåvor, skrivs t.ex. ”2 uppl 1892” eller ”Ny uppl 1950” 
eller ”Även utg separat” 

- Om det är en avhandling eller akademisk uppsats 
- Alternativa titlar 
- Litteraturförteckningar, skrivs ”Littfört” 
- Om det är en stencil 
- Utgivaer, skrivs t.ex. ”Utg av Bert Möller” 

Fisksort 
Tre möjliga fält.  
Med fisksort menas om texten handlar om en eller fler specifika fisksorter. 
De sorter som finns att välja mellan är 

- laxfiskar 
- makrill 
- plattfisk 
- sillfiskar 
- torskfiskar 
- ål 
- kräftdjur 
- ostron/musslor 
- sjöfågel 
- valar 
- andra däggdjur  
- övrigt 

Havsområden 
Tre möjliga fält. 
Med havsområde menas det/de områden texten handlar om? 
De som finns att välja mellan är 

- -Bottenviken 
- -Bottenhavet 
- -Östersjön 
- -Nordsjön 
- -Nordatlanten 
- -Skärgården 

Kuststräckor 
Tre möjliga fält. Vilken del av havet behandlar texten? 
De kuststräckor som finns att välja mellan är 

- Norrlandskusten 
- Östersjökusten 
- Sydkusten 
- Västkusten 

Län 
Tre möjliga fält. 
Om textens innehåll behandlar händelser inom ett eller flera specifika län anges länets 
bokstav/bokstäver här. De län som förmodligen kommer ifråga, dvs. de som ligger längs kusten, är 

- BD, Norrbottens län 
- AC, Västerbottens län 
- Y, Västernorrlands län 
- X, Gävleborgs län 
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- C, Uppsala län 
- AB, Stockholms län 
- D, Södermanlands län 
- E, Östergötlands län 
- H, Kalmar län 
- I, Gotlands län 
- K, Blekinge län 
- M, Skåne län 
- N, Hallands län 
- O, Västra Götalands län 

Ämnesord 
Fem möjliga fält. 
Visar vad texten som helhet handlar om eller till stor del. 
De ämnesord som finns att välja mellan är 

- Allmänna skrifter 
- Fiske i allmänhet 
- Fiskets historia 
- Fiskevård/rovfiske 
- Lägen/bebyggelse 
- Redskap/metoder 
- Båtar/båtbyggeri 
- Båtar/seglation 
- Fisk som råvara 
- Skärgårdsproblem 
- Fiskepolitik 
- Juridik fiske 
- Juridik övrigt 
- Vattenbruk/fiskeodling 
- Övrigt 
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Bilaga 3: Lathund till att hitta texter i 
Libris 

1. Sök i Libris 

Fyll i önskat årtionde/år, vid ungefär 1990 började jag söka per år pga att Libris fick fler 
träffar än sökmotorn kunde hantera. 
 
Välj svenska som språk. 
 
Sedan gör fyra olika sökningar: 
1) SAB-klassifikation: Qg* resp. Qgb* 
2) SAB-klassifikation: Qgb* 
3) Fritext: fiske* 
4) Fritext: havsfisk* 

2. Gallra från korta poster 

När resultatet från respektive sökning kommer upp på datorskärmen, väljs för 
översiktlighetens skull så att 50 stycken kan ses på varje sida.  
 
Från dessa korts poster välj de som kan tänkas vara intressanta för en andra koll. Snarare 
kan sägas att man snarare väljer bort helt klart ointressanta. Vid osäkerhet kan även en 
snabb titt på den detaljerade varianten av posten vara användbar. 
 
Om en post ej är ointressant, görs en snabb sökning för att se om denna redan finns i 
databasen så inget arbete görs dubbelt. Om den ej finns där skrivs den detaljerade versionen 
av posten ut. 
 
För riktlinjer kring urval, se PM. 
 
För att snabbt kolla upp detaljer kring posterna är google, hitta.se och framförallt wikipedia 
ovärderliga. 

3. Gallra från detaljerade poster 

Hantering av de utskrivna helsidorna valde jag att dela upp i grupper: 

3a. Texter kortare än 10 sidor 
Om de vid en andra titt är av intresse fylls ett inläggningsformulär i direkt från informationen 
på Libris-sidan. 
 
Från formuläret läggs informationen sedan in i databasen och posten får ett nummer. 
 
Om det ej finns tillräckligt med information där är det bara i undantagsfall de undersöks 
ytterlige, en artikel på två tre sidor är helt enkelt troligtvis inte värt det. 
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3b. Texter som finns på KSLAB 
Om de vid en andra titt är av intresse fylls ett inläggningsformulär i med informationen från 
Libris så långt det går. Om hela kan fyllas i läggs posten in i databasen och får ett nummer. 
 
Om det saknas information eller något är oklart formuleras en fråga om vad som saknas, 
t.ex. ”Handlar texten enbart om havsfiske, eller behövs en sidhänvisning?”. 
 
Om frågan inte kan besvaras på annat sätt, t.ex. genom internet, rådgörande med Lars etc. 
tas bocken fram ur hyllan och svaret söks där.  Från detta kan utbudet av texter gallras 
ytterligare. 

3c. Texter som inte finns på KSLAB 
Om texten är äldre än 1990 undersöks det om den finns i kortkatalogen, detta eftersom alla 
texter inte är inlagda i Libris. 
 
Om texten inte finns där heller, behandlas den som de texter som finns på KSLAB förutom då 
dessa plockas fram. Huvudregeln är att fjärrlån av böckerna är smidigast, men om det är fem 
eller fler böcker som finns på ett bibliotek i Stockholm kan det istället vara värt att åka dit 
och titta på böckerna på plats. 

3d. Periodika 
Periodika läggs ej in som egna poster i databasen. 
 
Om det är en periodika som huvudsakligen innehåller sådana texter som passar bibliografins 
syfte, läggs hela läggs till i en förteckning med utgivningsår, utgivningsfrekvens om sådan 
finnes, medarbetare och eventuella varianttitlar och efterföljande titlar. Den ursprungliga 
förteckningen finns i inledningen till Svenskt havsfiske – En bibliografi och en komplettering 
till denna finns i appendix 1. 
 
Om det en periodika som innehåller enstaka texter som är av intresse, läggs dessa in var för 
sig som egna poster i databasen. 

4. Lägg in och skriv upp senaste inlagda bibliografinumret 

Kontrollera att texten inte redan finns i databasen för att hindra att texten läggs in två 
gånger. 
 
Lägg in i databasen. 

5. Tips 

Jag använde mig av ett egenutformat formulär för inläggning, som jag fyllde i utifrån de 
utskrivna helsidorna för att se till att jag hade all information jag behövde om en text och för 
att själva inläggningen skulle gå så fort som möjligt. 
 
Jag valde att också att skjuta upp urvalet av lite svårare texter till dess jag fått en bättre 
känsla för bibliografins syfte. Därför formulerade jag kategorier som ofta innehöll 
tveksamma texter och sparade dessa i en pärm. Det blev då lättare att prioritera bland dessa 
då jag hade dem alla framför mig att jämför. Kategorierna jag använde var periodika, 
skärgård, forskning, lax, halvutländska, miljö, blandat (t.ex. läroböcker, kataloger, biologi). 
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Bilaga 4: Utdrag ur Libris för Svenskt 
havsfiske – En bibliografi 
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Bilaga 5: sida ur Svenskt havsfiske – En 
bibliografi 
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Bilaga 6: Ifylld blankett ur databasen 
Svenskt havsfiske 

Nedan följer ett exempel på hur en ifylld blankett i databasen dagsläget ser ut. Den kommer 
senare omformas så att den vid sökning blir mer användarvänlig. Bilden är delvis beskuren. 
  



   
 

 23 

Bilaga 7: Inledning till Svenskt havsfiske 
– En bibliografi 

Del samt sida inom hakparentes avser motsvarande i den tryckta versionen. T.ex. ”[Del 1 sid 
1]” betyder att texten ovanför denna markering kommer från första sidan i första delen av 
bibliografin. 
 

Del 1 

Torun Hedlund-Nyström  
 
Projektet ”Sydsvenska kustmiljöer”, Ekonomisk-historiska institutionen och Etnologiska 
institutionen, Lunds universitet 
 
[Del 1 sid 1] 
 
Tryckt med bidrag från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 
 
Omslagsbilden visar en randig sjökock, en bottenfisk som ofta erhålles som bifångst vid 
trålning och sedan bortsorteras som industrifisk.  
 
Bilden kopierad ur Wilhelm von Wright Pisces Scandinaviae Stockholm 1892-95 Nordstedts 
förlag och Generalstabens litografiska anstalt.  
AV-Centralens tryckeri Lund 1982  
 
[Del 1 sid 2] 

Innehållsförteckning 
Förkortningar   4  
Förord    7  
Bibliografins uppläggning   9  
Tidskrifter, årsböcker   19  
Organisationer och företag  23  
Bibliografi  
Kompletterande hänvisningar  
 
[Del 1 sid 3] 

Förkortningar 

Publikationer 
Ann biol  Annales biologiques  
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CIEM  
FAO 
GKF  
GNM 
Gotl  
Hdl Villands  
HL  
Inst mar res  
IVA  
KLA  
KLS  
KVA  
KVHA  
Lantbruksveckan  
MaGKF  
MfHL  
PS  
RPV  
SGÅ  
SHBK  
Sk  
STÅ  
VVS 

Conseil international (permanent) pour l’exploration de la mer  
Food Agriculture Organization  
Gestriklands kulturhistoriska förening  
Göteborgs naturhistoriska museum  
Gotland(s)  
Handlingar angående Villands härad  
Havsfiskelaboratoriet, Lysekil  
Institute of marine research  
Ingenjörsvetenskapsakademien  
Kungl. Lantbruksakademien  
Kungl. Lantbruksstyrelsen  
Kungl. Vetenskapsakademien  
Kungl. vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien  
Även: Handlingar till Lantbruksveckan  
Meddelanden af Gestriklands kulturhistoriska förening  
Meddelanden från havsfiskelaboratoriet, Lysekil  
Periodisk skrift (i H-län HHS)  
Rapports et procès-verbaux (från CIEM)  
Svensk geografisk årsbok  
Svenska hydrografisk-biologiska kommissionen  
Skåne(s)  
Svenska turistföreningens årsbok  
Vetenskaps- och vitterhetssamhället (Göteborg)  

 
[Del 1 sid 4] 
 

Generella förkortningar  
 
ber  
HBF, hbf 
handl, hdl 
HHS  
medd  
Mf  
Ma  
NF, NS 
Nytr 
Omtr 
prnr  
Ser 
Särtr 
tskr  
u, uppl 
utv  
övers 

berättelse(r)  
hembygdsförbund 
handlingar 
hushållningssällskap 
meddelande(n) 
meddelande(n) från  
meddelande(n) av  
ny följd, ny serie 
nytryck  
omtryck  
provnummer  
serie, series 
särtryck  
tidskrift 
upplaga(or)  
utvidgad  
översikt, översättning, översatt  

 
 [Del 1 sid 5] 
 
Arbetenas innehåll redovisas summariskt med markeringar i kolumnerna till höger. 
Dessutom finns geografisk bestämning och särskilda fisksorter (vari även innefattas andra 
fångstobjekt i havet eller längs kusten).  
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Geografisk bestämning anges med länsbokstav och/eller förkortning (två bokstäver).  
 

Kuststräckor 
nk  norrlandskusten  
ök  östersjökusten  
sk  sydkusten  
vk  västkusten  
 

Havsområden 
bv  Bottenviken  
bh  Bottenhavet  
ös  Östersjön  
ns  Nordsjön  
na  Nordatlanten  
sk  skärgården  
 

Fisk och andra fångstobjekt anges med en bokstav 
 
l laxfiskar     
m  makrill    
p plattfisk     
s sillfiskar     
t torskfiskar    
å ål 
k kräftdjur 
o ostron, musslor 
f sjöfågel 
v valar 
d andra däggdjur 
ö övrigt 
 
En asterisk i marginalen betyder att ett personnamn (t ex medförfattare, utgivare) som 
saknas här återfinnes sist i boken i en lista kallad kompletterande hänvisningar.  
 
[Del 1 sid 6] 

Förord 
Projektet "Sydsvenska kustmiljöer" studerar ekonomisk, social och kulturell förändring inom 
maritimt anknutna samhällen. Forskningen sker som ett samarbete mellan ekonomisk-
historiska institutionen och etnologiska institutionen vid Lunds universitet.  
 
Avsikten med denna bibliografi, som utges i två delar, har varit att åstadkomma en 
lättillgänglig litteraturöversikt för forskningen kring det svenska havsfisket. De som studerar 
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lokal eller regional samhällsutveckling torde också i denna bibliografi finna många förslag till 
fördjupade studier.  
 
Bibliografin är uppställd i bokstavsordning efter författarens namn eller efter annat 
huvudord. Dessutom finns en tabellarisk uppställning med olika rubriker, vilket underlättar 
för läsaren att finna vad som finns publicerat om svenskt havsfiske inom ett visst län eller 
havsområde. Vidare finns sökningsmöjligheter under sådana rubriker som redskap, båtar, 
skärgårdsproblem, fiskebebyggelse och fiskets historia. Under rubriken "särskilda fisksorter" 
hittar man markeringar för olika fiskslag. 
 
I bibliografins andra del redovisas juridiskt och annat officiellt material. Här inryms också ett 
supplement till bibliografins båda delar. Dessutom finns här en på utgivningsår grundad 
periodisk översikt över den i båda delarna redovisade litteraturen.  
 
Jag tackar fil dr Torun Hedlund-Nyström för det tålmodiga, kunniga och intresserade arbete 
hon nedlagt för att förverkliga mina intentioner och utkast till denna bibliografi, som 
förhoppningsvis i hög grad kommer att underlätta och stimulera till fortsatt forskning kring 
det svenska havsfisket. Ett varmt tack riktas också till Ruth Frennstedt för ett samvetsgrant 
och skickligt utfört skrivnings- och kontrollarbete. Sektionen för pedagogiskt 
utvecklingsarbete samt AV-Centralen tackas för god hjälp vid utformning och tryckning.  
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har lämnat bidrag till bokens 
framställning.  
Lund, januari 1982 
Rune Bunte 
 
[Del 1 sid 7] 
 
[Del 1 sid 8] 

Bibliografins uppläggning  

Tillkomst 
Detta arbete är ett led inom forskningsprojektet "Sydsvenska kustmiljöer", vilket bedrivs 
som ett samarbete mellan forskare vid ekonomisk-historiska institutionen och etnologiska 
institutionen i Lund. Projektets syfte är att beskriva och förklara ekonomiska och sociala 
förändringar inom maritimt anknutna ekonomier. Särskilt studeras ekonomisk anpassning, 
lönsamhet, organisation, ägostruktur och kulturmönster.  
 
För att kunna genomföra sådana undersökningar måste uppgifter, beskrivningar och 
analyser baseras på ett ofta svårfunnet källmaterial. På förslag av och i samarbete med 
projektets ledare Rune Bunte, utformades därför denna bibliografi som ett arbetsredskap åt 
fiskerihistorisk forskning.  
 
Materialet är uppdelat i två avsnitt; allmänna skrifter och officiellt material. Till det senare 
hör lagtexter, utredningar, remissyttranden och bearbetningar av juridiskt material. Detta 
senare avsnitt kommer tillsammans med ett supplement att utges som en andra del av 
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arbetet. Då några resor till andra bibliotek inte har kunnat företagas, har materialet 
insamlats på universitetsbiblioteket i Lund med hjälp av dess kataloger och samlingar.  
 
Ämnet för bibliografin är framför allt kust- och havsfisket. Därutöver har en del arbeten 
medtagits om fisket närliggande verksamheter och näringar:  
 
I stort sett består materialet av följande kategorier:  

1. Fristående arbeten - monografier - om fiske och närliggande verksamheter.  
2. Uppsatser i tidskrifter, i andra periodica och i samlingsverk.  
3. Avsnitt av ortshistoriker, landskapsbeskrivningar och liknande arbeten.  

 
Tidningsartiklar har medtagits endast i undantagsfall.  

Monografier 
Monografierna har till en del kunnat hämtas direkt ur katalogerna på UB, tillämpliga 
avdelningar, eller från hyllsystemet i magasinen. Därutöver har andra vägar måst utnyttjas, 
exempelvis litteraturförteckningar i redan funna monografier och uppsatser. 
Bibliotekssystematiken innehåller visserligen begreppet "Fiske" men även skrifter och 
skriftserier under andra signaturer kan innehålla relevant material.  
 
[Del 1 sid 9] 

Tidskrifter, årsböcker och samlingsverk  
Bland tidskrifter som jag ägnat särskilt intresse kan nämnas hembygdsföreningarnas, 
fornminnesföreningarnas och de kulturhistoriska sällskapens publikationer med 
tyngdpunkten på dem, som har sitt verksamhetsområde i kusttrakterna. Geografiska 
tidskrifter och serier har också undersökts, varjämte publikationen Svenska tidskriftsartiklar 
fått lämna upplysningar om fiskelitteratur i mera perifera organ.  
 
Ett svårfunnet och svåröverskådligt material är det som gömmer sig i samlingsverken, bl.a. i 
jubileums- och minnesskrifter av olika slag, t ex från sparbanker och industriföretag. Även 
landstingens och stadsfullmäktiges hundraårsskrifter kan, då de geografiska 
förutsättningarna finns, ge värdefulla bidrag.  

Lokalhistoriska arbeten   
Bland stadshistorikerna har jag närmare undersökt dem, till vilka jag funnit hänvisningar i 
tidigare arbeten och av dessa noterat vad jag ansett värt att nämna.  
I vissa fall består dessa noteringar av hänvisningar till endast någon eller ett fåtal sidor, och 
utförligare information om fisket kan alltså inte väntas. Avgörande för att jag registrerat dem 
har i sådana fall varit, att ifrågavarande avsnitt ger en eller annan konkret uppgift, som kan 
ge uppslag till fortsatta undersökningar och/eller ligger vid sidan av vad som kan anses 
allmänt känt om just denna ort eller tid. I regel har då i anslutning till registreringen i 
förteckningen givits en upplysning "Särsk s 123-34" eller liknande, vilket emellertid icke be-
tyder att detta avsnitt måste vara det enda stället, där någon information i ämnet lämnas. 
Urvalet utesluter ej heller att andra stadshistoriker – bl.a. serien Svenska stadsmonografier - 
eller lokalhistoriska arbeten i allmänhet kan innehålla uppgifter av värde eller intresse.  
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Nämnas kan i detta sammanhang Allhems landskapsböcker, Svenska gods och gårdar, samt 
serier av typ "Sveriges bebyggelse" och " ... bygd och folk". (Prickningen står för ett 
landskapsnamn). Även om dessa serier har ett kommersiellt motiv, så har utgivarna ej sällan 
vänt sig till historiker, geografer eller andra kännare av orten för de inledande uppsatserna.  
 
[Del 1 sid 10] 
 

Utländska arbeten  
Eftersom forskningsprojektet rör sig om svenskt fiske, är det naturligt att den överväldigande 
delen av materialet är svenskt. Någon systematisk genomgång av utländskt material har jag 
inte företagit - utsikterna att hitta något har varit alltför små i förhållande till arbetsinsatsen 
men i de fall jag kommit någon viss litteraturkategori av intresse på spåren, har jag ägnat 
uppmärksamhet just åt denna. En del danskt material har därför genomgåtts för att hitta 
meddelanden om öresundsfisket, giltiga även för den svenska sidan, och motsvarande 
sökningar har gjorts i material från Finland, särskilt i det som härrör från eller behandlar 
tiden före 1809.  
 
Av det material, som påträffats i dessa sammanhang, har följande registrerats:  

1. Litteratur som behandlar svenska och/eller allmänt skandinaviska förhållanden.  
2. Historiska arbeten som belyser Finland under den svenska tiden och de gamla norsk-

danska landskapen före övergången till Sverige.  
3. Arbeten från Finland, som behandlar fiskets utveckling och ömsesidigt inflytande 

tvärs över Kvarken och Ålandshav. Samma princip har varit vägledande vid valet av 
den danska litteraturen.  

4. Internationella publikationer med anknytning till svenskt fiske.  

Icke detaljregistrerat material  
Fiskeritidskrifter har endast upptagits i en särskild förteckning (s 19). Att redovisa och på 
ämnesområden "sortera" denna mängd artiklar skulle utan tvivel varit önskvärt för 
forskaren. Från kostnadssynpunkt är det dock knappast motiverat. De artiklar, som ansetts 
så värdefulla att de utgivits som sär- eller avtryck, har dock medtagits.  
 
På liknande sätt har handlingar från institutioner och organisationer i fiskets tjänst 
behandlats. (Med institutioner avses här också företag). Dessa har registrerats i en lista, som 
meddelar om och i vilken utsträckning tryckta stadgar och års- eller verksamhetsberättelser 
anträffats (s 23). Avsikten är att ge den intresserade forskaren upplysningar om att 
institutionen eller organisationen funnits, eventuellt fortfarande existerar, och att den 
åtminstone tidvis givit ut tryckta handlingar. En del udda tryck ur denna kategori har 
registrerats i huvudavdelningen, då jag av någon anledning ansett det vara motiverat.  
 
[Del 1 sid 11] 
 
Varken förenings- företags- eller institutionstrycket kan göra anspråk på fullständighet. 
Lunds universitetsbibliotek har av olika anledningar icke kontinuerligt haft möjlighet att 
systematiskt och i detalj ordna det s k småtryck, som anlänt med de lagstadgade 
leveranserna från landets tryckerier, vartill kommer att själva trycket tidvis kan ha uteblivit.  
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Hushållningssällskapens publikationer  
Eftersom fisket av ålder betraktats som en binäring till jordbruket har hushållningssällskapen 
även ägnat uppmärksamhet åt fiskerinäringen. En noggrann genomgång av de omkring 60 
hyllmeter, som deras publikationer upptar i arkivbibliotekens samlingar, och en registrering 
av alla de ställen, där fisket berörs, är varken möjlig eller ändamålsenlig, varför innehållet på 
detta område endast redovisas i stora drag.  
 
Under sällskapens tidigare år är notiserna om fisket ofta sporadiska och knapphändiga samt i 
allmänhet huvudsakligen inriktade på fisket i insjöar, älvar och åar. En del notiser och 
rapporter om fiske i havet dyker dock i mitten av l800-talet upp i de mest fiskeriintresserade 
länen, i andra kommer de först under 1860- och l870-talen. På 1880-talet blir rapporterna 
mera regelbundet förekommande, ofta i samband med att särskilda fiskeritjänstemän - med 
varierande titel och uppgifter - anställes av sällskapen. Under samma decennium införes i 
regel också en standardiserad uppställning av sällskapets verksamhetsberättelse, grundad på 
önskemål från Lantbruksstyrelsen och med det resultatet, att fiskerinäringen får sin 
bestämda plats i redovisningen av arbetsåret.  
 
Utom årsberättelserna förekommer då och då rese- och försöksrapporter, statistik om t ex 
båtar och redskap o s v.  
 
De regelbundna, rutinmässiga uppgifterna finner man i olika sammanhang och varierande 
kombinationer i sällskapens skrifter:  

1. Som ett avsnitt av sällskapets årsberättelse, avseende hela verksamhetsområdet.  
2. I verksamhetsberättelserna eller andra handlingar från sällskapens lokal- eller 

underavdelningar (distrikt, gillen, filialer eller liknande).  
3. Som bilaga/bilagor, innehållande tjänsteberättelse från vederbörande fiskevårdande 

tjänstemän (vanligast), kommittéer, institutioner etc.  
4. Som en av sällskapets sekreterare uppgjord redovisning av fiskeripersonalens 

arbetsinsats under året, t ex antal resdagar, kurser, redskapskontroller o s v.  
 
Efter omorganisationen på 1960-talet har bevakningen av havsfisket i stort sett utgått ur 
sällskapens skrifter.  
 
[Del 1 sid 12] 
 
I huvudavdelningen har registrerats de udda artiklar om fisket som stundom förekommer i 
hushållningssällskapens handlingar och som har en räckvidd utöver verksamhetsbe-
rättelsernas knappa data. Som hänvisning har då använts länsbeteckningen B-län, M-län och 
liknande, fortsatt av HHS + publikationens namn, volym, årtal och sidor.  
 
Här ovan har talats om sällskapens "skrifter” eller "publikationer". Dessa publikationer 
framträder emellertid under varierande titlar; Handlingar, Berättelser, Tidskrift o s v. En 
förteckning över hushållningssällskapens tryck från deras stiftande till år 1900 (dock ej helt 
fullständig) finner man i H Juhlin Dannfelt, Kungl. Landtbruksakademien 1813-1912 samt 
Svenska landthushållningen under nittonde århundradet, Sthlm 1913, Bilaga 30 s CLXXXIV-
CLXXXVIII. För tiden efter 1900 ger bibliotekskatalogerna upplysning.  
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Icke medtagna litteraturkategorier  
Här bör nämnas de litteraturkategorier, som icke medtagits i förteckningen, ehuru de utan 
tvivel kan innehålla värdefullt material. Hit hör publikationer från länsstyrelsernas 
planeringsavdelningar. Sådana har utkommit under 1960- och 1970-talen och återfinnas lätt 
i de vetenskapliga bibliotekens kataloger, ehuru under varierande uppslagsord. Som exempel 
på stickord, där det kan löna sig att söka, kan nämnas: generalplan, länsplan, länsplanering, 
länsprognos, länsprogram, länsrapport, länsutredning, (läns)översiktsplan. I regel kan man 
också hitta detta material under bikortstexten Länsstyrelsen i ... (länets namn) eller (länets 
namn) Länsstyrelsen.  
 
En annan kategori, som helt utelämnats vid litteratursökningen är de lokala 
handelskamrarnas publikationer. Stickprov har emellertid visat, att i handlingarna från de 
handelskammare, som har sin verksamhet inom kustområdena, kan man hitta bl.a. 
remissyttranden om fiske, synpunkter på fiskexport och fiskehamnsbyggen osv. 
Licentiatavhandlingar som inte tryckts finns ej heller med i förteckning. Uppgifter om dessa 
kan finnas i litteraturlistorna i publicerade doktorsarbeten.  
 
Turistföreningens årsskrift, veckotidningar och periodica av teknisk eller ekonomisk art har ej 
blivit föremål för systematisk genomgång. Det har gällt att göra en avvägning mellan å ena 
sidan arbetsinsats, å andra sidan möjligheten att finna en ny och synpunktsrik artikel.  
 
Kalenderlitteraturen har registrerats i vissa fall, men torde vara värd en närmare granskning. 
Läns- och ortskalendrarna innehåller ofta faktiska uppgifter som kan ge en grundval för 
fortsatta undersökningar.  
 
[Del 1 sid 13] 
 
En och annan notis, som ger en hållpunkt för ytterligare studier kan man också hitta i de s k 
bokfilmerna, historiska arbeten byggda på tidningsklipp, som noterar minnesvärda eller 
uppseendeväckande händelser på alla områden. En serie dylika bokfilmer har samlingstiteln 
Från fars och farfars tid och för övrigt kan erinras om Erik och Per-Erik Lindorms arbeten. 
Icke sällan utformas jubileumsskrifter från dagstidningsföretag som bokfilmer.  
 
Givetvis kan de vanliga uppslagsböckerna ge upplysningar av värde. Dessutom erinras om 
Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, bd 1-22, Malmö 1956-78.  

Bibliografier och andra källor.  
Inom den bibliografiska litteraturen bör särskilt nämnas Årsbibliografi över Sveriges 
offentliga publikationer, som med början 1931/33 redovisar vad myndigheter och verk ger 
ut, vanligen i årliga volymer. Varje volym är försedd med sak- och personregister och 
redovisningen sker under utgivande institutioner, vilka presenteras i alfabetisk ordning. 
Dessutom kan det vara berättigat att ta del av de regionala bibliografier, som ofta publiceras 
i de kulturhistoriska organisationernas tidskrifter och ej sällan arbetas samman till 
bibliografier i bokform. Där registreras i regel även tidningsartiklar med informationsvärde. 
Havsforskningslaboratoriets i Lysekil årsberättelser innehåller översikter över vad institutets 
medarbetare skrivit under året och i årsberättelsen förekommer stundom 
personbibliografier, d v s en redogörelse för en tjänstemans samlade produktion. I 
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festskrifter till vetenskapsmän, företagare, politiker osv. kan man också finna bibliografier 
över deras skrifter.  
 
Redogörelser och berättelser från de statliga fiskeritjänstemännens verksamhet finner man 
för åren 1864-74 i Landtbruksakademiens handlingar och tidskrift, fr.o.m. 1939 med titel 
Lantbruksakademiens tidskrift. 1912 års årgång av denna publikation innehåller ett register 
för åren 1813-1912 med underavdelningen Fiske och Fiskevård s 622-24, där hänvisningar till 
årgång och sida förekommer. Därefter publicerades 10-årsregister 1923, 1932, 1942 och 
1952. Under åren 1900-1939 och 1946-47 innehåller Lantbruksstyrelsens berättelse 
redogörelser för fiskerinäringen och för fiskeritjänstemännen verksamhet.3  
 
Av äldre reseskildringar har endast ett fåtal medtagits. Linnes resor är välkända och 
innehåller kortfattade notiser om det fiske han iakttagit och andra resenärer torde också ha 
nämnt fiskenäringen, som ju för många varit något nytt och egenartat och därmed värt att 
notera. Tiden har dock icke räckt till för att gå igenom denna rikt flödande litteratur; endast 
de skildringar, som genom att ofta citeras förefallit innehållsrika, har medtagits.  
 
En vägvisare till ytterligare reseskildringar är Samuel E Brings Itineraria Suecana. Bibliografisk 
förteckning över resor i Sverige fram till 1950. Arbetet är försett med ett topografiskt 
register och i många fall kommentarer till de redovisade arbetena.  
 
[Del 1 sid 14] 

Offentlig statistik  
Vid sidan av den verbala informationen om fisket och dess historia finns den siffermässiga, 
statistiska. Mycken statistik finner man visserligen i t ex hushållningssällskapens och 
fiskeriföreningarnas meddelanden liksom också i udda arbeten, utgivna av enskilda 
fiskeritjänstemän eller andra intresserade, men den officiella statistiken kan icke förbigås. 
  
Fisket betraktades tidigare som en binäring till jordbruket och i serien Bidrag till Sveriges 
officiella statistik, Litt N) Jordbruk med binäringar, vilken redovisar tiden 1865-1911, finner 
man sporadiska uppgifter om fisket. Statistiken är uppdelad länsvis och dessa notiser 
förekommer i länshäftena under rubriken Upplysningar till jordbruksstatistiken, litt Z, från 
1885 litt O. Då denna publikation nedlades, fortsatte den i Statistiska centralbyråns ”blå 
serie” Sveriges Officiella Statistik av Fiske, som utkom 1914-1969 för att 1971 följas av den 
alltjämt utkommande Fiskeristatistisk årsbok, där var tredje årgång innehåller statistik över 
båtar och redskap. Årgång 1914 av Fiske innehåller en historik över fiskeristatistikens 
utveckling och anvisningar om hur en effektiv fiskeristatistik skall kunna åstadkommas. En 
fylligare historik med bl.a. redovisning av hur fiskeritjänstemännens rapporter publicerades, 
finner man i det år 1910 utkomna Statistiska kommitténs betänkande, Sveriges officiella 
statistik och dess allmänna organisation, under rubriken Fiskeristatistik, s 184-207. Där 
diskuteras också statistikens aktuella administration och hur denna skall kunna förbättras.  
 
Ett komplement till Fiskeristatistisk årsbok publiceras i Statistiska meddelanden, Ny följd, 
som började utkomma 1963 och där avdelning J omfattar Jordbruk, Skogsbruk och. Fiske.  
 

                                                
3 I övrigt hänvisas till Statistiska kommitténs betänkande, omnämnt här nedan (sid 15). 
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I detta sammanhang kan nämnas landshövdingarnas Femårsberättelser, som sträcker sig 
från omkring 1820 till 1905 och fr o m perioden 1856/60 ingår i Bidrag till Sveriges officiella 
statistik under Litt H). Uppgifterna från de olika länen skiljer sig dock mycket både i form, 
innehåll och omfattning  

Lagtexter, utredningar och andra offentliga publikationer  
Material för forskning om fisket förekommer givetvis också i lagtexter, utredningar och 
andra offentliga publikationer. Detta material kommer att redovisas i en senare avdelning, 
vilken även innehåller monografier och artiklar, som tolkar och diskuterar den juridiska 
litteraturen. Ur det s.k. årstrycket har hämtats de kungliga brev, förordningar, kungörelser 
etc., som avser fiskerinäringen och som utkommit t o m 1824. Följande år, 1825, börjar 
Svensk Författningssamling, som ännu utkommer och där årliga sakregister samt 10-
årsregister gör det lätt att följa lagstiftningen på riksplanet inom området. De regionala 
rättsliga bestämmelserna finner man i de länskungörelser, som under något varierande titlar 
utgår från länsstyrelserna i respektive län och delvis också utgivits för distribution genom 
bokhandeln eller på andra vägar.  
 
[Del 1 sid 15] 

Juridiska bibliografier m m  
En ämnesuppdelad förteckning över årstryckets publikationer är N H Quidings Svenskt 
allmänt författningsregister för tiden från år 1522 t o m år 1862 ... Sthlm 1865.  
 
För tiden 1522-1750 har Quiding delvis utnyttjat ett arbete av Johan Per Höppener, utgivet 
år 1754 med titel Förtekning uppå alla Kongl. Placater, Förordningar, påbud ... , som komp-
letterar Quidings register. Något senare än Höppeners är Emanuel Drangels Anmärkningar til 
Sveriges Rikes Lag, hwilka innehålla korta utdrag ... som förklarar eller ändra Allmänna Lagen 
... utg 1766. Samtliga nämnda arbeten är försedda med sakregister.  
 
En vägledning till författningarna får man också i Johan Gustaf Brantings omfattande 
Handbok innehållande uppgift af de fläste från äldre tider intill och med år 1825 utkomne 
Swenska författningar ... i alphabetisk ordning författad ... 1-3 + Suppl. Sthlm & Örebro 1827-
31. Arbetet utgör ett stort sakregister med tonvikt på bl a ekonomiska och kommersiella 
förhållanden.  
 
Ytterligare kan nämnas: Alla Riksdagars och Mötens besluth ... ifrån åhr 1521 intil åhr 1727 ... 
samlade af And. Anton Stiernman. 1-3 + Bihang, Sthlm 1728-43, & Register af C U 
Leyonmarck, Sthlm 1820. Vidare: Samling utaf Kongl. bref, stadgar och förordningar etc 
angående Sweriges commerce, politie och oeconomie ... ifrån åhr 1523 in til närwarande tid 
... gjord av And. Anton von Stiernman. 1-6. Sthlm 1747-75. Till arbetet hör ett registerband 
för volymerna 1-5, under det att vol 6 har register i slutet av bandet.  
 
Lagfarenhets-Bibliothek av Jacob Albrecht Flintberg, 1-6, Sthlm, Strengnäs, 1796-1807 
innehåller dels lagtexter, dels tolkningar och anmärkningar. Varje del är försedd med sak-
register och särskilt delarna 4-6 innehåller ett rikt material på uppslagsorden, fiske, fiskeri 
och sammansättningar därmed.  
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Utdrag utur alla från den 7 dec 1718 til 1794 års slut utkomne publique handlingar ... som 
riksens styrelse samt invärtes hushållning… angå, utg. af Reinhold Gustaf Modee. 1-15. Sthlm 
1742-1829. I varje band finns sakregister och dessutom ett särskilt registerband till del 1-4.  
 
Andra register över lagar, förordningar och resolutioner, ej endast från kungl. maj:ts kansli 
utan också från kollegier, överrätter, Stockholms magistrat m fl myndigheter, har utgivits av 
P Bedengran (omfattar åren 1719-28), Lars Johan Colling (1729-1736) och A J Raab (1737-
1746).  
 
[Del 1 sid 16] 
 
Till de statliga utredningarna finns det också vägvisare. Erik Thyselius Förteckning öfver 
komitébetänkanden afgifna under åren 1809-1894, Sthlm 1896 med fortsättningen ... komi-
tebetänkanden 1895-1903, Sthlm 1904. Senare har utkommit Förteckning över Statliga 
utredningar 1904-1942, utgiven av Riksdagsbiblioteket 1953. Vidare fanns ett arbete 
ingående som nr 19 i SOU 1966, författat av Sven Holmstedt och med titeln Statliga 
betänkanden 1961-65. Förteckningarnas omfattning och principerna för redovisningen 
finner man i förorden, men redan här kan sägas, att de upptar även utredningar som icke 
blivit tryckta eller endast förekommer i riksdagsprotokollens bihang.  
 
För den rättshistoriskt intresserade finns även den av Institutet för rättshistorisk forskning 
utgivna sviten Nordisk rättshistorisk litteratur omfattande perioderna 1941-1949 och 1950-
1955, sammanställda av Hillevi Vretblad samt 1956-1965 och 1966-1975 av Signe Carlsson. 
Institutet för rättsvetenskaplig forskning har utgivit Svensk juridisk litteratur 1865-1956 med 
de senare delarna, omfattande 1957-1971 och 1971-1978, sammanställda av Nils Regner och 
(del 3) Göran Regner.  

Fiskeribiologi 
Beträffande rent biologiska arbeten har endast vissa arbeten medtagits. Det gäller de 
biologiska undersökningar, som har ett nära samband med fiskets möjligheter och resultat 
genom att t ex peka på utvägar till större fångster eller å andra sidan varna för rovfiske och 
försämrad fångst i framtiden. Även märkningarna av fisk har betydelse, då de ger upplys-
ningar om fiskens vandringar. Arbeten av detta slag har medtagits, då jag träffat på dem och 
funnit dem vara av intresse, men någon systematisk sökning har jag inte bedrivit.  
 
Bland den huvudsakligen biologiska litteratur, vilken det kan vara anledning att gå igenom, 
kan nämnas en del av de publikationer, som ges ut av Conseil permanent international pour 
l’exploration de la mer, förkortat CIEM, i Köpenhamn. Serien Rapports et proces-verbaux 
innehåller dels vetenskapliga uppsatser och diskussioner i fiskerifrågor, dels 
rekommendationer och resolutioner angående fisket. Bakgrunden till dessa 
rekommendationer är ofta av värde, och en genomgång av uttalandena från åtminstone 
vissa av CIEM:s organ kan vara givande.  
 
Andra publikationer av intresse, utgivna av samma institution, är Bulletin statistiques des 
peches maritimes des pays du Nord de l'Europe 1(1903/04) - och Journal du conseil. 1(1926)-
. Den senare innehåller t o m 1958/59 en löpande bibliografi över "marine bionomics and 
fishery investigation".  
 



   
 

 34 

Ett antal meddelanden från Havsfiskelaboratoriet i Lysekil har också registrerats, då de 
antingen direkt sysslat med fiske eller redogjort för biologiska undersökningar och rön, som i 
sin tur kunnat utnyttjas av och i fiskerinäringen. Som redan framhållits i annat sammanhang, 
har Havsfiskelaboratoriets årsberättelser också ett speciellt intresse på grund av de 
bibliografiska uppgifter de innehåller.  
 
[Del 1 sid 17] 
 
Kort sammanfattat kan sägas, att fiskeribiologiska uppgifter medtagits  

1. då de kunnat ge uppslag till ny teknik och förbättrade metoder  
2. då beståndsundersökningar exempelvis klarlagt, att någon fiskart är för hårt 

beskattad, och/eller kunnat ge ledning för fiskevårdande insatser.  

Synpunkter på registreringen  
Hur utförlig bör en framställning vara för att registreras? Och hur knapphändig för att 
förbigås? Svaret på båda frågorna torde vara, att användbarheten av en uppgift varierar från 
fall till fall. En notis på några rader, som förmedlar ett faktum, vilket icke kan sägas vara 
"allmänt känt" kan vara värd att peka på, under det att flera sidor refererat allmängods kan 
uteslutas. Korta notiser i landskaps- och ortshistoriker har ofta medtagits, då de berört 
geografiska områden och orter, där de litterära källorna är få och knappa. Kan dessa 
uppgifter ge ett svar på ett problem eller - tvärtom väcka nyfikenhet, undran eller tvivel och 
därmed inspirera till ytterligare undersökningar, har de fyllt en uppgift. Sådana hänvisningar 
är ofta formulerade "särsk s ... ", vilket emellertid icke betyder, att det ej kan finnas 
intressanta meddelanden på annan plats i arbetet. Någon genomgång har icke företagits. En 
enda hittad notis, som jag ansett värd uppmärksamhet, har motiverat att arbetet 
registrerats.  
 
Under senare år kan det ha kommit böcker och broschyrer av intresse för forskningen i 
ämnet, vilka ännu ej är anträffbara i de stora vetenskapliga bibliotekens kataloger. Sedan 
katalogiseringen av det svenska trycket år 1958 centraliserades till Bibliografiska institutet 
vid Kungliga biblioteket, har nämligen katalogarbetet råkat ut för en eftersläpning, som för 
närvarande för Lunds del rör sig om ca 90 hyllmeter. Bland dessa kan många arbeten dölja 
sig, vilka rätteligen borde registrerats här. Den som vet författare och tryckår till ett arbete 
kan dock beställa och läsa det, även om det inte finns i katalogen.  
 
[Del 1 sid 18] 

Tidskrifter, årsböcker 
Nedan förtecknade tidskrifter är av den art, att de antingen huvudsakligen behandlar fisket 
och dess förhållanden eller innehåller så många bidrag i ämnet, att en registrering av 
samtliga synes onödig. Här har medtagits även tidskrifter som är språkrör för en organisation 
och årsböcker, reguljärt utgivna aven institution eller organisation. Båda dessa kategorier 
skiljer sig från annat organisationstryck genom att deras innehåll når vidare än t ex 
årsberättelsernas interna angelägenheter.  
 
I listan har angivits första och sista utgivningsår i de fall då publikationen ifråga upphört 
utkomma. Ett streck (-) efter första utgivningsåret anger att publikationen fortfarande ut-
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kommer. Om sista anträffade utgåva är daterad 1979 eller senare, har jag förutsatt att den 
alltjämt utkommer men ännu ej hunnit in i LUB:s samlingar.  
 
Allmän svensk fiskeritidning årg 1(1904) :1-15.  
 
Bohuslänsk fiskeritidskrift, utg af Axel Vilh Ljungman. 1(1884) - 12 (1895) (= h 1-65/68).  
 
Conservo. Svensk tidskrift för livsmedelsindustrien och samarbetande branscher. 1943-44.  
 
Fiskaren. Månadsblad utg. af Gerhard von Yhlen. 1(1878)- 2 (1879). (= nr l-11) .  
 
Fiskaren. Ansv. utg. Klas Ahlmér. 1(1930/31)-5(1935) :1.  
 
Fiske. Tidskrift för fiskare och fiskeriintresserade. 1930-31. (Endast 2 nr utk.)  
 
Fiskefrämjandets tidskrift Svenskt fiske 1957-64. Fortsättes av Fiskefrämjandets tidskrift 
Svenskt Fiske/Sportfiskaren 1965-69. Fortsättes av Svenskt Fiske 1970-  
Huvudsakligen sötvattensfiske/sportfiske men enstaka uppsatser berör kust- och havsfisket.  
 
Fiskerierna. Svensk fiskeritidning och veckoblad för med fisket förbundna näringsgrenar. 
1910-1915. Utg av Ernst Hörman. Tidigare: Svenska fiskeritidningen. Utkom dec 1915-1927 
som bilaga till Handelstidningens veckoblad. 1923 även utg som organ för Svenska 
fiskhandelsförbundet.  
 
[Del 1 sid 19] 
 
Fiskerinytt. Utg. C Puke. Föreningen Sveriges fiskeritjänstemän. 1970- (Stencilerad).  
 
Fiskerinäringarna. Fångst - handel - industri. Tidskrift för kust- och havsfiske, fiskerinäringar 
m m 1(1937)-3(1939) :2/4.  
  
Fiskeritidskrift utg. af Norrvikens fiskeriförening. 1890: dec-1894. (Strömstad)  
 
Fångst. Informationsblad från Västkustens fiskbyrå. 1963-1966.  
 
Gotlands fiskareförbunds årsbok med redogörelse över Gotlands fiskareförbunds 
verksamhet och Fiskeriinstruktörens berättelse över fisket vid Gotlands kuster m m. 1936-
1939, 1940/41 - 1969/70, 1936-38 (tr 1937-39) m titel Redogörelse över ... verksamhet.  
 
Göteborgs fiskareförenings medlemsblad. 1(1935) :1-2.  
 
Göteborgs och Bohus läns havsfiskeförening. Årsbok. 1919-1924, 1926-61. Utarbetad av Nils 
Rosen, Sven Sahlin, Paul Enequist. 1919-1924 (tr 1920-25) med titel ... Årsredogörelse.  
jfr Årsbok för fisket i Göteborgs och Bohus län 1964-74.  
 
Göthiska hushållaren. 1781-82. (Innehåller smånotiser om fisket sett från Göteborgs horisont 
i h 3,6, 12, 24, 25, 27, 29, 32, 36, 40, 41, 47.)  
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Kalender för svenska lantbruket. (1935ff:) jämte fisket. 1(1908) -50 (1966) .  
 
Norra Kalmar läns kustfiskareförbund. Årsbok 1945.  
 
Nya Västkustfiskaren. 1930-1931: sept. Halmstad. Enligt provnumret 1930 utgiven av 
Hallands fiskareförening, enligt maj numret 1930 och närmast följande nummer av Södra 
Hallands fiskareförening, från maj 1931: Organ för Svenska västkustfiskarena.  
1930: prnr + nr l med titel Fiskaren, nr 2-3 Västkustfiskaren.  
 
Nytt från Fiskpropaganda. Utg av Föreningen Fiskpropaganda, Göteborg. 1941-51.  
Fortsättes av Västkustens fiskpropaganda, 1952-1960.  
 
[Del 1 sid 20] 
 
Ostkusten. Organ för Sveriges kust- och havsfiskare. 1(1929)-48(1976). 1942-76 med 
undertitel: Tidning för Svenska ostkustfiskarenas centralförbund. Ersatt av Yrkesfiskaren, 
prnr 1976, 1(1977)-  
 
Riksföreningen för fiskpropaganda. Årsbok.1929-1930.  
 
Skärgård. Medlemsblad för Föreningen Skärgårdsmuseet 1-2 (1971)- Vissa artiklar 
redovisade separat.  
 
Skärgårdsstiftelsen. Årsskrift 1979- Fortsättning på Stiftelsen Stockholms skärgård. Årsskrift 
1974-1978.  
 
Skärgårdstrafikanten. Organ för Skärgårdens trafikantförening. (Sthlm) 1 (1965)-  
 
Stiftelsen Stockholms skärgård. Årsskrift 1974-1978. (1966-72:  
Verksamhetsberättelse).  
Fortsättes av Skärgårdsstiftelsen. Årsskrift 1979-  
 
Svensk fiskeritidskrift. 1(1892)-75(1966)  
 
Svensk fiskhandel. Organ för Svenska fiskhandelsförbundet. 1(1945)- (Förbundet ger sedan 
1917/18 ut en Årsbok. Titeln varierar eller saknas t o m 1931). 
 
Svenska fiskeritidningen. Veckoblad för fiskerinäringen och därmed förbundna 
näringsgrenar. Utg. under medverkan av framstående fackmän. Redaktör Ernst Hörman. 
1910:1. Fortsättes av Fiskerierna.  
 
Svenska västkustfiskaren. Organ för Svenska västkustfiskarenas centralförbund. 1(1931)-
46(1976). Fortsättes av Yrkesfiskaren provnr 1976, 1(1977)-  
 
Sveriges nya fiskeritidning Fiskaren. Prnr 1919. Malmö.  
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Sydkustfiskaren. Organ för Sydkustfiskarenas centralförbund.  
 l (1948) -22 (1969) .    
Ersatt av Yrkesfiskaren, prnr 1976, 1(1977)-  
 
Våra Lifsmedel. Ekonomisk revy. Organ för kylteknik och lifsmedelsindustri. Redaktör: Thor 
Andersson 1(1911)-12(1922).  
 
[Del 1 sid 21] 
 
Västkustens fiskpropaganda. 1952-1960. Gbg.  
Tidigare: Nytt från Fiskpropaganda, 1947-1951.  
 
Yrkesfiskaren. Organ för Sveriges fiskares riksförbund.  
Prnr juni 1976, 1(1977)-  
Ersätter Insjöfisket, Ostkusten och Svenska västkustfiskaren.  
 
Årsbok för fisket i Göteborg och Bohus län. Utgiven av Göteborgs och Bohus läns 
hushållningssällskaps fiskerinämnd. 1964-1971, 1974. Jfr Göteborgs och Bohus läns 
havsfiskeförenings årsbok.  
 
[Del 1 sid 22] 

Organisationer och företag 
Här följer en lista över organisationer och företag inom fisket och närliggande verksamheter. 
Gemensamt för dem är att de finns representerade i Lunds universitetsbiblioteks 
småtryckssamlingar. Dessutom torde det ha funnits hundratals små föreningar som arbetat 
med handskrivna eller duplicerade handlingar och alltså icke satt några spår i tryckeriernas 
leveranser till arkivbiblioteken. Dessa organisationer kan man ibland finna i lokala eller 
regionala kalendrar, och i fiskeritidskrifterna kan man också hitta många av dem.  
 
Beträffande företagslistan ger den belägg för att ett företag funnits eller planerats. Ur 
bolagsordningen eller motsvarande har hämtats uppgifter om företagets avsedda 
verksamhet och i övrigt har omnämnts de papper som kunnat återfinnas. I vissa fall saknas 
årtal, i andra ort, varvid tryckorten angivits för att ge någon ledning. Ofta torde den vara 
identisk med företagets hemort.  
 
Vad såväl stadgar som bolagsordningar angår, så har tryckåren angivits för de exemplar som 
påträffats. Dessa kan vara antingen ändringar eller identiska med tidigare tryck, ett 
förhållande jag ej undersökt och i många fall ej kunnat undersöka. Serierna av handlingar är 
ofta ihåliga, vilket kan bero på antingen att de icke tryckts, icke levererats eller att de ligger 
bland osorterat material i universitetsbiblioteket, ett förhållande som den tidigare 
personalsituationen tvingat biblioteksledningen att acceptera.  

Organisationer 
 
Abbekås fiskareförening  
 

Stadgar 1935  
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Alnö fiskareförening (Y-län)  
 
Blekinge Andelsfisk, ekonomisk förening  
 
Blekinge läns havsfiskeförening  
 
Blekingefiskarenas centralförening  
 
Föreningen till bohuslänska fiskeriernas främjande, 
Uddevalla  
 
Gotlands fiskareförbund  
 
Gotlands yrkesfiskareförening  
 
Grans fiskehamnsförening (X-län)  

Stadgar antagna 1927  
 
Verksamhetsber 1948-67  
 
Verksamhetsber 1931-  
 
Verksamhetsber 1955-  
 
Stadgar 1883  
 
 
Stadgar, odat  
 
Stadgar 1935  
 
Stadgar 1935  

 
[Del 1 sid 23] 
 
Gävleborgs läns fiskareförbund  
 
Gävlefisk, ekonomisk förening 1935-39: Gävleborgs 
läns fiskförsäljningsfören.; 1940-41 sammansl m 
Gävleborgs läns salterifören o Gävlefisk fören. 1945 ff: 
Gävlefisk ...  
 
Göteborgs fiskminuthandlares samköpsförening  
 
Göteborgs färskfiskhandlare i detalj  
 
Göteborgs sill- och fiskhandlareförening  
 
Göteborgs och Bohus fiskareförening  
 
Halmstads fiskareförening  
 
Havstensunds fiskareförening  
 
Klagshamns fiskeriförening  
 
Kristianstads läns ålfiskareförening  
 
Kämpinge fiskareförening  
 
Limhamns fiskareförening Öresund  
 
Luleå fiskförsäljningsförening 1950 ff: Lule-fisk ...  
 
Malmö fiskareförening  
 
Malmöhus läns havsfiskeförening  

Stadgar 1934 
Verksamhetsber 1942-  
Stadgar 1935, 1954, 1969 
Verksamhetsber 1935-1969  
 
 
 
Revisionsber f tiden 9 dec 1941 - 9 mars 1944. 
M 10 bil.  
Stadgar 1916  
 
Stadgar 1913, 1921  
 
Reglemente 1886  
 
Stadgar 1924  
 
Verksamhetsber 1937-66 (Ej komplett)  
 
Stadgar 1935  
 
Verksamhetsber 19531974/75 (ej kompl)  
 
Stadgar 1935  
 
Stadgar 1935  
 
Stadgar 1943, 1954 Startad 1938 
Verksamhetsber 1948  
Stadgar 1933  
 
Verksamhetsber 1(1928-29)-19 (1947) (ej 
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Njurunda fiskareförening  
 
Stockholms läns fiskareförening  
 
Stockholms läns fiskförsäljningsförening  
 
Svenska fiskareförbundet  

komplett)  
Stadgar 1927  
Verksamhetsber 1927/29-1940 
Årsbok 1941/42-1946  
 
Meddelanden 1946-1957 (ej komplett)  
 
Verksamhetsber 1914-1917  
Se Lantbruksveckan 1915-1918  

 
[Del 1 sid 24] 
 
 
Svenska fiskhandlareförbundet  
 
Svenska ostkustfiskarenas centralförbund  
 
Svenska skärgårdsförbundet  
 
Svenska sydkustfiskarnas centralförbund  
 
Svenska västkustfiskarnas centralförbund  
 
 
Södra Sveriges fiskhandlareförening  
 
Östergötlands fiskförsäljningsförening  

Stadgar 1910  
Verksamhetsber 1910/111916/17  
Verksamhetsber 1944-1946 1973-1975  
 
Verksamhetsber 1930-1949  
 
Verksamhetsber 1944-1975 Kongresstr 1956-1968, 
1970 1972, 1974-1975  
Verksamhetsber 1941-1975 Kongresstr 1944-1974 
(spridda år) Cirkulär m bl a Bestämmelser för 
sillfisket 1953-1963 (ej kompl)  
Stadgar 1916, 1943, 1975 Verksamhetsber 1919, 
1922 1937-1966  
Stadgar 1935, 1949, 1953 Verksamhetsber 1935-  

Företag 
 
Aug. Lysells Sill- och 
ansjovis AB, Lysekil  
 
AB Blixten  
 
AB Clupea  
 
AB Delfin  
 
 
AB Fisk  

Inbjudan till aktieteckning 1892.  
 
 
Drifva fabriksrörelse och idka handel (på LUBs ex anteckning: olje-
guanofabrik).  
Bolagsordning 1893, Gbg ... tillgodogöra sig fiskprodukter och fiskaffall 
samt med fiskprodukter i allmänhet idka handel.  
Bolagsordning av 1887 m ändringar 1896, Sthlm ... tillverkning af fisk-
guano, fiskoljor samt andraprodukter af fisk och fiskaffall. Förvaltningsber 
för 1895/96.  
Aktiebrev m bolagsordning. Lysekil 1911 ... drifva rederirörelse samt att 
idka fiske och handel med fisk.  

 
[Del 1 sid 25] 
 
Fiskeri-AB Hekla Bolagsordning 1916. Gbg  

... fiske, insalt af sill och fisk, handels- och transportrörelse ... 
inköpa eller förhyra trawlare och andra ångfartyg ...  
 

Fiskeri-AB Sälen Gbg 1913 (?) Aktiebrev m bolagsordning ... idka trawlfiske, 
handel med fisk, in- och utrikes fraktfart ... och annan ... 
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verksamhet.  
 

Fiskeri-AB Winga Endast kupongark, helt utan tryckår och datering.  
Färskfisk, Fryseri-AB Smögen Bolagsordning 1920 ... efter anläggande av fiskfryserier bedriva 

fabriks- och handelsrörelse.  
Gullmarns AB Bolagsordning 1895. Gbg ... af fiskvaror och affall deraf tillverka 

guano och olja samt bedrifva sillsaltning och annan industriel 
verksamhet ... även som att med bolagets produkter idka 
handel.  

AB Gullmarns lim- och 
benmjölsfabriker 

Bolagsordning 1898, ändringar 1903. Inbjudan till aktieteckning 
1898.  
Förvaltningsberättelse t o m 1906 (ej kompl)  

Götheborgs AB för storsjöfiske Bolagsordning 1859 .... inrättande af saltning på sjön vid storsjö-
fisket, fiskens beredning i land på ändamålsenligare sätt ... 
förbättra, utvidga och uppmuntra denna näring ...  

Göteborgs Ångfiske AB Bolagsordning 1902 .... att drifva hafsfiske, handel med fisk och 
annan dermed förenlig verksamhet.  

Göteborgs och Bohus läns AB för 
ostronodling 

Bolagsordning 1867 .... genom plantering och vård af ostron ... 
införa vetenskapligt och praktiskt ordnad ostronodling ... bättre 
hushållning med ostronfisket ...  

 
[Del 1 sid 26] 
 
Götheborgs och Bohus läns AB för storfiske Bolagsordning 1858. …idka storfiske i Nordsjön … 

liva hågen inom skärgården för fiskets drifvande 
på ett tidsenligare sätt, förskaffa dess idkare ett 
ökadt välstånd och landet en förbättrad vara. 

Hafstens guanofabriks AB, Sundssandvik Bolagsordning 1895 ... af fiskvaror och affall 
deraf tillverka guano och olja samt att med 
produkterna deraf idka handel.  
(Styrelsens säte: lägenheten Sundssandvik i 
Högås socken inom Göteborgs och Bohus län).  

Halmstads Trål AB  Ordning 1917 .... att idka fiskerirörelse och 
handel samt annan därmed förenlig verksamhet.  

Hernösands fiskeribolag Bolagsregler 1872 .... för bedrifvande af fiske på 
grundet "Vänta lite" och närliggande kust.  

Herta salteri AB Bolagsordning 1866. Visby. ... befrämja och 
underlätta strömmingshanteringen på Gotland.  

Häller & Odenbergs Fisk AB, Gbg Endast aktiebrev tr 1918 (?)  
Långöns olje- och guanofabrik, Strömstad Bolagsordning 1895 ... af fisk och affall deraf 

tillverka guano, olja och lim samt i öfrigt förädla 
och idka handel med fiskvaror.  

AB Nitria Bolagsordning 1894. Gbg .... på olika sätt 
tillgodogöra sig fiskvaror och fiskaffall samt att 
idka handel med fiskprodukter i allmänhet.  

AB Nordsjömakrill Bolagsordning 1925. Gbg. (Registrerat 1922) ... 
idka handel med fisk, företrädesvis makrill, samt 
idka annan därmed förenlig verksamhet. 

AB Nord-Upplands kustfiskare  Bolagsordning 1905. Harnäs ... att på 
fördelaktigaste sätt afsätta kustfiskares inom 
Uppsala län samt i främsta rummet aktieägarnes 
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fångster ... samt förmedla inköp af garn, redskap 
och andra förnödenheter för fiskedrift och 
fiskens förädling till handelsvara.  
Cirkulärskrivelse till presumtiva kunder. Uppsala 
1905.  

 
[Del 1 sid 27] 
 
AB Norra Grundsund  Bolagsordning 1898. Gbg. ... bereda olja och guano af 

fiskvaror samt idka dermed sammanhängande 
handelsrörelse.  

AB Nya fisk-kompaniet, Sthlm  Endast aktiebrev med kuponger, daterat den 1/12 1910. 
AB Patria, Trosa  Inbjudan till aktieteckning, 1914 ... fabriksrörelse för 

konservering af fisk  m m.  
AB Saltsill  Gbg 1918. Aktiebrev.  
Sardin AB, Sthlm Inbjudan till fortsatt aktieteckning. 1884.  
AB Stenbergs fiskexport, Falkenberg Aktiebrev från tiden 1910/19.  
AB Strömstads ansjovis- och 
konservfabrik 

Bolagsordning 1898 ... tillverka ansjovis och konserver af 
alla slag.  

AB Svenska hvaloljefabriken, Sthlm Bolagsordning u å .... fabrik för tillverkning och raffinering 
af oljor. I ett prospekt, odaterat och utan tryckår, talas om 
tillverkning av bl a tran, hval-, säl-, torsk-, medicin- etc.  

Svenska makrillexport AB Nordsjön, 
Lysekil  

Stiftelseurkund & Inbjudan till aktieteckning. 1905.  
 

Svenska ostron AB Bolagsordning 1888. Gbg .... att drifva ostronodlingsaffär. 
Årsberättelse 1888-89.  

Svenska sill- & fiskförädlings AB Aktiebrev u å från tiden 1900-09.  
Trawl AB Sill Bolagsordning 1914. ...efter inköp af ångtrawlare idka fiske 

och i samband därmed förenlig handelsrörelse.  
Uddevalla sill AB Revisionsberättelse 1882/83-1901/02 (85/86 saknas i LUB) 

Styrelsens berättelse 1893/9495/96. Priskurant från 1887.  

 
[Del 1 sid 28] 
 
AB Vestkusten för tillverkning af 
gödningsämnen och sillolja 

Bolagsordning 1890, Uddevalla. Inbjudan till aktieteckning 
1890. ...på mekanisk väg medelst maskiner efter nyaste 
metod, åstadkomma ...: guano, olja, benmjöl och lim från 
de rikliga tillgångar af sill och affall därifrån, som under den 
årliga sillfiskeperioden förekomma vid Bohusläns vestkust. 
(Samma personer inbjuder även till Sill AB Vestkusten)  

AB Västkustfiske, Fiskebäckskil Bolagsordning 1912. ...efter inköp af ångfartyg idka fiske 
med trawl på såväl in- som utländska orter.  

 
I det s k småtrycket kan dölja sig ytterligare många notiser och meddelanden av olika slag, 
som kan ge ledtrådar till ytterligare undersökningar i ämnet. Följande anträffade tryck kan 
tjäna som exempel, samtidigt som de ger upplysningar, vilka icke torde sakna intresse i 
denna sektor av kustnäringarna.  
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Guanokontrakt (om försäljning under fem år av den guano, som tillverkas vid resp 
sillguanofabriker till ett aktiebolag under bildande, intressenter Kommanditbolaget Burman 
& Co., Sthlm, och bankdirektör Fredrik Afzelius, Malmö). Sthlm 1890.  
 

Inbjudning till aktieteckning för bildande af ett bolag för tillverkning af guano och olja af 
sill. Gbg 1894. (Avsedd placering: Instön i Lycka socken, nära Marstrand). Kalkyl, uppgjord av 
Axel Holmer, å anläggnings- och driftskostnader. Gbg 1894.  
 

Protokoll hållet vid sammanträde i Uddevalla den 28:de december 1895 med ombud för 
sillguanofabrikerna längs bohuslänska kusten. Uddevalla 1895.  (§ 2 innehåller uppgifter om 
11 fabriker, lämnade av närvarande ombud). 
 
[Del 1 sid 29] 
 

Del 2 

 
Projektet "Sydsvenska kustmiljöer" Ekonomisk-historiska institutionen och Etnologiska 
institutionen, Lunds universitet  
 
[Del 2 sid 1] 
  
Tryckt med bidrag från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet.  
 
Omslagsbilden visar en randig sjökock, en bottenfisk som ofta erhålles som bifångst vid 
trålning och sedan bortsorteras som industrifisk.  
 
Bilden kopierad ur Wilhelm von Wright Pisces Scandinaviae Stockholm 1892-95 Norstedts 
förlag och Generalstabens litografiska anstalt.  
 
[Del 2 sid 2]  

Innehållsförteckning 
Sid  

Förkortningar    4 
Kod     5 
Förord    7 
Organisationer; allmänna och lokala  11 
Kompletteringar till del I   18 
Gränsfall    19 
Nya utgåvor    22 
 
     Nr 
Juridiskt och annat officiellt material m tillägg (2350-2351) 1821- 
Bearbetningar    2086- 
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Supplement till del I      2152- 
Kompletterande hänvisningar m tillägg nr 2352-2368 
Utgivningsår 
 
[Del 2 sid 3] 

Förkortningar 

Publikationer  
 
Ds Departementsserie. (Användes i samband med förkortning av 

departementet ex Ds Jo, jordbruksdepartementet.)  
KLA Kungl. Lantbruksakademien  
KLS Kungl. Lantbruksstyrelsen  
MfHl Meddelanden från havsfiskelaboratoriet, Lysekil  
SHBK Svenska hydrografisk-biologiska kommissionen  
SOU Statens offentliga utredningar  
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Generella förkortningar  
 
ber  
HBF, hbf 
handl, hdl  
HHS 
Medd 
Mf 
Ma 
NF, NS 
nytr 
omtr 
prnr  
Ser  
särtr  
tskr  
u, uppl  
utv  
övers 

berättelse(r)  
hembygdsförbund  
handlingar 
hushållningssällskap  
meddelande (n)  
meddelande(n) från  
meddelande(n) av  
ny följd, ny serie  
nytryck  
omtryck  
provnummer  
serie, series  
särtryck  
tidskrift  
upplaga(or)  
utvidgad  
översikt, översättning, översatt  

  
[Del 2 sid 4] 
 
Arbetenas innehåll redovisas summariskt med markeringar i kolumnerna till höger. 
Dessutom finns geografisk bestämning och särskilda fisksorter (vari även innefattas andra 
fångstobjekt i havet eller längs kusten).  
 
Geografisk bestämning anges med länsbokstav och/eller förkortning (två bokstäver).  
 

Kuststräckor 
nk  norrlandskusten  
ök  östersjökusten  
sk  sydkusten  
vk  västkusten  
 

Havsområden 
bv  Bottenviken  
bh  Bottenhavet  
ös  Östersjön  
ns  Nordsjön  
na  Nordatlanten  
sk  skärgården  
 

Fisk och andra fångstobjekt anges med en bokstav 
 
l laxfiskar     
m  makrill    
p plattfisk     
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s sillfiskar     
t torskfiskar    
å ål 
k kräftdjur 
o ostron, musslor 
f sjöfågel 
v valar 
d andra däggdjur 
ö övrigt 
 
En asterisk i marginalen betyder att ett personnamn (t ex medförfattare, utgivare) som 
saknas här återfinnes sist i boken i en lista kallad kompletterande hänvisningar.  
 
[Del 2 sid 5] 
 
[Del 2 sid 6] 

Förord 
Härmed framlägges del 2 av bibliografien Svenskt havsfiske. Den innehåller  

- lagtexter och annat officiellt material  
- bearbetningar, referat och kommentarer av detta material  
- supplement till den allmänna avdelning som publicerades i första delen.  

 
Beträffande det rent juridiska materialet har det framlagts i kronologisk ordning. Detsamma 
gäller de utredningar och undersökningar, som längre fram i tiden företagits för att komma 
till rätta med fiskets och kustens problem i vidaste mening, och som eventuellt blivit 
grundval för senare lagtexter. Materialet har hämtats ur årstrycket fram t o m 1824. Efter 
detta år har de lagtexter, som utkommit i separat tryck, registrerats. Däremot har icke lagar, 
som uteslutande publicerats i den från 1825 utkommande Svensk författningssamling, 
noterats. Svensk författningssamlings periodiska sakregister, vanligen omfattande 10 eller 15 
år, ger tillräcklig ledning till relevanta lagar och förordningar.  
 
Icke heller har de regionala bestämmelser, som enbart publicerats i länskungörelserna, 
registrerats. De viktigare av dem har ofta utgivits separat. För tiden 1766-1885 finns rörande 
fisket en kronologisk förteckning över regionala stadgar i Underdånigt utlåtande av Kongl. 
Landtbruksakademiens förvaltningskomité i anledning af afgifna Betänkande med förslag till 
ny fiskeristadga m.m. Sthlm 1886 (nr 1956).  
 
Kommenterade lagtexter har framför allt registrerats, men även okommenterade sådana har 
ibland förtecknats. Det faktum, att de ansetts så viktiga att de blivit spridda i lättillgängligare 
form än i SFS, ger en antydan om intresseinriktningen under respektive tidsperiod.  
De juridiska bibliografierna har redan omnämnts i inledningen till del I (s 16-17). De speciellt 
fiskejuridiska frågorna behandlas därjämte vanligen i de stora fiskeritidskrifterna, som 
regelmässigt ger upplysning om nyheter på lagstiftningens område, avgjorda tvistefrågor 
m.m.  
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Liksom i den tidigare utkomna delen finns även här i slutet ett tillägg, huvudsakligen 
omfattande hänvisningar från personnamn, som markerats med en asterisk i 
huvudförteckningens marginal. Dessutom förekommer här ett fåtal arbeten, som tillkommit 
utöver de redan registrerade. De arbeten som markerats med asterisker i årtalsserien, 
återfinnes dock icke i den nämnda hänvisningslistan utan i årtalsserien efter år 1981, sist i 
den juridiska avdelningen.  
 
[Del 2 sid 7] 
 
Materialet redovisas också efter utgivningsår, vilket är ägnat att belysa hur intresset för kust- 
och fiskefrågor varierat under tidens lopp. Däremot har i denna kronologiska 
sammanställning icke kunnat inrymmas vilken tid som behandlas i respektive arbeten. Då 
huvudparten av litteraturen sysslar med aktuella frågor, torde denna översikt dock kunna i 
viss mån tillgodose även detta intresse. Något slutår för den tid förteckningen omfattar har 
icke utsatts, vilket sammanhänger med att materialet insamlats på ett arkivbibliotek, som får 
detta material från tryckerierna med viss eftersläpning. Denna eftersläpning förstärkes av de 
leveranstoppar som uppträder i biblioteken och den försening i katalogisering, som berörts 
redan i första delen. Så vitt möjligt har jag sökt registrera materialet t o m 1980, men 
fullständighet kan icke garanteras. Å andra sidan har jag ej ansett det motiverat att av 
principiella skäl undanhålla forskningen ett värdefullt arbete, som råkat falla i mina händer, 
även om det härrör från 1981 eller senare.  
 
Inför avslutningen av föreliggande volym har projektet berett mig tillfälle att i Kungliga 
Bibliotekets samling av småtryck gå igenom befintligt tryck från fiskets organisationer. Detta 
har resulterat i listan "Fiskeriorganisationer" (s ), som slutar med kompletterande uppgifter 
till den lista, som var införd i del I s 23-25.  
 
Till slut vill jag rikta ett varmt tack till alla dem som hjälpt mig i arbetet. Jag vill därvid särskilt 
nämna tjänstemännen vid Lunds Universitetsbibliotek och Kungliga Biblioteket, där jag mött 
tjänstvillighet och vänlighet i rikt mått, men också de myndigheter, organisationer och 
företag, som lagt ned mycken möda på att lämna mig de upplysningar jag efterfrågat i brev 
och telefonsamtal.  
 

Torun Hedlund-Nyström  
 

Härmed framläggs andra delen av Svenskt havsfiske, en bibliografi. Förhoppningsvis 
innehåller bibliografiens båda volymer merparten av vad som publicerats inom det 
samhällsvetenskapliga området kring det svenska havsfisket. I likhet med tidigare har fil dr 
Torun Hedlund Nyström utfört ett stort arbete för att fullfölja intentionerna inom projektet. 
Ruth Frennstedt har svarat för utskriften av även denna volym. Vi tackar dessa samt AV-
centralens personal för utfört arbete.  
 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har lämnat bidrag till bokens 
framställning. 

Lund december 1982  
Rune Bunte  

[Del 2 sid 8] 
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[Del 2 sid 9] 

Allmänna organisationer 
 
Dags för fisk igen, 1968 (utg av Centralnämnden för 
fiskpropaganda såsom verksamhetsberättelse 1967/68)  
 
Nordsjöns makrillfiskareförbund. Matrikel 1914. Matrikeln 
innehåller namn, hemort och skeppare/redare för ca 325 
fiskebåtar.  
 
Ostkustens trål- och havsfiskareförbund  
 
Svenska fiskevårdsförbundet  
 
Sveriges ålfiskares riksförbund  
 
Sveriges Ångtrålareförening  
 
Vadskarpsillfiskarnas förening (Org inom Sv  
Västkustfiskarnas Centralförbund)  
 
Västkustfiskarnas fackliga och ekonomiska organisationer  

 
 
 
 
 
 
 
Stadgar 1958  
 
Stadgar 1935  
 
Stadgar 1931  
 
Stadgar 1914, 1918, 1927, 1929  
 
Stadgar 1966  
 
 
Presentationsbroschyr 1967, 1968  

Lokala organisationer 
 
Barsebäcks fiskareförening  
 
Barsebäcks hamns fiskeriförening "Svea" u p a  
 
 
Baskemölla fiskeriförening u p a  
 
Björkö Fiskaregård förening u p a (Öckerö)  
 
Blekinge fiskareförbund och dess avdelningar  
 
Mellersta Blekinge fiskareförening  
 
Blekinge fiskareförening Utklippan  
 
Bläse fiskareförening (I-län)  
 
Bohusläns allmänna fiskareförbund  
 
Föreningen för Bohusländska fiskeriernas främjande. 
Kretsavdelning i Göteborg  
 

Stadgar 1903  
 
Stadgar registrerade i 
Landskansliet 1918  
 
Stadgar 1919 
 
Stadgar 1944 
 
Stadgar 1948 
 
Stadgar 1904 
 
Stadgar 1926 
 
Stadgar 1932 
 
Förslag till reglemente 1905 
 
Stadgar 1888  
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Bohusläns garnmakrillfiskareförening  
 
Bohusläns islandsfiskareförening u p a  

Stadgar 1915  
 
Stadgar 1942 

 
[Del 2 sid 11] 
 
Bohusläns islandssillfiskeförening u p a   
 
Bohusläns makrillfiskareförening 
 
Bohusläns salteriförenings bestämmelser  
för sortering och märkning m.m. av bohussill  
 
Bohusläns sillfiskares förening för sillmätning 
 
 
Bohusläns skarpsillfiskareförening  
 
Bohusläns storsjöfiskareförening  
 
Mellersta Bohusläns makrillgarnfiskareförening  
 
Södra Bohusläns fiskares andelsförening för nätimpregnering  
 
Borstahusens fiskareförening (ek fören) 
  
Fiskeriföreningen Fram (Borstahusen)  
 
Båtfjordsfiskarnas inköpsförening u p a (O-län) 
 
Eksta fiskeriidkareförening (I-län)  
 
Enångers fiskareförening (X-län)  
 
Enångers fiskehamns förening  
 
Enångers södra fiskareförening  
 
Falkenbergs distrikts fiskareförening  
 
Fiskebäcks fiskehamnsförening (O-län)  
 
Fårö fiskareförening  
 
Fårösunds fiskeriförening u p a  
 
Gislöfs fiskareförening (M-län)  
 
Gislövs fiskareförening  
 
Gnisvärds fiskeriförening u p a (I-län)  

Stadgar 1921 
 
Stadgar 1930 
 
1893 
 
 
Stadgar 1905, 1913, 1916. 
Protokoll vid årsmöte 1909 
 
Stadgar 1930 
 
Stadgar 1932 
 
Stadgar 1927 
 
Stadgar 1927 
 
Stadgar 1903 
 
Stadgar 1918 
 
Stadgar 1937 
 
Stadgar 1919 
 
Stadgar 1920, 1960 
 
Stadgar 1944 
 
Stadgar 1930 
 
Stadgar 1929 
 
Stadgar 1929 
 
Stadgar 1931 
 
Stadgar 1919 
 
Stadgar 1903 
 
Stadgar 1929 
 
Stadgar 1919 
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Gotlands fiskeriförening  
 
Understödsförening till ersättande af förlorad eller skadad 
fiskeredskap för fiskare på Gotlands vestkust  
 
Gotlands ålfiskareförbund, förening u p a  

 
Stadgar 1927 
 
Stadgar 1876 
 
 
Stadgar 1936, 1955 

 
[Del 2 sid 12] 
 
Gotländska fiskares Centralförening u p a  
 
Granöns fiskareförening (X-län)  
 
Granöfjärdens fiskevårdsförening u p a  
 
Gravarnes fiskareförening (O-län)  
 
Gullholmens fiskareförening u p a (O-län)  
 
Fiskare-föreningen i Gefle 
 
Gävle fiskareförening 
 
 
Fiskare-Societeten i Gefle 
 
 
 
Fiskeriföreningen i Göteborg 
 
Assuransförening af Fiskefartyg och fiskeredskaper inom 
Göteborgs och Bohuslän, benämnd Göteborgs och Bohusläns 
fiskareförening      
 
 
 
 
Göteborgs och Bohus läns Hafsfiskeförening 
 
Göteborgs och Bohus läns Hafsfiskeförening, Lokalavdelningen 
inom Tanums härad 
 
Hanö fiskareförening (K-län) 
 
Herrängs fiskevårdsförening (B-län) 
 
Hille södra fiskareförening (X-län) 
 
Hittarp-Grafvarnes fiskareförening (M-län) 
 

Stadgar 1920  
 
Stadgar 1927 
 
Stadgar 1945 
 
Stadgar 1933 
 
Stadgar 1935 
 
Reglemente 1865, 1875, 1892 
 
Stadgar fastställda av 
Länsstyrelsen 1937 
 
Förslag till ett förbättradt 
Reglemente 1829. Reglemente 
1853 
 
Stadgar 1890, 1893 
 
Förslag till Reglemente 1869,  
fastställdt 1869. Förslag 1881,  
fastställdt 1881 (tr 1886), 1890, 
1895. Sammandrag av ek. 
verksamhet 1870/85, 1870/90 (tr 
1887-91) 
 
Stadgar 1908, 1925 
 
Stadgar 1935 
 
 
Stadgar 1942 
 
Stadgar 1966, 1967 
 
Stadgar 1933 
 
Stadgar 1903 
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Holmsunds fiskareförening (AC-län) 
 
Hudiksvalls fiskareförening 
 
Häljaröds fiskehamnsförening (Farhult) (M-län) 
 
Hälleviks och Torsö fiskareförening (K-län) 

 
Hälsingborgs fiskareförening 

Stadgar 1928 
 
Stadgar 1931, 1964 
 
Stadgar 1939  
 
Stadgar 1943  
 
Stadgar 1940, 1943  

      
[Del 2 sid 13] 
 
Härnösands fiskaresocietet  
 
Stadgar 1937, 1951, 1969 
Härnösands nya fiskareförening (lokalförening av 
Ångermanlands kustfiskareförbund)  
 
 Höllvikens fiskareförening (omsl: Hällviken) (M-län)   
 
 Hönö-Röds fiskehamnsförening (O-län)  
 
 Kalmar läns fiskeriförening  
 
 Kalmar läns norra fiskeriförening  
 
 Norra Kalmar läns kustfiskareförbund  
 
 Kappelshamns och Halls fiskeriförening (I-län)  
 
 Kappelshamns fiskareförening  
 
 Karlshamnsortens fiskeriidkareförening  
 
Karlskrona fiskeriförening 
 
Klintehamns och Västergarns fiskeriförening (I-län)        
 
Västkustens fiskeriförening i Kristianstads län  
 
Kullens fiskareförening (M-län)  
 
Kungshamns fiskareförening (O-län)  
 
Kusöns fiskareförening (Hamrånge) (X-län)  
 
Kåseberga fiskareförening (L-län)  
 
Lerbergets fiskareförening (M-län)  
 
Limhamns fiskareförening 

Stadgar 1937, 1951, 1969 
 
Stadgar 1946 
 
 
 
Stadgar 1903 
 
Stadgar 1936 
 
Förslag till stadgar 1904 
 
Stadgar 1917 
 
Stadgar 1935, 1957 
 
Stadgar 1919 
 
Stadgar 1932 
 
Stadgar 1921 
 
Stadgar 1904 
 
Stadgar 1919 
 
Stadgar 1929 
 
Stadgar 1903 
 
Stadgar 1916 
 
Stadgar 1933 
 
Lokalstadgar 1938 
 
Stadgar 1903 
 
Stadgar 1903, protokollsutdrag 



   
 

 51 

 
 
Limhamns fiskares diskussionsklubb  
 
Fiskeriföreningen Öresund i Limhamn  
 
Listers härads fiskeriförening u p a  
 
Malmöhus fiskeriförening  
 
Medelpads kustfiskareförbund  
 
Medelpads kustfiskareförenings fiskcentral  
 
Medelpads och Ångermanlands kustfiskareförbund 

från 16/8 1933 
 
Stadgar 1907 
 
Stadgar 1916, 1917, 1918 
 
Stadgar 1906, 1926, 1944 
 
Förslag till stadgar 1945 
 
Stadgar 1930, 1967 
 
Stadgar 1932 
 
Stadgar 1970 

 
[Del 2 sid 14] 
 
Mjällby södra fiskareförening (K-län)  
 
Mjellbyortens ålfiskareförening  
 
Mossby, Svarte, Ruuthsbo m o fiskareförnpa (M-län)    
 
Möja fiskareförening (B-län)  
 
Norrala fiskareförening (X-län)  
 
Norrala nedre fiskevårdsförening  
 
Norrbottens kustfiskareförbund  
 
Norrlands fiskareförbund  
 
 
Norrtälje fiskevårdsförening  
 
Norrvikens fiskareförening (O-län)  
 
Norrvikens makrillgarnsfiskareförening  
 
Norrvikens strandfiskareförening  
 
Obbola fiskareförening (AC-län)  
 
Piteå fiskeriförening  
 
Pukaviksbuktens fiskeintresseförening (K-län)  
 
Ronehamns fiskeriförening (I-län)  
 

Stadgar u å  
 
Stadgar 1926, 1959  
 
Lokalstadgar 1930 
 
Stadgar 1910 
 
Stadgar 1948 
 
Stadgar u å 
 
Stadgar 1908 
 
Stadgar 1945, 1953-70 (icke 
årligen) 
 
Stadgar 1920 
 
Stadgar 1929 
 
Stadgar 1910 
 
Stadgar 1928  
 
Avtal med Piteå fiskhandlare 1927  
 
Stadgar 1968  
 
Stadgar 1919  
 
Stadgar 1964  
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Ronehamns fiskprodukter, ek fören  
 
Ronnebynejdens fiskeriförening  
 
 
Råå fiskareförening  
 
Råå gamla fiskareförening och bergarlag  
 
Simrishamns fiskeriförening  
 
Skanörs fiskareförening  
 
Skillinge fiskeriförening (K-län)  
 
Skånes fiskareförbund (sammanslutning av 
havsfiskeorganisationer i Skåne)  
 
Skånska ostkustens havsfiskeförening  
 
Skåre fiskareförening (M-län)  

Stadgar 1905  
 
Förslag till förnyat reglemente, 
framlagdt och antaget 30/12 1891  
Stadgar 1903  
 
Reglemente 1905/06 (tr 1907) 
Reglemente 1917 (tr 1928)  
 
Stadgar 1916  
 
Stadgar 1903  
 
Stadgar 1918  
 
Förslag till stadgar 1945, antagna 
1945  
 
Stadgar 1928 + u å  
 
Stadgar 1903, 1933  

 
[Del 2 sid 15] 
 
Skeldervikens fiskareförening 
 
Skälsö-Brissunds fiskareförening (Västkinde) (I-län)  
 
Skärets fiskehamns förening (M-län) 
  
Skärså fiskareförening (X-län)  
 
Smyge fiskareförening (M-län)  
 
Smygeortens fiskeriförening  
 
Smögens fiskareförening (O-län)  
 
Stockholms läns fiskareförbund  
 
Styrsö Tånge fiskehamns förening (O-län)  
 
Sundsvallsavdelningen av Norrlands fiskareförbund  
 
Söderhamns fiskareförening  
 
Fiskaresocieteten i Söderhamn  
 
Söderhamns och Norrala fiskareförening  
 
Södermanlands skärgårdsfiskareförening 

Stadgar 1903 
 
Stadgar 1932  
 
Stadgar 1936 (tr 1939)  
 
Stadgar 1944 
 
Stadgar 1915 (tr 1947), 1962 
 
Stadgar 1908, 1921 
 
Stadgar 1917, 1929, 1942, 1960 
 
Stadgar 1936 (tr 1937), 1947 
 
Stadgar 1927 (tr 1953) 
 
Stadgar 1936 (tr 1939) 
 
Stadgar 1908  
 
Stadgar 1910 (tr 1911),  
 
Stadgar 1923 (tr 1924) .  
 
Reglemente 1929 (tr 1930)  



   
 

 53 

 
Södermanlands skärgårdsfiskareförening 
 
Södermanlands skärgårdsfiskareförbund  
 
Södermanlands skärgårds fiskareförbund 
 
x) Innehåller även: Stadga för bedrivande av fiske i de inom 
Södermanlands län belägne delar av Östersjön och dess vikar. 
1949. Sörmlands fiskehamnsförening  
 
Tanum, se Göteborgs och Bohus läns hafsfiskeförening  
 
Arbetarnas i Trälleborg fiskeriförening  
 
Trelleborgs fiskareförening  
 
Trälleborgs övre fiskeriförening (ek. fören.) 
 
 
Trelleborgsortens fiskareförening 

 
Stadgar 1904  
 
Stadgar 1920  
 
Stadgar 1927, 1950x  
 
Stadgar 1932  
 
 
 
Stadgar 1943 (tr 1944)  
 
Stadgar 1918  
 
Stadgar 1903, 1909  
 
Stadgar 1918 Årsberättelse 1918-
1920  
 
Stadgar 1929, 1947 

 
[Del 2 sid 16] 
 
Uppsala läns fiskareförbund 
 
Centralföreningen för Uppsala läns kustfiske 
 
Uppsala läns västra kustfiskareförening 
 
Uppsala läns östra kustfiskareförening 
 
Varbergs distrikts fiskareförening 
 
Vaxholms strömmingsfiskares försäljningsförening 
 
Vens fiskareförening 
 
Vikens fiskareförening (M-län) 
 
Västernorrlands läns fiskareförbund 
 
Sällskapet för fiskets befrämjande i Westervik 
 
Wette fiskareförening (Strömstad) 
 
Yngsjö fiskeriförening (L-län) 
 
Ystads fiskareförening 
 
Ystadsortens fiskareförening 

Stadgar 1934, 1954 
 
Stadgar 1905, 1964 
 
Stadgar 1923 
 
Stadgar1923, 1925 
 
Stadgar 1929 
 
Stadgar 1933 
 
Stadgar 1935 
 
Stadgar 1903 
 
Förslag till stadgar 1919 
 
Stadgar 1891 
 
Stadgar 1929 
 
Stadgar 1917 
 
Stadgar 1903 
 
Stadgar 1917 
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Järnvägsmännens fiskeriförening, Ystad 
 
Åhus-ortens fiskeriförening 
 
Ålabodarnes fiskareförening (M-län) 
 
Ålabodarnes fiskeriförening Hoppet 
 
Ångermanlands kustfiskareförbund 
 
Norra Ångermanlands fiskareförbund 
 
Öckerö hamn- och fiskareförening (O-län) 
 
 
Öckerö sockens makrillgarnfiskares förening för reglering av 
antalet redskaper 
 
Fackliga-ideella fiskareföreningar på Öland 
Härmed sammantr:    Ölands fiskareförbund 
                                       Sv ostkustfiskarenas centralförbund 
 
Östergötlands kustfiskareförbund 
 
Östergötlands skärgårds fiskareförening 
 
Östra Torps fiskareförening (M-län) 

 
Stadgar 1918 
 
Stadgar 1917 
 
Stadgar 1903 
 
Stadgar 1934 
 
Stadgar 1930, 1967 
 
Stadgar 1913 
 
Stadgar 1928, Verksamhetsber 
1928-1953 
 
Stadgar (2 tr u å) 
 
 
Modellstadgar 1946 
Stadgar 1946 
Stadgar (tr 1946) 
 
Stadgar 1944 
 
Stadgar 1916 (tr 1917) 
 
Stadgar 1903 

 
[Del 2 sid 17] 

Kompletteringar rill i del 1 redovisade organisationer (sid 23 ff)  
 
Abbekås fiskareförening  
 
Blekinge läns havsfiskeförening   
 
Gotlands fiskareförbund (Årsbok, se del 1 s 20)  
 
 
Gävleborgs läns fiskareförbund  
 
Havstensunds fiskareförening  
 
 
Kristianstads läns ålfiskareförening  
 
Limhamns fiskareförening Öresund, jfr Fiskeriföreningen 
"Öresund" i Limhamn.  
 

Stadgar 1903, 1935  
 
Stadgar 1929, inreg 1937  
 
Berättelse 1934-51. Stadgar 1931, 
1935, 1941 x)  
 
Stadgar 1934, 1939, 1947, 1961  
 
Stadgar 1934, 1953 10-årsskrift i 
årsberättelsen f 1942  
 
Stadgar 1935  
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Malmö fiskareförening  
 
Malmöhus läns havsfiskeförening 
 
Njurunda fiskareförening  
 
Stockholms läns fiskförsäljningsförening                              

Stadgar 1933, 1936, 1942  
 
Stadgar 1929, 1943  
 
Stadgar 1927, 1938  
 
Förslag till stadgar 1916, 1917. 
Stadgar 1927 (tr 1928), 1931,1934 
(tr 1936), Diverse tryck 

 
En översikt av antalet fiskeriorganisationer i Sverige finns bl a i Alm, Gunnar, 
Fiskerisammanslutningar i Sverige i Svensk fiskeritidskrift 34 1925 s 187-220.  
 
I övrigt kan hänvisas till Svensk fiskeritidskrifts innehåll i årgångarna 1-25 åren 1892-1916, 
Uppsala 1917, s 39 Fiskeriföreningar, Svensk fiskeritidskrift ... 26.-36 årgångarna 1917-1927 
(ingår i tidskriftens årg 36, 1927 s 232-33) samt den systematiska innehållsförteckningen i 
varje årgång av tidskriften.  
 
x) Persson, Nils, Historik, Gotlands fiskeriförening/förbund med anledning av 
fiskareförbundets 50:e årsmöte.  
Visby 1982.  
(På omslaget: Gotlands fiskareförbund. - Sammantryckt med Årsberättelse för 1981.)  
 
[Del 2 sid 18]  

Arbeten i del 1, vilka även är av intresse från juridisk eller politisk 
synpunkt 
 
Tryckår har angivits, då det avviker från den registrerade handlingens ursprungsår.  

Gränsfall 1  

Byordningar, utredningar m m  
 
Urspr år 
 

Nr Innehåll 

1653, 1776 

1690 

1766 

1774 

 

1784 

1800-1865 

1833 

877 

236 

248 

1662 

 

37 

235 

1334 

Byordningar från Uppland 1910 

Byaordning från Kivik 1934 

Tal i fiskerideputationen 

Törngren, M, Svar till Beredningen för sillfiskeriförfattningarnas reglerande 

Byordning från Börstil 1961 

Ordningsstadgar m m, Kivik 1933 

Byordning Krapperup 1973 

Handlingar rör sillfisket, utg av Kommerskollegium 1843 
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1826-1840 

1875 

1902 

1903 

1905 

1910 

1934 

1943 

1949 

1951 

1956 

1956 

 

1958 

1963 

1966 

1975, 1978 

551 

1719 

234 

883 

267 

429 

548 

1205 

38 

1675 

1811 

306 

 

482 

956 

1352 

801-802   

Kungl bef i K-län om fiskeritillsyningsmän 

Riksdagens skrivelse om fiskevård 

Skrivelse från KLS om bättre fiskevård 

Kungl Cirkulär om fiskehamnar 

Fiskehamnskommissionens förslag 

Handledning vid organisation av strömmingshandeln 

BD-län landsting angående länets fiske 

Byggnadsstyrelsen om fiskelägenas plan- och byggnadsproblem 

Båtbyggaryrkeskommitténs förslag 

Öland, 1954 års ö-utredning 

Rapport om effekten av maskstorlek och minimimått, utg av Fiskeristyrelsen 
1957 

Gotland (SOU 1958:18) 

Listerlandets ålfisken (SOU 1963:32) 

Om reguljär båttrafik i skärgården (K 1966:4) 

Framtidsbedömningar, sektorsbeskrivningar, av bl a fisket 

 
[Del 2 sid 19] 

Gränsfall 2  

Referat och/eller kommentarer till officiellt material 
 
Nr 
 

Förf År Ämne 

16  

39  

46  

97  

178  

 

260  

291  

 

305  

330  

383  

Ragna Ahlbäck  

Gunnar Alm  
 -"- 
Arne Andreasson  

Nils Bern  

 

G C Cederström  

Drechsen, C F & Johansen, AC  

Hilding Eek  

T T Ekman  

Albert Ernberg  

Albert Eskeröd  

1973 

1945  

1955  

1974  

1964  

 

1875  

1920-21  

 

1971  

1917  

1905  

rörlig redskap  

fiskerätt, skatter  
Vandringsfiskutredningen  

fiskegränser  

skattläggning, 1500-talet eller tidigare  

kommentar till fiskeristadgan  

minimimått  

 

havens frihet  

minimimått i fiskestadgan  

bärgning, bärgarlön  

fiskejuridik från Brantevik  
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391  

404 

 

452  

 

631  

701  

796  

820  

960  

974  

975  

983  

988  

1010-1011  

1023  

1071  

 

1100  

1227  

1269 

J M Fahlström  

 

Västkustfiskarnas centralförb  

Carl-Eric Hedin  

Cay Holmberg  

Eric Jonson  

Hj Kartman  

 

 

AV Ljungman  

 

 

Per Lundborg  

Ulf Lundin  

Karl Martin  

 

Karl Modigh  

Anonym  

J Ossmark 

1958  

1956  

 

1940-50  

 

1965  

1976  

1976  

1917  

 

 

1882-99  

 

 

1975-76  

1950  

1941  

 

1953  

1770  

1947 

kungamakten och Stockholms stad 
omkring 1790  

För fiskare att iakttaga ...  

 

sjöfågeljakten  

en ny havsrätt  

fiskerättsligt från skärgården  

om fiskeritillsynen  

 

 

diverse lagstiftning  

 

 

fiskeripolitik  

nya fiskelagar  

strömmingshandelns reglering  

förslaget till ny fiskeristadga  

riksdagsförslag om sillfiskets 
förbättrande  

förslaget till fiskeadministration 

  
[Del 2 sid 20] 
 

Nr Förf År Ämne 

1300  

1321  

1327  

1351  

1406  

1452  

1505  

1528  

1607  

1610  

1612  

Nils Persson  

Otto Pettersson  

Knut Pipping  

Ulf Öjeman (?)  

Gunnar Rosenqvist  

Selggren, J  

Åke Sparring  

Karl Strupp  

Gösta Thulin & Lars P Lindroth  

Ewa Thörn  

Martin Tideman  

1969  

1899  

1975  

1956  

1945  

1913-14  

1977  

1917  

1952  

1972  

1937  

stadgarna för gotlandsfisket  

internationell fiskelagstiftning 

juridisk fiskehistoria  

regleringen av strömmingsfisket  

Hamnrätten i Lörudden  

kronofiskerierna i Gestrik1and 
förhandlingarna om Östersjön  

Grisbådarna 1909  

fiskeritillsynen  

internationell fiskerätt 
minimimått/fångstförbud m m 
fiskerikonventionen med Danmark  
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1644  

1721  

1727  

1731  

1743  

1748  

1750  

1763  

Filip Trybom  

C G Widell  

Per Wijkman 

 Lars Wikland  

P Villumsen  

Staffan Winsnes  

A Virgin  

T Wulff  

1895  

1942  

1974  

1957  

1882  

1965  

1774  

1971 

priskontroll på fiskerisidan  

utvidgade fiskegränser  

fisket i regering och riksdag  

om fiskeri territoriet, särskilt Öresund  

staten och fiskerinäringen  

kommentar till Törngren, nr 1662  

internationell sjörätt 

  
 
[Del 2 sid 21] 

Nya utgåvor av i del 1 redovisade arbeten  
 
Nr  

24  
134  
 
440  
 
477  
478  
501  
577  
638  
700  
719  
810  
1585  
1587  
 
1786  

Ahlquist, ölands historia .... Facs-utg 1979 Barthel, Harstena. Ny uppl 1973  
Fredberg, Det gamla Göteborg. Facs-utg 1977. Med tillägg av kartor, släktutredningar, 
litteraturförteckning och kommentarer av Bertil Nyberg  
Gillberg, Historisk ... beskrifning öfver Christianstads län ... Facs-utg 1980 ... Inledn av Åke 
Werdenfels  
Gillberg, Historisk beskrifning öfwer Malmöhus lähn.  
Facs-utg 1980. Inledn av Åke Werdenfels  
Gräslund, Harstena och Kråkmarö. utg separat 1972. - 2. uppl 1975. - 3. uppl 1978  
Hansson, Skärgårdstrafiken i Bohuslän ... 3. bearb o aktualiserade uppl 1981  
Hellberg, Försök. Orousts och Tjörns härader ... Facs-utg 1978  
Holmberg, Bohusläns historia ... Facs-utg av 2. uppl 1979  
(HilIe vår hembygd. Med) Humbla, Kustfisket. Facs-utg 1979  
Kalm, ... Wästgötha och Bohusländska resa ... Ny utg, red av Claes Krantz 1960  
Säve, Hafyets och fiskarens sagor … Facs-utg 1979 av 3.uppl  
Säve, Strandens sagor. Facs-utg 1979 av 3. uppl (Facs-utgåvorna av 1585 och 1587 i Säve, 
Gotländska skrifter, 2.)  
Åberg, Hur de svenska västkustfiskarena..Ny uppl 1968 

 
Listan gör icke anspråk på fullständighet.  
 
[Del 2 sid 22] 
 
 


