
Fiskelägen längs Jungfrukusten



Omslag: Hårte. Ovan: Karskär utanför Hudiksvall och Prästgrundet i Söderhamns skärgård



Jungfrukusten är kuststräckan i Gävleborgs län, från Ragvaldsnäs i norra Hälsingland 

till Furuvik i södra Gästrikland. Längs kusten finns en storslagen skärgård, uppsplittrad 

i en mängd öar, holmar, skär och havsvikar. Många av dagens fiskelägen längs Jungfru-

kusten anlades under 1500- och 1600-talen som så kallade Gävlebohamnar. Fiskarna 

från Gävle hade ensamrätt till allt strömmingsfiske längs norrlandskusten vid den tiden. 

Fiskelägena bildade egna små samhällen och hade ofta ett kapell för gudstjänster. 

I mitten av 1800-talet började alltfler fiskare bosätta sig året om i fiskelägena. Flertalet 

fiskelägen är välbevarade och används både i sin ursprungliga funktion och som en plats 

att koppla av på. Vackra och historiskt spännande platser för såväl boende som besökare.

Sommaren 2012 och 2013 gjorde Mats Fallqvist och Mats Lundblad vid Länsmuseet 

Gävleborg en fotografisk samtidsdokumentation av fiskelägen längs Jungfrukusten. 

I den här skriften har vi samlat ett urval av bilderna från dokumentationen. Vi hoppas 

att bilderna kan inspirera dig att ta del av kustens kulturarv!



Ön Lövgrund donerades av drottning Kristina till Gävle stad ”att av dess fiskare brukas”.



Utanför Gåsholma finns ett naturreservat med en omväxlande och oexploaterad skärgård.



I dag används många av fiskelägenas byggnader för sommarboende, Mellanfjärden.



Laxfällorna torkar på Prästgrundet, i Söderhamns yttersta havsband.



I Skärså finns det fortfarande två yrkesverksamma fiskare. 



I Utvalnäs är historien levande. Fiskrensning hos TG Wahlströms Fisk.



En samling av gamla fiskeredskap i Saltharsfjärden. 



Ett båthus i Mellanfjärden, märkt av tidens tand.



I Bönan utanför Gävle röks strömming till guldgul böckling med hjälp av granris.  



Iggön i Gävles norra skärgård.



Från Granön/Trollharen tog det åtta timmar att ro in fångsten till Söderhamn.



Prästkammaren i Agö kapell utanför Hudiksvall är byggd 1845, kapellet är från 1660. 



Båthus vid Fyrhamnen på Storjungfrun.



Karskär utanför Långvinds bruk.



Räveln och bron över till Rävelnsön.



Det gamla fiskeläget Agö hamn är idag ett populärt fritidsboende.



Rönnskär är en ö utanför Stocka där det förr saltades in ”prima klabbströmming”.



Båthusen i Våtnäs fiskeläge ligger vackert på Våtnäslandet utanför Enånger.
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NåGRA FISKELäGEN LäNGS JUNGFRUKUSTEN

1.   Hårte

2.   Mellanfjärden

3.   Rönnskär

4.   Agön

5.   Våtnäs

6.   Räveln

7.   Karskär

8.   Skärså

9.   Prästgrundet

10. Storjungfrun

11. Granön/Trollharen

12. Gåsholma

13. Saltharsfjärden

14. Iggön

15. Lövgrund

16. Utvalnäs

17. Bönan

Fler bilder från fiskelägen längs Jungfrukusten 
finns på Länsmuseet Gävleborgs Flickr-sida: 
www.flickr.com/lansmuseetgavleborg



Utsikt i Våtnäs. Fyren på Storjungfrun. Omslag: Skärså fiskeläge.




