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»Sillblänket« eller »sillbleket« måste ha varit ett naturskåde-

spel av oförliknelig skönhet. Det upprepades varje år när sillen 

drog in för att leka i kustnära vatten i Östersjön och Nordsjön. 

De väldiga stimmen simmade nära vattenytan och reflektera-

de månljuset så starkt att havet glänste och glimmade milsvitt, 

som om det skulle framföda en ny stjärna. Ännu på 1800-talet 

var stimmen så enorma att de som bodde vid grunda bukter till 

och med kunde se dem i dagsljus. Då började havet skina och 

stråla så att fiskarna bländades när de sköt ut sina båtar i brän-

ningarna. Ibland kunde de skyffla upp sillen med håvar och 

hinkar i sumparna. Det hände till och med att de samlade fisk-

kropparna lyfte en båt över vattenytan och fick den att kantra. 

Havet verkade bara bestå av fiskar och när vinden friskade i 

kastade vågorna upp tusentals sillar på stranden. Med tanke på 

denna välsignade mängd sill är det inte förvånande att havets 

rikedomar in på 1900-talet ansågs vara outtömliga. Med sillen 

visade naturen sig för människan i hela sin yppighet.

Den som studerar vittnesbörden om sillen i naturen och kul-

turhistorien tror sig därför först drunkna i oöverskådlig mängd 

historia och berättelser: 

Sedan urminnes tider har riken grundats på sillen; när den 

uteblev gick de under och försvann.

Inte bara det brittiska imperiet utan också Frankrike och 
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Preussen hade knappast blivit stormakter utan den. Under me-

deltiden vägdes sill mot guld och pälsverk. Köpmännen i Han-

san stiftade lagar och införde kvalitetssigill för att skydda sin 

saltade sill mot billig konkurrens från många håll, och de byggde 

sina stolta tegelkatedraler och rådhus vid Östersjön och Nord-

sjön med pengar från sillhandeln. Till och med Amsterdam sägs 

vara byggt på sillskrov.

Sillen användes inom alkemin och läkekonsten, den uppskat-

tades både som medikament och mat under fastedagar. Den 

förevigades i sagor och sägner och hyllades i bruk och ordstäv. 

I folkmun kröntes den till »fiskarnas konung« och omtalades 

som »havets silver«.

Sill serverades i de fattigas kojor, på furstliga banketter och 

till och med på politbyråns mottagningar i Kreml. Så kom det sig 

att sillen blev en plietscher Fisch, som fiskarna säger på platt -

tyska. »Plietsch« är avlett från »politisch« (»politisk«) och be-

tyder ungefär »listig« och »fiffig«.

Även de sköna konsterna tog tidigt till sig sillen och porträt-

terade den i visor och dikter. Den har uppträtt i skådespel, ro-

maner och filmer, har målats i olja och stuckits i koppar. Shake-

speare och Goethe frambar sin tribut till den, liksom Bertolt 

Brecht, Heiner Müller, Pieter Brueghel och Caspar David Fried-

rich.

Förutom naturligt och konstnärligt överflöd beror sillens 

uppstigande till den viktigaste matfisken jämte sej och torsk 

också på religiös stränghet: de medeltida fastebuden sörjde till-

sammans med sin goda hållbarhet som saltad eller rökt för att 

Olaus Magnus, i sin Historia om de nordiska folken, kunde skri-

va att »nästan hela Europa spisar sill«. Kanske just på grund av 

Sillfänge, Olaus Magnus: Historia om de nordiska folken,

träsnitt 1555.
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sin utbredning anser många fortfarande att sillen är en glos-

ögd tråkmåns, som stumt och fogligt simmar med stimmet in i 

nätet och nätt och jämnt duger som stekt inlagd på smörgåsen 

eller i sillsalladen.

Vid närmare påseende är sillen emellertid en både världs-

tillvänd och världsbevandrad fisk. Det kanske inte alla lägger 

märke till, för likt alla verkliga individualister är den ganska 

oansenlig till det yttre. Verkligt originella andar klär ju sig an-

ständigt och föredrar att visa sin briljans i tankar och gärning-

ar och inte med sin garderob. Dess enkla och tidlösa elegans är 

överlägsen alla exotiska färgspel. 

Jagad i vattnet – både från land och från luften – har den 

dessutom utvecklat överlevnadsstrategier med vilka den under 

århundradenas lopp gång på gång lyckats undkomma jägar-

na och undvika utrotning. Ett sådant världshistoriskt segertåg 

kunde endast lyckas för en individualist som var klok nog att 

samla sina erfarenheter i ett stim. 

Jag är uppväxt med sill. Min hemstad Sassnitz på Rügen var en 

fiskeby redan på Wallensteins tid och byggdes efter 1945 ut till 

en av de viktigaste fiskehamnarna på Östersjökusten för att den 

hungrande befolkningen och Röda armén skulle försörjas med 

fisk. I min barndom hämtade familjerna ännu sina sjömän vid 

landningsplatserna efter fiskafänge, och mina första minnen 

kommer från hamnen i Sassnitz, som luktade av diesel, tjära 

och sill. Sommaren 1978 skulle jag själv åka på min första fångst-

resa på Nordsjön med en 26,5 meters kutter. Denna tid på kutt-

rarna SAS Doggerbank och SAS Vikingbank har präglat mitt liv. 

Jag kommer aldrig att glömma anblicken av det första bågnan- Upp till knäna i sill. Ett däck fullt med sill på en 26,5 meters kutter i 
Östersjön. Foto: Archiv Fischerei- und Hafenmuseum i Sassnitz.
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de sillnätet, som dök upp likt en silverne val ur Nordsjöns djup. 

Inte heller timmarna i hård sjö, då vi stod upp till knäna i sill 

och var tvungna att stuva fångsten i is och lådor under det 

gungande däcket. Sedan ledde min väg mig från hamnen i Sass-

nitz till Theater am Schiffbauerdamm i Berlin, där sillar bara 

dök upp i litterär gestalt.

På den tiden kunde jag inte ana att jag trettio år senare än 

en gång skulle ge mig ut på silljakt – genom arkiv och biblio-

tek, hamnar och hamnkrogar, fiskfabriker och sillmuseer. Och 

först då upptäckte jag att i den skenbart så välanpassade stim-

fisken döljer sig en skimrande och stimmig svärmare.

Fiskarnas betydelse för människans hushållning kan förklaras 
tydligt nog med det enda ordet »sill«.

Brehms Tierleben

Nästan alla har någon gång ätit sill: som inlagd eller stekt, som 

rollmops eller kryddmatjes eller som konserv med tomatsås. 

Var fjärde fisk som serveras i Tyskland är en sill.

Filéerna och rulladerna på våra tallrikar kommer huvudsak-

ligen från Nordsjön och Östersjön eller från Nordatlanten. Där 

fiskar högsjötrålare eller kustkuttrar med trål eller ringnot 

som kan vara så stora att de rymmer en jumbojet. I likhet med 

all livsmedelsproduktion har också fisket industrialiserats och 

förlorat sin magi. Ögonblicken av avstannad andhämtning ef-

ter timmar av trålning, stunderna av spänd förväntan på ett 

hyfsat resultat är numera historia på grund av horisontella och 

vertikala ekolod. De kan supersnabbt avsöka vattnet framför 

och under fartyget efter fiskstim och gör det möjligt att reglera 

nätets position därefter. Och ändå är det för varje fiskare ett 

upphetsande ögonblick när trålens lyftstrut vindas upp ur dju-

pet och den sprattlande fångsten kommer upp ur djupet, om-

svärmad av hundratals hungriga måsar som högljutt kräver sin 

andel.

Den som vill följa sillen i nordöstra Atlanten har de bästa 

utsikterna från Brittiska öarnas västkust till Grönland och i 

Varifrån kommer sillen? 


