
I boken Fisken i forskningen samsas texter av författare från arkiv och museum, naturvetenskap och 
humaniora. Vad som förenar dem är ambitionen att utforska frågor som på olika sätt berör fiske. På ett mer 
övergripande plan är havet den gemensamma utgångspunkten, vare sig det är ur ett ekonomiskt, historiskt eller 
naturvetenskapligt perspektiv. Boken vill visa på det angelägna i ett maritimt forskningsperspektiv, men också 
på vikten av ett aktiv samarbete mellan forskarsamhälle och kulturarvsinstitutioner.

Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg har nu glädjen att bjuda in till boksläpp och presentation av Fisken i 
forskningen som utgör nummer 25 i Landsarkivets skriftserie Arkiv i Väst. Boken är en antologi där Henrik 
Alexandersson (Göteborgs Universitet), Lennart Bornmalm (Göteborgs Universitet), Per Hallén (Göteborgs 
Universitet) och Daniel Sjöberg (Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg) varit ansvariga redaktörer. För bokens 
form och layout har Bertil Quirin ansvarat.

Under boksläppet kommer redaktörerna prata om bakgrunden till bokens tillkomst och redogöra för innehållet.

Vi ser dig gärna som gäst och hoppas att du har möjlighet att närvara!

VARMT VÄLKOMMEN 
TILL BOKSLÄPP!

TORSDAGEN DEN 16 MAJ KL 18.00   ·   LANDSARKIVET I GÖTEBORG, ARKIVGATAN 9A

Fisken i forskningen innehåller följande artiklar:

Erik S. Christensen, Nordjyllands kystmuseum, »Kattegatsfisket i et 
langtidsperspektiv«

Lennart Bornmalm & Bosse Lagerqvist, Göteborgs universitet, 
»Från sjöbåt till ståltrålare. Nedslag i den bohuslänska fiskebåtens 
utvecklingshistoria«

Per Hallén, Göteborgs universitet, »Ånga in i framtiden. Den bortglömda 
ångtrålarepoken i svenskt fiske 1901–1951«

Daniel Sjöberg, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, »Archivum är ett 
hav. Om källorna till fiskets historia«

Henrik Alexandersson, Göteborgs universitet, »Hav och handlingar. 
Materiella och immateriella spår efter bohuslänskt fiske i arkiven«

Christine Fredriksen, Västarvet, »Museerna och yrkesfisket. Etnologiska 
undersökningar i Västra Götaland«

Lisa Björk, Göteborgs universitet, »Group-Based Fishing Rights and 
Collective Action in the Swedish Shrimp Fishery«

Henrik Svedäng, Havsmiljöinstitutet, »The Management of Fisheries. 
How to find a way forward?«

Bokens förord och efterord är skrivna av Ulf Andersson, landsarkivarie 
vid Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, och Lena Gipperth, Professor 
och föreståndare Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs 
universitet.
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