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höger:

hemma hos konsulinnan, reste vi så med buss och tåg till Oslo och vidare till
Göteborg, dit vi anlände på lördag kväll den 27 nov. På stationen fanns tidnings-
reportrar och fotografer men också björköbor och sommargäster, som erbjöd oss
bilskjuts ut till Hjuvik. Här låg bästemannens bror med Alvsborg för att ta oss
med sista biten hem till Björkö.

Hemmn igen!
Väl inne i hamnen slogs vi av häpnad, ty på kajen vid Ishuset tycktes nästan hela
Björkös befolkning vara samlad! Min söndagsskoleklass sjöng "Tryggare kan
ingen vara" , Ejnar Larsson höll välkomsttal och det blev mycket omfamningar
och blommor från både unga och gamla. Och man undrade för sig själv, om
verkligen en liten fiskebåtsbesättning kunde vara värd allt detta.

När en vecka gätt, hölls tacksägelsegudstjänst i Björkö Missionskyrka, som då
var fylld till sista plats.

Om sillperioden 17 50 - 1810

Något om Björkb under Bohusliins miiktigaste sillperiod
De märkliga sillperioderna vid den svenska västkusten är kända i vår historia
ända från 900-talet. De har sen dess förmodligen återkommit med jämna mellan-
rum om än med växlande intensitet. Varje århundrade synes ha haft sin sillpe-
riod, mer eller mindre stark och i samma mån uppmärksammad. Forskarna är
dock inte eniga om periodicitetslärans hållfasthet. (Hasslöf m.fl.)

Aven om Ockerö (Eikeri)-öarna är välkända från vår historia betydligt tidigare
än L200-talet så är det ändå troligt att det var just under en sillperiod på detta
århundrade som öarna fick en mera stadigvarande bosättning. Vi vet dock att
åtminstone Björkö - den högsta av Öckerööarna - redan under den s.k. Yngre
stenåldern, 4000-1800 f.Kr., då havets nivå stod c:a25 meter högre än nu, har
haft kortare eller längre bosättningar av jägar- och fiskarfolk. Cirka tio fynd av
boplatser, strandställen, från denna tid är dokumenterade.

När Bohuslän genom den svensk-danska freden i Roskilde år 1658 tillfördes
Sverige, inföll detta i början av en ny sillperiod. På grund av krig och oroligheter
fick den dock inte så stor betydelse för landet och landskapet som den föregå-
ende på 1500-talet och framför allt inte som den följande på L700-talet, som kom
att bli den mäktigaste och mest långvariga i Bohusläns historia och räknas från
omkring 1750 till 1809.

Mi)ktig och märklig. Viil dokumenterad
Denna period är väl dokumenterad och omskriven. Öckerö socken fick under
denna en kraftig folkökning och utveckling av sitt näringsliv. Som enskild ö
inom socknen gällde detta speciellt för Björkö. I en studiecirkel om fiske och
fiskebåtar på Björkö blev det därför naturligt och intressant att något lite studera
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denna märkliga period och söka ta fram några fakta om befolkning, fiske och
anläggningar på vår hemö.

Stor folkökning
I sin bok "Några anteckningar om Ockerö socken" belyser författaren och
björkösonen Nathan Odenvik i ett av kapitlen de nästan revolutionerande
följderna av sillens ankomst och ger ett lokalt exempel för Björkö Huvud, där
under sista kvartalet av 1700-talet sammanlagt 16 anläggningar av salterier och
trankokerier gav arbete och uppehälle åt 260 personer. Att jämföra med de sju (7)

som fanns där år L7751 Och än större kanske ökningen var i Boviksområdet.
Daniel Fransson har i sin forskning påvisat att där under ett år, 1.804, föddes 22
barn. Att jämföra med hela socknens födelsetal detta år: 83 barn. Ändå skedde
givetvis den snabbaste ökningen genom inflyttning. Från landsbygden, inlan-
det, ut mot kusten strömmade årligen en mycket blandad skara lycksökare:
drängar, pigor, statare, ja, även bönder. Många av dem hamnade åtminstone för
en tid på Björkö. En del av dem blev bofasta. Man har beräknat att folkmängden i
den för sillfisket aktuella delen av Bohuslän från 1750 till 1810 växte från 8.500 till
c:a 20.000 personer.

Ett nutida foto öaer Björkös sydligaste udde,
rande genom sina byggnader om en mäktig,
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Ch Ons östsida - industrisida
Redan som utgångspunkt för cirkelns arbete kunde det alltså konstateras att för
Björkös del huvudparten av anläggningarna - och därmed den nyinflyttade
delen av befolkningen - var koncentrerad till östsidan av ön. Och då speciellt till
Boviksområdet och till Björkö Huvud.

På Björkös "insida" utvecklades nu speciellt under 1700-talets sista kvartsse-
kel en verksamhet till lands och till sjöss så livlig och omfattande att man med
dagens situation som jämförelse har svårt att fatta att den verkligen ägt rum. Det
var inte bara fiskarna med sina båtar och vadar, som kastades omkring sillstim-
men och drogs upp, var det fanns ett lämpligt "lånne", dvs. ett slätt berg i
sjökanten eller en stenfri bottenvik.

Fartyg, silljakter av olika nationaliteter, storlek och utseende var ofta på plats
som uppköPare av färsk eller saltad sill eller tran. De erbjöd ett fängslande
panorama för fiskarna men även för folk på land: sillarbetare, kvinnoi och barn.
Tänk att ett sådant "skådespel" en gång utspelats på den nu så lugna och tysta
östsidan av vår ö!

Staten gaa stöd
För den svenska staten var en sillperiod en guldgruva och myndigheterna
försummade heller inte att på olika sätt uppmuntra näringen genom premier av
olika slag: till fiskarna för varje ny vad som sattes upp, till företagarna för varje
tunna saltad sill * exportpremier samt löfte om tomter och hus och bryggor på
Kronans bekostnad. Det blev dyrt för staten, ty fångsterna var vissa år enorma,
enligt osäkra uppgifter upp till3 millioner tunnor sill! Bara en bråkdel av detta
kunde säljas och konsumeras som färskvara. Resten måste tas till vara på annat
sätt.

Vår firsta egentliga fiskeindustri
Och så växte då den tidens sillindustri successivt fram i form av salterier,
rökerier, trankokerier, saltsjuderier och tunnbinderier utefter nästan hela bo-
huskusten.

Är L789 fanns det i Bohuslän 336 sillsalterier, värda c:a 4.000 rdr/st. och429
trankokerier med 2.300 kittlar, där det producerades c:a 45.000 fat tran om 152
liter per fat. De flesta rökerierna låg i Göteborg. Det fanns närmare 50 tunnbinde-
rier spridda längs bohuskusten.

Fångstredskapen
När sillen nu på nytt gick till var man tydligen lika oförberedd som vid tidigare
sillperioders början. Det tog tid innan nödiga fångstredskap skaffats fram i
tillräcklig mängd.

Man började med garn, "stågarn", som ankrades fast. Men man visste ju att
fisket kunde ge mycket mer med vadar. Det gällde därför att snabbt komplettera
de gamla vadar, som ev. fanns, med nya. och det tog sin tid eftersom de gjordes
för hand. Vid denna tid användes mest garn av hampa. Bomullsgarn kom först i
bruk vid slutet av 1800-talet.
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Storleken på en landvad, 100-200 famnar lång och 9-10 famnar djup (Hass-
löf) var ganska imponerande även jämfört med senare tids snörpvad.

vaden var sammansatt av ett antal s.k. slyngor, c:a 40 st. Till sillfångst an-
vändes en rak vadtyp, dvs. en vad utan kalv: fångststrut. För att förstärka
vaden i mitten, som kallades "bröstet" , band man de 4 slyngorna där med grövre
garn och mindre maskor. Där var påfrestningen störst för där samlades till sist
fångsten. Vadens början och slut förstärktes med en telna, kallad simming, som
gick från kork till sten.

Precis som i snörpvaden var övertelnan försedd med flöten, vid denna tid
gjorda av trä. Undertelnan, stentelnan, hade sänken av sten insydd i tjärad
säckväv.

Från vadens början och slut, ' ' örat' ' , utgick långa rep, " genor' ' , från kork- och
stentelna, som sedan knöts ihop och blev fäste för det ännu mycket längre grova
tåg, varmed vaden drogs eller vindades i land med hjälp av "vadspel".

Båtarna
Ett vadlag bestod av L5-20 man. vid stort fiske kunde lag gå samman, hjälpa
varandra och dela förtjänsten. Ett vadlag behövde tre båtar. Den största, vadbå-
ten, odäckad, drevs med segel och åror. Här fanns vaden och det tåg, som skulle
till land, när vaden var kastad. De två andra mindre båtama var öppna kågar,
"kännekågen" och "tågkågen". Alla båtarna fick ros i samband med fisket.
Många nybeställningar fick göras och det tog tid att få fram.

Sökandet efter sillen gick till ungefär som skildrats i samband med snörpvad-
fisket. Vadbrusen, "kännaren", i kännekågen sänkte ner en tunn lina försedd
med en blyklump. När linan hamnade i ett sillstim och sillen gjorde tillräckligt
många "stick" mot linan, befallde kännaren kast med höga rop och armrörelser.
Då gällde det för vadbåtens manskap att handla snabbt och fortast möjligt ro ut
vaden i en halvcirkel runt sillstimmet sedan tågkågen först skickats mot land
med ett av vadtågen fastsatt i den första vadarmens genor.

Innan kastet gjordes måste man också ha bedömt om det fanns ett lämpligt
"valänne" eller om man i värsta fall måste ta in vaden direkt till vadbåten, vilket
alltid erbjöd extra svårigheter.

När så kastet var färdigt och tågen i land, sattes de fast vid vadspelen och
vaden kunde börja vindas in mot land. Det hände ibland att man kunde stänga in
sill i en vik och sedan hämta upp lite i taget med hjälp av en mindre vad, försedd
med "kalv". Det kunde också hända att man stängde vaden helt till en stor kass
med hjälp av draggar och sedan efter behov hämtade upp med en kalwad.

Hur mycket aa allt detta föll då på t:år egen socken?
Är 1788 fanns här 32 salterier som producerade 66.000 tunnor saltsill. Yidare 24
trankokerier med 87 kittlar * några tunnbinderier och saltsjuderier. Av salte-
rierna låg enligt 1793 ärs mantalslängd L6 stycken på Björkö. Utgår man från att
nästan varje salteri också hade ett trankokeri, större eller mindre, så blir det även
här ungefär hälften, dvs. 10-12 st. Enligt förteckning från 1807 hade Björkö 19
salterier.
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En uppfattning om de ofantliga sillmängder som saltades ger följande exempel.
Ar 1787 saltades enbart vid Westerlings salteri i Bovik, då det största där,12.482
tunnor sill. Och ändå förbrukade trankokerierna den mesta sillen.

Rimligen växte också folkmängden i takt med sillindustrins utbyggnad. Från
är 1750 till 1810 mer än S-dubblades Öckerö sockens bofasta befolkning, från 330
tl.ll L.770 Personer. Den säsongbetonade folkökningen är mer svårberäknad.
Statistiskt räknas med 15 personer per trankokeri och ungefär lika många per
salteri samt 20 Pers. Per vadlag. En del av dessa var säkert mantalsskrivna som
bofasta och detta speciellt betr. vadlagen. Går man efter statistiken för är 1793
fanns på Björkö 1"6 salterier och ett 10-tal trankokerier. De borde efter denna
beräkning sysselsatt 16x15+15x10:390 personer. Antar man att 213 var
"säsongfolk" blir detta 260 personer. Antalet vadlag i öckerö socken är r79r
uppges till14 st. och för Björkös del kan de beräknas ha uppgått till6 å 7 st. om
hälften av lagen var anställt säsongfolk ökas här med c:a 60 tilI320, en ansenlig
mängd folk att tillfälligt placera på Björkö.

Saltet oumbiirligt
En nödvändighetsvara för salterierna var givetvis saltet. Importen blev ofta
försvårad genom krigiska förvecklingar. Inhemsk produktion skedde vid de s.k.
saltsjuderierna, där saltvattnet kokades med salt som slutprodukt. Men denna
Process krävde mycket bränsle, som blev allt mer svåråtkomligt. För att fram-
ställa, "framkoka", en tunna salt ur havsvatten förbrukades omkring 6 famnar
ved. Även torv kom till användning. Också saltsjuderier torde tidvis ha funnits
på Björkö under denna sillperiod.

V ar låg anliiggningarna?
För studiegrupPen har det givetvis varit intressant att söka dokumentera och
placera de olika anläggningarna på en björkökarta. Vidare att undersöka om det
på några av dessa platser finns kvar rester från anläggningarna.

Av nämnda karta, som är en sammanställning av officiella uppgifter från åren
L793 och 1807, framgår att 11 anläggningar fanns i Nolöområdet:pjonken,
Bovik, Björk- och Ängholmen. Det finns ännu i dag tydliga stenresier från
grundmurar vid östsidan av Pjonkudden. Här kan man även ute under vattnet
nära stranden finna rester av stenbrokar, som varit underlag för träbryggor. på
Björkholmen finns också stenrester efter grundmurar och bryggor och på Äng-
holmen finns en brunn (nära ladan) och en stödmur för trädgård som minnen
från denna tid. På Ängholmens västsida, en bit från strandkanlen, kan man än i
dag riskera att stöta på gamla stenkar, om man båtledes färdas för nära. Det
gäller även för Björkösidan vid Rydsbo huvud. På Huvudområdet anger kartan 4
anläggningar. vid nr 12 och 14 finns stenrester i vattnet efter en bryggu,liksom
rester från en invallad s.k. grumsedamm. Denna damm för sillavfallet låg mellan
Stora Holme och fast land och kom till genom avstängning från sjösidan- (Se bild
sid. 175). Enligt odenvik föll en gammal kvinna, kallad Flicke-Maja, i denna
damm och drunknade en sen decemberkväll 1289.

En vandring längs stränderna i Boviksområdet kan alltså än i dag för den
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historiskt intresserade ge anledning till funderingar över ett ganska märkligt
förflutet. Och kanske även över den närmaste framtiden: Blir det någon ny
sillperiod? Eller har den moderna fiskeritekniken slagit sönder en tusenårig
periodicitet som annars skulle ha inneburit att höjdpunkten på nästa sillperiod
skulle infallit år 2005! och att vi därför nu skulle vara i början av denna nya
period.

Forskarna, norska och svenska, är inte eniga i denna intressanta och viktiga
fräga. Vi för vår del kan bara säga: den som lever får se.

Men en sak kan vi våga påstå: De som levde i Boviks- och Huvudområdet
under sista delen av 1700-talet fick på riktigt nära håll uppleva en del av den
längsta, största och mest betydelsefulla av alla Sveriges sillperioder.

Trankokning
Framställning av tran kom att dominera under senare delen av sillperioden. Den
började redan pä 1760-talet och från omkring L780 gär den största mängden sill
till trantillverkning.

Trankokning var en ganska omständlig procedur, vilket torde framgå av
följande bruksanvisning, närmast hämtad ur Daniel Franssons forskningsmate-
rial.

"Procedur vid Tranberedning"
1.. Påtappas friskt salt Sjövatten till 213 av Kittelens rymd vilket är tillräckeligt för

gammal sill likasom 5/8 är nog för färsk sill.
2. Påtändes fyrningen. Det sker lättast om Veden lägges tvärs över risterna och

Kohlen där ofvan på.
3. När Vattnet är väl uppkokat lägges Sillen i Kittelen.
4. Sedan röres beständigt med en Kopparspade, häftad vid en trädstång så att

sillen ej får bränna fast vid botten. Under rörningen lyftes Sillen för varje
omgång över vatnbrynet och skakas sönder varjämte all ofvanpå flytande Sill
bör av spaden sönderkramas.

5. När Sillen är väl sönderkokt uppflyta alla Väderblåsorna, och därefter börjar
Tranen skilja sig från grumset.

6. För att desto snarare kunna afskumma Tranen, påpumpas å den fullkokade
Kittelen kallt Vatn, hvarefter ganska väl omröres för att få allt i grumset ännu
varande fett att uppflyta.

7. Sedan Tran på detta sätt samlats begynner skumningen, på det sätt samlas
Tran med tvänne bräder hvilka föres tillsammans öfuer hela Kittelen omkring
3 tum djupt så att deras ena ända röra varandra, under det att den andra följa
stafningen av Kittelen, då uti den därimellan blifvande rum skumningen
lättast och förmånligast förrättas.

8. Så snart skumningen är förbi, öses samma spat på en annan Kittel som förut
blivit skummad och den Tran som vid skumning kunnat qvarblifva bibehål-
les, proppen uttages och kalt vatn påpumpas för att få Kittelen ren som sker
med spade.

Trankokningen skedde alltså i stora kopparkittlar, som kunde rymma från 4 till
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t2 tunnor sill. En tunna:157 liter. Tunna, ett äldre svenskt rymdmått, olika
stort för olika varor, varierande ung. mellan 1,25 och '1,75 hl. Som tidigare
nämnts fanns i ÖckerO socken är 1788 24 st. trankokerier med 87 kittlar, varav
sannolikt omkring hälften på Björkö. Kokningen krävde enorma mängder
bränsle. Man vet att Bohusläns skogar till stor del offrades under sillperioderna. I
medeltal åtgick det 80 kbm ved per år och kittel.

Mångsidig anarindning
För att framställa en tunna tran åtgick 17-1,8 tunnor sill. Ett trankokeri syssel-
satte 10-15 personer. Proceduren spred en nästan olidlig stank, så arbetet kan
inte ha varit avundsvärt. Tran och sill blev under många år ett par av Sveriges
viktigaste exportvaror. I Tyskland blev tran råvara för såptillverkning. I Paris
lyste gatlyktorna med svensk tran och i de katolska kyrkorna belystes helgonbil-
derna med tranlampor. I Göteborg, som under denna tidsperiod upplevde ett
mycket kraftigt ekonomiskt uppsving, fanns några fabriker, s.k. "såpebruk",
som tillverkade såpa ur tran. Aven hos oss användes de s.k. tranlamporna. Och
de gråa svenska allmogehusen målades nu med Falu rödfärg, utrörd i tran.

Från Göteborg kom också en stor del av de köpmän och fabrikörer, som ägde
och drev - själva eller oftast genom anställda - salterier och transjuderier längs
bohuskusten. Inom stadens "hank och stör" fanns både salterier och rökerier.

Trangrumset, ett stort problem
Men allt av sillen blev inte tran vid kokningen. Mycket blev kvar som s.k.
trangrums och kastades på land eller i havet. En del kom dock till nytta genom att
användas i jordbruket som gödsel. Lukt och föroreningar skapade emellertid
stora problem. Trangrumset blev i hög grad en myndighetsfråga med olika
beslut om nedgrävning på land eller invallning i s.k. grumsedammar. Ingen
egentlig lösning nåddes. Man fick leva med både grums och lukt under hela
perioden.

lntressant forskning om sillsorterna
Vad var det då för slags sill som under denna period gick in till bohuskusten, blev
fångad och sedan färskkonsumerad, saltad, rökt eller kokad till tran? Härom
finns intressanta forskningsresultat, redovisade bl.a. i boken Svenskt fiske. I
resterna efter fem olika trankokeriers grumsedammar har man i varje damm
tagit fram 1.000 exemplar av lika många sillskeletts främsta ryggkota, atlaskotan,
och sedan genom noggranna och jämförande mätningar med nu förekommande
bill i olika storleksklasser kunnat räkna fram 1700-tals-sillens längd.

Man har därvid funnit att den helt övervägande delen, vad storlekenbeträffar,
motsvarar de sillsorter, som i våra dagar normalt ingår i Nordsjöns, Skageraks
och Kattegatts fångster. Men att det dock förekommer ett inslag, inblandning, av
en mycket storvuxen sillsort, som numera normalt inte ingår i de svenska
fångsterna.

En annan viktig upplysning om sillens beskaffenhet har senare genom speciell
undersökning framkommit, nämligen att den överväldigande delen av sillen var
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s.k. tomsill, dvs. saknadeinmat(romellermjölke). Detvaralltsåenhöstsillsom
var utlekt, när den kom till bohuskusten. Den vårlekande inmatssillen utgjorde
högst 107", oftast mycket mindre.

Sku tholmen, B j örkholmen, Ängholmen
Alla dess tre holmar vid Bovik blev betydelsefulla som sillindustriplatser under
denna sillqeriod. Låt oss därför titta lite närmare på den Ekmanska anlägg-
ningen på Angholmen som blev en av de största och mest långvariga på Björkö.
Dess historia kan bl.a. följas i boken "Släkten Ekman. Handelshuset Ekman &
Co:s föregångare" , som utkom till handelshuset Ekmans 150-års jubileum L958.

Peter (3:e) Ekman (1740-1807), verksam köpman i Göteborg men inflyttad
från Vänersborg. Från början enbart trävaruhandlare blev han tidigt intresserad
av de möjligheter till förtjänster/ som den nya sillperioden erbjöd. Som klok och
initiativrik affärsman kom han efter hand att bli ägare av eller delägare i åtskilliga
salterier och transjuderier utmed bohuskusten.

Redan L762köpte Ekman en påbörjad anläggning på Ängholmen, som han
sedan byggde ut och kom att behålla under hela sin levnad.

Genom avtal med några "äboer, skattemän och fiskare" på Boviks gård hade
Heggren och Strandberg L758 fått arrendera erforderlig mark på Angholmen.
Den årliga arrendeavgiften utgjorde 4 daler s.m. och arrendet skulle löpa på 16

är, " sä framt Gud den Högste sillfisket nådeligen förlänar". I slutet av 1761, fanns
på platsen ett magasin, en saltbod och en brygga. Denna anläggning förvärvades
alltså av Ekman L762 ftu 1.400 daler s.m. Ritningen från 1,789 visar den färdiga
anläggningen. Kort efter detta köp arrenderade Ekman för 4 daler s.m. per år en
plats på Björkholmen, vid norra spetsen av Ängholmen, för att där uppföra ett
trankokeri.

Beskrianing tiT charta

Genom Slutade Contrakter under d: 1. September 1790 och d: 10 Maj 1798, hava
Boviks hemmans Åboer till Herr Handelsmannen P. P. Ekman i Göteborg uplå-
tet en tract av de så kallade Äng- och Björköholmarne, sluten åt landsidan efter
de å förestående Charta tecknade Numror 1,2,3, 4,5, 6,7 och 8, att därå inrätta
Sillsalteri och Trankokeriwärk, hwarefter Sådana Inrättningar därstädes blifvet
upförda Som härefter förmäles:

a. En Mannbyggnad med fyra öfwerrum, ett till Herr Wärkägaren och de andra
tränne till Kypare Bo Näll6n, hwarunder deras Wärkstad och ett Brygghus
äro inrättade.

b. En annan Mannbyggnad med trenne öfwerrum till Bokhållarens behof,
warandes derunder Kök och trenne rum för Fiskare under höst-tiden.

c. Ett Tranhus, inrättat för trenne Kättlar, med Trankokares boningsrum hwar'
vid är fogat et utskått för Klare-pipor, Kol och Wed.
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Ritning öaer Ekmans anläggning på Angholmen.

d. En Enwåningsbyggnad med trenne rum för Salteri-folket, och ett afträdes-
hus där bredvid.

e. En Bod till Wirkes förwaring.
f . En Saltbod, hwaruti 1.300 tunnor Salt kan rymmas, och hwaröfwer Wind är

inrättad.
g. Utskått till förwaringsställe för Wed och andra persedlar, som brukas till

Salteriet.
h. Twänne Salteribodar, till Sillens förvarande, efter skedd saltning.
i. En Gälebod med Utskått på östra Sidan, samt twenne Saltbodar, hwardera

med 800 tunnors rymd, jämte windar deröfwer.
k. En i Sjön uppfylld platts till trägård, eller att användas till planer, om så

ärfordras skulle.
l. Twänne afträdeshus, hwardera i tvenne rum indelta.
m. Begge Wärkens planer och bryggor, merendels inrättade på upptimbrade

brokar.
n. Ett Fähus med lada.

71 - Bohus-Biörkö
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Driftens oillkor
Driften var framför allt beroende av tre faktorer: tillförseln av färsk sill, tillgången
på tunnevirke och försörjningen med salt. Saltbehovet var ännu pa fZöO+älet
enormt mycket större än i våra dagar. Saltning och torkning var ju då de enda
konserveringsmetoderna.

. Ekman hade egen saltimport av betydande storlek. Är 1769 importerade
firman sålunda 1.501 tunnor salt. Importen togs från Frankrike och P^yreneiska
halvön. En trävarulast på utresan kunde lämpligen bli en saltlast på håmvägen.
Tilläggas kan att Ekman efter hand blev rederiman med många egn a fartlrg.

I regel tillverkades tunnorna på salteriet med användandö uv i.,kopt-rlt.
tunnevirke, dvs. stäver med tillhörande bottnar, som köptes från svenska leve-
rantörer. Tunnbanden, cirka 1.000 buntar, importerades årligen från Amster-
dam. En tunnbindare kallades vid denna tid ,tkypare,,.

Export med aarintioner
Ekmans export av saltsill ökade tämligen kontinuerligt, dock med ganska stora
variationer, som följande siffror visar.

Ar 1764 1.350 ton Är 1772 2.994 ton
7766 7.071. 1774 1,.716
7768 1.392 1776 L.793
7770 91,5 r77B 2.973

Att variationerna kunde bli stora berodde givetvis först och främst på att silltill-
gången växlade från år till år under den korta del av året som fisket pågick, som
mest omkring 3 vintermånader, vissa år bara några veckor. Härtill kom att
sillstimmen "vandrade" , dvs. flyttade sig till olika delar av bohuskusten. Cent-

rym f9r sillfångsterna, som först legat i norr, förflyttades frän 1752 söderut, låg
från slutet av 1750-talet kring Marstrand och försköts under L770- och 1780-talen
ytterligare norrut, för att under 1790-talet återvända till den södra delen.

Detta förhållande förklarar varför Ekmans investeringar i sillindustrin små-
ningom kom att vara fördelade längs kusten från Göteborg i söder till Hälleviks-
strand och Mollösund i norr.

De stora variationerna ifråga om tillgång på sill under perioden har gett
anledning till att många forskare har delat upp den i olika tidsperiodet. Hat
återger vi en sådan indelning.

L. De knappa fångsternas tid (1747-L760). Gott om sill men ont om fiskare och
redskap. Mycket saltning. Endast försök med rökning.

2. De medelstora fångsternas och den begynnande trankokningens tid
(L760-1780).

3. Fiskets glansperiod (1780- 1800). Fångsterna nådde sin höjdpunkt, mer än 2
milj. tunnor per år. Det röktes mellan 3.000 till 7.000 tunnor år1igen. Trankok-
ning allt viktigare.

4. Sillfiskets tillbakagång och slut (1801-1809).
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Ökad trantilkserkning och ökad export
Tillverkningen av tran, som för Ekmans del fram till slutet av l77}-taletistort sett
försålts till såpfabriker i Göteborg, ökade kraftigt från 1780-talet och försälj-
ningen inriktades mest på utlandet. Avsättningsområdet för denna export för-
blev i stort densamma under hela perioden, nämligen handelsstäderna vid tyska
östersjökusten: Stettin, Bremen, Stralsund m.fl.

Denna tyska dominans på sillimporten gällde hela den svenska exporten av
saltsill. Men dock i mindre grad för tranexporten, där även Nederländerna och
Frankrike var stora importörer.

Sillköpen
Inköpen av råvaran, sillen, gjorde Ekman från olika avnämnare, inte bara björ-
köfiskare. Under 1792 ärs fiskesäsong inköpte han enbart till salteriet och tranko-
keriet på Ängholmen126 båtlaster sill, c:a 6.500 tunnor. Av dessa laster kom 24
från invånare i Torsby, 3 frän Lycke och 3 från Nils Gillholm på Gillholmen,
(Daniel Fransson). Vågar man förutsätta att de övriga kom från björköbåtar?

Om fiskebåtars namn och hemort m.m.
Olika forskare, Dale'n, Hasslöf m.fl., har konstaterat att i södra Bohuslän var
huvuddelen av även de största båtarna vid denna tid odäckade, vilket innebar att
det här inte fanns några bankskutor av den typ som bedrev storbackefiske med
hemort i norra Bohuslän. Storleken uppges oftast i lastförmåga och anges i
tunnor eller för större båtar i läster, ett variabelt mått oftast 1 läst: L2 tunnor.

En intressant studie över "Båtnamn, särskilt namn på backebåtar och bank-
skutor från 1700-talets Bohuslän" har utförts och publicerats av Hugo Karlssrn
är 1970. Underlaget för denna studie har hämtats ur Kommerskollegii arkiv och
har sin grund i att Staten vid denna tid på olika sätt stödde svenskt näringsliv
bl.a. fisket. Som tidigare nämnts skedde detta bl.a. genom premier till redskap
och båtar. Den lokala insamlingen av uppgifter om bidragsberättigade skedde
ofta genom kronolänsman. Han redovisade båtens namn, dräktighet, samt
ägarens namn och hemort. Detta premiesystem fanns fuen L752-72.

Studiens uppgifter gäller ären !762-65 och L771. För Ockerö socken innebär
detta uppgift om 66 olika bätar, alla med dräktighet mellan 30 till 50 tunnor. Av
dessa båtar har inte mindre än 24 Bj örkö som hemo rt (22 st. är 177 1), alltså mer än
en tredjedel av samtliga. Närmast kommer Hönö med L3 båtar. Avbjörköbåtar-
nas ägaradresser framgår att 8 fanns i Bovik (Nolö), 5 i Sörgård, 4 i Västergård,2i
Ryd, 1 i Huvud och 4 med enbart Björkö som adress.

Båtnamnen är ofta både originella och lustiga: Långa, Haloren, Truls, Katten,
Musa, Råcka, Slottet, Tjuren, Tröggeråcken, Festeman, Jägaren, Langebergen,
Kinbergen, Kejsaren, Räven, Waren, Makrillen. Namnexemplen gäller alltså
Björköbåtar.

Av att Björkö dominerar i fråga om båtägare inom socknen vågar man väl dra
slutsatsen att en av orsakerna måste vara öns dominans i ftäga om sillfisket och
dess anläggningar. En annan att de flesta båtägarna synes vara jordägare-bönder
och att Björkö även i detta avseende intog en viss dominans.
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Trots att alla båtar i studien anges som "backebätar", måste man kunna
förutsätta att de även har använts i sillfisket, som ju dock pågick enbart en kort
tid av året, 1.-3 månader, och därtill på varierande områden i landskapet.

Studien ifråga kan väl också utgöra bevis för att även under en pågående
sillperiod existerade det fiske, som under icke sillperiod var det viktigaste,
nämligen backefisket. Och som av fiskare från bl.a. Öckerö socken bedrevs dels
som småbackefiske inomskärs och kustnära, dels som koljebackefiske längre ut
till havs.

Ett kungligt besök aid Ängholmen
Ar L787 inträffade en händelse som bör noteras. Kung Gustav III gjorde på
senhösten detta år ett besök i Göteborg och uttryckte då bl.a. en önskan att få
bese en salterianläggning. Trots att Gustav III:s intressen utpräglat låg åt det
estetiska hållet, ansåg han det tydligen tillhöra sin ämbetsplikt att ägna någon
uppmärksamhet åt den bohuslänska sillhanteringen, som betytt något av ett
mirakel i stadens ekonomiska liv vid denna tid. Och så kom det sig då att den
Ekmanska anläggningen vid Bovik hedrades med ett besök av kungen och hans
uppvaktning.

Besöket var regisserat till ett effektfullt skådespel i den höga gästens smak och
skildras av den kunglige rapportören sålunda:

"Följande dagen (26 nov.)har Hans M:t åstundat se processen av sillsaltning
och transjuderi mön ej kommit ifrån staden förrän kL.7, dä det redan var mörkt.
Han for i slup till handelsman Ekmans salteri, beledsagad av väl eklärerade båtar
och slupar, 15 på vardera sidan, och tätt framför konungens slup en dylik med
tolv brinnande facklor, den konungen givit namn av lysgubben. Främst i proces-
sionen gick en stor båt med regementets janitscharmusik.

Ekmans salteri var superbt eklärerat med lampor och allt ifrån stranden med
marshaller upp till huset. Hans M:t har besett tillverkningen av bägge slagen
under fullt arbete, blivit serverad med förfriskningar och uppehållit sig där till kl.
Ll., då han under samma konvoj återkommit till staden och varit så nöjd med
denna reception, att Ekman fått ett vackert guldur."

Nog kan man våga påstå att det aldrig varken förr eller senare lär ha förekom-
mit ett liknande skådespel vid Boviks sund och Ängholmen! Och nog kan man
tänka sig att kungen och hans förnäma följe fick flera tillfällen att hålla för näsan
vid besöket och att förfriskningarna därför var både behövliga och välkomna.

Följdaerkningar
Hur påverkade då sillperioden det allmänna tillståndet inom ett område, en
plats, t.ex. Björkö, belägen inom sillens verkningskrets? Befolkningsmässigt och
ekonomiskt innebar den otvivelaktigt ett uppsving. En dåtida statistisk under-
sökning visar att inkomsten för en fiskare under en vintersäsong, som i bästa fall
varade c:a 3 månader, kunde beräknas till40-45 riksdaler, om fiskaren hade del i
båt och redskap, annars t1ll20-25 riksdaler. Detta kan förefalla mycketblygsamt
men framhålles ändå som skäligen bra i jämförelse med den fattigaste delen av
befolkningen. Det ger också en bild av penningvärdets förändring från då till nu.
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Inkornsten var dock osäker
kort, bara några veckor. Andra
omkring Björkö.

och ojämn. vissa år var fiskesäsongen mycket
år kanske sillen gick till på nya områden men inte

Men för den allmänna moralen blev följderna inte så positiva. Tillståndet här
målas i mörka färger av dåtida skildrare. En av dessa skriver bl.a. följande: ,,Det
tygellösa leverne som under det stora sillfisket 1747-1808 fördes i skärgården
och på stranden övergår allt begrepp - och hur kunde det vara annorlunäa? Hit
samlades ju många tusen arbetare av båda könen ifrån alla landsändar - för det
mesta avskum, vilka för vanära eller oduglighet icke kunnat stanna i sin
hemort." Även om beskrivningen troligen innebar överdrifter, torde den i stora
stycken vara riktig. Säkerligen fick också Björkö en viss del av,,icke önskvärda
element" i samband med sillindustrins utbyggnad på ön.

tr^konomisk misiir efter sillperioden

1.-18!9 blev ett olyckligt år för Sverige. Efter ett krig med Ryssland"förlorade vi
hela Finland. och samma år försvann sillen plötstigt rtar, tohuskusten!

Nu följde en mycket smärtsam awecklingsperiod för företagen och dess alla
arbetare. Följderna blev kännbara för hela vårt land, som plötsligt förlorade två
viktiga exportvaror: sill och tran.

Allt eftersom arbetstillfällena försvann fick arbetarna välja på att stanna kvar
som arbets- och inkomstlösa s.k. strandsittare eller att avflytta. Det senare
alternativet blev till sist det enda. De få, som ändå valde att stanna, levde och dog
i stor misär. odenvikhari sin bok gett talande exempel på detta, bl.a. från Björkö
Huvud. Intressant och talande är också den inblick två samtida personer ger oss i
förhållandena före och efter sillperioden. Observera den skiilnad sori anges
mellan Göteborgs norra och södra skärgård! I en liten skrift publicerad av Korigl.
wettenskaps och witterhets samhället i Gbg L80B skriver ,,En gammal man frän
skåne" under rubriken "Något om sillfisket i Bohuslänska skårgården,,: ,,Förr
ä.n sillen blef fångad i Skärgården var den ganska litet bebodd. Uti norra Skärgår-
den var den tiden ett arbetsamt och nycktert folk som utom det de idkad;nt
slags fiske, ägde små fartyg och for frakter, men på södra öarne härskade stor
fattigdom. Folket lefde der af fiske och deras redskap bestod endast af några
snören med större eller mindre krokar. Med de större fångades Råckor ro- till
skåningarna bortbyttes mot spannemål till vinterbröd, och med de smärre
Makrill, wittling och småtorsk som såldes i Göteborg. Dessa öboar lågo på
sjötång, utan att äga en fjäderdyna. Många år hade de hört sillen smistå i
vattnet, men deras själar voro lika så inskränkta, som husmöblerne, hvarföre de
icke bekymrade sig om annat än det som hakade fast på deras krokar. Sådant var
tillståndet i Skärgården är I75\ då sillen kom.,,

Och en tid efter det att sillen lämnat Bohuslän beskriver kapellpredikanten
Olof Lundbeck på Klädesholmen läget på följande sätt:

"Den som för 25 år sedan såg skärgården och nu åter får se densamma, skall
knappast kunna afhålla sig från tårar. Den erbjöd då en präktig anblick. Ur sjelva
hafvet stego kostsamma murar och pålverk, hvarpå hvilade visträckta Salterier
och Trankokerier, Magasiner och Verkstäder, samt tusentals fiskarstugor och
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arbetares boningar. Man såg stränderna vimla af menniskor och hafvet fladdra af
segel. Man såg varje natt utefter hela Kusten den präktigaste illumination. - Nu
ser man af all denna härlighet intet mer än blotta ruinerna, endast här och där
finner man en lutande koja. . ."

Folkminskning
En kontinuerlig minskning av befolkningen utmed hela bohuskusten blev en
naturlig följd av att sillen försvann. För Öckerö kommun visar följande tabell
såväl ökningen under perioden som minskningen efter densamma.
År L750 346

1760 442
7770 554
7780 815

Fiskarbönder
Fiskare, strand-
sittare

Inhysesfolk
Sjomän

Lotsar
Hantverkare,l
arbetare, (
Funktionärer I
Fattiga
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Ar 7790 1.006 pers.
1800 1 .586 pers.
1810 7.760 pers.
7820 7.454 pers.

oAr 1830 7.343 pers.
1840 7.399 pers.
1850 I.672 pers.
1860 7.738 pers.

pers.

Pers.
Pers.
Pers.

Från 1750 till 1810, 60 är, hade alltså socknens folkmängd mer än S-dubblats.
Men, som också framgår av tabellen, hade inte ens 50 år åfter sillperiodens slut
socknen fullt återhämtat folkmängden från 1810.

Enligt en sammanställning av beräkningar över fiskarbefolkningens storlek,
som gjorts på grundval av kommunernas primäruppgifter var är r7s0 av öckerö
socknens 346 innebyggare z0 personer uppgivnå iom fiskarbefolkning. År
1795-1805 hade fiskarbefolkningen ökat till 1.210 personer, vilket utgör nåstan
hela totala ökningen, som enligt den här anförda tabellen, fram ål år 1g00
utgjorde 1.240 personer (1.586 -346:1.240).

Men statistiken från denna tid är osäker. Enligt en annan, som bygger på
mantalslängderna, hade socknen år 1835 endast 1.152 innebyggare. e" auriu
anges 201 personer för Björkö, varav 29 som "fiskare" och övriga som,,fiskar-
bönder", dvs. jordägare som tog en del av inkomsten, födan, från iorden och en
del från havet.

. Följande tabell ger en mer specifierad bild av folkmängd och yrkesfördelning
inom Ockerö socken 1750-1850.

År 1750
1451

601

110

5

1810

1. 130

30

50

70

1835

530

3s0

220

30

60

1850
720

350

205

60

110

90

70

1.605Summa

10

330

43ol 20
301

10 70
r.770 1.280
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uppgifter för år 1810, då sillperioden just upphört, är ju speciellt intressanta, om
de jämförs med övriga årtal.

- 
Avslutningsvis kan som ett intressant faktum konstateras, att forskningen på

detta område synes ha lagt fast att det inom öckerö socken anda fråm frll
sillperioden pä 1700-talet inte fanns någon egentlig fiskarbefolkning, bosatt i
strand-samhällen, fiskelägen, och med fiske som enda yrke. I stallet anges
nästan alla som fiskarbönder.

s alteri- och tr ankokeriantäggningar
på Björkö enligt 7793 och rB07 års mantalslängder.

Agare

Fried: Hummel, Gbg
Andersin & Wollfart, Gbg
C. B. Santesson, Gbg
I. Kjellberg, Gbg
O. Westerling & Ekman, Gbg
Lars Kåhre & Co, Gbg
Wollfarts, Gbg
L. Bratt & Petterson, Gbg
A. W. Lindstedt, Gbg

fanssons Salteri, Gbg
P. P. Ekman, Gbg
Planks i Gbg
I. Sernström, Gbg

Konsul Lieberg, Varberg
Sjöwall & Hemberg, Ystad
Engelbrekt Olsson
Hedman & Arvidsson
Tengbergs Salteri
Christian Liebeck
Swans Salteri

Janstedt & Lidstrand
Liebergs i Varberg
Borgm. Nordling i Malmö
Sven Svensson på Holmen
Mårten&PlankiGbg

Det bör anmärkas att anläggningarna rätt ofta bytte ägare och att det tidvis även
kunde finnas fler anläggningar på en plats, exempelvå på Björkö Huvud, än vad
som framgår av denna förteckning.

Så kallad fönsterskntt infordes i Sverige 1743 efter mönster från en del andra
länder i Europa. Den gällde en skatt på bostäder och antalet fönster antogs ge ett
visst,.grovt mått på bostadens storlek och värde. skatten var högre i stå å'n på
landsbygd. Den varierade för landsbygd mellan 6 till3 öre per hel fönsterlu?t.
Skatten borttogs 1809. (Nordisk familiäbok).

Nr på Belägenhet
kartan
1 Pjunken
2 Kohagen
3 Kohagen
4 Sktitholmen
5 Flyberget
6 Boviks udde
7 Rydsbo Huvud
8 Björkholmen
9 Björkholmen

10 Björkholmen
7I Ängholmen
72 Björkö Huvud
13 Björkö Huvud
14 Huvud Holme

och Fläskholm
15 Huvud Hamn
16 Tommetaskan
77 Tommetaskan
18 Florentinerskäret
79 Lilla Rörvik
20 Stora Rörvik
27 Fredriksberg
22 Skarvik Sund
23 Skarviks Holme
24 Skarviks Holme
25 Skarvik

I verksamhet. (x) Antal
7793 7807 fönster
tidigare
XX
X

XX
XX
X

X

XX

X

X

XX
XX
X

XX

X

XX
XX
XX

X

X

XX

X

X

X

X

22

72

7

4

7

6

T4

8

8

10

4

4

3

3

5

6

4
a
J

72

6

5

10

2

10
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