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Förord 

Denna forskningsrapport utgjorde ett av underlagen till den svenska 
rapporteringen vid sessionen "Kustbygd i förändring 1650-1950. 

Familj och hushåll i nordiska fiskesamhällen" under XXP.a Nordiska 
Historikermötet i Umeå 15-19 juni 1991. För programmering och uttag 
från Demografiska databasen ber jag att få tacka Bengt Frank. 

Umeå i april 1993 

Lars-Göran Tedebrand 
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Inledning 

Gullholmens fiskeläge, idag främst en omtyckt bad- och semesterort 
med mångdubblad sommarbefolkning, ligger i mellersta Bohusläns 

yttre skärgård utanför Orust. Det utgör nu en annexförsamling i Morlanda, 
Käringöns, Mollösunds och Gullholmens pastorat. Gullholmen fick egen 
kyrkobokföring 1794. 1924 förvandlades kapellförsamlingen till annex
församling. Samhället, som sedan 1971 ingår i Orusts kommun, är beläget 
dels på den egentliga Gullholmenön (0,21 km2) och dels på norra delen 
av den angränsande Hermanön. Öarna sammanbinds av en fast gångbro. 
Gullholmen, tidigare Gullög, är ett av Bohusläns äldsta fiskelägen med 
anor från medeltiden. Ön är en klippö och markytan består mestadels av 
berg och sten. Den fasta bebyggelsen går tillbaka till 1500-talet. Utmär
kande för bebyggelsen är dess täthet konstituerad av närliggande en- och 
tvåfamiljshus. Huvuddelen av dagens bebyggelse emanerar från senare 
delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Den homogena bebyggelsen 
återspeglar den jämna sociala strukturen och likheten i levnadsvillkor. 

Tillsammans med Hasslö i Blekinge, Hållnäs i Uppland och Tynderö i 
Medelpad har Gullholmen utvalts som ett av fyra svenska intensivstudie-
områden inom det 1985 initierade samnordiska forskningsprojektet 
"Kustbygd i förändring 1650-1950. Familj och hushåll i nordiska fiske
samhällen". Gullholmen är den mest utpräglade fiskarförsamlingen av de 
svenska undersökningslokalerna. Enligt 1900 års folkräkning var över 60 
procent av de manliga yrkesutövarna fiskare. Tillsammans med sjömän 
och skeppare utgjorde de mer än tre fjärdedelar av de yrkesverksamma. 

Projektet vill i ett jämförande nordiskt perspektiv undersöka hur famil
jestruktur och hushållsstorlek i kustbygder med fiske som huvudnäring 
eller viktig binäring påverkats av den ekonomiska och teknologiska 
utvecklingen. Det yttersta syftet är att besvara frågan om det förelegat ett 
för Norden gemensamt familje- och hushållsmönster, och om så är fallet, 
hur låter sig detta inplaceras i den gängse nordvästeuropeiska modellen? 

Kustbygdsprojektet använder sig inte av en vanlig kronologisk periodi-
sering utan är främst intresserat av att undersöka historiska förändrings
processer. Utvecklingen har indelats i fyra huvudskeden, som kan urskil
jas inom fiskenäringen i Norden. 
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1. Period före stark befolkningsökning med ett ganska statiskt ekono
miskt system 
(ca. 1650-1800) 

2. Period av befolkningsökning utan några större teknologiska föränd
ringar 
(ca. 1800-1850) 

3. Period av befolkningsökning med omfattande teknologiska föränd
ringar 
(ca. 1850-1930) 

4. Period av långsam befolkningsökning med högteknologisk nivå 
(ca. 1930-). 

Periodindelningen är givetvis huvudsaklig och tyngdpunkten i analysen 
fokuseras på period 2 och 3 (ca. 1800-1930), dvs ett tidsrum som täcker 
såväl den förtransitionella tidens slutskede som den demografiska transi-
tionsfasen i de nordiska länderna. 

Demografiska Databasen vid Umeå universitet har datoriserat kyrko
bokföringen i Gullholmen för perioden 1837-1922. Registreringen om
fattar den i församlingen boende befolkningen; utflyttare följs således 
inte. Ej kyrko- och mantalsskrivna säsongarbetare är exkluderade. DDB:s 
registrering utgör huvudkällan för den efterföljande konturteckningen av 
Gullholmens demografiska utveckling ca 1850-1930. I vissa fall har 
kopior av husförhörslängder/församlingsböcker och ministeriallängder 
samt primärmaterialet till SCB:s folkräkningar lagts till grund för analy
sen. Diskussionen av familje- och hushållsstrukturen baseras uteslutande 
på folkräkningsmanuskripten. 

Som fond till den mer detaljerade demografiska analysen och till 
beskrivningen av familje- och hushållsstrukturen längre fram, och som 
fokuseras på perioden 1850-1930, kommer vi inledningsvis att ge en 
ganska utförlig bakgrundsteckning och periodisering av sambanden mel
lan fiske, befolkning och social struktur på Gullholmen. Framställningen 
bygger här huvudsakligen på Bergqvist, Engelbrektsson, Thieme 1975, 
Holmberg 1963 och Utterström 1957. Särskilt värdefullt har det först
nämnda arbetet varit. 
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Kartogram 1. Situationskarta över Gullholmens läge i förhållande till 
Göteborg. 

Göteborg 

Källa: Bergqvist, Engelbrektsson, Thieme 1975, s. 13. 

Tidig utveckling och storhetstid (ca 1550-1810) 
Sillfisket i Bohuslän hade redan på 1500-talet lockat till sig sakkunnigt 
och redskapsutrustat folk från skilda delar av den dansk-norska monarkin, 
främst då från Skåne och norska västkusten. Årtiondena kring århundra
dets mitt spelade bohuskusten av åtskilligt att döma en huvudroll i den 
nordeuropeiska sillhandeln. När sillfisket avtog övergick man till det s k 
storbackefisket. Det bedrevs i yttersta havsbandet och var inriktat på fiske 
av torsk, långa, hälleflundra och rocka. 
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Strax efter 1600-talets mitt ägde ett nytt uppsving i sillfisket rum. I ett 
kungligt reglemente från 1666 heter det: "På några år bortåt, har Gud 
välsignat med ymnigt sillfiske våra länder vid västersjön ... fisk införas 
till och bodar uppsättas endast i sex hamnar, Göteborg, Kalvsund, Mar
strand, Mollösund, Gullholmen och Lysekil". Sommaren samma år sän
des vicepresidenten i kommerskollegium, Israel Lagerfelt, på en under
visnings- och organisationsresa till bohuslänska kusten. Lagerfelt besökte 
då bl.a. Gullholmen, som vid denna tid tycks ha haft knappt ett hundratal 
invånare. 

Det bohuslänska sillfiskets storhetstid inträffade mellan 1752-1808. 
Landshövdingen i Göteborgs och Bohus län skrev våren 1753 entusias
tiskt till kommerskollegium att sillen under höstmånaderna 1753 "uti 
otrolig ymnighet och mängd stigit till Stranderna i Södra Skiärgården 
emillan Giötheborg och Marstrand samt några mihi norr om sidstnämnde 
Stad". 

Sillfiskets verkliga glansperiod inträffade under 20-årsperioden 1780-
1800 då cirka två miljoner hektoliter om året fångades. Främmande fartyg 
i hundratal sökte sig nu till de bohuslänska hamnarna. Sillen exporterades 
till stora delar av Europa. På 1780- och 1790-talen kom exportvärdet av 
svensk sill närmast efter bergsbrukets produkter och alltså före tjära och 
trävaror. 

Bohussillen spreds över hela mellersta och södra Sverige. Storleken av 
den inhemska efterfrågan framgår av att 130 000 tunnor sill avsattes inom 
landets gränser under ett av toppåren (1787). Utterström betraktar siffran 
som en minimisiffra. Kunglig Maj:t ansåg det viktigt att sill måtte "hållas 
arbetare och den fattige tillhanda för det billigaste pris sig göra låter" och 
förständigade därför redan 1766 städernas magistrater att kvartalsvis 
upprätta silltaxor. Sillen skulle sedan säljas styckevis av hökare, eftersom 
den fattigare stadsbefolkningen inte ansågs ha råd att inhandla den begär
liga varan i hela kärl. 

En tidig ekonomisk 1800-talsförfattare, O. Lundbeck, har skildrat åren 
kring sekelskiftet 1800 i Bohuslän som en veritabel sagotid. Bullret från 
salterier och kokerier hördes mellan skären och den ruttnande sillen gjorde 
luften nästan outhärdlig. Bryggorna illuminerades av blossande lampor 
och man såg "stränderna vimla af menniskor och hafven fladdra af segel". 

Genom bildandet av sillsaltnings- och trankokningsföretag sökte man 
maximalt utnyttja den ymniga sillförekomsten. Det gamla merkantilistis-
ka restriktionssystemet sprängdes av sillfisket. I de bohuslänska städerna 

— 8 — 



fick "fiskeborgare" burskap utan hörande av stadens äldste. Gränserna 
mellan stad och land och mellan stånden blev kontursvagare. Silluppkö
pare, salteri- och trankokningsarbetare fyllde ut den lokala yrkesnomen
klaturen. 

Säsongarbetet ökade starkt i de bohuslänska kustbygdema och skulle 
enligt vissa beräkningar ha berört mer än 10 000 personer. I en kunglig 
resolution 1797 fick allmogen i fyra västsvenska län formell rätt till laga 
försvar när den deltog i säsongarbete inom sillindustrin. Tjänstehjon 
skulle dock ha husbondes medgivande och kontrakt blev obligatoriska. 
Arbetsgivarna ålades också att utfärda intyg med angivande av när an
ställningstiden utgick för att förhindra att säsongarbetarna åberopade 
anställningen som laga försvar trots att den upphört. Det är uppenbart att 
det var det mer okvalificerade arbetet som överlämnades till säsongarbe
tarna. 

För den verkliga yrkesskickligheten svarade yrkesfiskarna. Fiskelagen, 
de s.k. vadlagen, var kooperativer, där delägarna antingen var hel- eller 
halvlottsmän. Vadlagen ägde landvaden och båtar samt övrig utrustning. 
Halvlottmännen tillsköt inget eget kapital utan bidrog endast med sin 
arbetskraft. Vadlagen varierade i storlek från 12-20 man. 

Vid sillfisket, som var kustnära, lokaliserades stimmen med hjälp av s.k. 
kännbåtar av vilka varje vadlag hade 3-5 stycken. Lagets chef, den s.k. 
vadkungen, befann sig på vadbåten med 4-5 man. 

Landvadama tillverkades av rysk hampa och var sammansatta av cirka 
50 vaddukar med en total längd av cirka 300 m. I vadens bägge ändar 
hängde långa linor. Sedan vadarna kastats fördes linorna till landnings
stället av kännbåtarna. Vaden drogs sedan mot land med hjälp av vindspel. 
Det var också på land som huvuddelen av vadlagets arbetsstyrka befann 
sig, vilket innebar att inte hela laget behövde bestå av yrkesfiskare. När 
vadändama förts i land östes sillen upp i håvar från de stora båtarna och 
hälldes över i s.k. sillförarbåtar, som sedan förde den till beredningsstäl
let. 

Vid sidan av sillfisket förekom även hemmafiske och storsjöfiske. Det 
senare bedrevs dels med skutor och dels med mindre halvdäckade båtar. 
Man fiskade huvudsakligen långa, gråsej, stor torsk och rockor väster om 
Skagen och på Nordsjön. 

Med säsongen 1807-08 tog sillfisket slut och Bohuslän "vände sitt 
ansikte från havet" som en författare uttryckt det. 
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Sillfiskets expansion under 1700-talets andra hälft ledde till en utomor
dentligt stark befolkningstillväxt i Bohuslän. Mellan 1749 och 1805 ökade 
länets folkmängd från 75 959 till 118 429 invånare eller med 55,9 %, 
medan rikets tillväxt under samma tidsperiod stannade vid 37,2 %. Folk
ökningen var särskilt stark i fiskebygderna och i de städer som profiterade 
på fisket. Mellan 1749 och 1805 ökade sålunda Strömstads befolkning 
från 271 till 1085, en ökningstakt som procentuellt sett vida överträffade 
Göteborgs. 

Tabellverket innehåller inga befolkningssiffror för Gullholmen före 
1805, men mellan 1749 och 1805 ökade Morlanda socken, i vilken 
Gullholmen ingår, sin folkmängd från 1602 till 3346 personer. Enskilda 
fiskelägen i Bohuslän med egna folkmängdstabeller redan 1749 företer en 
synnerligen dramatisk tillväxt. Sålunda steg folkmängden i Fiskebäckskil 
mellan 1749 och 1805 från 190 till 730 personer. Man har rätt att tala om 
en verklig samhällsbyggnadsprocess under det bohuslänska sillfiskets 
expansion under 1700-talets andra hälft. Enbart under 10-årsperioden 
1788-1798 byggdes 74 nya boningshus på Gullholmen. Den dynamiska 
ekonomiska och demografiska utvecklingen i den svenska västkustens 
fiskebygder under denna period avviker från det mönster som i projekt-
periodiseringen antogs karaktärisera skedet. 

Fiske i stagnation (ca 1810-1850) 
1800-talets första hälft kännetecknas av stagnation och tillbakagång i de 
bohuslänska fiskelägena. Vi har nu tillgång till befolkningsuppgifter för 
Gullholmen, som minskade sin folkmängd från 428 invånare 1805 till 391 
1850 (figur 1). 

Som Orvar Löfgren utrett kännetecknades den svenska västkustens 
kustbygder under 1800-talets första hälft av befolkningsexplosion och 
snabb tillväxt av en stor grupp jordlösa och strandfiskare/strandsittare. 
Utvecklingen har emellertid inte haft samma förlopp i de egentliga fiske
lägena i havsbandet som i områden med jordbruk och där fiske utgjort en 
binäring och det är ett viktigt konstaterande. Gullholmen har i själva 
verket knappast alls berörts av den av Löfgren skisserade processen, vilket 
givetvis beror på att fiskeläget saknat jord, som tillåtit en social diversi-
fiering. Endast några smärre ladugårdar fanns på ön i slutet av 1800-talet 
med sammanlagt ett tiotal kor. Gris och höns höll man i sjöbodarna. 
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Utflyttning och inte differentiering har blivit det enda möjliga svaret på 
befolkningstrycket. 

Att förhållandena varit bekymmersamma i de västsvenska fiskelägena 
under 1800-talets första hälft framgår bl a av den enkät över fattigvårdens 
organisation i riket år 1829, som prästerskapet ålades att besvara år 1831. 
Pastor i Morlanda pastorat, i vilket Gullholmen ingick, skriver: 

"största delen af fattigpersonalen utgjorts af fiskare, samt deras 
Enkor och Barn. Detta är wanliga förhållandet: Fiskaren blir tidigt 
orkeslös, men sällan gammal; hans öfver all beskrivning mödo
samma och äfventyrliga yrke gifver honom otillräckligt uppehälle, 
tömmer i förtid hans arbetsförmåga, undergräfver hans hälsa, samt 
blottställer honom för ständiga lifsfaror: och i samma stund han 
faller, äro hans efterlefwande tiggare, i ordets egentligaste me
ning". 

Rapporten ger i all sin knapphet en ganska naken bild av levnadsförhål
landena bland havets arbetare, en av det slutande svenska agrarsamhällets 
mest utsatta yrkesgrupper. 

Ytterligare ett vittnesmål från en samtida iakttagare må anföras. Utan 
att vara någon egentlig socialrealistisk skildrare har författarinnan Emilie 
Flygare-Carlén (1807-1892) i sina romaner, främst i "Rosen på Tistelön" 

Figur 1. Gullholmens befolkningsutveckling 1805-1972. 

antal 

Källa: Bergqvist, Engelbrektsson, Thieme 1975,2. 23. 
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Kartogram2. Yrkesverksam befolkning på Gullholmen 1860. 

E3 Fiskare 
lllllilliil Sjömän 
£ 1 Skeppare 
BSD Service 
ÜÜ Hantverk och Industri 
•H Tjänstemän 
1 1 övriga 

Källa: Bergqvist, Engelbrektsson, Thieme 1975, s. 27. 

(1842) och "Ett köpmanshus i skärgården" (1860-1861), givit en god 
skildring av det bohuslänska sillfiskets nedgångsperiod. Här och var ger 
hon ögonblicksbilder av de karga och fattiga förhållandena i yttersta 
kustbandet. Bäst kände hon emellertid de burgna skeppsredarnas, köp
männens och sjökaptenernas värld, en värld som slogs sönder när sillfisket 
försämrades och handel och sjöfart mer koncentrerades till Göteborg. Det 
var nu som fashionabla badorter började växa upp i anslutning till de 
bohuslänska kuststäderna. 

Fiske i bry tningstid (ca 1850-1930) 
Först under 1850-talet togs nya initiativ inom fiskerinäringen på Gullhol
men. Fiskelag bildades och man började att använda sig av större däckade 
båtar med två master. 1858 grundades ett bolag för storsjöfiske i avsikt att 
lära ut moderna fiskemetoder. Vid storsjöfisket utgjordes fångsterna av 
torsk och långa. Av torsken bereddes kabeljo och av långa torkad lutfisk. 

Vid mitten av 1860-talet anlade handlanden J.J. Hallgren en mindre 
konservfabrik för inläggning av musslor och gaffelbitar etc. 1875 fick man 
utvidgade lokaler. Några segelmakerier och tunnbinderier etablerades 
också. 
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Kartogram 3. Yrkesverksam befolkning på Gullholmen 1900. 

I 1 Skeppare 
BI Service 
ÜÜ Hantverk och Industri 
•• Tjänstemän 
I 1 övriga 

(HZU Fiskare 
IHIHU Sjömän 

Källa: Bergqvist, Engelbrektsson, Thieme 1975, s. 26. 

Enligt en utredning 1875 återfanns den största yrkesfiskarbefolkningen 
i Bohuslän i Öckerö socken (1734), Kungshamns församling (1125), 
Rönnäng och Klädesholmen (1446) och Morlanda med underliggande 
Mollösund, Fiskebäckskil, Gullholmen, Grundsund och Käringön (2160). 

En viss social differentiering inträdde på Gullholmen i slutet av 1800-
talet. Hantverkare som skräddare och skomakare kunde få sin bärgning, 
liksom stickerskor och strykerskor. Ett litet överskikt bestående av präs
ten, skolläraren, disponenten, fabriksägaren, några handlande, lotsar och 
tulltjänstemän utkristalliserade sig också ur den i övrigt ganska egalitära 
fiskarmiljön. Som klart framgår av kartogram 3 dominerade emellertid 
fiskarna den sociala strukturen ännu vid sekelskiftet 1900. En betydande 
grupp var nu också sjömän och skeppare beroende på fraktfartens utveck
ling. 

Under 1880-talet inköptes engelska kuttrar. De var större än sjöbåtarna 
och lämpade sig väl för fiske av makrill på Nordsjön, det s.k. dörjefisket, 
som ersatte det numera mindre lönsamma fisket av torsk och långa. I 
allmänhet gick 2-3 delägare samman om kuttrarna, som betingade ett pris 
av mellan 150-200 engelska pund. 
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Vinterfisket gynnades av tillkomsten av stambanan Göteborg-Stock
holm och järnvägen Uddevalla-Yänersborg-Herrljunga. Den tyska mark
naden nåddes nu också via Fredrikshavn och de jylländska järnvägarna. 
Svensk ansjovis fick avsättning i norra och östra Europa, makrill expor
terades till Norge och hummer bl.a. till Berlin. 

Omkring sekelskiftet 1900 slutade sillen att gå inomskärs i Bohuslän. 
Den moderna tekniken hade i själva verket gjort fisket oberoende av den 
lokala tillgången på sill. Fisket industrialiserades nu alltmer och lokalise
rades till öppna havet. Distributionen underlättades genom att Bohusba
nan öppnades 1904 och att Lysekilsjärnvägen tillkom 1913. Öppnandet 
av Göteborgs fiskehamn 1910 var också en viktig milstolpe i det här 
beskrivna sammanhanget. 

Vinterfisket av sill var uppenbarligen som mest inbringande från slutet 
av 1890-talet till omkring 1910. Andra moderniteter vid sidan av engelska 
kuttrar tillkom nu. 1897 inköptes den första snörpvaden och 1906 inves
terade ett vadlag i en järnbåt med en 12-hästars motor, en investering på 
9000 kr. 

Den här skisserade utvecklingen resulterade i en påtaglig befolknings
tillväxt på Gullholmen under skedet 1880-1910 (jfr. figur 1 och tabell 1). 
Antalet hushåll ökar från 128 1890 till 208 1910. Mest markant var 
ökningen av fiskarhushållen som nästan fördubblades från 76 till 148. Det 
ökade välståndet kan avläsas i byggandet som ökar; många av fastighe
terna på Gullholmen idag emanerar från denna tid. Äldre hus rustas upp. 
Man ökar takhöjden och dekorerar husen med snickarglädje. Åtskilliga 
hus utrustas med glasveranda. Invändigt blir pappspända innertak, tapeter, 
kakelugnar och järnspisar vanliga. En sista storhetstid kan Gullholmen 
sägas ha upplevt mellan sekelskiftet 1900 och 1915. Sommarens makrill
fiske och vinterns sillfiske i kombination med att kuttrarna under resten 
av året kunde utnyttjas i den allt mer betydelsefulla fraktfarten förklarar 
denna utveckling. 

Kuttrarna utrustades för fraktfart med fyra man ombord i början av mars 
sedan vinterfisket av sill avslutats. Frakterna bestod av sten från Bohuslän 
till Tyskland och kol, koks och spannmål mellan svenska hamnar, Dan
mark och Baltikum. Vid midsommartid återvände man till Gullholmen 
och utrustade kuttrarna för dörjefisket av makrill på Nordsjön. 

Redan under första världskriget inleddes den mycket dramatiska tillba
kagång, som på ett halvt århundrade minskade folkmängden från 800 till 
200 personer och förvandlade Gullholmen från ett sjudande fiskeläge till 
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en semesterort (figur 1). Makrillfisket gick en svår tid till mötes under 
världskrigets sista år på grund av minfaran. Efter 1917 användes kuttrarna, 
numera överlag utrustade med motorer, uteslutande i fraktfarten. 

Fraktfarten, som på 1920-talet gick om fisket i betydelse, ställdes också 
inför lönsamhetsproblem och flertalet kuttrar såldes till Färöarna. Över
taliga fiskare gick till sjöss eller sökte arbete på konserveringsfabriken. 

Vid sekelskiftet hade också en del fiskare börjat söka sin utkomst inom 
den bohuslänska stenindustrin. Denna utveckling torde ha accentuerats 
under 1910- och 1920-talen. Föreståndaren för Nielsens stenhuggeri i 
Hunnebostrand, A.N. Karlsson, berättar i sitt levnadsminne "På den tiden 
kom till mig en hel del gamla fiskare med sina söner och ville lära sig 
hugga sten. Jag tog emot dem alla, och efter en tid kunde de försörja 
sig på stenhuggeri. En del av dem blev ganska duktiga i det nya yrket och 
fortsätter alltfort med stenhuggning". 

Utvecklingen efter 1930 
Efter 1930 har fisket på Gullholmen undergått en fortsatt rationalisering 
och sysselsatt blott en mindre del av de yrkesverksamma (kartogram 4). 

Det högteknologiska havsfisket med trål äger rum året runt och sker 
under industriella former. Den manliga dominansen i arbetskraften i 
åldrarna 20-30 år är nu mycket accentuerad (figur 2). 

Konservfabriken sysselsatte ännu på 1940-talet ett sjuttiotal personer, 
varav mer än hälften var kvinnor. 1965 nedlades emellertid verksamheten 
sedan en industrifusion ägt rum några år tidigare. 

Befolkningssammansättningen på Gullholmen efter 1930 är den typiska 
för en avfolkningsbygd: låg andel barn och stor andel åldringar. Det 
karakteristiska för Gullholmen är att utvecklingen är så snabb och den 
demografiska stagnationen så extrem. I början av 1970-talet fanns det fler 
pensionärer än yrkesverksamma på Gullholmen (figur 3). 

Redan på 1920-talet började Gullholmen att bli en eftertraktad semes
terort. På 1930-talet öppnades ett pensionat, som 1942 övertogs av Reso. 
Som mest kunde nära 400 gäster erbjudas logi, varav ett hundratal på 
Gullholmenön. 

På 1930-talet började en del av sommargästerna att köpa fastigheter på 
Gullholmen. Detta i förening med att utflyttade släktingar behållit hus på 
Gullholmen, har resulterat i att en mycket stor del av fastighetsägarna idag 
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inte längre är bofasta på ön (kartogram 5). Den låga andelen årsboende på 
Gullholmen framgår av kartogram 6. 

Kartogram 4. Yrkesverksam befolkning på Gullholmen 1930 och 1974. 

1930 

1974 
EH3 R skare 
i Sjömän • Skeppar« 

Servie» 
m Hantverk och Industri 
WÊÊ Tjänstemän 
• övriga 

Källa: Bergqvist, Engelbrektsson, Thieme 1975, s. 27. 
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Figur 2. Ålders- och könsfördelning på Gullholmen 1972. 
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Källa: Bergqvist, Engelbrektsson, Thieme 1975, s. 25. 

Figur 3. Befolkningssammansättning i procent av totalbefolkning på 
Gullholmen 1860-1972. 

vuxna 

1805 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1970 

Källa: Bergqvist, Engelbrektsson, Thieme 1975, s. 23. 
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Kartogram 5. Husägare ej bosatta på Gullholmen 1930,1940,1960 och 
1972 enligt fastighetslängder. 

1940 

a 

'..P* V/ 

i'>h{ 
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/ A »  
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1972 

Källa: Bergqvist, Engelbrektsson, Thieme 1975, s. 28. 
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Kartogram 6. Årsboende på Gullholmen 1975. 

t fy (v 

& o 
TChpo^o 

°Q 01°̂  
O» ,Ol &CÏ 

=0. , ̂  fes I 
lgb oc^t? <£?a 

Källa: Bergqvist, Engelbrektsson, Thieme 1975, 5\ 29. 
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Familj, hushåll och demografisk 
förändring 1850-1930 

Vi övergår nu till en ganska detaljerad analys av Gullholmens befolk
ningsutveckling 1850-1930. 

Åldersrelaterad och total tillväxt 
Befolkningsutvecklingen i Gullholmen 1850-1920 framgår av tabell 1. 
Tabellen utvisar den manliga och kvinnliga befolkningens storlek vart 
femte år fördelad på åldrarna 0-14, 15-59 och 60 år och äldre samt 
femårsgenomsnittet i befolkningstillväxten. 

Tabell 1. Befolkningsutvecklingen på Gullholmen 1850-1920. 

0-14 15--59 60- Totalt Tillväxt 
Män Kv Män Kv Män Kv Män Kv /är 

1850 67 70 82 88 6 15 155 173 
1855 72 81 112 130 7 15 191 226 26 
1860 82 84 126 147 14 15 222 246 22 
1865 83 84 133 158 16 19 232 261 21 
1870 90 76 127 166 10 18 227 260 -2 
1875 84 79 147 158 10 26 241 263 2 
1880 100 85 150 170 11 30 261 285 22 
1885 107 118 159 173 14 33 280 324 23 
1890 105 129 199 201 21 38 325 368 23 
1895 94 115 203 222 28 43 325 380 21 
1900 90 113 215 230 27 49 332 392 21 
1905 99 126 200 234 36 55 335 415 21 
1910 137 136 203 239 38 58 378 433 21 
1915 155 139 208 226 39 65 402 430 -2 
1920 135 115 190 224 60 74 385 413 -19 

Källa: Demografiska Databasen 
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Den långvariga Stagnationen i Gullholmens befolkningsutveckling 
bröts på 1850-talet. Andra hälften av 1800-talet kännetecknas av en 
påfallande jämn befolkningstillväxt endast interfolierad av den markanta 
stagnationen 1865-1875. 30-årsperioden 1880-1910 avtecknar sig som 
en period av mycket jämn och hög tillväxt. Den sammanfaller med 
kulminationsfasen i det "förindustriella" havsfisket på Gullholmen. 

Under periodens sista decennium, 1910-talet, inträdde sedan en tillba
kagång i befolkningsutvecklingen. Fraktfarten som nu var huvudnäring 
blev, som nämnts, allt mindre lönsam. 

Gullholmens ålders- och könsfördelning 1860,1900 och 1930 framgår 
av ålderspyramidema i figur 4. Fiskeförsamlingen har en progressiv 
åldersprofil vid de bägge första mättillfällena. Särskilt markant är den 
progressiva åldersfördelningen 1860 då barnaåldrarna 0-14 år svarar för 
cirka 40 procent av totalbefolkningen. Sambandet mellan befolknings
pyramidernas breda bas och fertilitetsutvecklingen kommer att behandlas 
senare. 

Åldersfördelningen 1930 är präglad av den demografiska stagnationen. 
Pyramidens bas är smal och ansvällningen av de högre åldersklasserna 
inledd. 

De arbetsföra åldrarnas (15-64 år) andel av totalbefolkningen håller sig 
anmärkningsvärt konstant (54,0, 61,0 och 58,0 procent vid de tre mättill
fällena). Åldringarna slutligen har en låg men stigande andel av totalbe
folkningen (4,3 procent 1850 och 8,4 procent 1910). 

Om vi ser till befolkningens könsfördelning kan vi konstatera att det 
föreligger ett klart kvinnoöverskott i fiskeläget under hela perioden. 
Könsproportionerna i den arbetsföra befolkningen avviker endast obetyd
ligt från totalbefolkningens 1860 och 1900. Fisket sysselsätter ännu vid 
denna tid ett betydande antal kvinnor. 1930 är däremot mansöverskottet i 
den yngre arbetskraften mycket påtagligt. Nedläggningen av fiskeindust
rin på Gullholmen och det industriella havsfiskets dominans resulterar 
sedan i en extremt sned könsfördelning med stark manlig dominans, något 
som mycket klart framgår av den tidigare redovisade ålders- och köns
pyramiden för år 1972 (figur 3). 

Den sneda könsfördelningen bland de äldre är iögonenfallande i 
ålderspyramidema. Delvis förklaras den av den manliga överdödligheten 
och inslaget av änkor i befolkningen, ett förhållande som senare skall 
relateras till dödsorsakspanoramat. 
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Figur 4. Åldersfördelningen på Gullholmen I860,1900 och 1930. 
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Källa: Bergqvist, Engelbrektsson, Thieme 1975, s. 24-25. 
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Innan vi mer i detalj granskar de olika delkomponenterna i Gullholmens 
befolkningsutveckling skall vi kasta en översiktlig blick på födelseöver
skott och nettoflyttning (tabell 2). 

Tabell 2. Befolkningstillväxten på Gullholmen fördelad på födelseöver
skott och nettoflyttning 1851-1900. Absoluta tal. 

Till Födelse Flyttnings
växt överskott netto 

1851-1860 135 59 76 
1861-1870 24 12 12 
1871-1880 44 62 -18 
1881-1890 138 98 40 
1891-1900 29 63 -34 

Källa: Demografiska Databasen 

Fiske församlingen redovisar ett födelseöverskott under samtliga tioårs
perioder. Reproduktionen svarar för den övervägande delen av befolk
ningstillväxten med undantag för 1850-talet då nettomigrationen uppgår 
till 56 procent av befolkningsökningen. 
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Reproduktionen 
Vi övergår nu till att närmare studera reproduktionen på Gullholmen under 
1800-talets andra hälft. I tabell 3 redovisas giftermålsfrekvensen för män 
och kvinnor femårsvis 1850-1899. 

Tabell 3. Vigda män och kvinnor jämte giftermålsfrekvens på Gullholmen 
1850-1899. F ernår stal. 

Vigda Giftermålsfrekvens 
Män Kvinnor Män Kvinnor 

1850-1854 7 8 9,1 9,2 
1855-1859 14 13 14,3 11,7 
1860-1864 10 12 9,1 9,8 
1865-1869 21 25 18,7 9,7 
1870-1874 19 21 16,1 16,2 
1875-1879 13 18 10,5 13,2 
1880-1884 13 14 9,7 9,6 
1885-1889 8 12 5,5 7,2 
1890-1894 14 20 8,7 10,9 
1895-1899 19 24 11,4 12,4 

Källa: Demografiska Databasen 

Den genomgående högre giftermålsfrekvensen bland kvinnorna åter
speglar det nära sambandet mellan migration och äktenskap inom den 
kvinnliga delen av befolkningen, något som vi har anledning att återkom
ma till. Vissa konjunktureilt betingade svängningar i äktenskapsbildning
en kan iakttas. Vi kan sålunda registrera en uppgång i giftermålsfrekven
sen under 1850-talets andra hälft, under perioden 1865-1874 och under 
senare delen av 1890-talet, medan särskilt 1880-talet präglas av en restrik
tiv äktenskapsmarknad. Vigselåldern bland män och kvinnor 1790-1889 
framgår av tabell 4 (födelsekohortsdata). 
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Tabell 4. Vigselålder (medel) för män och kvinnor på Gullholmen födda 
1790-1889. 

Födelseår Män Kvinnor 

1790-1799 
1800-1809 
1810-1819 
1820-1829 
1830-1839 
1840-1849 
1850-1859 
1860-1869 
1870-1879 
1880-1889 

27.0 
28.1 
26,5 
28,4 
28,4 
27,7 
28,1 

28,8 
29,0 
25,8 

29.6 
27.4 
24,9 
25.3 
27.5 
26,0 
27.4 
27,1 
25.7 
26,1 

Källa: Demografiska Databasen 

En blick på medelvigselåldern på Gullholmen under hundraårsperioden 
1790-1889 tycks inte ge något generellt stöd åt uppfattningen att gifter
målen skulle ha inträffat tidigt i fiskarbygderna. För några födclsekohorter 
av män är dock giftermålsåldern klart lägre än i riksgenomsnittet. Det 
gäller män födda 1810-1819 och 1840-1849, kohorter som konfrontera
des med goda tider för fiskerinäringen. I övrigt faller genomsnittet för 
äktenskapens ingående på Gullholmen ganska väl in i det allmänna 
svenska mönstret. Förhållandet är emellertid något mer komplicerat än så. 
Om vi nämligen isolerar den stabila fiskande kärnbefolkningen får vi ett 
visst "protoindustriellt" giftermålsmönster. I två vigselkohorter av kvar-
boende fiskare på Gullholmen 1831-50 och 1871-90, och som strax skall 
granskas ur reproduktionssynpunkt, var medelvigselåldern lägre än i 
tabell 4: 25,6 år för kvinnor och 25,7 lör män i den förra och 25,0 
respektive 25,8 i den senare. 

Innan vi närmare studerar fruktsamhetsutvecklingen på Gullholmen 
skall vi kasta en blick på det allmänna födelsetalet för män och kvinnor 
(tabell 5). 

— 25 — 



Tabell 5. Allmänna födelsetalet för män och kvinnor på Gullholmen 
1840-1899. 

Män Kvinnor 
Födda 0/00 Födda 0/00 

1840-1844 36 47,4 37 45,7 
1845-1849 25 34,5 24 30,0 
1850-1854 33 42,9 39 44,8 
1855-1859 41 41,8 38 34,1 
1860-1864 32 29,1 38 30,9 
1865-1869 38 33,8 36 28,3 
1870-1874 53 44,0 40 30,9 
1875-1879 40 32,3 51 37,5 
1880-1884 41 30,6 44 30,1 
1885-1889 31 21,5 47 28,1 
1890-1894 44 27,2 33 18,0 
1895-1899 39 23,4 42 18,0 

Källa: Demografiska Databasen 

Svängningarna i det allmänna födelsetalet är delvis relaterat till vigsel
frekvensen så som den redovisas i tabell 3. Mot periodens slut kan vi iaktta 
en klar nedgång i födelsetalen. Siffrorna återspeglar intressanta föränd
ringar i fruktsamheten. 

Den åldersspecifika fruktsamheten bland gifta kvinnor på Gullholmen 
1850-1899 framgår av tabell 6. Skärgårdsförsamlingen ligger ganska 
långt ifrån en naturlig reproduktionsnivå under 1800-talets andra hälft. 

En mer markerad ansats till fertilitetstransition får vi emellertid först 
under 1890-talet och då endast bland gifta kvinnor över 25 år. Fertilitets-
nedgången har varit klart fördröjd bland den egentliga fiskarbefolkningen. 



Tabell 6. Ålders specifik fruktsamhet (per 1000) bland gifta kvinnor på 
Gullholmen 1850-1899. 

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

1850-1859 179 323 183 236 90 
1860-1869 350 232 226 141 105 
1870-1879 200 251 236 159 76 
1880-1889 301 246 206 190 87 
1890-1899 350 187 171 170 77 

Källa: Demografiska Databasen 

Fertiliteten inom två vigselkohorter 
Vi skall nu något fördjupa analysen av reproduktionen på Gullholmen 
genom att granska familjebildningen bland fiskarna, huvudaktörerna i 
denna studie. Samtliga fiskaräktenskap, som ingåtts 1831-50 och 1871— 
90 och som gått att följa i Demografiska databasens registrering har 
studerats (utflyttare exkluderade). Endast förstagångsäktenskap med 
minst två barn och där kvinnan kunnat iakttas under hela den fruktsamma 
perioden (15-49 år) har medtagits i redovisningen. 

Med dessa reservationer ingår 25 familjebildningar i vigselkohorten 
1831-50 och 28 i vigselkohorten 1871-90. Medelvigselåldern för kvinnor 
i den första kohorten var 25,6 år och för män 25,7 år. I 12 eller knappt 
hälften av fallen var mannen yngre eller lika gammal som kvinnan. I 
endast ett fall hade kvinnan barn före äktenskapet, ett väntat resultat i 
denna schartauanska miljö. I den senare vigselkohorten var medelvigsel
åldern för kvinnor 25 år och för män 25,8 år. 115 eller drygt hälften av de 
studerade förstagångsäktenskapen var mannen yngre eller lika gammal 
som kvinnan. I inget fall hade hustrun barn före äktenskapet. 

Den summerade fruktsamheten, födelseintervallen och mödrarnas ålder 
vid sista barnets födelse inom de bägge kohorterna framgår av följande 
uppställning. 
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Kvinnor vigda: 1831-50 (n=25) 1871-90 (n=28) 

Summerad fruktsamhet (barn per kvinna) 6,8 6,5 
30 
41 

Födelseintervall (mån.) 
Ålder vid sista barnets födelse (år) 

26 
41,2 

När vi, som här, riktar strålkastaren mot fruktsamheten inom den stabila 
fiskarbefolkningen på Gullholmen får vi en väsentligt annan bild än den 
som aggregerade fruktsamhetsdata på församlingsnivå gav. Fiskarna upp
visar ingen "hutteritisk" fertilitet, dvs. tio barn eller mer per kvinna, men 
den är påfallande hög. Den beräknade summerade fruktsamheten bland 
rikets kvinnor födda 1820-31 var t.ex. 4,68 barn per kvinna. Resultaten 
pekar ganska entydigt mot att planerad inomäktenskaplig barnbegräns
ning skulle ha praktiserats bland fiskarna i den första vigselkohorten. 
Endast en mycket svag tendens mot fertilitetstransition föreligger i vig
selkohorten 1871-90. Strukturella faktorer, som i och för sig skulle kunna 
ha motiverat en tidig fertilitetsnedgång, har uppenbarligen motverkats av 
mentalitetsmässiga, främst religiöst betingade, attityder. 

— 28 — 



Figur 5. Livslinjer för fiskaren Johan Olofsson (1807-1863) och hans 
hustru Christina Eliasdotter (1810-1884). 

JOHAN OLOFSSON 
807000226(8070709-8630227) 

LIVSLINJE 
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b F 

1827 1837 
2 + 3--

V 
V 
1 1 1 

1847 1857 
4 + 5 + -

D 

11 11 1 

LIVSLINJER 
a = huvud person 
b = MA KA1- 810000294 

c = bio logiska barn 
1- 835000412 2- 837000341 3- 839000373 
4- 843000366 5- 844000382 6- 847000366 
7- 848000431 8- 851000433 

LIVSLINJE CHRISTINA ELIASDOTTER ( 1) 
810000294(8101004-8840831) 

ÅR/ÅLDER/LIVSLINJER 

1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 
+ + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 

a F V D 
b V D 
c 1 1 1 11 11 1 

LIVSLINJER 
a = huvudp erson c = biol ogiska barn 
b = MAK E1- 807000226 1- 835000412 2- 837000341 3- 839000373 

4- 843000366 5- 844000382 6- 847000366 
7- 848000431 8- 851000433 

Källa: Demografiska databasen 
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Familj och hushåll 
Hushållsstorleken på Gullholmen sjönk från 5,27 personer per hushåll 
1860 till 4,06 personer 1900 för att sedan gå ned till 3,45 personer 1930. 
Nedgången förklaras främst av tre faktorer: en ökning av andelen ensam
boende äldre, särskilt av andelen parboende äkta makar, fertilitetstransi-
tionen en bit in på 1900-talet och slutligen en minskning av andelen 
hemmadöttrar/hemmasöner i fiskarhemmen. 

För att få en närmare uppfattning om hushållens fördelning efter storlek 
under den period vi är särskilt intresserade av har vi i tabell 7 fryst 
situationen år 1890, 1900 och 1910. Tabellen återger den kyrkoskrivna 
befolkningen fördelad på hushåll vid slutet av året så som den redovisas 
i folkräkningsmanuskripten. Det kan givetvis inte uteslutas att hushållen 
var större under sommaren då åtskilliga säsongarbetare var inneboende i 
fiskarfamiljerna. 

Tabell 7. Hushåll efter storlek på Gullholmen 1890, 1900 och 1910. 
Relativ fördelning för riket 1900 och 1910. 

Gullholmen Riket 
Hushålls 1890 1900 1910 1900 1910 
storlek N % N % N % % % 

1 20 12,8 21 11,9 28 13,5 23,6 22,6 
2 18 11,5 30 17,0 35 16,8 15,7 15,7 
3 30 19,2 34 19,2 40 19,2 14,4 15,3 
4 21 13,5 33 18,7 32 15,4 12,8 13,6 
5-6 32 20,5 36 20,3 47 22,6 18,7 18,9 
7-9 30 19,2 18 10,1 22 10,6 12,4 11,6 
10- 5 3,2 5 2,8 4 1,9 2,4 2,3 

Summa 156 99,9 177 100,0 208 100,0 100,0 100,0 

Källa: Folkräkningarna 1890,1900 och 1910. Gullholmen, SCB. Histo
risk statistik, del 1, s. 84. 
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I tabell 8 har vi särskilt isolerat fiskarhushållen vid de tre folkräkning
arna omkring sekelskiftet 1900. Den mest markerade avvikelsen är den 
högre andelen hushåll med 5-9 medlemmar bland fiskarna, ett väntat 
resultat mot bakgrund av den nyss genomförda fertilitetsanalysen. 

Tabell 8. Hushåll efter storlek bland fiskare på Gullholmen 1890,1900 
och 1910. 

Gullholmen 
Hushålls 1890 1900 1910 
storlek N % N % N % 

1 9 11,8 2 2,0 16 10,8 
2 2 2,6 12 12,0 21 14,2 
3 12 15,8 23 23,0 28 18,9 
4 10 13,2 23 23,0 23 15,5 
5-6 19 25,0 22 22,0 40 27,0 
7-9 20 26,3 14 14,0 17 11,5 
10- 4 5,3 4 4,0 3 2,0 

Summa 76 100,0 100 100,0 148 99,9 

Källa: Folkräkningarna 1890,1900 och 1910. Gullholmen, SCB. 

De goda betingelserna för västkustfisket vid 1800-talets slut har lett till 
en intensifierad hushållsbildning, något som också tog sig uttryck i den 
tidigare nämnda höjningen av vigselfrekvensen. Mellan 1890 och 1900 
ökade hushållen från 128 till 177, en ökning som nästan helt förklaras av 
ett starkt stegrat antal kärnfamiljer (se tabell 9). Den största avvikelsen 
mellan Gullholmen och riket är den låga andelen ensamhushåll i den 
bohuslänska skärgårdsförsamlingen årtiondena kring sekelskiftet. Denna 
hushållskategori uppgick år 1900 endast till en dryg tiondel av samtliga 
hushåll mot nära en fjärdedel i riket. Vi lägger också märke till att andelen 
hushåll med 4-6 personer är större på Gullholmen än i landet som helhet. 
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Hushållsstorleken bestäms av de olika familjetyper som finns repre
senterade inom hushållen. Familjestrukturen på Gullholmen 1890, 1900 
och 1910 redovisas i tabell 9. Grupperingen av familjetyperna baseras på 
en variant av den förenklade version av Laslett/Walls bekanta klassifice
ringsschema som konstruerats av Eriksson-Rogers. Tre familje- och hus
hållstyper särskiljes: kärnfamiljer (även ofullständiga), storfamiljer (även 
ofullständiga) och solitära. 

Analysens huvudresultat är entydigt: den klart dominerande familjety
pen på Gullholmen var kärnfamiljen (gift par med, eller mycket undan
tagsvis, utan barn). Denna familjetyp utgjorde 58,3 procent av hushållen 
1890 för att sedan öka sin andel till 63,8 respektive 63,4 procent 1900 och 
1910. Om vi även medräknar de ofullständiga kärnfamiljerna, blir kärn
familjernas samlade andel av hushållen ännu mer framträdande: 79,4 
procent 1890,75,7 procent 1900 och 77,8 procent 1910. Det kan tilläggas 
att kärnfamiljens dominerande ställning på Gullholmen var mycket ac
centuerad redan vid den första nominativa folkräkningen 1860 (74,4%). 

De ofullständiga kärnfamiljerna uppgick ännu år 1890 till 21,1 procent 
av hushållen vilket förklaras av att åtskilliga änkor var hushålls förestån
dare sedan männen omkommit till havs, något som vi strax har anledning 
att återkomma till. 

— 32 — 



Tabell 9. Familjetyper inom hushållen på Gullholmen 1890, 1900 och 
1910. 

Familjetyp 1890 1900 1910 
N % N % N % 

1 91 58,3 113 63,9 132 63,5 
2 33 21,2 21 11,9 30 14,4 
3 - - - - 1 0,5 
4 7 4,5 10 5,6 6 2,8 
5 4 2,5 12 6,8 12 5,8 
6 1 0,6 1 0,5 5 2,4 
7 16 10,3 10 5,6 10 4,8 
8 4 2,5 10 5,6 12 5,8 

156 99,9 177 100,0 208 100,0 

Förklaringar: 

1 = Kärnfamilj: gift par med eller utan barn 
2 = Ofullständig kärnfamilj: ogift kvinna med barn/änka 

eller änkling med barn 
3 = Storfamilj: gift par med ett gift barn/gift par 

med ett föräldrapar 
4 = Ofullständig storfamilj: änka eller änkling med gift 

barn/gift par med en förälder 
5 = Solitära familj er/hushåll: ensamstående änka 
6 = Solitära familj er/hushåll: ensamstående änkling 
7 = Solitärafamilj er/hushåll: ensamstående ogift person 

(man eller kvinna) 
8 = okänd eller annan kombination 

Källa: Folkräkningarna 1890,1900 och 1910. Gullholmen, SCB. 
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I tabell 10 har familjetyperna inom fiskarhushållen särredovisats. Kärn
familjen är nu mer dominerande (74-82 procent av hushållen). Inkluderas 
ofullständiga kärnfamiljer är nio av tio hushåll på Gullholmen 1900 och 
1910 kärnfamiljer. 

Tabell 10. Familjetyper inom fiskarhushållen på Gullholmen 1890,1900 
och 1910. 

Familjetyp 1890 1900 1910 
N % N % N % 

1 52 74,3 84 84 102 82,9 
2 
Q 

6 8,6 7 7 8 6,5 
D 
4 
C 

2 2,9 4 4 4 3,3 
J 
6 1 1,4 1 1 3 2,4 
7 8 11,4 2 2 2 1,6 
8 1 1,4 2 2 4 3,3 

70 100,0 100 100,0 123 100,0 

Förklaringar: 

1 = Kärnfamilj: gift par med eller utan barn 
2 = Ofullständig kärnfamilj: ogift kvinna med barn/änka 

eller änkling med barn 
3 = Storfamilj: gift par med ett gift barn/gift par med ett föräldrapar 
4 = Ofullständig storfamilj: änka eller änkling med gift 

barn/gift par med en förälder 
5 = Solitära familjer!hushåll: ensamstående änka 
6 = Solitära familjer/hushåll: ensamstående änkling 
7 = Solitärafamilj er/hushåll: ensamstående ogift person 

(man eller kvinna) 
8 = okänd eller annan kombination 

Källa: Folkräkningarna 1890,1900 och 1910. Gullholmen, SCB. 
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Utvidgade familjer (storfamiljer) var sällsynta bland sekelskiftets fis
kare på Gullholmen. Varken 1890 eller 1900 förekommer något exempel 
på att ett gift par har gifta bam eller föräldrarna i det egna hushållet. Även 
ofullständiga utvidgade familjer var ovanliga bland fiskarbefolkningen. 
Två förklaringar kan anges till den låga andelen komplexa familjer. 
Ekonomin var ensidig, och då antar vi att det finns ett samband mellan en 
diversifierad agrar ekonomi och komplexa hushåll. Den andra förklaring
en som kan föras fram är att fisket i kombination med de korta avstånden 
i fiskeläget—Kjellman räknar med att promenadavståndet mellan de från 
varandra längst bort belägna fastigheterna inte överskred 15 minuter — 
underlättade bibehållandet av ofullständiga kärnfamiljer med änkor som 
hushållsföreståndare. Gifta barn fanns nästgårds, som kunde utöva tillsyn 
och vid behov biträda vid diverse göromål. 

Löfgren har noterat att familjelag/vadlag bestående av fäder och söner 
var vanliga bland svenska fiskare. Han har sett denna speciella arbetsor
ganisation inom fisket som en huvudförklaring till det stora antalet hem
masöner i fiskarhushållen i de av honom studerade halländska kustbyg
derna. Vi skall närmare pröva den eventuella förekomsten av detta 
samband på Gullholmen. 

I tabell 11 och 12 har andelen hemmavarande söner och döttrar i hushåll 
konstituerade av fullständiga och ofullständiga kärnfamiljer framräknats 
dels för totalbefolkningen och dels för fiskarna. Resultaten är delvis 
överraskande. Endast omkring en femtedel av kärnfamiljerna har sålunda 
haft vuxen son boende i det egna hushållet. Kärnfamiljer med två eller 
flera vuxna söner boende hemma har starkt reducerats under perioden: 
från 21 procent bland fiskarna 1890 till 7 procent 20 år senare. I de 
ofullständiga kärnfamiljerna, där änkor dominerade som hushållsföre
ståndare, har hemmasönerna bättre hävdat sin ställning. 



Tabell 11 .Fullständiga och ofullständiga kärnfamiljer med hemmavaran
de barn över 15 år på Gullholmen 1890,1900 och 1910. 

1890 1900 1910 
N % N % N % 

Fullständiga 
kärnfamiljer 91 113 132 

1 son 22 24,1 23 20,4 22 16,7 
2> 14 15,3 20 17,7 10 7,6 

1 dotter 28 30,7 25 22,1 23 17,4 
2> 11 12,0 20 17,7 17 12,9 

Ofullständiga 
kärnfamiljer 33 21 30 

1 son 17 51,5 4 19,0 10 33,3 
2> 6 18,1 5 23,8 6 20,0 

1 dotter 12 36,3 11 52,4 15 50,0 
2> 7 21,2 1 4,8 6 20,0 

Förklaringar: 

Söner = makarnas gemensamma eller makens/makans från tidigare gif
te (även oä), styvsöner, fostersöner, gifta hemmaboende söner. Samma 
för döttrar. 

Källa: Folkräkningarna 1890,1900 och 1910. Gullholmen, SCB. 

— 36 — 



Tabell 12. Fullständiga och ofullständiga kärnfamiljer med hemmavaran
de barn över 15 år bland fiskare på G ullholmen 1890,1900 och 1910. 

Fullständiga 
kärnfamiljer 

1 son 
2> 

1 dotter 
2> 

Ofullständiga 
kärnfamiljer 

1 son 
2> 

1 dotter 
2> 

1890 
N % 

52 

12 23,1 
11 21,2 

21 40,1 
6 11,5 

6 

3 50,0 

1 16,7 
2 33,3 

1900 
N % 

84 

13 15,5 
18 21,4 

22 26,2 
16 19,0 

7 

1 14,3 
2 28,6 

3 42,9 
1 14,3 

1910 
N % 

102 

18 17,6 
7 6,9 

16 15,7 
15 14,7 

8 

1 12,5 
4 50,0 

4 50,0 
4 50,0 

Förklaringar: 

Söner = makarnas gemensamma eller makens/makans frän tidigare gif
te (även oä), styvsöner, fostersöner, gifta hemmaboende söner. Samma 
för döttrar. 

Källa: Folkräkningarna 1890,1900 och 1910. Gullholmen, SCB. 
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Två viktiga slutsatser kan dras av det iakttagna. Familjen som arbetsor
ganisation/vadlag har inte spelat någon avgörande roll på Gullholmen 
årtiondena kring sekelskiftet och har dessutom varit i avtagande. Det är 
uppenbart att fiskebesättningarna främst byggts upp över familje- och 
hushållsgränserna, något som bör ha underlättats av det sammanpressade 
fastighetsbeståndet. 

Tabellerna 11 och 12 ger ett oväntat besked även i ett annat avseende. 
Vuxna hemmadöttrar har spelat en väl så viktig roll som hemmasönerna 
i kärnfamiljerna i fiskarhushållen på Gullholmen. De har naturligtvis 
biträtt vid saltning och rensning av fisk samt i hushållsarbetet. Den 

Figur 6. De äldres boendemönster på Gullholmen 1880,1910 och 1940. 
Procent. 

OS] " e nsamboende 
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• * umboende med ogifta barn 
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S • hushjll vari ingir barnbarn 

IIJ jj j • samboende med troligen obesläktad person 

|£*3 • i församlingen skrivna (inçir i ensamhushållen) 

1880 2 - 1910 3 -1940 
-41 N- 95 N -  125 

80 -

70 -

60 . 

50 

40 .  

30 .  

20 -

1 0  

k MÜ1UMIH M. 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Källa: Kjellman 1984, s. 48. 
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överraskande stora andelen familjer med hemmadöttrar utgör emellertid 
också en viktig motinstans mot den tidigare forskningens försök att ge en 
uteslutande ekonomisk-deterministisk förklaring till familjestrukturen i 
svenska fiskesamhällen. Kjellman har också i sin detaljerade analys av de 
äldres boendemönster på Gullholmen funnit att ogifta döttrar stannade 
kvar hos sina åldriga föräldrar längre än som var vanligt på andra håll 
(Figur 6 och 7). Den gammalschartauanska religionen skall ha skapat 
kulturella normer som på ett särskilt sätt reglerade separationsförfarandet 
mellan generationerna i skärgårdsförsamlingen. 

Figur 7. Ogifta barn i äldre hus häll på Gullholmen 1880,1910 och 1940. 
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Källa: Kjellman 1984, s. 49. 
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I tabellerna 13-18 har vi i femårsklasser grupperat hela fiskarbefolk
ningen på Gullholmen 1890,1900 och 1910 med fördelning på män och 
kvinnor efter familjemedlemmarnas relation till hushållsföreståndarna. 
Indelningen ger mycket klara utslag och konfirmerar de tidigare vunna 
resultaten. Fiskarhushållen har genomgående haft en mycket enkel struk
tur med få anställda och inneboende släktingar. De korta avstånden har, 
som nämnts, underlättat hushållsbildningen bland de äldre. 

Tabell 13. Ställning inom hushållet fördelat på åldersklasser blandfiskare 
på Gullholmen. 1890. MÄN. 

Ålder Hushålls- Barn Släktingar Tjänstefolk Inneboende 
föreståndare till till till (fosterbarn etc) 

0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-

2 
17 
6 

11 
17 
6 
8 
2 
4 
3 

16 
25 
27 
24 
9 
3 
3 
2 

1 

1 

1 

1 

76 110 3 

Källa: Folkräkningen 1890. Gullholmen. SCB. 

— 40 — 



Tabell 14. Ställning inom hushålletfördelat på åldersklasser blandfiskare 
på Gullholmen. 1900. MÅN. 

Ålder Hushålls- Barn Släktingar Tjänstefolk Inneboende 
föreståndare till till till (fosterbarn etc) 

0-4 - 23 1 
5-9 - 19 -

10-14 - 14 1 
15-19 - 27 -

20-24 1 24 -

25-29 9 11 -

30-34 12 1 -

35-39 5 - -

40-44 18 1 -

45-49 10 1 -

50-54 12 - -

55-59 15 - 1 
60-64 7 - -

65-69 8 - -

70- 3 - 1 

100 121 4 

Källa: Folkräkningen 1900. Gullholmen. SCB. 
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Tabell 15. Ställning inom hushållet fördelat på åldersklasser blandfiskare 
på Gullholmen. 1910. MÄN. 

Ålder Hushålls- Barn Släktingar Tjänstefolk Inneboende 
föreståndare Ull till till (fosterbarn etc) 

0-4 _ 56 1 _ 

5-9 - 30 1 2 
10-14 - 20 1 -

15-19 - 19 -

20-24 1 15 1 -

25-29 10 12 1 -

30-34 21 3 2 -

35-39 16 3 - -

40-44 14 - - 1 
45-49 6 - - -

50-54 20 2 - -

55-59 9 - - -

60-64 9 - - -

65-69 11 - - -

70- 7 - - -

124 161 7 3 

Källa: Folkräkningen 1910. Gullholmen. SCB. 
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Tabell 16. Ställning inom hushålletfördelat på åldersklasser bland fis kar e 
på Gullholmen. 1890. KVINNOR. 

Ålder Hushålls-
före

ståndare 

Maka Barn Släktingar 
till üll tUl 

Tjänste
folk 
till 

Inne
boende 
(foster

barn etc) 

0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-

2 
6 

12 
10 
10 
9 

2 
3 
1 

24 
36 
27 
16 
10 
10 
3 
1 
1 

58 128 

Källa: Folkräkningen 1890. Gullholmen. SCB. 



Tabell 17. Ställning inom hushålletfördelat på åldersklasser blandfiskare 
på Gullholmen. 1900. KVINNOR. 

Ålder Hushålls-
före

ståndare 

Maka Barn Släktingar 
till till till 

Tjänste 
folk 
till 

Inne
boende 
(foster

barn etc) 

0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45^49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-

3 
11 
10 
6 
9 

12 
10 
11 
7 
3 
3 

21 
19 
32 
35 
17 
9 
2 
3 
1 

1 

1 

1 
2 

1 
2 
1 

1 
1 

85 139 

Källa: Folkräkningen 1900. Gullholmen. SCB. 

— 44 — 



Tabell 18. Ställning inom hushållet fördelat på åldersklasser bland fiska
re på Gullholmen. 1910. KVINNOR. 

Ålder Hushålls- Maka 
föreståndare till 

0-4 - -

5-9 - -

10-14 - -

15-19 - -

20-24 - 1 
25-29 - 20 
30-34 - 19 
35-39 4 13 
40-44 - 11 
45-49 - 5 
50-54 2 7 
55-59 2 11 
60-64 2 8 
65-69 3 7 
70- 15 1 

28 103 

Släktingar Tjänste- Inne-
till folk boende 

till (foster
barn etc) 

2 
1 

1 - 3 
1 

2 
1 

1 

1 - 1 
1 1 

1 
3 

8 3 9 

Barn 
till 

38 
37 
25 
23 
24 
15 
2 
4 
1 
2 
2 

173 

Källa: Folkräkningen 1910. Gullholmen. SCB. 



Dödligheten 
Vi övergår nu till en analys av dödlighetsmönstret på Gullholmen. Tabell 
19 visar allmänna dödstalet för män och kvinnor 1840-1919. 

Tabell 19. Allmänna dödstalet för män och kvinnor på Gullholmen 1840-
1919. 

Män Kvinnor 
Döda (N) 0/00 Döda (N) 0/00 

1840-1844 25 32,9 27 33,3 
1845-1849 19 26,2 16 20,0 
1850-1854 24 31,2 26 29,9 
1855-1859 18 18,4 20 17,9 
1860-1864 27 24,5 19 15,4 
1865-1869 41 36,4 38 29,9 
1870-1874 32 27,1 27 20,8 
1875-1879 37 29,8 27 19,9 
1880-1884 20 14,9 18 12,3 
1885-1889 (7) 14,4 17 10,1 
1890-1894 27 16,7 20 10,9 
1895-1899 24 14,4 19 9,8 
1900-1904 20 12,1 21 10,6 
1905-1909 27 15,6 25 11,9 
1910-1914 26 13,5 22 10,1 
1915-1919 25 12,6 29 13,4 

Källa: Demografiska Databasen 

De könsspecifika dödstalen för män och kvinnor faller som väntat 
kontinuerligt under perioden. Mortalitetstransitionen är snabbare bland 
kvinnorna; redan i slutet av 1880-talet ligger den kvinnliga mortali tetsfre
kvensen omkring 10 promille. Vi lägger också märke till att mortalitets-
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fallet under perioden ännu uppvisar påtagliga oregelbundenheter. Särskilt 
noterbartärden ökade dödligheten under tidigt 1850-tal och sent 1860-tal. 
Dödlighetsuppgången under krisåren i slutet av 1860-talet kan förefalla 
egendomlig med tanke på den förhållandevis goda nutritionsnivån i 
fiskeläget. 

Vi skall nu närmare studera mortalitetsnedgången i Gullholmen och 
börjar med att kasta en blick på spädbarnsdödligheten. I tabell 20 redovi
sas spädbarnsdödligheten 1850-1899 med fördelning av de döda på dagar. 
De dödfödda, som under perioden uppgick till 13 eller 16 promille av 
samtliga födda, har ej medtagits i tabellen. 

Tabell 20. Spädbarnsdödlighet på Gullholmen 1850-1899. 

Födda Döda Döda Döda 0/00 
<7 dag 7-30 dag <1 år 

1850-1859 151 9 9 22 146 
1860-1869 144 7 4 14 97 
1870-1879 184 6 9 20 109 
1880-1889 163 2 4 13 80 
1890-1899 158 1 5 18 114 

Källa: Demografiska Databasen 

Spädbarnsdödligheten, som under 1850-talet ligger i paritet med den 
svenska riksnivån (14,6 %), är förhållandevis låg under 1800-talets sista 
årtionden. Vi lägger bl.a. märke till att dödligheten under den första 
levnadsveckan närmast är negligerbar under 1890-talet. Spädbarnsdöd
ligheten på Gullholmen under 1800-talets andra hälft avspeglar en situa
tion där amning var vanligt förekommande och där kvinnoarbetet inte lade 
hinder i vägen för spädbamsomsorgen. Uppgången i spädbarnsdödlighe
ten på 1890-talet, helt beroende på dödligheten mellan 30-365 dagar, visar 
samtidigt vilken känslig indikator på barnahälsa som spädbarnsdödlighe
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ten fortfarande utgjorde vid denna tid. En fortsatt och snabb sänkning av 
mortalitetsfrekvensen bland spädbarn mot moderna nivåer får vi först 
under 1900-talets första årtionden. 

De förut nämnda könsspecifika skillnaderna i mortalitetstransitionen på 
Gullholmen ges en mer detaljerad beskrivning i tabell 21, som redovisar 
den ålders- och könsspecifika dödligheten med beaktande av civilstånd 
1837-1890. Dödligheten bland män är som väntat högre än bland kvinnor 
i samtliga åldersgrupper med undantag av åldrarna 0-1, 5-9, 10-14, 
60-64 och 90-94 år. I vissa åldersklasser är den könsspecifika mortali-
tetsskillnaden överraskande stor. Det gäller främst åldersklasserna 40-49 
år. 
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Tabell 21. Åldersspecifik dödlighet bland män och kvinnor på Gullholmen 
1837-1890. 

Ålder Gifta Ogifta Totalt 
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

0 0.0 0.0 155.2 173.2 155.2 173.2 
2-4 0.0 0.0 32.3 29.9 32.3 29.9 
5-9 0.0 0.0 11.4 12.4 11.4 12.4 
10-14 0.0 0.0 4.0 5.7 4.0 5.7 
15-19 0.0 0.0 10.0 4.6 10.0 4.6 
20-24 12.5 0.0 17.7 6.7 17.3 5.8 
25-29 12.4 4.3 13.7 9.3 13.1 7.0 
30-34 8.3 8.4 15.7 0.0 10.5 5.6 
35-39 24.2 7.4 0.0 8.0 19.0 7.6 
40-44 18.9 4.2 18.5 9.1 18.8 5.8 
45-49 19.1 2.5 67.8 8.5 25.1 4.7 
50-54 20.8 3.3 40.0 16.1 23.2 9.0 
55-59 47.2 17.2 57.1 12.1 49.2 14.6 
60-64 27.4 53.6 37.0 25.0 30.8 36.6 
65-69 73.2 74.1 95.9 66.0 83.3 68.3 
70-74 30.3 113.2 120.0 57.6 84.3 68.3 
75-79 0.0 83.3 137.9 88.2 90.9 87.7 
80-84 153.8 0.0 142.9 109.1 150.0 103.4 
85-S9 0.0 0.0 400.0 76.9 400.0 76.9 
90-94 0.0 0.0 0.0 1000.0 0.0 833.3 
Sakn. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Källa: Demografiska Databasen 
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Sambanden civilstånd och dödlighet är de delvis väntade. Överdödlig
heten bland ogifta män är störst i åldrarna 45-54 år vilket på det schar
tauanska Gullholmen inte främst förklaras av livsstilsfaktorer som alko
holvanor. Om vi ser till civilståndets inverkan på den kvinnliga 
dödligheten lägger vi vidare märke till att de gifta kvinnorna endast 
uppvisar en större dödlighet än de ogifta i åldersbandet 30-34 år. 

Dödsorsakspanoramat kommer inte att bli föremål för särskild behand
ling i detta sammanhang. Det är emellertid uppenbart att drunkningso-
lyckor bland den manliga fiskarbefolkningen i betydande mån förklarar 
de nyss iakttagna könsspecifika dödlighetsmönstren. Tabell 22 visar an
talet drunkningsolyckor tioårsvis 1801-1860 bland män i relation till 
samtliga avlidna män i åldersbanden 0-15,16-30,31-45,46-60 och 61-
Endast uppgifter om dödsfall genom klart belagda drunkningsolyckor har 
medtagits. Självmord genom drunkning (1 fall), som naturligtvis i och för 
sig är svåra att belägga när det handlar om singeldödsfall, och dödsfall på 
grund av "vådelig händelse", "olyckshändelse" eller rapportering som 
"omkommen", har exkluderats. 

Tabell 22. Döda genom drunkningsolyckor på Gullholmen 1801-1860 
(män). 

Döda Dr. Döda Dr. Döda Dr. Döda Dr. Döda Dr. 
0-15 16-30 31-45 46-60 61-

1801-1810 27 _ 13 2 13 1 11 1 8 
1811-1820 17 2 2 2 10 3 7 1 4 
1821-1830 13 - 3 2 4 1 5 2 9 
1831-1840 19 - 7 4 8 - 10 1 10 
1841-1850 26 2 3 3 7 3 10 4 4 
1851-1860 29 2 2 2 7 5 4 2 8 

Summa 131 6 30 15 49 13 47 11 43 

Källa: Död- och begravningsbokför Gullholmen 1795-1861. Göteborgs 
landsarkiv. 
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Att omkomma genom drunkning har varit en betydande dödsrisk bland 
den manliga skärgårdsbefolkningen i Bohuslän under den här aktuella 
perioden. Av samtliga avlidna män (126) i åldrarna 16-60 år på Gullhol-
men 1801-1860 har 39 eller 31 procent dött genom drunkning. I ålders
bandet 16-30 år svarar drunkning för varannan dödsorsak. Män över 60 
år har ty dligen endast sporadiskt deltagit i fisket eftersom endast en person 
i denna ålderskategori drunknat under perioden. Iakttagelsen stämmer väl 
överens med etnologiska uppgifter om att äldre fiskare övergick till det 
lättare och mindre riskabla hemmafisket i småbåtar vid kusten. Gamla 
fiskare brukade också en bit in på 1900-talet ta sig an den s.k. badgästseg
lingen. Det kan vidare noteras att ingen kvinna finns antecknad i dödboken 
som avliden på grund av drunkning under de studerade sex årtiondena. 

Tre förlisningar då båtlag om tre personer går under inträffade under 
perioden (1807,1830 och 1849). Den största olycka som drabbade Gull-
holmsfiskarna under 1800-talet inträffade den 8 augusti 1877 då 12 
personer omkom vid fiske utanför Norge. 

Migrationen 
Hy ttningsintensiteten på Gullholmen är under den studerade perioden låg. 
Som framgår av figur 8 så når migrationsintensiteten över 100 promille 
endast under tioårsperioden 1865-1874. Iakttagelsen är något överraskan
de och stämmer inte med en av kustprojektets utgångshypoteser nämligen 
att kustområden är mer mobila än andra agrara områden. Öförsamlingarna 
har emellertid lägre flyttningsintensitet än församlingar som inte gränsar 
mot vatten. Figur 8 avslöjar också ett annat viktigt förhållande. Den ännu 
vid 1800-talets mitt påfallande höga inomsocknes rörligheten har medfört 
att den samlade flyttningsintensiteten inte stiger vid århundradets slut och 
efter sekelskiftet trots en ökad utflyttning. En bidragande orsak till den 
höga inomsocknes rörligheten och den låga utomsocknes migrationen har 
utan tvivel varit den höga giftermålsendogamin. Bland de 24 par som 
vigde sig tioårsperioden 1841-1850 var i 17 fall bägge kontrahenterna 
från Gullholmen. 
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Figur 8. Migrationen på Gullholmen 1825-1925. 

M inflyttning • cirkücr flyttning H utflyttning 

Källa: Demografiska databasen 

I tabell 23 har Gullholmens utomsocknes flyttningsfält 182Q-1894 
grupperats med fördelning av flyttningarna på grannförsamlingar, städer 
och övriga församlingar. Grannförsamlingarna har inte haft den dominans 
som man kanske gäma föreställer sig. Kontakterna med de västsvenska 
städerna har dessutom som väntat varit begränsade. Den kvinnliga utflytt
ningen har dock mot periodens slut i betydande utsträckning börjat rikta 
sig mot urbana miljöer. Det är då inte i första hand Göteborg utan de 
bohuslänska kuststäderna med sin husliga arbetsmarknad och fiskein
dustri som attraherat. Först under 1890-talet har den kvinnliga utflyttning
en i större utsträckning riktat sig mot Göteborg. 



Tabell 23. Gullholmens flyttningsfält 1820-1894 fördelat på grannför
samlingar, städer och övriga församlingar. 

Inflyttning Utflyttning 
Män Kvinnor Män Kvinnor 
N % N % N % N % 

Grannförs. 66 38,9 123 55,2 42 25,8 88 26,0 
Städer 10 5,9 15 6,7 5 3,1 84 24,8 
Övriga förs. 94 55,3 85 38,1 116 71,2 167 49,3 

Summa 170 100,0 223 100,0 163 100,0 339 100,0 

Källa: Demografiska Databasen 

Emigrationen från Gullholmen har varit förhållandevis obetydlig. Mel
lan 1861-1900 utvandrade endast 24 personer till Nordamerika. Den låga 
utvandringen beror utan tvivel på att Gullholmen, i motsats till de väst
svenska jordbruksbygderna, inte drabbades av 1880-talets agrarkris. 
Tvärtom kunde man dra nytta av den växande fiskekonsumtionen i främst 
Göteborgsregionen. Toppåren var 1888 och 1893 då sex personer emigre
rade vartdera året. Om vi undantar en vad avser destinationsland oklar 
utvandring av sex sjömän på 1860-talet tycks Gullholmens första ameri
kaemigranter ha varit bröderna Albin och Nils Lund, som bägge utvand
rade 1886. Den förre står i utflyttningslängden antecknad som fiskare den 
senare som sjöman. 

I tabell 2 visade vi att Gullholmen efter 1870 uppvisar en negativ 
flyttningsbalans. Det könsspecifika flyttningsnettot 1837-1922 framgår 
av tabellerna 24 och 25. Tabellerna visar att Gullholmen från sekelskiftet 
1900 förvandlats till en utflyttningsförsamling. Särskilt den kvinnliga 
utflyttningen stiger nu kraftigt. 
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Tabell 24. Total in- och utflyttning bland män på Gullholmen 1837-1922. 

Period N 0/00 Netto 
In Ut In Ut N 0/00 

1837-1839 5 4 .0116 .0093 1 .0023 
1840-1844 11 15 .0145 .0197 -4 -.0053 
1845-1849 11 12 .0152 .0166 -1 -.0014 
1850-1854 20 16 .0260 .0208 4 .0052 
1855-1859 20 14 .0204 .0143 6 .0061 
1860-1864 7 1 .0064 .0009 6 .0055 
1865-1869 16 15 .0142 .0133 1 .0009 
1870-1874 16 20 .0136 .0169 -4 -.0034 
1875-1879 22 14 .0177 .0113 8 .0065 
1880-1884 10 9 .0075 .0067 1 .0007 
1885-1889 29 15 .0201 .0104 14 .0097 
1890-1894 19 28 .0118 .0173 -9 -.0056 
1895-1899 21 16 .0126 .0096 5 .0030 
1900-1904 17 40 .0103 .0242 -23 -.0139 
1905-1909 22 26 .0127 .0150 -4 -.0023 
1910-1914 27 24 .0140 .0125 3 .0016 
1915-1919 22 46 .0111 .0232 -24 -.0121 
1920-1922 8 14 .0069 .0121 -6 -.0052 

Källa: Demografiska Databasen 
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Tabell 25. Total in- och utflyttning bland kvinnor på G ullholmen 1837-
1922. 

Period N 0/00 Netto 
In Ut In Ut N 0/00 

1837-1839 11 13 .0229 .0271 -2 -.0042 
1840-1844 17 22 .0210 .0272 -5 -.0062 
1845-1849 12 14 .0150 .0175 -2 -.0025 
1850-1854 23 20 .0264 .0230 3 .0034 
1855-1859 27 16 .0242 .0143 11 .0099 
1860-1864 12 17 .0098 .0138 -5 -.0041 
1865-1869 28 21 .0220 .0165 7 .0055 
1870-1874 25 38 .0193 .0293 -13 -.0100 
1875-1879 30 34 .0221 .0250 -4 -.0029 
1880-1884 22 18 .0151 .0123 4 .0027 
1885-1889 50 28 .0299 .0167 22 .0131 
1890-1894 35 39 .0191 .0213 -4 -.0022 
1895-1899 54 57 .0280 .0295 -3 -.0016 
1900-1904 54 60 .0273 .0303 -6 -.0030 
1905-1909 42 51 .0200 .0242 -9 -.0043 
1910-1914 37 52 .0170 .0239 -15 -.0069 
1915-1919 73 104 .0337 .0480 -31 -.0143 
1920-1922 35 57 .0283 .0461 -22 -.0178 

Källa: Demografiska Databasen 
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En närmare uppfattning om den könsspecifika omflyttningen under 
perioden 1837-1890 fördelad på åldrar och efter civilstånd får vi i tabel
lerna 26 och 27. Vi lägger här bl a märke till den for skärgårdsförsamlingen 
mycket höga kvinnliga utflyttningsfrekvensen i åldrarna 20-29 år. Men 
även i åldersklasserna 30-34 år kan vi se att den kvinnliga utflyttnings
frekvensen är dubbelt så hög som den manliga (56,1 resp 27,5). 

Tabell 26. Åldersspecifik inflyttning till Gullholmen 1837-1890. 

Ålder Gifta Ogifta Totalt 
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

0 0.0 0.0 8.6 5.6 8.6 5.6 
2-4 0.0 0.0 7.9 9.4 7.9 9.4 
5-9 0.0 0.0 6.4 8.8 6.4 8.8 
10-14 0.0 0.0 5.6 8.1 5.6 8.1 
15-19 0.0 0.0 19.0 48.3 19.0 49.2 
20-24 100.0 74.1 36.6 68.7 41.8 69.4 
25-29 32.2 52.1 29.4 39.1 30.6 45.1 
30-34 31.4 13.5 23.5 42.9 29.1 23.4 
35-39 10.4 7.4 32.3 28.1 15.0 15.2 
40-44 0.0 4.2 27.8 13.6 4.7 7.2 
45-49 4.8 7.4 0.0 12.7 4.2 10.9 
50-54 3.0 0.0 20.0 0.0 5.2 0.0 
55-59 8.6 12.9 14.3 0.0 9.8 6.2 
60-64 6.8 0.0 0.0 0.0 4.4 0.0 
65-69 12.2 12.3 13.7 5.1 12.8 7.2 
70-74 0.0 18.9 0.0 7.2 0.0 10.4 
75-79 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 8.8 
80-84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
85-89 0.0 0.0 0.0 38.5 0.0 38.5 
90-94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sakn. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Källa: Demografiska Databasen 
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Tabell 27. Åldersspecifik utflyttning från Gullholmen 1837-1890. 

Ålder Gifta Ogifta Totalt 
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor 

0 0.0 0.0 8.6 5.6 8.6 5.6 
2-4 0.0 0.0 3.9 7.9 3.9 7.9 
5-9 0.0 0.0 10.0 5.1 10.0 5.1 
10-14 0.0 0.0 5.6 8.1 5.6 8.1 
15-19 0.0 0.0 17.2 34.4 17.2 34.3 
20-24 0.0 37.0 34.4 78.7 31.6 73.2 
25-29 2.5 17.4 31.4 63.3 18.6 42.1 
30-34 13.2 20.3 27.5 56.1 17.4 32.4 
35-39 6.9 9.3 38.7 32.1 13.6 16.4 
40-44 9.5 4.2 37.0 13.6 14.1 7.2 
45-49 2.4 0.0 16.9 4.2 4.2 1.6 
50-54 0.0 6.5 0.0 8.1 0.0 7.2 
55-59 4.3 4.3 0.0 0.0 3.3 2.1 
60-64 0.0 0.0 12.3 8.3 4.4 4.9 
65-69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
70-74 30.3 0.0 0.0 7.2 12.0 5.2 
75-79 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 8.8 
80-84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
85-89 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
90-94 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sakn. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Källa: Demografiska Databasen 



Sammanfattning 

Gullholmens fiskeläge har upplevt två storhetstider. Den första inträffade 
under det bohuslänska sillfiskets glansperiod i slutet av 1700-talet, den 
andra årtiondena kring sekelskiftet 1900. Under bägge perioderna stimu
lerades familje- och hushållsbildningen och befolkningen växte kraftigt. 
Det högteknologiska fisket efter 1930 har på några årtionden förvandlat 
Gullholmen till en semesterort med mångdubblad sommarbefolkning. 
Den demografiska tillbakagången är ytterst extrem. 

Sambanden mellan å ena sidan fisketeknologi och å andra sidan demo
grafiskt beteende och familje- och hushållsstruktur är påtagliga men inte 
alltid de väntade. Kulturella faktorer har i vissa fall tydligt fördröjt 
strukturellt motiverade mönster. Utflyttningen från Gullholmen har varit 
mycket stark efter det industriella fiskets genombrott. Under det traditio
nella fiskets tid var migrationen däremot anmärkningsvärt måttlig. Trots 
att det riskfyllda högsjöfisket ledde till en klar manlig överdödlighet i de 
yrkesaktiva åldrarna var kvinnoöverskottet markant på det gamla Gull
holmen. 

Giftermålsendogamin har varit utbredd i äldre tid och familjebildningen 
bland fiskarna uppvisar tidvis klart "proindustriella" drag. Den gam-
malschartauanska religionen har fördröjt fertilitetstransitionen och repro
duktionen har varit hög ännu vid 1800-talets slut. Kärnfamiljen har varit 
den dominerande familjeformen och hushållsstrukturen enklare än i ag
rara områden. Fiskelagen har inte byggts upp på enskilda hushåll utan 
formerats över familje- och hushållsgränsema. 

De korta avstånden har underlättat bibehållandet av ofullständiga kärn
familjer med änkor som hushållsföreståndare. Den stora andelen fiskar
familjer med vuxna hemmadöttrar utgör en motinstans mot försöken att 
ge en övervägande ekonomisk-deterministisk förklaring till familjestruk
turen i svenska fiskesamhällen. Den gammalschartauanska religionen 
tycks ha skapat kulturella normer, som på ett särskilt sätt reglerade 
separationsförhållandet mellan generationerna. 
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Report no. 8 
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Gullholmens fiskeläge ligger utanför Orust i mellersta Bohusläns yttre 
skärgård. Tillsammans med Hasslö i Blekinge, Hållnäs i Uppland 

och Tynderö i Medelpad har Gullholmen utvalts som ett av fyra svenska 
intensivstudieområden inom det 1985 initierade nordiska forskningspro
jektet "Kustbygd i förändring 1650-1950. Familj och hushåll i nordiska 
fiskesamhällen". Projektet undersöker i ett jämförande nordiskt perspek
tiv hur demografiskt beteende, familjestruktur och hushållsstorlek i kust
bygder med fiske som huvudnäring eller viktig binäring påverkats av den 
ekonomiska och teknologiska utvecklingen. 

Denna studie av Gullholmen utgjorde ett av underlagen till den svenska 
rapporteringen vid en kustbygdssession under XXI:a Nordiska historiker
mötet i Umeå 15-19 juni 1991. 

Demografiska databasen har registrerat kyrkobokföringen på Gullhol
men fram till 1922. 

Lars-Göran Tedebrand är professor i historisk demografi vid Humanis-
tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och styresman för 
Centrum för befolkningsstudier vid Demografiska databasen, Umeå uni
versitet. 


