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Det bohuslänska - schwaa - vad kan det vara? 
Samt något om båtupptagning, båttyper, kölhalning, varv med slip, motorer. 
 
I Bohuslän säger man schwaa, men på riksspråket heter det svad eller svada. Ordet 
syftar på en slipad, slät eller hal klipphäll.1 Det bohuslänska uttalet är med sch-ljud i 
början, bokstaven w uttalas med rundade läppar ungefär som i engelskans was. 
Slutet är två a-ljud.(långt+kort) med betoningen på det första. Svada har dragits ihop 
till svaa.  
 
För att dra upp båtar på land utnyttjade man i äldre tider lätt sluttande, släta 
klipphällar, som sträckte sig ner i vattnet. Även rätt stora båtar som t ex bankskutor 
togs upp på sådana berghällar som var breda nog. En schwaa var alltså en berghäll, 
som fungerade som plats för båtupptagning2, ända fram till 1900-talets början, då 
slipar med slipvagnar på räls började komma i bruk på olika varv.3 

Stocken den 1 oktober 1806. 

Säsongens fiske på nordsjöbankarna med bankskutan 4 Nypa från Stocken har 
avslutats. Skutelaget är samlat och i färd med att dra upp sin skuta på en 
bersschwaa (bergssvada). De har valt en blankslipad, slät och lagom sluttande 
berghäll, som går ner i vattnet, så att deras båt kan flyta in en bit över den.5 Nu skall 
båten upp på land efter avslutat fiske, som pågått sedan i våras. 

Männen måste dra upp båten för hand – med egen styrka och skicklighet. Vinsch 
eller spel saknas. De är 10 kanske 12 man och deras bankskuta 12 - 13 m lång. För 
att få mer kraft använder männen block och taljor, när de drar upp båten.  

Båten dras upp en bit och läggs ner i slaget (rundningen mellan botten och sida).   
Under slaget lägger man två spiror (t ex gamla master) på vilka slaget (buken) 6 vilar. 
Man sticker in runda trästockar, även under kölen, som skutan får rulla fram på. 

Det är inget lätt jobb, men med beprövad teknik, erfarenhet och förenade krafter går 
det – meter för meter. Säkert behöver männen stärka sig emellanåt med drycken 
flepp, gjord på vispade ägg, svagdricka och brännvin. Till sist är bankskutan uppe på 
land och pallas under. Det tunga arbetet är avklarat. Skutelaget samlas fram emot 
kvällen hos skepparen för en avslutande gemensam måltid.7 

                                                           
1 Ordet förekommer i olika svenska dialekter och även i norskan och isländskan.  (SAOB).   
2 Upptagningsplatserna kallades också för bådeplanar. 
3 Slipar med en slipvagn, som gick på räls och drogs upp med motordriven vinsch eller capstanspel, 
   blev vanliga först i början av 1900-talet.  Se sid. 8. Ordet slip kommer från engelskans verb slip ´glida´. 
4 Olof Hasslöf, Bankskutor och sjöbåtar i Bohuslän från 1939 är standardverket för båttyperna. Boken gavs 
   1987 ut i ett nytryck av Båtdokumentationsgruppen. I fortsättningen refererad till som Hasslöf. 
5 Först hade båten lättats: fiskeredskap och barlast plockats ur, allt löst förts i land, och riggen tagits ner. 
6  Virket under buken kallades för buksläp. 
7 Men det händer något dramatiskt i samband med måltiden. Läs om händelsen i texten Smeden på  
   Assholmen, som blev ihjälslagen på Stocken.  Texten finns på Föreningen Stockens hemsida.  
   Egentligen hade smeden något år tidigare flyttat sitt hus från den nordöstra delen av Assholmen 
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En litografi från 1840 8 visar en bohuslänsk bankskuta, som ligger för ankar till havs 
bland våldsamma vågor. 
 
Lillebåten, som används vid fisket, verkar ligga i sjön bortom bankskutan. Den borde 
nog ha varit tryggt surrad på däck i den dramatiska sjögång som råder. 
 
Men det handlar ju om ett återgivande av verkligheten genom ett konstnärligt öga. 
 
 
 
 
 

                                                           
   ut till Årholmen (ute vid Vallerösund) och bosatt sig där. På Stocken har man emellertid alltid 
   pratat om Smeden på Assholmen. 
8 Hasslöf sid. 14.   
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Bankskutor – sjöbåtar – engelska kuttrar. 

Med de däckade bankskutorna kunde fiskarna gå ut till nordsjöbankarna och idka 
backefiske 9 från vår till höst. Varje resa tog 4 – 6 veckor. Till skillnad från det tidigare 
kustnära fisket med mindre och framför allt öppna, odäckade båtar kunde man nu nå 
fiskevatten längre bort, som gav en god fångst av kolja, torsk, långa och hälleflundra 
– det så kallade storsjöfisket med storbackor. 
  
Vid fisket ankrade man bankskutan. På däck medförde man två lillebåtar -. en större 
och en mindre, som kunde stuvas i den större. Från dem satte och drog man 
backorna – långrevarna – med ett varierande antal krokar (50 -120) beroende på 
fiskets art.10 
 
Bankskutorna var riggade med två eller tre master 11 och en högt pekande 
klyvarbom. De var klumpiga och besvärliga att hantera. Skroven var dåliga på 
kryssen och tunga i vändningen. Livet ombord var primitivt med en öppen eldstad 
under däck.12   
Under 1800-talet mätte bankskutorna 20 – 25 alnar i kölen (ca 12 – 15 meter).13 
Den tidigaste registreringen för Stocken är från 1771, då det fanns tre bankskutor: 
Nypa, Halfvåla och Grisen, vilken senare gick under med man och allt i den svåra 
stormen 1775. 14 

Bankskutorna ersattes ungefär från mitten av 1800-talet av sjöbåtar, som var mer 
lätthanterliga, hade bättre seglingsegenskaper och större sjövärdighet. Längden 
mellan stävarna varierande mellan ca 45< och 57 fot, alltså ca 13 – 17 m.15 

Mot slutet av 1800-talet och framför allt i början av 1900-talet köpte bohuslänska 
fiskare engelska kuttrar 16 i stort antal från England. Där övergick man till ångtrålare 
av järn och många träkuttrar blev till salu.  

Kuttrarna var mycket goda seglare med stor sjövärdighet. Ursprungligen var de 
seglande trålare men motoriserades efter hand på bohuslänska varv.  

Gullholmen hade tidvis ett särskilt stort antal engelska kuttrar. Även Käringön, 
Mollösund 17 och Grundsund var stora kutterhamnar. 

                                                           
  9 Fiske med långrev och krok. 
10 Ett s.k. koljebackehundre hade mellan 80 – 120 krok. 
11 Fockmast och stormast kunde läggas ner genom en anordning i däck, men inte mesanmasten, 
   som stod genom ett hål i däck. 
12 Läs mer om bankskutor och sjöbåtar i Peterson – Tullberg, Om STOCKEN – förr och nu. 
   Kapitel 10, sid. 27.  Boken finns tillgänglig på Föreningen Stockens hemsida. 
13 Hasslöf sid. 12. 
14 I en nordostlig (snö)storm, som började 29 mars, omkom 46 fiskare från Morlanda socken. 
    Med Grisen försvann 9 man från Stocken / Råön. Många båtar miste sina redskap. 
15 Enligt måtten på ritningar till 17 sjöbåtar, som byggts på Kungsviken. Hasslöf sid. 15. 
16 Se bild på den engelska kuttern Lyra på sid. 8. 
17 Se bild från Mollösund på sid. 9. 
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Under den senare hälften av 1800-talet fanns följande större båtar på Stocken / 
Råön. 

Bankskutor: Bröderna, Oskar II 18, Fritjof Nansen och Polstjärnan. Den sistnämnda 
försvann i en svår storm 1899 med 9 man ombord. 

Sjöbåtar: Vidar, Palander, Storm, Fortuna, Tre Bröder, Cavör. 

Engelska kuttrar, som från sekelskiftet och framåt - under längre eller kortare tid - 
hörde till Stocken / Råön:  Summer, Iolanthe, Union Jack, Dagry, Orlando, Harald, 
Lily, Lyra, Beatrice, Prime, Champion, John (and Emma), Energy, Godthaab, 
Charley, Fertile, Civil Lord, Sweet Home och Judith 19. 

 

             

            Modell av sjöbåt 1873. 20 

                                                           
18 Oscar II byggdes till Råön av Anders Johansson, Kungsviken. Längd mellan stävarna 47 fot. Hasslöf sid. 15. 
19 Hemmahamn var Hälleviksstrand men båten ägdes till hälften av en stockenbo.  
20 Tillverkad för fiskeriutställningen i Wien 1873. Uddevalla museum. Hasslöf sid. 28. 
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Del av ritning till sjöbåt upprättad av båtbyggaren Anders Johansson, Kungsviken. 
Efter ritningen byggde han bl a Fritjof till Edshultshall 1873.21 Längd mellan stävarna 
57 fot. 

 

 

 

 

Fiskelag med sjöbåt på Käringön, 1870-talet.22 

 

 

 

 

                                                           
21 Hasslöf sid. 15. 
22 Hasslöf sid. 45. 
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Kölhalning även på Stocken under många år. 

Den gamla metoden att göra båtbotten åtkomlig för reparation, drivning eller målning, 
som användes före sliparnas tid, var kölhalning.23  Det handlade om större båtar, 
som krängdes långt ner i ena sidan, när de låg i vattnet. 
 
En bottenhalva blev tillgänglig för reparation. När arbetet med den sidan var klar, 
vände man båten och krängde över den på andra hållet så att den andra halvan av 
bottnen kom upp. 
 
Till hjälp hade man block och taljor, ett capstanspel samt naturligtvis flera man. 
Genom att koppla wirar och tåg till masterna fick man ett bra krängningsmoment. 
Själva skrovet säkrades med kättingar. 
 
På 1880-talet flyttade ett brödrapar - Alfred och Johan Andersson - från Kungsviken 
till Stocken. De bedrev först fiske men började ca 1900 att kölhala och reparera 
skutor i Vindkistan.24  
 
Verksamheten pågick ända fram till början av 1930-talet genom deras söner. 
 
 
 
På varv med god plats och goda resurser kunde man kölhala, reparera eller 
underhålla stora, flermastade segelskepp.  
 

 
Kölhalning på varvet Kusten i Göteborg, andra halvan av 1800-talet. Hela botten på 
babordssidan av segelfartyget till vänster kan nu repareras, drivas eller tjäras.  
 

                                                           
23 Kölhalning var också ett straff, som kaptenen ombord kunde utdöma. Brottslingen halades runt i ett rep 
     under skeppets köl. Säkert i högsta grad avskräckande! 
24 ”Vinnkista” mellan Ropeberget på Orustsidan och ön Rissholmen är ett smalt men djupt sund, som lämpar 
     sig bra för kölhalning. Namnet antyder att vinden liksom ”stängdes in” där och inte var så kraftig. 
     Läs vidare i texten Drivning och kölhalning på Stocken. Den finns på Föreningen Stockens hemsida. 
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Briggen 25 Vera av Brantevik ligger kölhalad i Simrishamn. För att kränga ner ett 
fartyg behövdes erfarenhet, teknik, starka krafter och pålitliga rep, wirar och kättingar. 
Arbetet med köl och botten har påbörjats. 
 
 
Varv med sliptagning av större båtar i stället för kölhalning 
 
Metoden att kölhala stora båtar var komplicerad. Den kom efterhand ur bruk. 
I stället installerade varven slipar med slipvagnar på räls för större båtar. 
 
I Stockens närhet fanns det i början av 1900-talet några varvsrörelser, som hade 
slipar. 26 
 Vasseröds slip och varv 27     1900 
 Hälleviksstrands slip och varv    1907 
 Bolinders varv på Bassholmen    1908 
 Holmuddens varv och slip 28    1909 
 Lyckans slip i Fiskebäckskil    1910 
 Slip i Lervik, Mollösund                  ca 1910 29 

 

                                                           
25 En brigg är ett tvåmastat segelfartyg, vanligen med en dödvikt på högst 300 ton. Briggen har 
    full uppsättning råsegel på båda masterna och även ett stort gaffelsegel på den nedre delen av 
    stormasten (= den aktre masten). 
26 Ordet slip kommer från engelskans verb slip ´glida´. 
27 På Orustsidan vid Lyresund, där idag färjan till Lyr går. Vasseröd var alltså ett tidigt varv med slip, kanske  
    det tidigaste i Bohuslän. Varvsrörelsen, som Ejnar Abrahamsson övertagit 1935 från sin far, upphörde 1939. 
    I stället utvecklade han ett sågverk, som bl a levererade ekvirke till flera fiskebåtsvarv. Senare övergick han 
    till virkes- och byggmaterialhandel.   
28 På Orusts sydvästspets mot Stigfjorden. 
29 Vid Lervik fanns det ca 1910 en slip. Uppgift från Malte Skantze, Mollösund. 
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Vid den här tiden började man montera in tändkulemotorer i de ursprungligen 
motorlösa, seglande skutorna och fiskebåtarna. En verklig revolution!  

Först trodde fiskarna att motorljudet skulle skrämma bort fisken och att fångsten 
skulle bli sämre med ett kraftigt dunkande ljud i båten. 

Men snart insåg man alla fördelarna och allt fler seglande skutor motoriserades. Och 
fångsterna verkade knappast påverkas negativt. 

Tändkulemotorn (råoljemotorn) uppfanns i slutet av 1800-talet i England och 
vidareutvecklades i USA av två tyska immigranter. 

I Sverige blev motortypen mycket spridd, både som motor för framdrivning av båt och 
som stationär motor på däck för att driva en vinsch. Det fanns så småningom 65 - 70 
tillverkare i landet. 

Tändkulemotorn är lättskött, driftsäker, allätare på bränsle och har hög 
verkningsgrad. Den är kraftigt dimensionerad och slitstark. Nackdelen är att den är 
tung. 

Några tidiga motorer: 
Avance (Stockholm) ”Lysekilare” (Lysekils Mekaniska verkstad) 30, Bolinder 
(Stockholm), June-Munktell (Jönköping), Pythagoras (Norrtälje), Seffle (Säffle), 
Ideal (Göteborg). 

 
Den engelska kuttern LL 272 Lyra hade Stocken som hemmahamn 1899 -1917. Hon var byggd 1883 
med måtten 23,36 x 6,19 x 3,10 m. Hon köptes från England av ett partrederi på Stocken och blev den 
första kutter som kölhalades i Vindkistan. 
                                                           
30 Fabriken i Lysekil bytte senare namn till Skandiaverken. Motorn hette från 1920 Skandia. 
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Ankrade engelska kuttrar i Mollösund ca 1900. 
 
 
 
 
 
 
 
Var i Stockens närhet finns det någon schwaa, som användes för båtupptagning? 
 
Först får man leta upp någon tänkbar lagom sluttande, slät berghäll med djupt vatten. 
 
Hittar man ett trekantigt hål i berget, där man kunde sticka ner ett kraftigt järnstycke 
som fästpunkt för block och talja, har man ytterligare ett tecken på att hällen kunde 
ha använts för båtupptagning. Det behövdes ett kraftigt fäste i berget för block och 
talja. 
 
Tjära på berget är ett indicium, men ganska svagt! Tjäran kan ha kommit dit långt 
senare. Ofta spolades tjärklumpar eller någon tjärdunk som läckte, upp på land. 
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Fyra tänkbara båtupptagningsplatser – schwaar.  (Se kartan på nästa sida). 
 
1 På Kuskär (Koskär) norr om Måvholmen.31 Med trekantigt hål i berget. 

2 Halsarna.32 Väster om kumlet Tofta övre.  Med trekantigt hål i berget. 

3 Mjölkesolln. nordostspetsen. Liten ö intill farleden, söder om Assholmen. 

4 Strömskäret.  Egentligen inget skär utan en flack udde som hänger samman med  

   Råön. När man från Stocken går ut genom Strömmen, har man Strömskäret om 

   styrbord. Där står en skylt som anger hastigheten 5 knop. 

 

 

Trankokeri och salterier på Råön och Råholmen. 

Under den stora sillperioden 1747 - 1809 fanns på Råön intill Strömskäret ett 

trankokeri och ett salteri. Ägare till dessa liksom till de tre salterierna på Råholmen 33 

var Anders Ljungvall på Tofta gård.  

 

Efter hans död 1785 drevs verksamheten vidare av sönerna Carsten och Olof 

Ljungvall 34. En tredje son, Anders Ljungvall den yngre, blev 1782 kyrkoherde i 

Morlanda. 

 

                                                           
31 Måve = mås. 
32 Enligt Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) har hals bl a dessa två betydelser:  
    a) ”smalare, åt båda sidor sig vidgande del av sjö eller hav = sund, trångt vattendrag” 
    b) ”i hav eller sjö utskjutande landtunga, näs” 
    Halsarna  betecknar sträckan söderut efter Stockeström längs Orustlandet ner till Sörhallsudde. 
    Vattenytan smalnar av och leden blir på några ställen mycket smal och trång. Man får se upp 
    för grund på ena sidan och gå ganska nära Orustlandet. Där är djupt vatten men den farbara rännan 
    är mycket smal på några ställen (därav pluralformen).  
    Det talar för att hals i vårt fall har betydelsen a) = trång, smal passage. 
    Sörhallsudde betyder ”den södra halsens /smala passagens udde”. 
33 Stavas ibland Roholmen och ligger mellan Hagen och Råön.  Bebyggd med bodar och magasin. 
    Äldre namn: Rågholmen. 
34 Carsten på Råön och Olof på Råholmen. 
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Fyra tänkbara platser för schwaar utanför Stocken. Se sid.10. 
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   Sjöbåtar vid Käringön. Pennteckning av amiral Jacob Hägg 1884. 
   Sjöhistoriska museet, Stockholm.35 
 
 
 
    Roger Andersson     Jan Tullberg 

                                                           
35 Hasslöf sid. 20. 


