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Drivning och kölhalning av båtar på Stocken  
 
På 1880-talet flyttade två bröder från Kungsviken till Stocken för att bedriva fiske. De 
hette Alfred och Johan Andersson och ägde tillsammans sjöbåten Fritiof Nansen. 
Men de var inte bara fiskare utan hade också - som söner till drivaren Anders 
Larsson i Kungsviken – goda kunskaper i hur man driver och underhåller båtar. 
 
Efter en tid med fiske startade Alfred och Johan (som allmänt kallades Kongsvigern) 
vid sekelskiftet 1900 en verksamhet med drivning av båtar. Även Alfreds tre söner 
Karl-Johan, Gunnar och Gustav och Johans bägge söner Karl och Anders-Johan1 
kom att arbeta som drivare på Stocken.  
 
Timmermansarbetena utfördes bl a av Edvin på Råön2. Rörelsen gjorde det lilla 
samhället Stocken vida bekant längs kusten. Verksamheten höll på till cirka 1930. 
Alfred dog 1929 och Johan 1934.  
 
Drivning av nåten på en båt  
På en kravellbyggd båt3 måste alla sömmar (nåt) mellan de olika borden i 
bordläggningen tätas. Det gäller också mellanrummen mellan däcksplankor och i 
luckkarmar. Man använder tvinnat lingarn eller hampa. I gamla tider gredde man drev 
av gammalt tågvirke. Idag används drev av lin, som kan köpas färdigspunnet. 
 
Drevgarnet slås in lagom hårt i de kilformade nåten, som sedan försluts med beck 
(idag: asfaltbeck) som värmts upp till flytande form. En erfaren drivare vet precis hur 
hårt drevgarnet skall slås in. För hårt är inte bra! Men nåtet skall vara väl fyllt med 
drev – det får inte finnas något tomrum.  
 
Det kilformade nåtet utgör ungefär 2/3-delar av bordläggningens tjocklek. På den 
sista tredjedelen ligger borden ”kloss an” mot varandra. För att ge plats att försegla 
nåtet med beck, lämnar man 7-8 mm av den yttre delen av nåtet fritt.  
 
Drivning är ett återkommande arbete på kravellbyggda fartyg. Även sömmarna i 
klinkbyggda båtar kan behöva ses efter ibland. 
 
Verktygen som används är: drevklubba, järn, rabbar4 och drevhake. 
 
Drevklubban är av trä – bäst är surapel som ger det bästa slaget.  

                                            
1
 Har givit namn till gångvägen Anders-Johans lid, eftersom han en gång bott i dubbelhuset till vänster 

en bit upp i berget. 
2
 Edvin på Råön var Egon Johanssons morfar och han bodde även tidvis på Stocken. 

3
 Skissen illustrerar skillnaden mellan klink och kravell i bordläggningen. 

  
4
 Rabb är en förkortning av rabatt eller rabattjärn (jfr tyska Rabatt eller Rabatteisen och holländska 

rabattijzen). Ordet anses ha sitt ursprung i det franska verbet rabattre i betydelsen ”smälla ner, slå 
ner”. Det finns också ett verb rabba ”slå in drev med rabben”. 
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Järn (kilformade) och rabbar (tvära i framkanten och med en eller två räfflor i eggen) 
är av stål och finns i olika storlekar.  
Drevhaken används för att hugga ur gammalt drev ur nåten.    
    

  
 
 
 
Kölhalning 
När man skulle driva båtarna under vattenlinjen och i botten, måste de krängas ner, 
så att bordgångarna och kölen kom över vattenytan. 5 
 
 
 

         
        Kölhalning vid Kustens varv i Göteborg, andra hälften av 1800-talet. 
 
 

                                            
5
 Kölhalning var också namnet på en bestraffningsmetod. Man drog syndaren i ett rep under fartygets 

köl. Säkert ett avskräckande straff! 
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Alfred och Johan anlade en kölhalningsplats i Vindkistan /vinnkista/6.  Platsen, som 
sedan urminnes tider har hetat så, är det smala men djupa sundet mellan 
Ropeberget på Orustsidan och ön Rissholmen – ett sund som skapat för kölhalning. 
 
På Rissholmen och Karveskär - det lilla skäret utanför Rissholmen - och även i 
Ropeberget på andra sidan sundet finns rester av stora (ögle)bultar av järn. Man kan 
också urskilja var på Rissholmen capstan-spelet stått. Detta är de synliga resterna av 
kölhalningsplatsen. 
 
Kölhalning gick till så att båten först förtöjdes längs Rissholmen7. Den gjordes gott 
fast i för och akter med kättingar och grovt tågvirke i öglebultarna. Det skulle vara ett 
visst avstånd mellan skrovsida och land samt djupt vatten. 
 
Ett kraftigt treskivigt block sattes fast i stormastens salning 8 (godset). Ett tvåskivigt 
block var fastsatt i en väl förankrad öglebult i strandkanten. Kombinationen av två 
block gav en avsevärd kraftvinst. En wiretross - kallad gen - löpte mellan blocket i 
masten och blocket i strandkanten. Den fria änden löpte vidare genom ett block i 
berget till ett spel, som var uppställt och fast förankrat i berget på lagom avstånd från 
blocket i strandkanten.  
 
Dessutom drog man en kätting från en fast punkt på Ropeberget ner under kölen. 
Kättingen sattes fast i båten på den sidan som vette mot Rissholmen. Vid 
krängningen skulle båten liksom ”rulla runt” inne i kättingbukten. Anordningen gjorde 
det möjligt att ha bättre kontroll på båten. 
 
Spelet var ett så kallat capstan-spel, ett slags gångspel, vars lodräta spelstock vreds 
runt med handkraft. Högst upp fanns två hål mittemot varandra. I dessa stack man in 
två långa stänger. Med hjälp av dessa vred man runt spelet och ”spelade hem” wiren 
eller genen, som lagts i flera varv runt capstan-spelets mitt.  
 
Det var vanligen fyra lag, som gick runt i ”vandringen”. Hur många karlar det var, 
berodde på hur många som fanns att tillgå. En bit bort stod Johan Kongsvigern och 
tog hem slacken på wiren i takt med att den spelades in. När båten var krängd till 
hälften, sattes en stoppare på spelet för att ”överhala omslaget” på capstan-rullen, 
som hade blivit fylld ända upp av wirens bukter.  
 
Det hände ibland att männen vid spelet sjöng, medan de gick i ”vandringen”. Sången 
kunde höras vida omkring, särskilt under vackra vår- och sommardagar. 
 
Det var en mäktig syn, inte minst för pojkar i skolåldern, att bevittna detta skådespel, 
hur båten alltmer krängdes ner mot land. Till slut blev kölen synlig och masterna låg  
långt in över Rissholmen. Barn fick naturligtvis inte vistas på ön, när kölhalning 
pågick. 
 

                                            
6
 Namnet syftar sannolikt på att sundet är relativt skyddat från vind. Vindarna stängs liksom inne i en 

”kista”. 
7
 Båten förtöjdes alltid längs Rissholmen – aldrig längs Ropeberget av uppenbara (mast)skäl. 

8
 Undermastens förlängning utgjordes av en stång. Salningen är den konstruktion med beslag  

   som förenar undermasten med stången. 
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När kölen låg över vattenytan, säkrades båten ytterligare mot land med kätting och 
tågvirke. Man satte även en stötta under masten, för att inte båten inte skulle gå för 
långt ner i krängningen. 
 
Efter det att båten hade krängts ner och säkrats, tog grovarbetet vid: renskrapning av 
botten och köl. De var kraftigt bevuxna med blåmusslor, havstulpaner och allehanda 
andra vattenorganismer. Sedan skrubbades hela ytan med en piassavakvast och 
vatten. När allt var torrt - vår och sommar gick det ganska snabbt - började man med 
översyn och eventuell reparation.  
 
Gammalt drev höggs bort med hjälp av drevklubba och drevhake. Sömmen i 
bordläggningen gjordes ren. Var någon del av ett bord eller av kölen angripen av röta 
eller skadad på annat sätt, sprunsade9 man. 
 
Man högg alltså bort det skadade träet och en frisk bit trä fälldes in. Därefter fortsatte 
man med drivning och beckning (med kokhett flytande beck) av sömmarna (nåten) i 
bordläggningen och till sist målning med trätjära och bottenfärg. 
 
När den ena sidan var klar, släpptes båten upp i sitt rätta läge igen och vändes på 
vattnet. Sedan vidtog samma procedur med den andra sidan. 
 
Det var en härlig ”musik”, som spred sig i omgivningen. Man hörde drevklubbornas 
slag mot drevjärnet, samtidigt som man kände den typiska doften av kokhett beck. 
 
Åtskilliga båtar fick sin översyn i Vindkistan. Det hände att båtar, som avslutat 
seglationen för året, kom direkt till Stocken och lades upp här för översyn under 
vintern eller våren. Man kunde se upplagda båtar överallt, där man kunde förtöja i 
land eller ligga för ankare. Mellan Råön och Lavön låg t ex många ankarliggare. 
 
Inte bara båtar från grannsamhällena kom till Stocken för att få sin våröversyn gjord i 
Vindkistan. Skutor kunde också komma från norra Bohuslän, ja ända från Strömstad-
distriktet.  
 
Den första båt som kölhalades var kuttern Lyra från Stocken (se nästa sida). Den 
sista båten, som besökte Vindkistan, var hemmahörande i Smögen, men kölhalades 
inte utan drevs endast ovan vattnet. 
 
Veterligen inträffade det inte några allvarligare missöden eller någon olycka på 
Stocken under denna tid. Detta vittnar om stor yrkeskunnighet och god ordning i 
arbetet. 
 
Åtskilliga engelska kuttrar köptes till Bohuslän med början strax före år 1900. Dessa 
kuttrar, som var mycket sjövärdiga och välseglande, användes i första hand som 
fiskefartyg. Detta innebar att efterfrågan på nybyggda fiskebåtar i Bohuslän inte var 
så stor. 
 
Drivning och underhåll av båtar var däremot fortsatt efterfrågat, vilket Alfred och 
Johan på Stocken kunde utnyttja. 

                                            
9
 Till substantivet spruns (sjöterm) ”litet trästycke som infälls i del av fartyg för att ersätta ett genom röta 

eller skada fördärvat och urtaget stycke”. (SAOB 1985 = Svenska Akademiens Ordbok). 
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Allt eftersom motorer sattes in i båtarna, började man bygga slipar för upptagning av 
båtar på land och kölhalningen kom så småningom ur bruk. Alfreds och Johans 
verksamhet upphörde som nämnts ungefär 1930. 
 
 
 
 
 
 

 
Kuttern LL 272 Lyra var den första båten som Alfred och Johan drev i Vindkistan. 
 
Lyra hade Stocken som hemmahamn 1899 -1917 och var byggd 1883 i Galmpton 
(Devon, England) med måtten 23,36 x 6,19 x 3,10 m.  

 
Kuttern köptes i England för 327 £ 1 sh. av ett partrederi från Stocken bestående av 
Henrik Samuelsson (skeppare och huvudredare), Jacob Andersson, Samuel 
Henriksson och Olof Eriksson. 
 
1903 såldes hon till ett nytt partrederi på Stocken med Johan Örnberg, Johannes 
Eliasson, Oskar Johansson och Niklas Eriksson som delägare. Priset var 7 500 kr. 
 
1910 ombildades partrederiet, som fick följande ägare: Johan Örnberg (skeppare och 
huvudredare), Johannes Eliasson, Oskar Johansson, Carl Edvin Johansson och 
Gustav Albert Andersson. Priset var nu 9 500 kr.  
 
1917 såldes Lyra till Stockevik/Skaftö och 1941 till Hunnebostrand. Samma år 
strandade hon vid Klövskär (i närheten av Otterön) och blev vrak.  
 
Bilden ovan är från tiden när Lyra hörde hemma i Stockevik. 
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På bilden nedan ser vi Roger Andersson från Stocken i färd med att driva ett nåt i 
bordläggningen på slätskonaren Tärnan, när den är under reparation på 
Hälleviksstrands varv. 
 
Roger sätter först drevet och arbetar in det med drevklubban och det kilformade 
järnet. Drevet hänger ner längs bordläggningen. Därefter bearbetar han drevet med 
en lämplig rabb (som har en tvär framkant och finns i olika dimensioner). 
 

.  
 

  
Slättoppade skonaren Tärnan. 
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Den hantverksskicklighet vad gäller drivning som Alfred och Johan Andersson tog 
med sig till Stocken har i generationer gått i arv inom släkten.  
 
Rogers far Nils Andersson, Stocken, har fört sin morfar Alfreds kunnande vidare. Nils 
arbetade på Hälleviksstrands varv mellan 1936 och 1972. Han utförde också många 
reparationer av olika slag på mindre båtar vid sin bod nere i Vindkistan – en bod som 
Alfred och Johan förr hade använt i sin verksamhet. Nils tog också upp jullar och 
snipor på land för vintern med hjälp av såpade rännor, block och taljor.  
 
Roger själv arbetar sedan 1971 på samma varv som sin far. Rogers son Jakob 
fortsätter släktens tradition på Hälleviksstrands varv. Han är alltså sjätte 
generationens drivare med anor från mitten av 1800-talet! 
 
Eftersom det numera är väldigt få som har kunskapen och det rätta handlaget att 
driva en båt, tillkallas ofta Roger för sådana jobb. Dessutom anlitas Roger som lärare 
på kurser i konsten att driva en båt. 
 
 
 
Som avslutning en gammal tecknad bild som visar hur nåten i bordläggningen ovan 
vattnet behandlas i tre steg. 
 

 
 
Den sittande mannen hugger bort gammalt drev med drevhaken och rensar nåtet. 
Mannen i mitten driver ett nåt med drevklubba, järn och rabbar. Mannen längst till 
vänster fyller nåten med flytande beck med hjälp av en beckpensel. 

 
 
Jan Tullberg 


