
 
Bilden visar ett parti av Stocken nedanför Ropeberget omkring sekelskiftet 1900. Någon riktig väg 
fanns inte och husen var övervägande rödmålade. Tvåvåningshuset till vänster omnämns i början av 
kapitel 12. Båten, som ligger förtöjd i en vrage (pålknippe), är en lillebåt (se kapitel 10). 
 

  
 
 

        Om STOCKEN - förr och nu 
 
 
  

 
Bilden visar bebyggelsen omkring 1935.  I bakgrunden ser man den raka Ban med torpet Huset, 
tillhörande ladugård och Husegärdet. På udden längst till höger ligger affären och Paln (se kapitel 8). 
Det smala sundet i nederkanten är Vindkistan (se kapitel 9). 
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1  Ortnamnet STOCKEN 
 
Det är många som har undrat, var namnet Stocken kommer ifrån. Sannolikt har det 
varit så att berget i den västligaste delen av samhället för länge sedan i stort sett varit 
kringflutet av havet. Vattnet kan alltså antas ha gått från Sotestranden upp genom 
Svarta havet fram mot Galthamna. Kanske fanns det också svårforcerade klyftor och 
skrevor i berget. Att ta sig fram till de västligaste stränderna har alltså varit besvärligt. 
För att underlätta passagen lade man ut en eller flera stockar, som fick tjäna som 
bro. 
 
Var denna övergång har varit belägen, är svårt att exakt avgöra i dag. Ett läge är en 
plats intill huset Källevägen 6, där det är ganska smalt mellan bergen. En annan, 
sannolikt mindre trolig gissning är att stockbron låg i Sotestranden, där det säkerligen 
också var svårt att ta sig fram, innan någon slags väg anlades. Ett stöd för denna 
teori skulle eventuellt vara namnet på berget, som ligger omedelbart bakom 
Sotestranden, nämligen Stockeberget (= berget varifrån stockbron utgår). Namnet 
skulle också kunna tänkas syfta på en stockbro över sankmark öster om samhället. 
 
Inte långt från Stocken finns andra exempel på ´stock´ = ´bro´, nämligen Gullbergs 
stock (mellan Gullberg och Bjönni) samt Köperöds stock (mellan Köperöd och 
Bjönni). Även på flera andra håll i landet (bl a i norra Halland) finns exempel på att  
en stockbro har givit upphov till ett ortnamn eller namn på ett ställe i terrängen. 
 
Namnet Stocken är lite speciellt eller originellt i jämförelse med namn på andra  
fiskelägen i närheten: Gullholmen, Hälleviksstrand, Edshultshall  (=´bergshäll´), 
Mollösund. 
 
I vilket fall som helst har namnet Stocken blivit benämningen på bebyggelsen  
- först använt av befolkningen här ute, senare också av myndigheterna. Det äldsta 
omnämnandet av orten som fiskeläge finns i en skattelängd från 1617. Råön 1 
omnämns i en extraskattemantalslängd för Bohuslän redan 1610. (Bohuslän blev 
svenskt genom freden i Roskilde 1658). 
 
 
 

2  Befolkningen 
 
Sedan när har Stocken och Råön varit fiskelägen med fast bebyggelse? Det låter sig 
inte fastställas med någon exakthet. Kanske användes platserna ursprungligen som 
mera tillfälliga ”fiskeläger”, dvs säsongfiskelägen, där man tidvis uppehöll sig för att 
bedriva fiske.   
 
Att samhällena tas upp i skattemantalslängder (Stocken 1617 och Råön 1610) visar 
att det då fanns en befolkning här, som erlade skatt. Uppgifter i en lagmansdom 
från1638 skulle kunna tolkas så att Råön var bebyggd redan i slutet av 1500-talet. 

                                            
1
 Det är osäkert hur namnet skall tolkas. Förledet skulle kunna vara ordet rå ´stång av olika slag, 

  segelrå´, använt för att beteckna något som ´skjuter fram (upp) eller är långsträckt´ och alltså  
  anspela på öns långsträckta form.  Ett annat tolkningsförslag utgår från rå i betydelsen ´gräns,  
  avgränsning`.    
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Om det stämmer, skulle Råön vara ett av de allra tidigaste strandsittarlägena 2 i 
Bohuslän. (Se Brattö 1996, sid.10).  
 
År 1610 uppges Råön ha 5 strandsittare. Som jämförelse kan nämnas att Vallerön 
hade 11, Gullholmen 24, Käringön 7 och Mollösund 47 strandsittare. Med hjälp av ett 
antaget relationstal, som används för att räkna fram det totala antalet personer, har 
befolkningen beräknats till för Råön 27 - Vallerön 59 - Gullholmen 130 - Käringön 38 
och för Mollösund 254 personer. (Dalén, sid. 98 ff). 
 

I 1617 års skattelängd dyker förutom Stocken även Hälleviksstrand och Härmanö 
upp för första gången. Ur en skattelängd från 1645 kan vi hämta följande uppgifter på 
antalet strandsittarfamiljer eller -hushåll: Stocken 3 (jämte en ´enka´) - Råön 15 - 
Vallerön ca 8 - Gullholmen ca 39 - Hermanö 11 - Hälleviksstrand ca 16 - Käringön 
25. (Pettersson, sid.133 ff).  
 
Råön är alltså ett något äldre och från början större samhälle än Stocken.  
 
I en mantalslängd från 1748 finns sifferuppgifter, som visar en förändring: 
 
 Mantalsskrivna Därav fattiga I marginalen   Summa 
     omnämnda 

 
Stocken          27  25  5    32 
Råön          16    9  2  18 

 
 
Den totala befolkningen år 1748 har för Stocken beräknats till 102 och för Råön till 58 
personer. (Dalén, sid.120, 122). 

 

Den största sillfiskeperioden, ca 1752-1808, medförde en befolkningstillväxt i 
kustförsamlingarna. Morlanda församling beräknas år 1750 ha haft en 
fiskarbefolkning på 625 personer, som under de följande femtio åren ökade till 1 650 
personer. Men varken Stocken eller Råön verkar ha ökat nämnvärt i antalet bofasta. 
  
I samband med sillfisket uppfördes flera salterier och trankokerier i trakten. I 
Stockens omedelbara närhet fanns det på Råholmen (även kallat Rågholmen i äldre 
dokument) 1-2 bosättningar jämte trankokeri med två kittlar och salteri, tillhörande 
Olof Ljungvall på Tofta gård. När gården hade sålts 1804, bodde han tidvis på ön. I 
Stockeström (Strömviken) på Råösidan fanns salteri och trankokeri med flera kittlar, 
som drevs av brodern Casten Ljungvall. I ett värderingsintyg för brandförsäkring år 
1789 uppgavs även regimentskommissarie Johan Rydquist och länsbokhållare Eric 
Rydquist, Göteborg, som ägare. I Dussevik på västsidan av Råön (mittemot Ledskär) 
fanns ett salteri och trankokeri med fyra kittlar tillhörande en bokhållare Anders 
Kullander. Både manbyggnaden och salteriet var uppförda 1798 och värderades för 
brandförsäkring 1811. (Pettersson 1999, sid. 39, 47, 48). 

 
1777 års mantalslängd upptar för Stocken 31 och för Råön 17 matlag (=hushåll). 

                                            
2
 Strandsittarläge betecknar en plats, där det fanns fast bebyggelse och där innevånarna  

   huvudsakligen bedrev fiske eller sjöfart. Från omkring år 1700 börjar termen fiskeläge att  
   användas. (Brattö 1996, sid. 7). 
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I Morlanda sockens husförhörslängder från tiden 1787-94 anges att det finns ca 40 
familjer på Stocken och ett 20-tal på Råön. (Pettersson 1953, sid. 27). 

 

Fram mot slutet av sillperioden skedde en tillbakagång, som var särskilt dramatisk i 
trakten kring Marstrand. För Morlanda församlings del var den inte lika stark. När 
sillen försvann, blev de ekonomiska villkoren för skärgårdsbefolkningen mycket 
kärva, och en oerhörd fattigdom bredde ut sig på de flesta håll. Inte förrän en bra bit 
in på 1800-talet skedde en långsam återhämtning. (Dalén, sid. 147, 148, 150). 
 
A. E. Holmberg skriver i sin Bohusläns Historia och Beskrifning (1842-45): ”Ytterst 
fattigt är ock Stocken med 26 hushåll och en sjöbåt, Råön med en fiskeskuta och 26 
matlag”. Holmberg nämner också ”det usla Ellös”.  Befolkningen vid denna tid har 
beräknats till 111 personer (varav 51 fiskare) för Stocken och 100 (varav 41 fiskare) 
för Råön. (Dalén, sid. 166). 
 
Mellan åren 1803 - 1805 genomfördes en sjömätningsexpedition i Bohuslän under 
ledning av N.G. Schultén . Det var sannolikt den mest noggranna sjömätning, som 
gjorts, sedan Bohuslän blivit svenskt. Schultén anger på sjökortet 3 för Råön ett 20-tal 
bosättningar men bara ett drygt tiotal för Stocken, vilket verkar vara något för få. På 
kortet är också en bosättning med sillsalteri inritad på Rissholmen. För sjömätarna 
var de exakta förhållandena på land sannolikt inte lika viktiga som de till sjöss. 
 
Anders Falk tillträdde Tofta och Svanvik med tillhörande öar och holmar 1822 efter 
sitt förvärv 1820. Efter tillträdandet uppmanade han de fiskare, som hade sina bodar 
utanför Stocken, att flytta iland bodarna, så att de kunde gå till dem och slapp ta 
båten. De fyra timmerbodarna, som ligger längs sista delen av vägen ner till Stora 
bryggan (Paln), är mycket gamla - några hundra år - och har inte ursprungligen stått 
där. Det har alltid berättats, att de, när de var nya och kom från skogen, sattes upp 
på holmar och skär utanför Stocken. Tidigare ägare till Tofta - Svanvik hade förbjudit 
fiskarna att sätta upp sina bodar på stränderna i Stocken. Om det kan ha inverkat på 
antalet bosättningar på Stocken i förhållande till antalet på Råön, är svårt att 
bedöma, men det är inte osannolikt att det har spelat en viss roll. 
 
Senare hälften av 1800-talet och 1900-talets första år var nog den tidsperiod, då 
bostadsbyggandet på Stocken ökade mest. Under denna tid byggdes framför allt så 
kallade enkelhus, alltså mindre hus, som inte hade rum i bredd. Från sekelskiftet och 
ungefär fram till första världskrigets slut 1918 byggdes övervägande så kallade 
dubbelhus, större hus med två rum i bredd. Under den perioden uppkom också 
benämningen skepparhus på dessa större och mer påkostade hus. 
 
Stocken växte och hade 1925 sin största befolkning. Ungefär 325 personer bodde då 
inom municipalgränserna. Det är viktigt att ha klart för sig att ytan på dåvarande 
Stockens municipalsamhälle var avsevärt mycket mindre än för det nuvarande 
samhället. 
 
Mot slutet av 1920-talet drabbades landet och inte minst Bohuslän av ekonomisk 
depression. Befolkningen minskade, även på Stocken och Råön. Fisket gav dåligt 
ekonomiskt utbyte och det var ont om annat arbete. Många, i synnerhet ungdomar, 
flyttade in till städerna, främst Göteborg, för att få sin utkomst. Åtskilliga hus stod 

                                            
3
 Sjökortet har numera getts ut i ett nytryck. 
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tomma och en del såldes till och med på exekutiv auktion. Det var dystra tider i 
skärgården. 
 
Förändringarna i befolkningsstorleken under 100 år för Stocken och Råön framgår  
av följande tabell: 
 
 Folkmängd år      1835 1888 1925   1935 
 Stocken                 111 195 ca 325            263 
 Råön 100              95   -  4 25 
 

Befolkningen på Stocken har ökat starkt fram till år 1925 och samhället har blivit klart 
större än Råön. Mot slutet av 1920-talet sker en utflyttning och de bofasta minskar i 
antal. År 1935 framstår Råön som ett fiskeläge, som hade gått kraftigt tillbaka och 
huvudsakligen var bebott av gamla fiskare. För Stockens del bedöms fisket och 
fraktfarten vid den här tiden vara lika viktiga. (Dalén, sid. 304).  
 

Den bofasta befolkningen på Stocken fortsätter att minska successivt under de 
kommande decennierna: 
 
                    Folkmängd år  1940 1950 1970 
  202 171 144     

          
 
Under åren fram till 2003 har antalet bofasta pendlat mellan knappt 140 och drygt 
150 personer med en topp på 164 år 1995. (SCB:s statistik över småorter).  
 
De sista två fastboende på Råön lämnade ön i början på 1950-talet. 
 
De första fritidsboende kom till Stocken på 1940- och 50-talen, någon enstaka redan 
tidigare. Vissa byggde nytt, de flesta köpte äldre hus i samhället. Från 1970-talet och 
framåt förvandlades husen i accelererande takt till fritidshus. I den gamla delen av 
samhället bor i dag bara några enstaka personer året runt. De bofasta bor främst i de 
nyare delarna av samhället, där alla tillgängliga tomter har bebyggts fram till 2004. 
Men en ny utveckling kan också skönjas: ”deltidsboendet”, dvs att man bor längre tid 
här än bara under själva sommarmånaderna.  
 
Från att ha varit ett litet, stilla och tidvis fattigt fiskeläge bortom allfarvägarna, är 
Stocken nu en eftertraktad och uppskattad sommarort. 
 

 
 
3  Hälsovårdsfrågor och brandskydd 
 
Visst självstyre på Stocken 
Omkring 1910 fick Stocken status som municipalsamhälle och bibehöll denna till 
1960, då municipalsamhällesinstitutionen upphörde i hela landet. Det beslutande 
organet var municipalstämman, dit samtliga samhällsinnevånare hade tillträde. 
Senare skapades municipalfullmäktige som beslutande organ. Sammanträdena ägde 

                                            
4
 Uppgift saknas. 
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först rum hos Justinas (Ropeberget 3), senare i Percival Johanssons affär (nere vid 
Paln) och i Helge Anderssons café (Gamla vägen 9). 
 
Här skulle man besluta om samhällets olika egna angelägenheter i ett slags 
”närdemokrati”. När det gällde övergripande frågor låg besluten hos styrelsen för 
Morlanda kommun.  
 
Avfallsfrågan  -  ett svårlöst problem 
Bland annat krävdes att det skulle finnas en lokal hälsovårdsnämnd eller, som det 
hette på den tiden, sundhetsnämnd. På Stocken fick denna nämnd omedelbart 
mycket att ta tag i. Det gällde att omvandla en ganska löst organiserad by, där 
invånarna ofta tog sig sina egna rättigheter, till ett fungerande samhälle eller 
fiskeläge, där man respekterade gemensamt fattade beslut och allmänna rättigheter. 
 
Det rådde ingen riktig ordning på Stocken för hur man skulle ta hand om avfall av 
olika slag. Det fanns inget avloppsnät. Slask- och tvättvatten tömdes lite hur som 
helst på berget, i skrevor eller rätt ner i sjön. Latrinspännerna (-hinkarna) tömdes 
också lite varstans i någon ”lämplig” skrämma (bergsskreva) eller ut i sjön. Det lär 
sommartid ha varit en förfärlig lukt eller stank i samhället.  
 
Nu blev det bland annat förbjudet att ha dass i sjöboden och att låta allt avfall gå rätt 
ut i havet. Detta förbud var ett av dem, som var allra svårast att respektera. Det 
utfärdades klara anvisningar, var latrinspännerna skulle tömmas. Det skulle ske 
antingen i en stor skrämma vid sidan av Ormegiljan eller vid en ladugård med 
gödselstad på Erlands backe, som låg ungefär där dagens bussvändplats ligger.  
 
På Erlands backe har det legat ett litet torp eller backstugebosättning med ladugård. 
Själva ladugården stod kvar fram till mitten av 1920-talet. 
 
Latrinställena beströddes sommartid med osläckt kalk för att förhindra lukt och 
smittspridning. Det var uppenbart att avfallsfrågan måste få en annan lösning. Men 
det dröjde ända fram till mitten av 1930-talet, innan det ordnades med hämtning av 
latrinavfallet. I angränsande samhällen hade man skaffat specialtillverkade kärror och 
avtal med någon lantbrukare med djur och gödselstad för omhändertagande av latrin. 
På Stocken gjorde man nu likadant, beställde en lämplig kärra av en bysmed och 
ingick ett hämtningsavtal med Tofta gård eller arrendatorn på Slätterna. 
 
Varje lördagmorgon kom en häst-, senare traktordragen kärra. Den stannade på 
vissa ställen i samhället (latrinstationer). Där gällde det att snabbt tömma latrin-
spännerna, innan kärran for vidare. Sedan gick man ner till sjön för att skölja ur 
latrinkärlen. Vintertid måste latrinspannen kanske först tinas upp på spisen! Eftersom 
männen ofta var ute med båtarna, var detta ett kvinnogöra. Lördagstömningen 
upphörde i och med att samhället 1970 anslöts till det kommunala VA-nätet. 
 
Grisar och höns bland bostadshusen 
En annan viktig sanitär fråga var djurhållningen i samhället. Nästan varje familj hade 
förr i världen en hushållsgris och höns och följaktligen också ett gris- och hönshus 
intill sitt bostadshus. Griskultingar köptes in under sensommaren på någon marknad 
(t ex Uddevalla eller Saltkällan). Grisen göddes så att den blev fet och rund till 
slakten i december. Djuren matades i princip med hushållsavfall och i synnerhet 
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sommartid spreds i kombination med dassen och latrinavfallet en väldigt otrevlig lukt i 
samhället. Lukten var märkbar även på vintern.  
 
Ett par år efter det att municipalsamhället hade inrättats 1910, infördes först ett 
förbud mot att ha gris och grishus mellan boningshusen. Det blev till Ormegiljan och 
Hagebergen, som man flyttade ut sina grishus. Men inte alla respekterade förbudet 
utan behöll sina grisar inom bebyggt område. 
 
Hälsovårdsnämnden, som det senare hette, beslöt i slutet av 1920-talet att det inte 
fick förekomma några frigående höns eller höns i bur inom municipalsamhället. 
Beslutet förorsakade ett väldigt ramaskri, särskilt från de äldre, som hade höns. Med 
protesterna följde stridigheter. Vissa ställde sig helt avvisande till förbudet, andra 
framhöll hur rent och snyggt det skulle bli. Vid den här tiden hade Stocken också 
upptäckts som rekreationsort sommartid. Ville man hyra ut till sommargäster, gick det 
ju absolut inte an att ha det så osnyggt. Det blev också en hel del tidningsskriverier i 
frågan. 
  
För att i någon mån gjuta olja på vågorna beslöt man att övergångsvis tillåta höns 
inne i samhället under vinterhalvåret. Under tiden april - oktober skulle de däremot 
vara utanför samhället. 
 
Stockens förste lantbrevbärare, Anders Bernhardsson från Råön, kallad Master (se 

kapitel 14), var vid sidan av sitt arbete också flitig poet och skaldade om det mesta, 
även om ”hönsens frihet”: 
  
  Alla de små pullorna ska sitta i bur, 
  för tänk, om gubben står på lur!  
  De spräckliga, grå och vita 
  får inte gå omkring och skita. 
 
Från år 1929 blev förbudet fullständigt. Det fick inte förekomma höns under någon tid 
på året inom municipalsamhället. Efter övergångstiden hade de flesta märkt, vilken 
skillnad det blivit inom samhället. Berghällar, vägar och stigar hade blivit rena och 
fina. Man kunde till och med gå barfota sommartid, vilket var vanligt, utan att riskera 
att trampa i träck eller avföring. 
 
Var placerade man hönshusen? Det blev Ormegiljan, Hagebergen och Erlands 
backe, som fick ta emot de flesta. Kanske fanns det också hönshus på någon holme. 
 
Om elden kommer lös 
Municipalsamhället hade också ett visst ansvar för brandförsvaret på Stocken. Det 
byggdes ett spruthus för förvaring av slang och den handspruta man först hade. 
Spruthuset låg ursprungligen ungefär där man idag viker av från Sotestranden in i 
Svarta havet. Handsprutan byttes senare ut mot en mindre motorspruta, som dock 
ofta krånglade. Denna ersattes efter några år av en annan och större motorspruta. 
Spruthuset flyttades då till sin nuvarande plats nedanför posthuset och förlängdes för 
att ge plats för den nya brandsprutan och mer slang samt för de brandhjälmar, som 
”Stockens brandkår” nu utrustades med. Man utsåg ansvariga, som skulle hålla 
brandmaterialen i ordning. Varje år rullades motorsprutan ner till Paln och 
provkördes. I slutet av 1950-talet inrättades en brandstation i Ellös med 
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deltidsanställda brandmän och bättre utrustning. Verksamheten på Stocken 
avvecklades. 
 
Dessbättre har Stocken i ”modern” tid inte drabbats av någon förödande storbrand. 
En mindre eldsvåda efter ett blixtnedslag i ett boningshus kunde släckas, utan att 
skadorna blev alltför stora. Grannsamhället Hälleviksstrand drabbades däremot 1905 
av en brandkatastrof, som ödelade nära nog hela bebyggelsen. 
 
Det brinner! 
En sen augustikväll i mitten på 1950-talet gick brandlarmet på Stocken. Någon blåste 
upprepade gånger i ett mässingshorn, som hängde i ett litet skåp på utsidan av 
spruthuset. Det brann i en sjöbod nere i Galthamnen. Människor strömmade till, 
brandmaterielen togs snabbt fram, motorsprutan startades och slangarna fylldes med 
vatten. Efter en kort stund stannade sprutan med ett hostande. Den motorkunnige 
Percival Johansson (handlanden) tillkallades, men han lyckades inte få igång den 
igen. Snabbt sprang folk hem igen, hämtade sina vattenspänner och ställde upp sig i 
flera langarkedjor för att hämta upp vatten ur sjön. Men det räckte inte till för att 
släcka elden. Turligt nog var det helt vindstilla (bleg) den kvällen och elden 
begränsades till tre sjöbodar, av vilka den ena brann ner helt. En syn som etsade sig 
fast på näthinnan var, när Valter Simonsson vid årorna i en eka bogserade en 
brinnande roddsnipa ut i augustimörkret i ett försöka att rädda den undan 
förstörelsen. Den kvällen var det stor uppståndelse på Stocken. 
 
 
 

4  Tillkomsten av den första större bryggan och båttrafiken  
    på Stocken 
 
Affärsverksamheten krävde bättre transporter 
Den första reguljära båtförbindelsen fick Stocken med Göteborg. Det började med att 
handlanden Olof Halvordsson, som var barnfödd på Stocken, år 1891 byggde ett 
handelshus på västsidan av Stocken, alldeles nere vid vattnet. Man fick riva en äldre 
sjöbod och något småskjul för att bygget skulle få plats. Halvordsson hade tidigare 
arbetat inom affärsyrket i Göteborg och hade ord om sig att vara en driftig affärsman. 
 
Ångbåtsförbindelse etableras 
Marstrands Ångbåtsaktiebolag hade bildats i slutet av 1860-talet och höll på att 
upprätta reguljära båtförbindelser mellan Göteborg och olika fiskelägen. För att ett 
fiskeläge skulle få en båtförbindelse krävdes att det skulle finnas en brygga med 
tillräckligt djupt vatten. Tidigare hade handelsmännen fått sig varorna tillsända med 
seglande jakter, som kom fram till destinationsorten lite efter hur vinden blåste. 
Halvordsson byggde utanför sitt affärshus en brygga, som med den tidens mått 
föreföll väldigt stor. 
 
Nu kunde ångbåtstrafiken börja. Att se en farkost ta sig fram utan segel var förstås 
något ganska sensationellt på den tiden. Unga och gamla från Stocken och från 
gårdarna längre bort tog sig ner till bryggan för att beskåda ångbåten. Men det var 
ingen stor båt, som anlöpte Stocken. Den hette Orust och kom en gång i veckan. 
Båten var så grundgående att den kunde ta sig in till Stocken söderifrån genom 
Strömmen. För att underlätta för skepparen att hålla rätt kurs, hade man placerat ut 
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några vitkalkade stenmärken, som gav en enslinje, som ledde fritt för grund. Jämför 
den enslinje som finns än i dag! 
 
Drängpojkarnas ”hämnd” på den vresige ångbåtskaptenen 
Det har berättats en historia i anslutning till detta. Det var några drängpojkar från 
Tönsäng och Lavön, som hade kommit till Stocken för att titta på ångbåten. Medan 
de studerade båten, kom de i diskussion med skepparen ombord. De tyckte att han 
var sur och otrevlig och gick förtretade därifrån utan att säga något. När Orust skulle 
gå igenom Strömmen veckan därpå, fastnade båten och blev stående på grund. 
Skepparen förstod ingenting och blev rasande. När han hade lugnat sig något, såg 
han att båten hade strandat lite vid sidan av den ränna han brukade gå i. 
Drängpojkarna stod inne på bryggan och skrattade och ropade glåpord åt skepparen, 
som blev upphetsad på nytt. Efter ett tag fick skepparen hjälp och kunde gå in till 
bryggan. Vad hade hänt?  
 
Natten före grundstötningen hade drängpojkarna flyttat på de vitkalkade stenarna, 
som utgjorde ett seglingsmärke, så att enslinjen (= vitmålade stenar i gärdesgården 
och den punkt där Rissholmen går i vattnet) nu lurade skepparen in på grunt vatten, 
när han som vanligt följde enslinjen in genom Strömmen. Nästa natt gick pojkarna 
och lade tillbaka stenarna på den rätta platsen. Farleden fungerade igen och gör det 
än i dag. Följden av grundstötningen blev i alla händelser att skepparen på Orust 
aldrig mer försökte gå in genom Strömmen. I fortsättningen gick han alltid runt Råön 
och upp genom Råösund för att komma till Stocken. 
 
Ångbåtarna  -  viktiga för transporterna och ett trevligt inslag i skärgården 
Efter en tid blev Orust utbytt mot en större båt som hette Tjörn. Anledningen var att 
mängden gods, som skulle ut till skärgårdssamhällena, hela tiden ökade i omfång. 
Tjörn var större än sin föregångare. Den tog även passagerare. Det gick att stiga 
ombord vid Stenpiren i Göteborg på morgonen och vara på Stocken mot kvällen - 
alltså en dagsresa. 
  
Det var något visst med Tjörn. Hon blåste alltid i ångvisslan, så att det hördes över 
hela Stocken, när hon kom i jämnhöjd med de norra husen på Råön, liksom för att 
tala om att ”Nu kommer jag!” 
 
Då blev det fart på barn och också på en hel del vuxet folk, som ville vara med, när 
båten lade till vid bryggan och se, om det var något nytt med Tjörn, vilka passagerare 
eller vad för slags gods man hade ombord, och vad som skulle i land på Stocken. 
Mjöl- och sockersäckar togs upp ur lastrummet och bars upp på bryggan osv. 
Eftersom resan kunde ta flera timmar, fanns det möjlighet att få ett mål mat ombord. I 
besättningen ingick en kocka och även ibland servitris. Det var spännande att se hur 
det var dukat i salongen. Intressant var det också att titta ner i maskinrummet med 
ångmaskinen, som pyste och fräste, trots att båten låg still. Pojkar fick gå ombord 
och se sig omkring, men det skulle ske lugnt och stilla, utan spring! När allt var lossat 
och buret iland, slog kaptenen i skeppsklockan, vilket förkunnade att nu är båten klar 
för avgång och lägger strax ut från land. Tjörn anlöpte Stocken varje onsdag, en kort 
tid även varje fredag sommartid. Båten trafikerade kusten i många år ända fram till 
omkring år 1930, då den togs ur trafik, eftersom den hade tjänat ut. Tjörn ersattes av 
en jakt som hette Roland, som gick till kustsamhällena med allehanda gods fram till 
krigsutbrottet 1939. 
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Stocken hade även båtförbindelse norrut med Lysekil under tiden mellan första och 
andra världskriget. Trafiken upprätthölls bland annat av en mindre ångbogserbåt, 
som var ombyggd till passagerarbåt för inomskärstrafik, samt av en del andra båtar. 
 
Båten med smeknamnet ”Litern” 
Den mest legendariska båten var nog ångaren Grebbestad, byggd 1892 och 
hemmahörande i Hamburgsund. Att ”ånga fram” i farleden innanför öarna utan att 
störas av något motordunk var mycket angenämt och rogivande. Det gick att skicka 
bud till Systembolaget i Lysekil med besättningen. Skickade man med 2,65 kr på 
morgonen, kunde man hämta en flaska starkt på eftermiddagen. Det var därför som 
båten fick det mycket passande smeknamnet ”Litern”. Den trafikerade Stocken varje 
helgfri fredag. Med tiden blev det för slitsamt för Grebbestad och hennes 
tremannabesättning. Trafiken lades ner, men det kom andra båtar i stället.  
 
Viktig trafik på Lysekil 
En av dessa var Magda, en ombyggd fiskebåt. Hon utgick från Käringön med 
tilläggsplatser som Stocken, Gullholmen, Lavön, Rågårdsvik, Lunnevik. Båten gick 
varje onsdag och lördag. Den senare turen var den viktigaste, eftersom det var 
marknadsdag i Lysekil. Då passade hemmafiskare på att gå med för att stå på torget 
i Lysekil och sälja sin rödspätta.  
 
Bland andra båtar som efter Magda gick till Lysekil kan nämnas Max och Idun.  
Max kom på fredag kväll till Stocken och avgick sedan på lördag morgon till Lysekil. 
Den gick också den inre vägen till Gullmaren och angjorde ett flertal bryggor på 
vägen. På eftermiddagen gick båten tillbaka till Stocken. Idun var en elegant och 
vacker båt, som mest gick i trafik under sommarmånaderna med inriktning på 
turister. 
 
I Lysekil fanns alla affärer för inköp av kläder och skor och allt annat som hör hus och 
hem till. Även andra varor som byggmaterial och utrustning för båtar hämtades i 
Lysekil. Innan vägnätet och landsvägstransporter i olika former hade utvecklats, var 
båtförbindelserna med Lysekil av stor betydelse.  
 
 
 

5  Husbyggnation 
 
Ryggåsstugor  -  enkelhus  -  dubbelhus 
Efter det att Anders Falk blivit ägare till Tofta och Svanvik, byggdes en del hus på 
Stocken. Det handlade i början om en rätt spridd bebyggelse med små enkla 
ryggåsstugor 5 eller liknande. Ungefär från mitten av 1800-talet tog byggandet större  
fart. De hus som uppfördes var så kallade enkelhus. En del av dessa hus finns 
fortfarande kvar i renoverat skick.  
 
Det byggdes, har man berättat, till och med en krog. Brännvinet var i många 
skärgårdssamhällen ett mycket stort socialt problem och krogar av olika slag fanns 
det gott om. Tvåvåningsbyggnaden (som syns till vänster på den övre bilden på 

                                            
5
 Rummet är öppet ända upp till takåsen (ryggåsen). 
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framsidan), där bl a brännvin utskänktes, revs i början på 1900-talet för att bereda 
plats för vägen ner till Paln. Att krogen samtidigt försvann underlättade nog 
rivningsbeslutet. (Se även kapitel 12). 

 
Efter sekelskiftet 1900 ändrade fisket karaktär. Det var inte längre backefiske efter 
långa och torsk som gav de bästa inkomsterna. Det hade kommit något nytt och 
inkomstbringande: makrilldörjet på Nordsjön. Det var ett sommar- och höstfiske- 
Fångsten tog omhand direkt och rensades och saltades ombord i båten. Det var ett 
slitsamt fiske, men det gav en utmärkt färdig produkt och framför allt för den tiden 
goda inkomster. Efterfrågan på saltad makrill var t ex stor i Amerika, där den i rökt 
form var ett uppskattat tilltugg till whisky. 
 
Åtskilliga kuttrar köptes vid den här tiden till fördelaktiga priser från England och 
användes i det nya fisket. Engelsmännen hade gått över till ångtrålare i järn och de 

gamla seglande trätrålarna (smacks, sailing trawlers) såldes ut. 
 
Förtjänsterna var goda och nu hade också många på Stocken råd att bygga större 
hus – så kallade dubbelhus. Dessa var rymligare, hade fler rum och var också i övrigt 
mer påkostade med dubbla fönsterrutor, snickarglädje, verandor och inbyggda 
förstugor. De hade också värmekällor i form av kakelugnar eller kaminer i varje rum, 
förutom spisen i köket. 
 
Var får jag bygga? 
Hur gjorde man, om man ville bygga sig ett hus? Vid den här tiden hade det vuxit 
fram ett tillvägagångssätt att fastställa, var man kunde få uppföra ett hus, som gjorde 
det möjligt för omkringboende att ge sin åsikt tillkänna. Den som tänkte bygga lade ut 
fyra slanor eller plankor, som skulle markera grundens läge. Var det ingen som sade 
något eller flyttade lägesmarkeringarna, var det fritt fram för byggnationen. Annars 
fick man ta upp en diskussion om placeringen. I regel gick det bra att komma 
överens och man tog hänsyn till varandra. Därefter var frågan löst ”för all framtid”. 
Falkiska direktionen satte inte ut några tomter, utan det fick den göra som skulle 
bygga. Slutligen tog man kontakt med markägaren. Efter Anders Falks död 1853 var 
Falkiska donationens direktion markförvaltare. Här var man alltid positivt inställd till 
byggnation. Veterligen har det aldrig framkommit att direktionen skulle ha varit 
avvisande och avrått från byggnation. 
 
Låg arrendeavgift 
Ursprungligen låg bostadshusen på arrenderad mark. Avstyckning och friköpande av 
mark skedde först från det att det fanns en färdig byggnadsplan 1955. 
 
Anders Falk förordnade i sitt testamente att husägare på Stocken och också på Råön 
skulle betala en årlig arrendeavgift om 1,50 riksdaler för ett enkelhus och 3,00 
riksdaler för ett dubbelhus. Detta förordnande skall inte tolkas som girighet från 
Anders Falks sida, utan måste snarare ses som ett utslag av hans sociala omsorg. 
Han hade verkat i den bohuslänska skärgården och upplevt uppgång och nedgång i 
samband med sillfisket, han hade sett hur familjer hade fått gå från hus och hem, när 
de goda inkomsterna från sillen uteblev. Hade man betalt ett arrende för sitt hus, satt 
man ju säkrare den närmaste tiden efter inkomstbortfallet. 
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Bygget 
Efter godkännandet av husets placering gällde det att få tag i en man, som dels var 
en skicklig bergssprängare och dels hade en ”konstnärlig” förmåga att lägga en 
vacker stengrund. Därefter restes husstommen av sågade plank. Timmerhusens tid 
var på 1910-talet i princip förbi. Det var smidigare att arbeta med spåntade plank. 
Plankhusen blev också tätare. Året efter sattes brädklädsel upp, fönster och dörrar 
sattes in och skorstenen murades. Yttertaket hade lagts på, när plankstommen var 
färdig. Takteglet köptes ofta i Norge. Efter makrillfiskets slut gick båtarna till Norge för 
att lämna säsongens fångst. Världsmarknaden för saltad makrill var just i de norska 
städerna på Sörlandet. Härifrån köptes ofta också kakelugnar och kaminer. 
 
Husbyggnationen pågick i princip till första världskrigets utbrott 1914. Därefter kunde 
det knappast pågå något fiske i Nordsjön och fiskeinkomsterna uteblev. Tiden efter 
kriget kännetecknades av ekonomisk depression. Fisket lamslogs i och med att 
priserna på fisk föll katastrofalt. Makrilldörjet på Nordsjön blev aldrig mer vad det en 
gång varit. 
 
Fiskebåtarna föll i värde och svårigheterna hopade sig i fiskelägena. Borgens-
åtaganden och svaga inkomster medförde att en del familjer fick lämna sina hus. De 
fick säljas på exekutiv auktion eller hyras ut. Många flyttade bort från fiskeläget, 
främst till Göteborg. Nybyggnationen av hus stagnerade. De påbörjade husbyggena 
fullföljdes med möda. Det fanns varken ekonomiska resurser eller samma behov som 
tidigare. Fram till ungefär 1939 byggdes bara tre nya hus på Stocken. 
 
Nya krav på tomtmarken och krav på ny tomtmark 
Under andra världskriget ökade skärgårdsbefolkningens inkomster igen, trots alla 
risker med fisket i form av minsprängningar och beskjutningar från u-båtar och flyg. 
Vid den här tiden hade det vuxit fram andra krav och önskemål på en tomt. Den 
skulle vara odlingsbar på ett helt annat sätt än en bergstomt. Man ville kunna odla 
grönsaker, ha fruktträd och gräsmatta. Vidare skulle marken kunna ha någon form av 
grävd avloppsbrunn för att ta emot vatten från slaskavloppet (disk och tvätt), så att 
man slapp att bära ut det och hälla det någonstans. Det fanns inga områden inom 
municipalsamhällets gränser som uppfyllde dessa krav. Därför var man tvungen att 
söka sig utanför samhällets ursprungliga gränser. 

Vad gäller byggnation under andra världskriget och åren därefter infördes en 
nyordning. Den som önskade bygga skulle anmäla detta till markägaren, alltså till 
direktionen för Falkiska donationen, som skulle vara med, när gränserna bestämdes 
för den tilltänkta tomten.  

Närmast till hands låg markområden som hörde till Huset, ett torp under Tofta. Den 
lilla röda stugan finns kvar som fritidshus än i dag - i renoverat skick. Ladugården är 
borta sedan många år. Här bodde en torparfamilj som hade sin utkomst av vad 
marken kunde ge. Självfallet var de måna om sina markbitar. Direktionen för Falkiska 
donationen visade sig tillmötesgående och lämnade annan mark som ersättning för 
den mark som skulle bebyggas.  
 
Direktionen var alltid positiv och framhöll i sina kontakter med länsstyrelsen, att man 
var intresserad av att nya bostadshus uppfördes utanför gränserna för 
municipalsamhället.  
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Två hus utmed Grindvägen byggdes 1941/42 och det första huset på Husegärdet år 
1943. Tre år senare byggdes ytterligare tre hus här. Sedan dröjde det till början av 
1950-talet innan två hus till byggdes.  
 
Även på Husäng kom byggandet i gång: 1949 uppfördes det första huset och i början 
av 1950-talet byggdes ytterligare två hus. 
 
Länsstyrelsen tillstyrkte byggnationen och gav samtidigt sitt medgivande till att 
direktionen tog ut ett högre arrende än vad som var fastlagt i Anders Falks 
testamente. 
 
Utvidgning av Stockens samhälle  -  upprättande av byggnadsplan                              
I slutet på 40-talet väcktes ett förslag på municipalstämman, som gick ut på att 
utvidga municipalsamhället söderut, åt det håll, där campingen i dag ligger. Förslaget 
presenterades för direktionen för Anders Falks donation, som ställde sig positiv och 
tillstyrkte ett genomförande. Länsstyrelsen i Göteborg var emellertid avvisande och 
reste många formella hinder för avstyckning av donationsmark till bostadstomter. 
Markområdet skulle vara uppmätt och ett förslag till både planläggning och lösning av 
VA-frågan skulle föreligga. Det föreföll alltså inte vara möjligt att man skulle kunna 
börja bygga här inom överskådlig framtid. 
 
Det ordnades så, att donationsdirektionen skulle ha en strängare tillsyn. Inga mark-
arbeten eller byggnationer skulle få förekomma utan direktionens medgivande.  
Direktionen fick ett skissförslag till sin hjälp att placera kommande byggnation. Denna 
ordning infördes av länsstyrelsen i avvaktan på att en byggnadsplan utarbetades. Det 
var ett långvarigt arbete, som nu tog sin början. År 1947 hölls ett stort möte, där 
invånarna på Stocken kunde framföra sina åsikter beträffande gränser för tomter och 
blivande vägar. Den största farhågan gällde, hur det skulle bli i det gamla fiskeläget 
med de små utrymmena mellan husen. Arbetet tog sin början och det blev många 
sammanträden och resor till länsstyrelsen i Göteborg för samhällets representanter.   
 
Under arbetet kom myndigheterna fram till att utvidgningen av municipalsamhället 
inte skulle ske söderut utan åt öster, i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Upp-
mätningsarbetet och förslaget till planläggning låg färdigt år 1955. Det gällde nu att få 
fram ett vettigt pris på tomtmarken. Departementet gav sitt medgivande till att marken 
i det gamla fiskeläget fick säljas som tomtmark till befintliga bostadshus. Tomtmark till 
nybyggen skulle anskaffas genom ny planläggning av mark tillhörande Toftas och 
Svanviks fastigheter. Nu tog arbetet fart igen och en representant för Stocken reste 
till Stockholm för avlutande diskussion med myndigheterna. 
 
Priset bestämdes till 1,00 kr per kvadratmeter blandad mark (berg - jord). För 
åkerjord bestämdes priset till 1,25 kr per kvadratmeter. De sommarboende betalade 
först ett något högre pris, senare bestämde man ett ”enhetspris”. Marken mellan de 
avstyckade tomterna i det gamla fiskeläget skulle läggas som allmän mark och bl a 
tjäna som vägmark. Det fanns ju en del gamla stigar förutom vägarna, som av 
gammal hävd hade använts för framkomligheten. Dessa stigar ville man på det här 
viset bevara. Tyvärr lyckades man inte fullt ut.  
 
Länsstyrelsen bedrev arbetet vidare och någon gång mellan 1956 och 1960 
meddelade man, att länsstyrelsen kunde tänka sig att på försök släppa ett 10-tal 
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tomtbildningar med dispens. Tio husägare, som bodde i samhällets utkant eller i 
övergången mellan gammalt och nytt, anmälde sitt intresse. Inom den gamla kärnan 
av fiskeläget var husägarna fortfarande övervägande skeptiska. Det tog dock sin tid, 
innan dessa tio husägare fick sina lagfarter. 
 
Vatten i kran och toalett i stället för sinande brunnar och utedass 
Municipalsamhällesinstitutionen upplöstes 1960 och Morlanda kommun övertog nu 
alla frågor, som tidigare handlagts av municipalsamhället. En angelägen fråga, som 
kommunen arbetade med i många år, gällde, hur vatten- och avloppsfrågan skulle 
lösas i de gamla fiskelägena på västra Orust. Ellös hade redan fått sitt vatten- och 
avloppsnät ordnat. Arbetet med ledningarna på Stocken påbörjades i slutet av 1960-
talet. Från år 1970 kunde boningshusen anslutas till det kommunala nätet. 
Inkopplingsavgiften sattes av den statliga myndigheten till 2.500 kr per hus. I gengäld 
fick kommunen ett förhållandevis högt statsbidrag. 
 
Det hade varit en hård prövotid för de boende med sprängningsarbete och lednings-
dragning i de trånga utrymmena mellan husen. Under den tid anläggningsarbetet 
pågick, prövades en ny teknik vid ledningsdragningen. I stället för att spränga 
rörgravar fram till varje fastighet, sprängde man upp en större krater, dit 
stamledningen drogs. Från denna krater borrade man sedan två ledningshål in i 
fastigheternas källare, ett för vattnet och ett för avloppet. Tekniken väckte stort 
intresse i andra skärgårdssamhällen, där man också höll på med utbyggnad av VA-
nätet. Kommunfolk från olika delar av Bohuslän kom till Stocken för studiebesök. 
 
Tomter för fritidshus och helårsbostäder 
Vid den här tiden var intresset för nybyggnation av villor inte så stort. I stället ökade 
intresset för fritidshus. Kommunen fick förfrågan om bygglov för fritidshus inom 
områden som var avsedda för helårsbostäder. I början ställde sig kommunen 
avvisande men gav så småningom med sig inför det stora intressetrycket. Man såg 
också en möjlighet att få tillbaka en del av exploateringskostnaderna. Ett antal 
fritidshus uppfördes på olika ställen inom samhället. 
 
Under åren som följde gick husbyggandet i vågor. Efter hand har det vuxit upp ett 
nytt fiskelägesliknande bostadsområde i Aspelunden, Mors eklund och Mors källa. I 
dagsläget (2004) är det planlagda bostadsområdet fullt utbyggt. Ytterligare tomter 
finns inte att tillgå. En viss efterfrågan på tomter för bostadshus i anslutning till 
Stocken finns dock kvar. Förhoppningsvis kan kommunen inom en snar framtid 
planlägga och etablera ett nytt byggnadsområde, så att bostadsbyggandet kan 
fortsätta. 
 
 
 
6  Vägfrågor 
 
Dålig väg till Stocken  -  ingen väg genom gamla samhället 
Vägförbindelsen till Stocken har ingen uråldrig hävd. Tofta gård hade en så kallad 
körvägsförbindelse med häradsvägen, där den passerade Bua - Hästekälla. Det var 
en mycket enkel väg för häst och vagn. Från Tofta gård fortsatte den här vägen  
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(egentligen en fästig) ner till Hagen, där Toftas lastageplats låg med brygga och 
Hageboden. 
 
Vid 1800-talets mitt framfördes krav på att Stocken skulle få en användbar 
fordonsväg. Det gjordes vissa förbättringar av den gamla vägen och den byggdes ut 
från Jättehåla (där Hagevägen idag svänger ner mot sjön) fram till Huset (det röda 
torpet). Sträckan motsvarar det som idag kallas Ban /baan/. Men där var det stopp. 
Några allmänna medel till fortsatt vägbygge genom samhället ner till sjön var det inte 
tal om. Stockenborna fortsatte att bearbeta de kommunala myndigheterna för att få 
medel till en allmän väg, men utan resultat. 
 
Stockenborna bygger egen väg 
I början på 1910-talet tog man saken bokstavligen i egna händer. De boende gick 
samman och kom överens om att bygga vägen själva. Eftersom den manliga 
befolkningen under sommarhalvåret i regel var på fiske, kunde ett vägbygge bara 
genomföras vintertid.  
 
Det var ingen lätt uppgift att bygga väg från Huset till Paln, dvs ända ner till sjön vid 
nuvarande Stora bryggan. Det var trångt mellan husen, det fanns strandpartier där 
vattnet kunde gå högt upp, det fanns bergknallar och andra ojämnheter, som måste 
sprängas bort. Man enades om att dela upp sträckan i olika arbetslag. Några män 
från Tönsäng vidtalades att utföra bygget av de svårare avsnitten. Vintertid, när isen 
låg tjock nog, fraktade stockenbor sten på kälkar från holmarna i närheten. 
Fyllnadsgrus till vägbygget fick man ta så mycket man behövde på Toftas mark i 
närheten av den plats, där i dag Stockens campings receptionsbyggnad ligger. Det 
var inga små mängder som gick åt! Direktionen för Falkiska donationen lämnade 
utan krav tillstånd till grustäkt - ett uttryck för deras generositet mot stockenborna. 
 
Vägen genom fiskeläget byggdes, byggdes på och förbättrades under många år. 
Till slut kunde vägen besiktigas och godkännas för fordonstrafik. Vi är nu i början på 
1920-talet. Hästskjutsarna hade ersatts av droskbilar. Nu kunde man köra ända ner 
till Torget, vägens slutpunkt. Om man t ex skulle till läkaren (eller doktorn, som man 
sade), kunde man stiga på var som helst längs vägen och behövde alltså inte som 
tidigare ta sig ända upp till vägens tidigare slutpunkt vid Huset. En avsevärd 
standardhöjning, tyckte man!  
 
Stocken får ny väg till Backa och egen bussförbindelse 
Vägen från Stocken via Tofta gård, Svanvik, Tönsäng och Dale prästgård till Backa 
var smal och slingrande. Det har under årens lopp otaliga gånger ställts krav på att 
den gamla hästskjutsvägen skulle byggas om till en bättre anpassad fordonsväg.  
Men varje gång hade vägprojektet lagts åt sidan av de styrande.  
 
Då kom förslaget från Morlanda kommun, att skolan på Svanvik skulle läggas ner. 
Skolbarnen skulle i stället transporteras med buss till skolan i Ellös. Från föräldrarnas 
sida var motståndet mot förslaget nära nog 100-procentigt. Man accepterade inte 
bussåkandet varje dag på den smala och krokiga vägen. Detta gav ett kraftfullt stöd 
för kraven på ombyggnad av vägen. Det blev nu helt andra toner från 
myndigheternas sida. 
 



 17 

Planeringsarbetet för breddning och rätande av den smala och slingrande vägen tog 
sin början. Medel till sträckan Stocken - Backa togs ur underhållsfonder. Pengar 
avsattes också för byggande av en ny väg från Tönsäng till Lavön liksom för en 
fortsättning från Lavö bro ner till Tuvesvik. Detta var ett gammalt och starkt krav från 
de boende på Gullholmen. 
 
Vägbyggena påbörjades och allt flöt på ganska bra. Men när vägbygget närmade sig 
Stocken, aviserade myndigheterna att man ville avsluta vägen, innan den nådde in i 
själva samhället. Slutpunkten skulle bli ungefär där bussvändplanen nu ligger. 
Vägmyndigheten ville inte ge sig in på ett byggande av allmän väg inom det gamla 
fiskeläget. Man stödde sig på att det inte förelåg någon färdigbehandlad byggplan. 
Via municipalinstitutionen framförde stockenborna protester. Flera möten med 
berörda kom till stånd och även ett besök hos landshövdingen. Till slut ändrade väg-
myndigheten sig och lade fram ett förslag, som innebar att vägen skulle byggas ända 
ner till Stora bryggan med en vändplan som avslutning. Det medförde en delvis helt 
ny vägsträckning med anläggandet av en vägbank, som skar av en strandvik. Vidare 
fick tre boningshus flyttas några meter ner mot sjöbodsraden, för att vägen skulle få 
erforderlig bredd. Men när den nya vägen var färdig 1955, kunde bussen gå ända ner 
till Torget. Stocken hade fått egen bussförbindelse! Att man senare byggde en ny 
bussvändplan vid Sjögårdsberget, berodde på att bussarna hade blivit för stora. 
 
 
 

7  Vägnamnen på Stocken 
 
På 1980-talet fick Stockens vägförening uppdraget av kommunen att ge alla vägar 
inom samhället namn. Fastigheterna skulle nu kunna lokaliseras via ”moderna 
gatuadresser”. 
  
Detta sammanföll ungefär i tiden med att postverket inte längre ville dela ut post i 
facken i det gamla ”posthuset”. Här hade post delats ut från slutet av 1930-talet. Alla 
fastigheter skulle nu ha egna brevlådor med gatuadresser. Redan tidigare hade man 
satt upp brevlådor i de nyare delarna av samhället. 
 
Traditionellt identifierades husen förr ofta med förnamnet på en person, som bodde 
eller hade bott där. Både kvinnliga och manliga namn förekom, t ex  
Hildas Annas, Gustavas, Marias, Petters, Jakobs (på Slottet). 
 
En självklar utgångspunkt vid namngivningen av vägarna var att använda de gamla 
traditionella namnen och beteckningarna och rädda dem undan glömska.  
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Adels lid 
   På höjden framför det gamla posthuset stod för länge sedan en liten ryggåsstuga,  
   där en gubbe vid namn Adel bodde. Huset revs i början på 1900-talet, i samband  
   med att den gamla vägen genom samhället byggdes.  
 
   Beträffande lid se Anders Johans lid. 
 
Anders Falks väg 
   På Orust kommuns hemsida kan man läsa följande: 
   ”Falkiska donationen grundades 1853 av Anders Falk, den siste enskilde ägaren till  
   Tofta gård i Morlanda på Orust. Genom testamentet skänkte Falk största delen av 
   sin egendom, där Tofta utgjorde grundstommen, som en donation för understöd till  
   fattiga och mindre bemedlade i Morlanda församling. Genom sin verksamhet har 
   donationen blivit ett känt begrepp i Morlanda. Tofta gård med sin mangårds-  
   byggnad från 1700-talet är ett välbekant inslag i landskapsbilden.” 
 
  Om Anders Falk (1765-1853), som började inom sillsalterinäringen i Hälleviksstrand  
   och Mollösund, kan man läsa i boken "Tofta gård och Falkiska donationen i 
   Morlanda" av Bertil Rehnberg (Ellös 1997). 
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Anders Johans lid 
   I fastigheten nr 3 bodde Anders Johan, son till Johan (”Kongsvigen”), som med  
   sin bror Alfred (bägge födda i Kungsviken) kölhalade och drev skutor i Vindkistan    
 fram till ca 1930. Se också kapitel 9 om kölhalning på Stocken.  
   I liden åkte barnen förr kälke vintertid - de äldre var dock inte alltid lika roade av  
   detta. 
 
   Skillnaden mellan lid och backe är att lid oftast har den speciella betydelsen   
   ”vägbacke”. 
 
Aspelunden 
   Namnet syftar på ett rätt stort område med lövskog (aspar och ekar mm), där det  
   också fanns fria gräsbevuxna ytor. I Aspelunden samlades i gångna tider  
   Stockens ungdom till musik och dans eller andra förlustelser. 
   
   Stora delar av Aspelunden är numera bebyggda. Den gamla vägen gick ungefär 
 som idag längs berget och husraden, gjorde sedan en tvär sväng och gick över 
 åkrarna upp till Svanvik, den gamla skolan med lärarbostället, och sedan därifrån 
 ner till Tofta gård.  
 
Ban /lokalt uttal: baan/ 
   Namnet betyder helt enkelt Banan och närmare bestämt Repslagarbanan. Alltså 
 egentligen samma namn som på den bekanta gatan i en stor nordtysk hamnstad. 
 Namnet är inte ovanligt – andra exempel finns från t ex Härmanö och Skaftö. 
 
   Den här raka vägsträckan (se den nedre bilden på framsidan) lämpade sig väl, när man 
   skulle slå rep eller i synnerhet backelinor av hampa (för storsjöfisket) eller av  
   bomull (koljebackor) men också dörjelinor. Backefisket är ett slags fiske med 
   agnad ”långrev”. Fram till 1920-talets början slog man sina backelinor här.  
 
Blåsopp  
   Namnet har använts för att beteckna området kring nuvarande vändplanen. Det  
 betecknar ”blåsig plats, ställe där det ofta blåser”. Till formen ser namnet ut att vara 
 en uppmaningsform (imperativ). Men bara i enstaka fall innehåller den här typen av 
 namn en uppmaning. Det normala är i stället att beteckningen anger ”att något  
 vanligen/ofta förekommer”. 
 
Gamla vägen 
   En delsträcka av den ursprungliga och mycket slingriga vägen genom samhället 
   har kallats Gamla vägen. 
 
Grindvägen 
   Namnet syftar på den grind, som en gång funnits strax utanför fastigheten  
   Grindvägen 1. På andra sidan grinden låg betesmark - Erlands backe.  
   Grinden (jämte andra staket) skulle hindra betande kor att förirra sig in i samhället.  
   Ibland sparkade pojkarna boll på backen. 
 
Hagevägen 
   Små ingärdade beteshagar har gett namnet. Saltängar med sitt speciella gräs har 
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   alltid varit goda betesmarker. Hela området kallas ju också Hagen och bergen, 
 som sträcker sig längs Hagevägen (ovanför parkeringsplatserna), heter  
 Hagebergen. 
 
   Nere vid vattnet låg fram till 1940-talet den så kallade Hageboden med brygga.  
   Den hörde till Tofta gård. Här skeppade man ut bl a havre och lossade murtegel.  
 På berget intill stod fram till 1900-talets början en väderkvarn för malning av  
   spannmål. 
 
Hageberget 
   Namnet syftar på hela bergsområdet ovanför hagarna och vägen ner till Hagen. 
 
   Ovanför Hagevägen - ett trettiotal meter före Ormegiljans mynning och i den nedre 
   delen av berget - ligger Herrns håla. Det är en regnvattendamm i berget, där man  
   i gångna tider tvättade kläder och mattor. 
 
Husegärdet 
   Här låg ursprungligen ett uppodlat gärde, som hörde till Huset, ett torp under  
 Tofta. Det lilla röda huset vid Ban är själva boningshuset, som sannolikt  
   uppförts redan någon gång under första delen av 1700-talet.6 Ladugården låg 
 strax nordost därom, ungefär där fastigheten Ban 3 ligger. (Se den nedre bilden på 

    framsidan).  

 
   Ordet hus har på Orust, men även annars i Bohuslän, ofta betydelsen torp. 
   Under 1940-talet började gärdet att bebyggas med villor.   
 
Husegärdsbacken 
   Backen upp från Husegärdet. 
 
Husängsvägen 
   På ömse sidor om vägen, från avtaget till Hagevägen och fram till svängen (kallad 
   Svarta stängslet), låg ängar som brukades av torparen på Huset. 
 
 Hålta 
   Namnet är en böjningsform av holt, hult, som betyder ”skogsdunge”. Idag kan  
  det vara svårt att se den logiska anknytningen till terrängen. Före indragandet  
   av vatten och avlopp i fastigheterna 1970 fanns överhuvudtaget ingen väg eller stig  
 här. Den övre delen - ungefär där backen börjar - var ett ett snårigt träd- och  
 buskområde (en liten skogsdunge). Här gick man upp med en rörgrav 
 och hela dungen röjdes bort. Senare har de närboende bekostat den smala  
 men ändå körbara vägen upp på Stockeberget. 
   Nere där parkeringen är idag, fanns förr en brunn med pump. Men den gav inget  
   Användbart dricksvatten.  
    
   Långt in på 1950-talet besöktes Stocken sommartid regelbundet av en  
   kringresande tältbio. Tältet restes vanligen i Hålta. När det var friske vinn under en  
   filmförevisning, gick både tältduk och filmduk i ständiga vågor, vilket gav en  
   ganska speciell upplevelse av filmen (som oftast var något svenskt folklustspel, typ 
   Pensionat Paradiset). Ibland kunde man också få lyssna till någon frikyrklig  

                                            
6
 Det äldsta skriftliga belägget för Huset är en notis från 1752 i dödsboken. (Brattö 2002, sid. 91).   
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   väckelsekampanj i tält. 
    
Källevägen 
   Källan, det handlar om i namnet, är den dricksvattenbrunn, som fanns i  
   Galthamnen. Den låg nedanför det branta berget, där Ormegiljan börjar och där det   
   nu är en rad parkeringsplatser. Brunnen, som är helt igenlagd, gav utmärkt  
   dricksvatten.  
 
   En annan brunn, som också gav bra vatten, låg mot sjösidan utanför fastigheten 
 Gamla vägen 8. Den brunnen kallades Munkekällan. Vissa mycket torra somrar  
   måste dricksvattnet ransoneras. Ibland fylldes brunnarna på med vatten från  
 tankbilar. Man kunde också ro ut genom Stockeström och hämta vatten (främst  
 tvättvatten) från en källa på Råön.    
   
Lavens lid 
   I fastigheten nr 5 bodde en timmerman, som hette Olle Jakobsson och kallades 
   Laven (från Lavön) 
 
   Beträffande lid se Anders Johans lid. 
 
Linkälleberget 
   Uppe vid det branta berget fanns en källa/damm, som användes vid linberedning.  
   Man lät linet ligga i vattnet under 8-14 dagar, för att stjälkens fiberceller skulle 
 brytas ner. Detta första moment i linberedningen kallas rötning.  
 
Mors Eklund 
  Maria Berntsson (1832-1913) var fru till Samuel Berntsson, rättare (förman) på 
  Tofta gård och den förste arrendatorn efter Anders Falks död 1853. Hon kallades 
  oftast Mor Berntsson.  
  Här fanns en lund av ekar, vilket inte är så vanligt på Orust. 
 
Mors Källa 
  Det berättas, att Maria Berntsson hade särskilt stränga krav på vattnet till 
  kaffekoket. Hon lät hämta eget vatten från en brunn intill berget här, vilken tydligen 
  hade vatten som gjorde kaffet extra välsmakande. Man kan ännu i dag se rester av 
  brunnen. 
 
Nordängsvägen 
   Nordängarna är namnet på den ängsmark, som börjar strax öster om Stockens  
   Marina och sträcker sig bort mot Tönsäng. Väster om fastigheten Nordängsvägen 1  
   börjar en promenadstig, som leder in mot Nordängarna och går runt till Aspelunden  
   och till Tofta gård. 
 
Ormegiljan 
   Ordet gilja betecknar en ”smal, trång dal”. Förledet (orme-) torde anspela på den  
   slingrande sträckningen i terrängen. Eller har det möjligen förekommit särskilt  
   många ormar här? 
 
   När det infördes förbud mot att ha grisar och höns inne i själva samhället,  
 rätt lång tid efter det att municipalsamhället hade bildats 1910, placerade man  
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 små gris- och hönshus i skrevorna längs Ormegiljan. 
 
   Här fanns en gång också en grind som skulle hindra kor att promenera in i  
 samhället från de små saltängarna vid nuvarande Hagevägen. Korna tillhörde 
 Martin på Huset (=torpet). Rester av grindens järnfästen finns fortfarande 
   kvar i berget. 
 
Ropeberget   /lokalt uttal: ropebert, robert/   
   Namnet syftar på bergsplatån till höger om det gula huset längst upp. Härifrån  
   kunde man ropa (signalera) över till Råön, när man ville bli hämtad med båt.  
   Namntypen är vanlig och förekommer på flera andra ställen i Bohuslän. 
 
Russa/Rössa 
   Namnet avser den bergstopp, där påskefyrn tänds på påskaftonen  
   Det syftar på ett röse, som en gång har stått här uppe. En mera  
   rikssvensk stavning vore Rössa, men det lokala uttalet är /russa/. Namn som  
   innehåller ordet röse är vanliga i Bohuslän. (Se också kapitel 15).  
 
Salviksvägen 
   Salvik är namnet på det bergsområde, som ligger bortom de numera bebyggda 
 gärdena.  
 
Sotestranden  /lokalt uttal: sodestrana, soden/ 
  Innan den stora vägen byggdes ända ner till Stora bryggan, fanns här en grund  
  havsvik med några sjöbodar, som låg vid vattnet. En av dem finns ännu kvar 
  intill kommunens dusch- och toaletthus, en annan flyttades och står på den östra 
  sidan av den allmänna parkeringen mot sjön. 
  
  Den gamla vägen svängde tvärt runt fastigheten nr 2 och gick vidare längs 
  stranden i ungefär nuvarande sträckning förbi spruthuset (Stockens före detta  
  ”brandstation”, strax intill brevlådorna) och upp förbi gamla posthuset.  
  Namnets första led (sote-) är oklart och svårtolkat. I vissa fall kan det betyda 
  mörk, svart (t ex Sotemyren i Lalleröd). Den kopplingen gäller enligt 
  ortnamnsforskare dock inte för tolkningen av Soten (Soteskär, Sote bonde etc). I 
  stället antar man i det fallet en ordstam *suht- (besläktad med verbet suga), som 
  i sin betydelse skulle återspegla vattnets rörelser och ljud i brotten och  
  bränningarna i den av sjöfararna fruktade passagen utanför Sotenäset.  
  Stöd för denna teori tror man sig ha funnit i norskan och isländskan. 
 
  Vad gäller i vårt fall? Är det vattnets färg eller ljud som gett upphov till namnet? 
  Har namnet Svarta havet (alldeles intill) bildats genom att man har associerat till 
  färgen ´svart` i namnet Sotestranden?  
 
Stockeberget 
 Kan namnet ha ett samband med den stockbro, som gett orten sitt namn?  
   Betydelsen skulle då kunna vara ”berget varifrån stockbron utgår”. Eller betyder  
   det helt enkelt ”berget på Stocken”, dvs det berg med hus man såg, när man från  
   landsidan närmade sig samhället? 
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Stockenvägen 
   Vägen är av sent datum och namnet har ingen gammal tradition, det är nyskapat.  
   Vägen hör inte till verksamhetsområdet för Stockens vägförening utan sköts av  
   vägförvaltningen. 
 
   I mitten på 1950-talet byggde den statliga vägmyndigheten en väg från Backa  
   till Stocken med delvis helt ny sträckning, vilket förkortade avståndet till Backa  
   avsevärt. Den ursprungliga vägen, som bitvis fortfarande finns kvar, slingrade  
   sig mellan hus och gårdar. Den var också mycket smal. Infarten till Stocken gjordes  
   helt ny. Man sprängde sig genom Sjögårdsberget (vid nuvarande bussvänd- 
   platsen) och lät vägen gå på klipporna längs stranden utanför de första husen. När 
   man kom in i själva samhället, var man tvungen att flytta tre av de fyra 
   fastigheterna på vänster hand 3-4 meter ner mot sjöbodsraden. Den grunda  
   havsviken, som gick in i samhället, överbryggade man med en vägbank.  
   Därigenom torrlades viken och en välbehövlig parkeringsplats kunde anläggas.  
 
   Den stora revolutionen var att Stocken nu också hade fått en busslinje!  
   Bussen gick ända ner till Percival Johanssons affär vid Torget. Man behövde inte 
   längre åka/cykla/gå in till Backa, för att ta bussen. 
 
Svarta havet  /lokalt uttal: schwarta havet/ 
   Namnet verkar i dag förbryllande. Man ser ju inget hav här!  
   Ursprungligen var det en havsvik, där den stora parkeringsplatsen i Sotestranden 
   ligger. Vattnet måste från början också ha gått in det som vi idag kallar  
   Svarta havet, troligen rätt långt in (jfr tolkningen av namnet Stocken). 
 
   På 1910/20-talen byggdes den gamla vägen genom samhället. Den gick fram här i 
   Soden. Vägbanken medförde att havsvatten blev stående och framför allt att 
   regnvatten från bergen ovanför samlades upp och bildade ett litet ”innanhav”.  
   Senare (i slutet av 20-talet) gjorde man utfyllningar och anlade en inhägnad damm 
   mot berget, ungefär där parkeringsskylten står idag. Regnvattendammen, som var  
   stensatt, användes för att tvätta kläder och mattor i. 
 
   Har attributet `svart` kommit av att vattnet haft den färgen eller genom påverkan  
   från namnet Sotestranden?   
 
 Någon väg fanns inte här på den tiden. Den gick på nuvarande Källevägen, alltså  
   på andra sidan fastigheten nr 2. Det ursprungliga mindre Spruthuset stod från 
   början på den sidan, där Svarta havet ligger. När man fick en större brandspruta  
   och mer slang, flyttades Spruthuset till den nuvarande platsen och förlängdes. 
   Den backe, som fanns ovanför dammen, användes förr som fotbollsplan (spel 
  mot ett mål). Ett stort pilträd, som numera är borttaget, utgjorde ena målstolpen.  
 För att få en större plan att spela fotboll på var Stockens ungdomar tvungna att 
   antingen gå till Sneplan, en tuvig och sluttande gräsyta, som låg längs berget strax 
   bortom campingens receptionsbyggnad - ungefär där toalett- och tvätthuset står -   
   eller att gå den långa vägen ända ut till Båsvik, där det fanns en rätt stor och bra 
  gräsyta, som idag delvis håller på att växa igen. 
 
Södra Saltholmsvägen   
   Namnet Saltholmen hänför sig till hela bergsområdet med bergstoppen Russa. 
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   Vägen leder in mot detta Saltholmsområde. 
 
Torget 
   Namnet Torget är gammalt och har alltså inte uppkommit i samband med att den  
   stora vägen byggdes i mitten på 1950-talet och Torget fick sin nuvarande storlek, 
   bl a för att bussen, som ursprungligen gick ända ner hit, skulle kunna vända. 
 
Västra Saltholmsvägen 
   Se Södra Saltholmsvägen. 
 
 
 
8  Paln /paaln/ 
 
”Vart skall du gå?” eller ”Var kommer du ifrån?” Det var vanligt förr - åtminstone ända 
in på 1950-talet - att man ropade så till varandra, när man råkades i samhället. Både 
barn, ungdomar och vuxna gjorde det. Som svar kunde man t ex få: ”Je ska ner te 
paaln.” eller ”Je har vuri te paaln.”  
 
Vad är nu detta Paln, som stockenbor emellan är ett sådant vedertaget och allmänt 
använt begrepp? Det syftar på Stora bryggan nere i hamnen. Namnet har en 
intressant historia. 
 
Ordet Paln är helt enkelt den dialektala formen för pallen i betydelsen ”berghäll, 
avsats i berget”. Under den norra delen av den nuvarande bryggan ligger en rätt stor, 
flat berghäll. Den var mörk och ovanpå låg en stor issten av röd granit. Innan den 
första bryggan byggdes här i början på 1890-talet, var hällen fullt synlig och 
användes som tilläggsplats för större båtar, t ex bankskutor. Paln var också platsen, 
dit man anlände, när man skulle till Stocken eller varifrån man avreste. Samhället 
hade ingen landsväg för länge sedan och heller inte någon allmän brygga. 
 
Paln användes också av Tofta gård, när man skulle flytta boskap och dragdjur (oxar 
och hästar) till sommarbetet på Råön. Djuren gick - motvilligt får man anta - ner i 
vattnet, men när de väl var där, simmade de över till den närmaste punkten på Råön, 
som kallades Vadräcka (här stod en ställning för torkning av och arbete med 
landvadar). Det hela kallades för att ”svänga” djuren över sundet. Ordet är en 
ombildning av svämja, som betyder ”låta (få) hästar (att) simma”. Hällen på Stocken 
kallas också ofta för svänninge paln. Det dialektala uttalet är /schwenninge paaln/. 
 
Om bruket att låta djuren simma över till betesmarken vittnar namn också från andra 
ställen i trakten: Svänningen, Svänningeskär, Svängeskär, Svänningebacken. 
 
När en affär byggdes nere vid strandkanten alldeles vid Paln, upphörde 
man att ”svänga” djuren över just här. I stället lät man djuren simma genom 
Strömmen över till Råön. Detta fortsatte man med fram till 1950-talet.  
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9  Kölhalning av båtar  
 
På 1880-talet flyttade två bröder från Kungsviken till Stocken för att bedriva fiske. De 
hette Alfred och Johan Andersson och ägde tillsammans en sjöbåt. Men de var inte 
bara fiskare utan hade också - som söner till en båtbyggare - kunskaper i hur man 
skulle sköta och reparera båtar. Efter en tid som fiskare intresserade de sig mera för 
att syssla med båtar och timmermansarbete. De började med drivning av båtar.7 
 
För att man skulle kunna driva båtarna i botten måste de krängas ner, så att 
bordgångarna i bottnen kom över vattenytan. Därför anlade Alfred och Johan en 
kölhalningsplats i Vindkistan /vinnkista/. Namnet syftar sannolikt på att sundet är 
skyddat från vind. Vindarna stängs liksom in i en ”kista”. Platsen, som sedan 
urminnes tider har hetat så, är det smala sundet mellan Ropeberget och Rissholmen 
– ett sund som skapat för kölhalning. 
 
På Rissholmen och Karveskär - det lilla skäret utanför Rissholmen - och även i 
berget på andra sidan sundet finns rester av stora (ögle)bultar av järn. Detta är de 
synliga resterna av kölhalningsplatsen. 
 
Kölhalning gick till så att båten först förtöjdes längs Rissholmen. 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 grov tross från en fast punkt på Ropeberget ner under kölen. 
Trossen sattes fast i båten på den sidan som vette mot Rissholmen. Vid krängningen 
skulle båten liksom ”rulla runt” inne i trossbukten. Anordningen gjorde det möjligt att 
ha bättre kontroll på båten. 
 
Spelet var ett så kallat capstanspel, 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” 
trossen eller genen, som lagts i flera varv runt capstanspelets 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 basen Alfred och tog hem på trossen i 
takt med att den spelades in. När båten var krängd till hälften, sattes en stoppare på 
spelet för att ”överhala omslaget” på capstanrullen, som hade blivit fylld ända upp av 
trossens bukter.  
 

                                            
7 Drivning = tätning av nåten mellan två plankor i en träbåts bordläggning eller däck med drev 

   av tjärad hampa, med hjälp av drevklubba och drevjärn. Efter drivningen fylldes nåten med beck, 
   som värmdes upp till flytande form. Redskapet var en beckslev eller beckskopa. 
8
 Undermastens förlängning utgjordes av en stång. Salningen är den konstruktion med beslag  

   som förenar undermasten med stången. 
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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. 
 
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. 
 
Nu tog grovarbetet vid: renskrapning av botten och köl. De var kraftigt bevuxna med 
blåmusslor, havstulpaner och allehanda andra vattenorganismer. Sedan skrubbades 
botten och köl 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 togs bort och sömmen i bordläggningen gjordes ren. Var någon del av 
ett bord eller av kölen angripen av röta eller skadad på annat sätt, sattes en ny bit in. 
Därefter fortsatte man med drevning och beckning (med kokhett flytande beck) av 
sömmarna i bordläggningen och till sist målning med tjära 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. Den sista 
båten, som besökte Vindkistan, var hemmahörande i Smögen, men det är oklart om 
den blev kölhalad.  
 
Alfred och Johan (som allmänt kallades ”Kongsvigern”) och deras söner gjorde 
samhället Stocken vida bekant. Kölhaleriverksamheten kom i gång vid sekelskiftet 
och höll på till år 1930. Alfred dog 1929 och Johan 1934.  
 
Veterligen inträffade det inte några allvarligare missöden eller någon större olycka 
under denna tid. Detta vittnar om stor yrkeskunnighet och god ordning i arbetet. 
Än finns det ättlingar till Alfred, som bor på Stocken och som med sina drevklubbor 
och drevjärn för yrkestraditionen vidare. 
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10  Bankskutor och sjöbåtar 
 
Eftersom det i dag inte finns några rester av bankskutor eller sjöbåtar kvar, kan det 
vara på sin plats att beskriva hur de såg ut och användes. Nedanstående 
framställning bygger på Olof Hasslöf, Bankskutor och sjöbåtar i Bohuslän (1987). 
 
Bankskutan  
Det var en robust och starkt byggd farkost med en lastförmåga på ungefär 25 ton. 
Den hade en köllängd på 20-25 alnar (1 aln = ca 60 cm) och bredden i däck var 9 - 
10 alnar. Förstäven var krum och lutade starkt föröver. Akterstäven lutade något men 
var för övrigt rak. Skroven var byggda i ek med klink9 i botten och kravell ovan vattnet 
och var ganska tunga. Både bog och låring var fylliga, vilket gjorde att båten var 
mycket tvär i för och akter. I början var båtarna öppna med en plikt (=mindre 
avgränsat utrymme) i fören. Så småningom - kanske först fram emot sekelskiftet 
1800 - däckades de. 
 
Båtarna var riggade med tre master och klyvarbom. På fock- och stormast fördes 
råsegel och på mesanmasten ett sprisegel.10 Stormasten var högst, de andra bägge 
masterna var lika höga men något lägre än stormasten. Som försegel förde man fock 
och klyvare. Skutorna medförde två ankare, varav ett i reserv. Ankartrossen var av 
tjärad hampa och var 200-300 famnar lång (1 famn = ca 1,8 m) och 5 tum grov (1 
tum = ca 2,5 cm). 
 
Det bedrevs inget fiske från själva skutan - den användes för seglatsen till och från 
fiskeplatsen och för att transportera fångsten. Skutan ankrades upp och själva fisket 
bedrevs med två lillebåtar, som medfördes ombord. Dessa hade olika benämningar 
på olika platser. Här på Stocken sade man skibbåden. På framsidans övre bild ligger 

en lillebåt vid en vrage (pålknippe). 
 
Besättningen uppgick till 12-16 man. Dessutom hade man ibland 1-2 kokkepojkar 
eller prentisar (av engelskans apprentice ´lärling´) med sig ombord. I fören hade 
besättningen sin skans, där man skulle vila och äta. Med så många man ombord 
kunde det säkert bli både trångt och stimmigt. Två och två fick man samsas i en 
dubbelkoj. I änden på kojen fanns en kagekäpp, där man hängde upp sina 
hålförsedda, torkade brödkakor, så att de inte skulle mögla. Under kojen hade man 
ett brödskåp, där det hårdtorkade skeppsbrödet förvarades. Det bestod av limphalvor 
och kunde inte ätas, förrän det blötts upp i kaffe eller vatten. Skeppsbrödet kallades 
för knalle. 
 
Varje man hade med sig sin sjömanskista, där kläder och andra privata ägodelar 
förvarades. I regel ingick en brännvinsflaska. Man hade också med sin egen 
proviant. Sjömanskistan var placerad framför kojen, så att var och en hade sina 
tillhörigheter på ett och samma ställe. 
 
Mitt på durken, eller på ett annat lämpligt ställe, fanns en eldstad. Det var en 
stensättning, där man eldade för värme och matlagning. Röken fick leta sig ut där 

                                            
9
 I klinkbyggd bordläggning ligger borden omlott. Kravellbyggd bordläggning är slät och borden ligger 

   kant i kant. 
10

 Ett rektangulärt segel som hålls ut med en spristake (-stång), som går diagonalt ut från masten. 
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den kunde - t ex genom skansnedgången. Senare ersattes denna enkla typ av 
eldstad med en järnspis med ett rör som ledde ut röken i det fria. Det innebar en stor 
trivselhöjning att kunna laga mat på en spis! Tidigare hade grytor och kittlar hängt 
över elden (och dinglat) i stroppar fästa i skanstaket. 
 
Från skansen ledde en trappa upp på däck med bara en enkel lucka över 
trappöppningen. Man kan lätt föreställa sig att det kom mycket vatten ner genom 
lucköppningen. Senare ersattes lucköppningen av en högre kappöppning, fastsatt i 
däcket med en skjutlucka. Säkerligen blev det torrare nere i skansen nu. 
 
Bredvid masten och skansnedgången stod ett stort fat med färskvatten. Utöver detta 
fat förde man med sig flera andra vattentunnor på fiskeresorna. Dessa tunnor 
stuvades i det aktra stenrummet (stenen = barlast). Från skansen ledde en dörr ut till 
det främre stenrummet, där förutom stenbarlasten även skinnkläder (som 
motsvarade senare tiders oljekläder), bloss, lanternor, fotogenlyktor och annan attiralj 
förvarades. 
 
Fiskerummet utgjorde i stort sett resten av båten. Det var avdelat strax akter om 
mitten i två rum, som i sin tur var uppdelade tvärs över båten i mindre rum, som 
kallades fiskebingar. Varje större rum hade en lucka från däck, en större till det 
främre rummet och en mindre till det aktre rummet. Det aktersta bingerummet hade i 
mitten ett mellanrum mellan bingarna, som kallades rockerännan. All rocka som man 
fick lades i denna ränna och blandades inte med den övriga fisken. Anledningen var 
att rockan lämnade mycket slem, när den var rensad. 
 
Akterut ovanpå stenbarlasten låg en lave, som de stod på, som skötte den stora 
rorkulten. Här fanns ett visst skydd mot väder och vind. Rorkulten hanterade man 
med taljor. Rodret gick från köländan upp till stävpollaren och var tungt att 
manövrera. 
 
Intill mesanmasten fanns ett litet rum som kallades skälhuset. Där förvarades 
blåmusslor (skal, skäl), som användes som agn vid första sättet, när båten hade 
kommit fram till fiskeplatsen. När fisket hade kommit igång användes mindre 
värdefull fisk (t ex lubb) till agn. Lubben var en bra agnfisk, eftersom den har ett segt 
skinn, som sitter kvar länge på kroken. I skälhuset bodde skälhusgubben. Det var 
aldrig någon som hade sett honom, men han fanns där, påstods det. Liksom 
ladugårdstomten såg han till att allt var i sin ordning ombord. 
 
Vid framkomsten till fiskeplatsen ankrades båten upp. På däck hade man en eller två 
lillebåtar, från vilka man bedrev det egentliga fisket. 
 
Bankskutorna var väldigt tungarbetade båtar. Skrovformen gjorde att de tog mycket 
vatten över sig på däck. Arbetet med segel och rigg var mödosamt. Att kryssa mot 
vinden med råsegel var väldigt besvärligt och krävde en stor insats av besättningen. 
Vi har idag svårt att föreställa oss det oavbrutna slitet med segel och skot under 
kryss i dåligt väder. Att segla undan vinden gick däremot mycket lättare. 
 
För att ta upp ankaret hade man ett ankarspel, som drogs för hand, vilket troligen var 
mycket jobbigt. Att dessutom det mesta var blött och fuktigt ombord, gjorde inte livet 
precis angenämare. 
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Sjöbåten 
Vid 1800-talets mitt arbetade några fiskare i samarbete med goda båtbyggare fram 
en mindre och mera lätthanterlig båttyp för storsjöfisket. Den var framför allt mycket 
kortare i kölen med i stort sett bra utrymmen på däck. Båtarna kallades sjöbåtar och 
var byggda i kravellteknik med klink i botten. Köllängden kunde vara 28-30 fot (1 fot = 
ca 30 cm), längden i däck mellan stävarna 42-50 fot och bredden ca 20 fot. 
Sjöbåtarna var inte så fylliga och runda i bogen som bankskutorna och i låringen var 
de mycket smäckrare bort mot akterstäven. De var riggade med två master och 
klyvarbom. Stormasten var något längre än mesanmasten. Seglen var gaffelsegel 
med toppsegel. På klyvarbommen fördes fock och klyvare. 
 
Den nya båttypen vann fiskarnas förtroende och sågs som ett stort framsteg, som 
underlättade bedrivandet av fisket. Seglingsmässigt var sjöbåtarna överlägsna de 
gamla bankskutorna. De nya båtarna ”seglade som vinthundar över havet” och hade 
helt andra kryssningsegenskaper. Att vända genom vinden gick mycket smidigare. 
Det var som att ”vända på en femöring”, var fiskarnas bedömning. En sjöbåt låg bra i 
sjön och ”red som en svan” på vattnet, även om den var nedlastade med fisk. 
 
Nu beställdes bara sjöbåtar - de gamla bankskutornas tid var ute. Efter hand byggde 
man även större sjöbåtar. Det har talats om 50 fot i kölen och 65 fot mellan stävarna. 
Även om vissa förändringar/förbättringar gjordes i inredningen, var den i stort sett 
samma som på bankskutorna. 
 
Från början bedrev man inte heller något fiske från sjöbåtarna. Som på bank-
skutornas tid medförde man mindre båtar för själva fisket. När fiskarna hade lärt 
känna den nya båttypens manövreringsmöjligheter, började man segla ut backorna 
(”långreven”) med sjöbåten. Men man drog alltid backorna från lillebåten. Den var 
spetsgattad och klinkbyggd, vanligen med 15 fot i köl och 20 fot mellan stävarna. Det 
var bukiga och bäriga farkoster, från början riggade med två sprisegel. Seglingen 
fungerade uppenbarligen inte riktigt som man tänkt sig, eftersom man senare tog bort 
riggen och enbart använde årorna.  
 
Sjöbåtarna hade en besättning på 7-9 man plus en kokkepojke eller prentis.  
 
Med både bankskutor och sjöbåtar inträffade inte sällan förlisningar i hårt väder eller 
andra olyckor. Ibland gick hela besättningar bort på sjön. Riskfyllt var det också att 
lasta över fångsten från lillebåten till den större båten eller att förflytta sig själv mellan 
de bägge båtarna - i synnerhet i grov sjö. 
 
 
 

11  Fisket och båtarna 

Stockenborna har troligen i alla tider livnärt sig på fiske och vad havet kan ge. Det 
var förmodligen god tillgång på fisk och skaldjur av alla slag inomskärs mellan holmar 
och öar. Inte minst de återkommande sillperioderna var viktiga. Vissa av dem gav ett 
oerhört rikligt utbyte av sill, andra gav mindre. Den stora sillfiskeperioden inföll 
ungefär mellan 1752 och 1808. Den senaste sillperioden från ca 1880 och en bit in 
på 1900-talet gav också stor fångst. När silltillgången var som kraftigast, formligen 
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kokade vattnet mellan Rissholmen, Råholmen och Råön av sill, har det berättats.  
Det gick att ta upp sillen med öskar! 

 
Även om det under 1700-talets sillperiod hade varit en mycket omfattande 
verksamhet, var det under den senare hälften av 1800-talet, som skärgården fick sitt 
egentliga ekonomiska uppsving och välstånd. 
 
Utomskärsfiske  -  backebåtar 
Århundradena dessförinnan hade antagligen allt fiske ägt rum inomskärs och från 
öppna mindre båtar. I början av 1800-talet blev båtarna allt större men var 
fortfarande öppna och av kostertyp. Man började alltmer intressera sig för 
utomskärsfiske. Fiske med krok (backefiske) utvecklades och blev allmänt. Till detta 
fiske krävdes emellertid däckade båtar med en plikt eller en mindre skans, så att det 
gick att laga mat och övernatta i båten. Båtarna kallades backebåtar.  
 
Krävande och farofyllt fiske  -  katastrof till sjöss 
Backefisket bedrevs framför allt under våren och sommaren men ibland även under 
vintern, när man inte fiskade sill. Det var mycket krävande. Från början bedrevs fisket 
i kustnära vatten och ute på Skagerack. Så småningom började man fiska även upp 
mot norska sydkusten. Orter som Mandal och Arendal blev bekanta för svenska 
fiskare och där träffade man norska fiskare, som berättade om de goda 
fångstplatserna väster om Norge. Efter hand skaffade sig fiskarna allt större båtar för 
att kunna delta i det givande fisket i havet utanför Norges västkust och även i vattnen 
bort mot Shetland. Det var antagligen bankskutor man hade. (Se kapitel 10). 

 
Det var ett hårt och i hög grad riskfyllt arbete ute till havs. Året 1775 var särskilt svårt 
för de bohuslänska fiskelägena. Bankskutor och backebåtar gick ut tidigt på våren. 
Vädret var dåligt och vinden bar emot. Båtarna var inte lämpliga att kryssa med. Man 
försökta att fiska men backorna förlorades och båtarna drev praktiskt taget tillbaka till 
hemmahamnen. Med nya redskap gav man sig ut igen så fort man kunde. När man 
kom fram till fiskeplatsen, blev vädret lika våldsamt som förra gången. De mindre 
båtarna satte kurs mot hemorten - man ville inte ta risken att förlora redskapen på 
nytt.  
 
Vinden bara ökade och nu rörde det sig om orkanvindar, som blåste i ett par dygn. 
Ankartågen brast, de backor man satt, försökte man bärga från lillebåtarna men det 
fick man ge upp. I stället gällde det att rädda sig tillbaka ombord på skutan. I en del 
fall lyckades detta, i andra fall kapsejsade lillebåten eller slogs sönder mot skutan 
och katastrofen var ett faktum. På somliga skutor förlorades segel och rigg, därtill allt 
som var löst på däck. Utefter Bohuskusten gick många skutor under med man och 
allt, andra drev ända till Engelska kanalen, innan de blev bärgade. 
 
I en nordostlig snöstorm, som började den 29 mars, omkom 46 man från Morlanda 
socken. Bankskutan Grisen från Stocken försvann med 9 man. Två andra skutor från 
Stocken - Nypa och Halfvåla - förlorade delvis segel och rigg samt backor, tågvirke 
och annat som var löst på däck, men de kom trots allt hem så småningom. Även 
Råön drabbades. 
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Mänsklig katastrof  -  ekonomisk nedgång  -  långsam återhämtning 
För fiskare och befolkning var det en katastrof, som det tog lång tid att återhämta sig 
från. Reparationer av båtar och ersättande av redskap, tågvirke mm, som gått 
förlorat, kunde efterhand genomföras under stora ekonomiska uppoffringar. Betänker 
man dessutom den oersättliga förlusten av så många människoliv, förstår man något 
av katastrofens omfattning. 
 
Fisket var inte heller så givande som det varit förut. Storsjöfisket var rent av dåligt. 
Visserligen var man upp i en ny sillfiskeperiod (ca 1752-1808), men det ekonomiska 
utbytet hade blivit sämre. Orsaken var att de stora trankokeri- och salteriägarna hade 
gått samman och satt ett pris på levererad sill, som var betydligt lägre än tidigare. 
 
Åren efter 1800 var hårda år för kustbefolkningen. Det uppges att det rådde stor 
fattigdom, ja rent av misär på Stocken. (Se även kapitel 2). Befolkningen var strävsam 
och idog, men det tog lång tid att återhämta sig. Först rätt många år senare hade 
man fått flera nya backebåtar från båtbyggare och beställt ytterligare några. Det 
rörde sig företrädesvis om mindre däckade eller halvdäckade båtar med plikt  - inte 
om några större skutor. 
 
1835 uppgick Stockens folkmängd till 111 personer, varav 51 fiskare, antalet hushåll 
angavs till 26 och det fanns 1 sjöbåt. För Råön var motsvarande siffror 100 invånare, 
41 fiskare, 26 matlag och 1 sjöbåt. (Dalén, sid.178). Sjöbåtarna var troligen byggda i 
Kungsviken. 
 
Ur en tabell över Göteborgs och Bohus läns storsjöfiske 1885 kan vi hämta följande 
uppgifter (Dalén, sid. 226): 
 

  Fartyg Medelton Besättning Fångstvärde 
 
 Stocken     4       30       47    15.800 kr 
 Råön     2       30       24      6.100 kr 
 
 

Under de följande åren fram till sekelskiftet 1900 anskaffade fiskelag på Stocken 
och/eller Råön ytterligare båtar. Som mest fanns det 6-7 sjöbåtar. 
 
Segelskutor  -  fraktfart 
Under 1800-talets senare hälft kom de stora segelskutorna till kusten. På de flesta 
orterna bildades partrederier, dvs man slog sig samman och lät bygga större skutor. 
Det handlade i första hand om att bedriva fraktfart. Även på Stocken prövade även 
en del av fiskarna på fraktfart med de båtar som var lämpliga. 
 
Havet både ger och tar. På våren 1899 rasade en våldsam storm på Nordsjön. En 
bankskuta med ett fiskelag från Råön försvann med man och allt. 
 
Backefisket var det dominerande fisket  
Vid framkomsten till fångstplatsen ankrades skutan upp och fisket bedrevs med hjälp 
av lillebåtarna, som man medfört på däck. Sjö- eller backebåtarna, som seglade 
bättre än bankskutorna, medförde senare bara en lillebåt. (Se kapitel 9). 
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Backorna är ett slags långrev. En ”långrev” kallades för ett backehundre och bestod 
av 70-100 krokar. Krokarna var fästade till den grövre backelinan med smäckrare 
tafsar eller känser. Långreven agnades och förvarades i ett runt backetråg, där den 
sköts upp så att den utan kink smidigt kunde löpa ut, när man satte backorna. 
Känsorna måste läggas på ett sådant sätt att de inte krokade i varandra. Backelinan 
liksom känserna sjunker av sin tyngd ner och lägger sig på bottnen. För att inte 
också de agnade krokarna skulle ligga på bottnen, hade varje känsa ett flå eller flöte, 
som lyfte upp kroken. Flåt bestod av en speciell kork, som var vaxad. I modern tid 
användes plastflöten. Om agnet sjönk till bottnen, skulle det snart ätas upp av alla 
bottenlevande smådjur. 
 
Fångsten rensades och saltades ner ombord i båten. Den sista fiskeveckan saltades 
ingen fisk utan den lades färsk på den saltade. Is hade man ju ingen. Det har 
berättats om en förfärlig lukt när lastrummet öppnades. 
 
För att strömmen, som ibland kunde vara väldigt stark, inte skulle dra iväg med de 
satta backelänkarna, förankrades dessa i vardera änden med en dragg, som 
markerades med en vakare. Det var stora laggkärl med en platt yta upptill och starkt 
avsmalnande till en pip i den ände som stack ner i vattnet. Avsmalningen var till för 
att tunnan inte skulle fånga upp för mycket ström. I den plana änden satt en lång 
stång fästad. På stången satt mörka flaggor och en krok för stormlyktan. Dessa 
vakare kallades här på Stocken för svansare.  
 
När det blåste full storm och man inte längre kunde ligga för ankare, sattes en 
svansare i ankartrossens ände. Sedan fick hela trossen gå i havet. Kanske räckte det 
inte med en svansare utan man fick sätta två eller tre på trossen, för att den inte 
skulle dras ner av ström och sjögång. Så länge stormen varade, fick man sedan ligga 
och segla fram och tillbaka med uppsikt på svansarflaggorna. Man kallade det för att 
besegla svansarna. Det var både mycket blött och ansträngande. 
 
I modern tid har svansarna bytts ut mot stora plastkulor eller ballonger i orangeröd 
färg. 
 
Fångstplatser och fångst 
Fisket bedrevs i slutet av 1800-talet utanför Norges västkust och i vattnen mellan 
Norge och Shetland, ibland närmare Skottland eller NO om Shetland. Tillgången på 
värdefull fisk på bankarna här ute var mycket god. Det kunde sitta fisk på varje krok i 
ett backehundre: långa, torsk, lubb, gråsej och hälleflundra i olika storlekar. Även 
rockor, pigghaj och håkäring (en hajart som kan bli 5-6 m lång) ingick i fångsten.  
 
Av levern fick man tran 
Hade man tur kunde man kanske fånga håkäringar så stora att de inte utan vidare 
kunde tas upp på däck. Var det gott väder och slätt vatten, lades den stora 
håkäringen på utsidan längs båten. På grund av den stora skillnaden mellan 
vattentrycket på det djupet, där håkäringen hade fastnat på kroken, och trycket vid 
vattenytan, ”svimmade” fisken av. När fisken låg vid skeppssidan, kunde en eller två 
man klättra ner på den och fläka upp den. Det var levern som var åtråvärd. Levern 
från håkäringen var väldigt fet och gav mycket tran, som också var idealisk att måla 
husen med. Det talas om att det i bästa fall kunde bli en hel tunna lever från en enda 
håkäring. 
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Det var ganska tufft att delta i storsjöfisket. Det har berättats om många olika 
händelser från detta fiske. 
 
Kan man lura en val? 
NO om Shetland uppträdde varje vår en halvstor valart, som tydligen hade sin 
lekplats där. Under sommartid fanns just i dessa områden mycket goda fiskeplatser 
med stor och riklig fångst. Valarna var inte skygga utan simmade gärna mellan den 
stora båten och lillebåten och roade sig med att stöta till lillebåten eller lyfta upp den 
lite i för eller akter. Fiskarna hade hört att valar hade respekt för blod. Därför målade 
man lillebåtarna röda i botten och på utsidorna. I början visade sig detta att fungera 
utmärkt och valarna var inte så närgångna utan höll sig borta. Men efter en tid var de 
lika orädda och lekfulla som förut. 
 
Havet tar också sin tribut 
Det har berättats om en tragisk händelse för ett fiskelag från Stocken/Råön, som låg 
NO om Shetland. Det blåste hårt och man fick ideliga snöbyar över sig, vilket inte var 
ovanligt på våren. Fiskelaget försökte ändå att fiska, men det var på gränsen till vad 
som var tillrådligt. Man höll på en hel dag och på eftermiddagen ökade vinden 
ytterligare och snöbyarna tilltog i intensitet. En backelänk stod fortfarande ute och 
måste bärgas. Backorna var ju dyrbara fiskeredskap, som man inte fick förlora. En 
del av besättningen gick i lillebåten för att ta hand om backelänken. Sjöbåten 
beseglade lillebåten i lä för att ha full uppsikt över den. Den ena snöbyn efter den 
andra svepte fram och försvårade sikten. Skymningen började falla och plötsligt hade 
mannarna i sjöbåten förlorat lillebåten ur sikte. Man fortsatte tills det blev helt mörkt 
att segla fram och tillbaka på spaning efter lillebåten. Så fort det ljusnade nästa 
morgon, återupptogs sökandet. Vädret hade blivit lite bättre genom att snöbyarna 
hade avtagit, men det blåste fortfarande en lika hård sydostlig vind. Under hela 
dagen beseglade man vattnet i ett fruktlöst försök att finna lillebåten. När det ånyo 
blivit mörkt, tvingades man konstatera att lillebåten nog hade gått förlorad. Ombord 
på sjöbåten fanns sex män, lika många män hade försvunnit med lillebåten. Man 
beslöt emellertid att söka ytterligare en dag, innan man anträdde hemfärden för att 
meddela de anhöriga det tragiska, som hade hänt. Lillebåten återfanns aldrig. Det 
måste ha varit ohyggligt tungt att segla hem med ett sådant sorgebud, som drabbade 
så många familjer på hemorten. 
 
Fördelningen av fiskeinkomsten 
På backefisket ägde och skötte var och en sina egna backor och agn. Fångsten 
mättes inte upp i skålpund (425 g) eller kilo. I stället mättes den upp i mängd. 10 
stycken fiskar, som var lika stora till längd och tjocklek, kallades våla. Detta 
mätningssätt var utbrett utefter hela kusten. 
 
Hur man delade upp inkomsten eller fångsten kunde variera från fiskeläge till 
fiskeläge. Här på Stocken tillämpades följande princip. Man utgick från den samlade 
inkomstsumman, som fiskeresan hade inbringat. Från denna summa gjordes avdrag 
för de utgifter, som varit nödvändiga för fiskeresans genomförande, t ex hamnavgifter 
i Norge, lysfotogen mm. Någon utgift för drivmedel var ju inte aktuell, eftersom man 
seglade hela tiden. Återstoden av summan delades upp i lika stora delar eller lotter. 
Båten skulle ha ett antal lotter. Det vanligaste var tre lotter eller vid vissa tillfällen 
något mer. Varje man i fiskelaget fick en lott, kokkepojken en halv lott. Hade det 
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förekommit att någon i fiskelaget hade blivit sjuk eller var sjuk, skulle denne ändå ha 
sin lott. Var och en fick själv hålla sig med proviant under resan. 
 
Social omtanke 
Det förekom även andra sociala åtgärder, som vittnar om god omtanke. Hade en 
man i fiskelaget blivit kroniskt sjuk, råkat ut för en olycka, så att han inte kunde gå 
med på resan, eller omkommit, fick de anhöriga eller änkan ha med ett backehundre 
ombord på båten. De övriga i fiskelaget delade på arbetet med att agna och vittja. 
Den fisk, som fångades på detta hundre, märktes och överlämnades till anhöriga 
eller änkan vid hemkomsten. Fisken kunde säljas eller på annat sätt bidra till 
familjens försörjning. Det var också så att en änka kunde skicka ett eller flera 
backehundre med andra fiskelag. När båten kom hem, fick hon fångsten från sina 
backor. Men detta gällde bara änkor och kallades allmänt att ”de hade slabbar” med 
den eller den båten.  
 

Engelska kuttrar (smacks, sailing trawlers) 
Mot slutet av 1800-talet skedde en förändring i båtbeståndet. I England gjorde sig 
fiskarna av med sina seglande trålare av trä och ersatte dem i ökande grad med 
ångtrålare av järn, vilket revolutionerade hela trålfisket. De gamla seglande kuttrarna 
såldes ut och var förhållandevis billiga att förvärva. I Bohuslän hade nu sjöbåten gjort 
sitt och fiskarna började köpa in trålare från England, så kallade engelska kuttrar. 
Dessa kuttrar var mycket väl lämpade för det bohuslänska backefisket. På grund av 
sin skrovform och rigg var de lättare att segla och manövrera, inte minst på kryss. Nu 
var det enklare att besegla svansarna i ändarna på backelänkarna i Nordsjön. Så 
småningom monterade man in råoljemotorer i kuttrarna, en revolutionerande 
nymodighet, som väsentligen underlättade arbetet ombord. Senare konstruerades en 
backewinsch, som drevs av råoljemotorn. Denna winsch underlättade avsevärt 
hemtagningen av backorna. Tidigare hade arbetet varit mycket slitsamt och tungt. 
Tack vare kutterns egenskaper i sjön kunde man nu också sätta backorna direkt från 
båten. Lillebåten hade blivit överflödig och fisket säkrare. Att i dåligt väder ge sig ut 
med lillebåten eller förflytta sig själv och fångsten över till den större båten hade i alla 
tider känts mycket otryggt och farofyllt. 
 
Även stockenborna bytte ut sina tungarbetade sjöbåtar mot engelska kuttrar, vilka i 
allmänhet fick behålla sina engelska namn, t ex Union Jack, Energy, Sweet Home. 
 
Makrilldörjet 
En annan nymodighet var makrilldörjet på Nordsjön. För detta fiske var de engelska 
kuttrarna ypperliga, eftersom de var mycket goda seglare och gick lugnt i sjön. Det 
passade nämligen perfekt att dörja under segel. Att med anpassad segelföring i 
sakta dörjefart segla fram över havet och möta vågor och vind, det var något som 
kuttrarna var speciellt bra på.  
 
Dörjningen gick till så att man släpade ett antal med blysänken nedtyngda linor med 
agnade krokar efter båten. Fångsten rensades och saltades i tunnor omedelbart efter 
att den kommit upp ur vattnet. Fisken gick på export till USA, där efterfrågan under 
en period var stor. Detta fiske spred sig längs hela kusten. Från Stocken bedrev ett 
flertal båtar makrilldörje. 
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Affärer i Norge 
Den saltade makrillen såldes vanligen i Kristiansand i Norge. Efter utlossning och 
försäljning av fisken kunde fiskarna se lönen för mödan. Var resultatet bra, handlade 
man gärna i Norge. Många höll på med husbygge hemma i Sverige. Mycket kunde 
man köpa i Norge till förmånliga priser, t ex taktegel (det norska teglet var 
förstklassigt), kakelugnar, spisar, kaminer. Hade man landat fångsten i Egersund, 
kanske man köpte varor från den förnämliga fajans- och porslinsfabriken där. Deras 
produkter var vida berömda, prisvärda och tilltalande. Det fanns många hushåll i 
Bohuslän, som hade norskt porslin både till fest och vardag. 
 
Indelningen av fiskesäsongen 
Det blev vanligt att fiskesäsongen delades upp, så att båtarna bedrev storsjöfiske 
från tidig vår till strax efter midsommar. Man hann med 2-3 fiskeresor. Efter 
hemkomsten ändrades båten om till dörjefiske. Vid månadsskiftet juli/augusti var det 
tid att ge sig ut på makrillfiske på Nordsjön. Fisket höll på till sen höst 
(oktober/november). Att man var till sjöss upp till 8 veckor i följd var inte ovanligt.  
Det var alltså ett mycket krävande fiske. Var tillgången på makrill god, kunde det 
hända att man gick in till Norge tidigare, sålde fångsten och gav sig ut på en andra 
resa.  
 
Makrilldörjet var jobbigt och ensidigt men kunde ge ganska goda förtjänster. 
Skärgården blomstrade igen, efter det att sillperioderna hade tagit slut. På vissa håll 
växte antalet båtar ganska mycket.  
 
I och med första världskrigets utbrott 1914 tog makrilldörjet slut. Allt fiske på 
bankarna i Nordsjön och mellan Norge och Shetland fick avbrytas på grund av 
krigshandlingarna med sänkningar även av fiskebåtar.  
 
Kris i fiskelägena 
Under perioden från slutet av 1800-talet, då man började köpa engelska kuttrar, fram 
till ca 1925 fanns på Stocken / Råön totalt bortemot ett 20-tal kuttrar. De användes 
för växelvis storsjöfiske, makrilldörje och fraktfart. Efter världskriget kom den stora 
depressionen. Marknadspriserna föll på allting, även på fisk och fiskeprodukter. 
Fiskelag som investerat i båtar och utrustning fick uppleva att det de satsat på föll i 
värde, ja till och med blev mer eller mindre värdelöst. Det blev kris i fiskelägena. 
Nästan alla hade borgensåtaganden för varandra. Bankerna krävde återbetalning av 
lånen och även borgenärerna drogs in i de ekonomiska problemen.  
 
Det kom till exekutiva auktioner med den följden att många familjer fick lämna hus 
och hem. Fiskelag upplöstes och båtar försvann från orten. Här på Stocken 
avyttrades de flesta båtarna. Man fick se sig om efter sysselsättning på andra håll. 
I vissa fall flyttade hela familjen till annan ort. Ångtrålare i Göteborg behövde t ex 
manskap. Många yngre fiskare fick anställning i handelsflottan. Några båtar blev kvar 
och bedrev storsjöfiske. Makrilldörjet på Nordsjön hade tagit slut. Det fanns inte 
längre någon marknad för saltad makrill i USA. 
 
Sillfiske med snörpvad 
Strax före första världskriget hade det bildats snörpvadslag för sillfiske vintertid. 
De första vadlagen hade fågelnamn som Storken, Tärnan, Svanen. Men det var 
bistra tider med dåliga priser. Efter några år upplöstes de här vadlagen. Senare 
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under kriget bildades två nya vadlag, Laxen och Zelandi. Tillgången på sill och 
priserna hade blivit bättre. Dessa vadlag höll på lite längre - till omkring 1925. 
 
Vadlagen hade inga egna fiskebåtar utan hyrde dessa för sitt vinterfiske. Man 
behövde två båtar, en för själva fisket och en för transport av fångsten till 
landningsplatsen. Den som ledde laget kallades för vadbruse. Man hade en egen 
torkställning för vaden, en så kallad vadräcka, och en vadbod. Snörpvaden var på 
den tiden tillverkad av bomullsmaterial. Därför måste den hängas upp på tork efter 
användningen, så att den inte började ruttna. Vaden förvarade man under sommaren 
i vadboden för att skydda den från det nedbrytande solljuset. 
 
Vadlaget Laxen hade sin vadräcka och bod på udden av Råön nedanför  
huset som ligger mittemot Stora bryggan. Zelandi hade sin anläggning på udden av 
Nordhalsarna mittemot Strömskäret. 11 
 
Hur stort är sillstimmet? 
Den som var vadbruse var också sillkännare, dvs hans uppgift var att med hjälp av 
en pianotråd, som hade en tyngd i änden, känna av, om det fanns något sillstim och 
hur stort det var. Pianotråden sänktes ner till botten. Sillstimmet sam mot tråden och 
sillkännaren skulle på vibrationerna i tråden bedöma, om stimmet var så pass stort 
att det lönade sig att kasta ut vaden. 
 
I slutet av 1920-talet fanns det kvar fem större båtar av olika slag på Stocken. De 
andra båtarna hade sålts, om det funnits någon efterfrågan, eller på annat sätt 
försvunnit ur båtbeståndet. Någon av de kvarvarande båtarna ägnade sig åt fiske, de 
övriga åt fraktfart. Befolkningen på Stocken började minska, men det spirade trots allt 
så småningom en viss optimism för framtiden. 
 
Nytt fiske med snurrevad  -  Englandsfisket 
Danska fiskare hade utvecklat ett fiske, som hade stor framgång. Det bedrevs med 
en vad, en så kallad snurrevad. Fiskebåten ankrades upp i en punkt. Från denna 
punkt sattes vaden ut i en vid båge. Sedan drogs vaden ihop och spelades in ända 
till båtens sida, där den togs upp på däck. Denna procedur upprepades sedan i olika 
riktningar runt om den ankrade båten - därav namnet ´snurrevad´.  
 
Svenska fiskare anammade detta fiske som utvecklades utefter Bohuskusten från 
Sotekanalen till Nidingen. Fångsten, som helst skulle vara plattfisk, såldes i England, 
där plattfisk var efterfrågad och betalades bra. Fisket kallades därför också ofta för 
Englandsfisket. Störst efterfrågan var det på rödspätta, som landades i Grimsby, där 
den alltid stod högt i kurs. Bergtunga eller sjötunga, som man ofta säger i dag, hade 
sin största marknad i Skottland och landades därför främst i Aberdeen. Givetvis fick 
man också en bifångst som torsk, kolja, vittling eller rocka. Men den var mindre 
attraktiv. 
 
Snurrevadbåtarna gjordes i ordning och lämnade Sverige tidigt på våren för fiske på 
Nordsjöbankarna. Efter ca tio dagars fiske satte man kurs på landningsplatsen. 
Båtarna hade is med sig - fångsten kunde alltså isas. När man lämnat av fångsten, 
gick man ut på bankarna igen för fortsatt fiske. Så höll man på hela tiden till mitten av 
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 Strömskäret är egentligen inget skär utan den flacka udden på Råön, där Strömmen är som 
smalast. 
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oktober, då man satte kurs mot Sverige.  Det hände ibland att man gjorde ett avbrott i 
fisket vid midsommar. Fångsten landades då ofta i Esbjerg eller Tyborön i Danmark, 
innan man satte kurs hemåt för en veckas ledighet. 
 
Detta fiske blev mycket utbrett och bedrevs från början av 1920-talet fram till andra 
världskrigets utbrott 1939. Fiske på Nordsjön blev då omöjligt och de flesta båtar 
avbröt fisket och återvände hem. Några båtar blev kvar i England eller Skottland. 
 
Båtbeståndet moderniseras 
Englandsfisket utvecklades starkt i Bohuslän. Äldre båtar byggdes om för att passa 
snurrevadsfisket, nya och större båtar beställdes från varven – det var en väldig 
aktivitet. De båtar som beställdes var ofta av den gamla konventionella typen med 
rodret utanpå akterstäven. Men det hade vid den här tiden också tagits fram en 
modernare typ av akter, som kallades kryssarakter, där rodret var gömt under aktern. 
Fördelen med den konstruktionen var att det blev lättare att sätta och att ta upp 
redskapen. Kryssaraktern slog snabbt igenom, båtarna blev längre och stabilare och 
snart försvann den gamla typen av fiskebåtar. 
 
Även på Stocken följde man med i utvecklingen. En äldre båt, som använts till 
backefiske, ändrades om till Englandsfiske. Ett båtlag beställde en ny båt för samma 
ändamål. Ytterligare ett båtlag köpte en begagnad båt för Englandsfiske sommartid 
och sillfiske vintertid. Den äldre förbyggda båten byttes senare ut mot en ny stor båt 
med kraftig motor.  
 
Fisket går tillbaka 
Tillgången på plattfisk i Nordsjön blev så småningom sämre och man provfiskade på 
andra håll i nya fiskevatten. Ett försök gjordes i Irländska sjön, men det slog inte så 
väl ut, bl a var strömförhållandena svåra. Den nybyggda större båten provfiskade vid 
Västmannaöarna och i närheten av Island. Senare såldes denna båt just hit. 
 
Andra världskriget innebar ett svårt avbrott i fisket. Allt fiske i Nordsjön upphörde och 
i Skagerack och Kattegatt gjorde mineringar och krigshandlingar fisket ytterst 
riskabelt. Under den här tiden såldes alla båtar på Stocken till andra fiskelägen. En 
något mindre ny båt beställdes men såldes snart vidare efter leveransen. De flesta 
fiskare fick arbete ombord på ångtrålare från Göteborg. 
 
De båtar, som hade ägnat sig åt fraktfart, fortsatte med detta under de första 
krigsåren. Men så småningom såldes även de ut till andra fiskelägen. 
 
Berömd skonert 
En av de engelska kuttrarna hade bytts ut i slutet av 1920-talet genom att ägaren i 
stället köpte en tremastad skonert 12 från Danmark. Den sattes in i fraktfart och 1936 
bytte båten ägare på Stocken. Den nye ägaren fortsatte med fraktfarten men 
använde också båten till sillfiske med drivgarn vid Island åren 1938 och 1939, då 
kriget satte stopp. Därefter blev det enbart fraktfart i begränsad omfattning. År 1944 
såldes båten till Byxelkrok, där hon en gång hade hört hemma. Hon såldes sedan 
vidare till Stockholm via Sandvik. Där fick båten andra uppgifter. Under det nya 
namnet Charlotta återfick hon sin gamla rigg med brunbarkade råsegel och övrig 
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 Ett skonertskepp, ibland kallat skonare, är ett tre- eller flermastat fartyg med gaffel- och toppsegel. 
   På fockmasten hade man oftast råsegel och som regel förde man fyra försegel. 
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utrustning. Hon hade blivit ”en stilig gammal dam”. I sitt nya skick gjorde hon ett 
besök på Stocken under en sommarvecka. Hon låg ankrad mellan Råön och 
Lavöudd. Det var en mäktig syn att se detta skepp, vars rigg syntes långt utifrån 
farleden, högt över Råöns berg. Många passade på att ta sig en tur runt båten för att 
se på den på närmre håll. Charlotta var ute på en uppvisningstur uppåt Bohuslän. 
Ombyggnaden gjordes för att båten skulle användas i inspelningen av filmerna Pippi 
Långstrump och Utvandrarna. Charlotta blev världsberömd på detta sätt. Hon såldes 
efter filminspelningarna till Medelhavet för chartersegling. I mitten 1970-talet förliste 
hon i turkiska farvatten och sjönk. Då hade hon fått tillbaka det namnet hon hade haft 
under sin tid på Stocken: Meta. 
 
Uppsving för fisket 
Ett visst fiske pågick trots kriget. Många fiskare från Stocken var ute med båtar från 
andra fiskelägen. Förlisningar, umbäranden och risker hörde till dagordningen. 
Men efter krigsslutet 1945 blev det fart på fisket igen. Fiskeplatserna hade legat mer 
eller mindre orörda i 5-6 år och fångsterna blev nu stora. Backefisket vid Shetland  
tog ny fart. Efterfrågan på långa var god och priserna stabila. Några år efter 
krigsslutet bildade fyra fiskare här på Stocken ett fiskelag och köpte en begagnad 
kutter för just backefiske. Till ett komplett fiskelag behövdes ytterligare 3-4 fiskare. 
Efter utrustning av båten begav man sig iväg till Shetlands och Orkneyöarnas 
fiskebanker. Det innebar för Stockens del ett stort uppsving att detta fiske kom igång 
igen efter att ha legat nere i många år. 
 
Man fiskade några år med kuttern, men den var inte lämplig för vinterfisket. I stället 
bytte man ut kuttern mot en stor konventionell bohuslänsk fiskebåt. Nu kunde man 
fiska långa under sommaren och under vintern bedriva sillfiske genom samtrålning 
med en annan båt från Kungshamnsdistriktet.  
 
Detta fiske fungerade så bra att man på Stocken bildade ytterligare ett fiskelag och 
skaffade en stor bohuslänsk fiskebåt. Något år senare gick fler fiskare samman i ett 
tredje fiskelag, som köpte en stor vanlig fiskebåt. Det blev backefiske efter långa på 
sommaren och trålning efter sill och räka vintertid. Denna tid - 1950/60-talen - var en 
storhetstid för Stocken med tre stora fisketrålare. Fiskarna på orten räckte inte till, 
utan det kom fiskare från andra håll för att besättningarna skulle bli fulltaliga. Efter 
hand ändrades båtbeståndet något, genom att man bytte ut sina båtar mot större, 
fast begagnade. Ett fiskelag beställde däremot en helt ny, stor båt med utrustning på 
ett varv. 
 
Fisket gav också arbete för många - kanske framför allt kvinnor men också män - 
inom konservindustrin på Gullholmen, Hälleviksstrand eller Ellös.  
 
Nedgång och avveckling av fisket 
Det drog upp orosmoln vid horisonten. Fiskeflottorna i våra grannländer hade vuxit 
sig stora under efterkrigstiden. De var svåra konkurrenter både vad gällde hel fisk 
och fiskprodukter. Långafisket var tufft och slitsamt. De yngre var inte längre 
intresserade. Dessutom blev så småningom fiskevattnen, där man traditionellt hade 
fiskat långa, inte längre tillgängliga för svenska båtar. Vidare hade sillfångsterna i 
Nordsjön minskat. Det hade blivit fler arbetstillfällen i land. Orustvarven, som byggde 
fritidsbåtar, expanderade och behövde arbetskraft.  
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Man började sälja fiskebåtar längs kusten, helt enkelt beroende på att lönsamheten 
hade avtagit. Även på Stocken sålde man sina båtar. En båt totalförliste utanför 
norska kusten men hela besättningen räddades. Till sist avyttrades den nyaste stora 
trålaren till Danmark 1973. De yngre fiskarna tog olika arbeten i land. Många av de 
lite äldre tog arbete ombord på fiskebåtar från andra orter eller fortsatte som 
hemmafiskare till pensioneringen. Samma utveckling hade man längs hela kusten. 
 
På Stocken har fiskarkåren i princip försvunnit. Endast någon enstaka person 
bedriver fiske för sin utkomst eller som bisysselsättning. Det gamla genuina 
fiskeläget Stocken har utvecklats till en attraktiv fritidsort. Liksom i övriga Bohuslän 
har de gamla fiskarstugorna, men även yngre bostadshus, sålts för fritidsbruk. Men 
det har hänt att personer, som köpt fritidshus här, har blivit så betagna av samhället 
och trakten att de bor här en stor del av året. Även helårsboendet hålls uppe genom 
att det byggs en del nya bostäder. Kommunen planerar att ta fram ett nytt 
tomtområde för åretruntbebyggelse, eftersom de tidigare planlagda tomterna nu 
(2004) är slut. Det finns fortsatt ett visst intresse att bosätta sig på Stocken.  
 
Runt det gamla fiskeläget har det också under en följd av år gjorts flera lyckade 
satsningar med inriktning på fritidsbruk.  
 
 
  

12  Affärer och handel 
 
Den första affären en krog? 
För länge sedan låg ett hus i två våningar vid Stockevägens slut nere vid Torget, 
ungefär där gångvägen upp till Ropeberget börjar. (Se övre bilden på framsidan). Vid 
den tiden fanns det bara en mycket smal väg här och havsviken gick ännu längre in 
mot berget än idag. I denna byggnad fanns en mindre handel, där man kunde köpa 
garn till känser (tafsar) och krok till backorna (ett slags långrev). Här fanns också 
beck och tjära att få samt lite enkla förnödenheter till fiskebåtarna. Denna handel 
skedde i första våningen. Man kunde lägga till vid berget, där båtarna kunde förtöjas i 
jämnhöjd med dörren till det lilla ”handelshuset”. Man gick alltså direkt från båten in i 
affären. På andra våningen fanns ett rum, där det var möjligt att både inhandla 
brännvin och förtära det på stället. Affärsägaren hade också sin bostad här uppe. Var 
detta den första affären på Stocken? Eller var det bara en förtäckt krog?  
Vad vi däremot med säkerhet vet är att de boende på Stocken seglade till 
Gullholmen och Käringön eller fotvandrade till Hälleviksstrand via Slätterna för att 
handla, innan det fanns möjlighet att göra det på Stocken. 
 
Hjälpsam gumma 
Det har berättats att en äldre gumma, som bodde i det röda huset Lavens lid 2, 
hämtade hem förnödenheter från affären i Hälleviksstrand. Det handlade t ex om 
kaffe, socker, salt, gryn, mjöl eller tobak. Varorna vägdes upp åt henne i strutar, som 
hon sedan bar hem till Stocken. Först gick hon runt till gamla och sjuka på Stocken, 
som inte själva hade möjlighet att gå till Hälleviksstrand för att handla. Gumman 
hämtade varor en gång i veckan. Detta höll hon på med fram till 1878. 
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Första ”riktiga” affären 1878 
Samma år öppnades nämligen en handelsbod på Stocken av en handlande på 
Käringön, Anton Samuelsson, som hade tröttnat på att ha sin affär där. Han 
monterade ner sitt hus och flyttade det till Stocken (nuvarande fastigheten 
Källevägen 4). Där drev han sedan affärsrörelse med sin familj. De var driftiga och 
hjälpte de boende med olika saker och ting. De experimenterade med olika 
inläggningar av kryddsill, som hade blivit en nymodighet. De fick fram en så 
välsmakande kryddsill av hög kvalitet att de till och med fick avsättning för den hos 
grossisterna i Göteborg. Affären upphörde år 1890. 
 
Ny affär och brygga vid Paln 
Året därefter - 1891 - uppförde Olof Halvordsson, som var barnfödd på Stocken, en 
affärsbyggnad med brygga nere vid vattnet på västsidan av samhället. (Se den nedre 

bilden på framsidan). På platsen stod en äldre sjöbod, som fick rivas. På den tiden fanns 
flera fiske- och fraktbåtar på Stocken, som behövde förnödenheter av olika slag inför 
sina resor. Affärens läge nere vid vattnet var alltså idealiskt för att betjäna både 
fartyg och hushåll. Skeppshandel blev ett begrepp även på Stocken. Halvordsson var 
en omtyckt och driftig handlare, som hade lärt affärsyrket i Göteborg. År 1902 flyttade 
han till Henån för att överta en större affär där. Affären på Stocken såldes till 
arrendatorn på Tofta, som emellertid inte själv drev den, utan överlät driften till J. L. 
Didriksson från Grundsund, som senare startade tillverkning av oljeställ på hemorten. 
Efter en kort tid togs affären över av Gustav Hallberg, född på Tvestjärten (vid 
Gullholmen). 1905 flyttade denne till Käringön och affären såldes vidare till Gustav 
Adolf Andersson från Fröjdendal (invid Morlanda kyrka). Han hade nyligen kommit 
hem från Amerika, där han hade prövat olika yrken. Andersson hade fiskat lax och 
grävt guld i Alaska, arbetat ombord på båtar i Florida mm. Det var en riktig 
äventyrare. Som handlare på Stocken var han mycket trevlig och hjälpsam. 
 
Cyklande fiskförsäljare 
Stockenborna har alltid haft sinne för att ta vara på de möjligheter som ges. I slutet 
av 1920-talet, då det i synnerhet vintertid var illa beställt med försörjningen i de små 
fiskelägena utefter kusten, var det en pojke som fick idén att cykla inåt land på Orust 
för att försöka sälja fisk. Detta gick så bra att han fortsatte ytterligare några gånger 
med samma goda resultat. Det blev upprinnelsen till något som pojkar på Stocken 
satte i system. Mest handlade det om pojkar i 15-20-årsåldern, som var vana att åka 
cykel. Nästan alla pojkar höll på med den här ”affärsverksamheten”. Fisk fanns det 
gott om och de äldre hemmafiskarna var tacksamma över att de fick avsättning för 
sin fisk på det här sättet, samtidigt som det gav ett välkommet tillskott till 
hushållskassan. 
 
Fisken transporterades på cykelns pakethållare i en sockerlåda av trä. Den rymde ca 
35 kg fisk. Vissa hade dessutom en främre pakethållare på cykeln med en mindre 
låda, som rymde ca 15 kg fisk. Att avyttra bortemot 50 kg fisk på en dag gick oftast 
bra. Priset på 1 kg torsk kunde vara 35-40 öre. Varje morgon - såvida vädret inte 
hade satt stopp för fisket - kunde man se en lång ”karavan” som cyklade iväg med 
färsk fisk. 
 
Under krigsåren blev fiskförsäljningen speciellt värdefull för många, eftersom det 
kunde vara ont om mat. Att sälja fisk på det här sättet per cykel förekom bara på 
Stocken, inte i något av grannfiskelägena. 
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Anna och Percival Johansson drev affär i nära trettio år 
1930 gick Gustav Adolf Andersson bort men familjen drev affären nere vid bryggan 
vidare till 1934, då rörelsen såldes till Percival Johansson, som var handlande på 
Gullholmen och som nu flyttade över till Stocken. Affärshuset hade byggts till under 
förre ägarens tid men genomgick nu en genomgripande om- och tillbyggnad. 
Affärslokalerna låg på första våningen och bostaden på den andra. Affären 
(`Percivals`) hade ett mycket brett sortiment av varor, från livsmedel och husgeråd 
mm för familjerna på Stocken, till drivmedel, oljor, tågvirke, färg mm för båtarna. 
Affärsrörelsen upphörde 1963. Fram till 2008 drev Ola (sonen) och Erni Friholt här ett 
välbesökt bryggcafé med många hembakade läckerheter. Olas konstgalleri är dock 
fortfarande öppet sommartid. 
 
Ytterligare en livsmedelsaffär 
År 1926 hade ytterligare en mindre livsmedelsaffär öppnats på Stocken av Gustav 
Konrad Johansson, som var född på Stocken men hade bott och arbetat en del år i 
Göteborg. Han flyttade tillbaka och uppförde ett affärs- och bostadshus. Det är huset 
Lavens lid 3. Affären (”Konrades”) drevs fram till 1958, då familjen åter flyttade till 
Göteborg. 
 
Denna affärsrörelse fick en fortsättning och utökning i en ny fastighet, som ligger 
mittemot bussvändplanen. Hugo Johansson, som var född på Stocken och som 
arbetat i Göteborg ett antal år, återvände för att bli handelsman. Han byggde själv 
huset för affären. Rörelsen upphörde 1976, efter att under några år dessförinnan ha 
drivits av ett yngre par. Detta var den sista livsmedelsaffären på Stocken som var 
öppen året runt. 
 
Affärer fanns dessutom både i Tönsäng och i Backa. Men förutsättningarna att driva 
mindre livsmedelsaffärer försämrades. Det gick inte att prismässigt konkurrera med 
större och mera välsorterade ”storköp”, där de bilburna kunderna handlade. De 
lokala mindre butikerna lades ner en efter en. På många håll på Orust, där man som 
på Stocken har haft en eller ibland flera livsmedelsaffärer ganska nära varandra, 
finns i dag ingen affär alls. Därigenom har också många naturliga mötesplatser för 
traktens folk försvunnit. 
 
Misslyckade etableringar på Stocken 
Under 1920-talet blev det vanligt att bilda handelsbolag i skärgårdssamhällena. Man 
gjorde också ett försök på Stocken, men när det kom till kritan, var underlaget för 
litet. I stället fick man samarbeta med Hälleviksstrand. En filial etablerades på 
Stocken. Mittemot det gamla spruthuset (vid postlådorna i Sotestranden) står ett 
större vitt hus. Tidigare låg det ett vanligt enkelhus här och i det startades under tidigt 
1920-tal handelsbolagsfilialen. Den blev dock inte långvarig utan upphörde efter kort 
tid. Det fanns ju redan affärer på Stocken och dessutom var tiderna dåliga. Det 
saknades helt enkelt förutsättningar för en affär till. Det äldre enkelhuset revs 
omkring 1930 och det större vita huset (Sotestranden 6) uppfördes på platsen. I 
denna byggnad öppnades en charkuteriaffär. Tiderna hade blivit bättre och fisket på 
Stocken var mera lönsamt än tidigare. Men trots detta var underlaget för charkuteriet 
inte tillräckligt bra. Efter en tid, kanske halvannat år, upphörde rörelsen. 
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Samlingspunkt caféet 
I mitten av 1930-talet byggde Helge Andersson från Stocken en mindre byggnad för 
att driva en liten caférörelse (på tomten för nuvarande Gamla vägen 9). Han hade 
haft kaffeservering i ett av rummen i sitt föräldrahem (Stockeberget 1). Caféet blev en 
lyckad satsning. Det fanns en hel del ungdomar på Stocken på den tiden. De hade 
ingen annan plats, där de kunde träffas om kvällarna. För dem blev caféet en 
samlingspunkt. Där samlades man kring musik och spel eller bara för att sitta och 
prata. Kortspel sågs dock inte med blida ögon. Även de äldre kunde komma och 
dricka en pilsner. En annan fördel var att besökande på Stocken nu kunde få sig en 
kopp kaffe. 
 
Under beredskapsåren stod en luftvärnskanon uppställd på ett högt berg utanför 
Stocken. Sommartid var beredskapssoldaterna inkvarterade i skolan på Svanvik. Det 
fanns musiker bland dem och en trio spelade på caféet de flesta kvällar. Levande 
musik förhöjde stämningen! Från grannorterna kom ungdomar gående eller per 
cykel. Och några klagomål från den äldre befolkningen hördes inte, vad man minns. 
 
Den gamla cafébyggnaden revs och en större byggdes på 1950-talet (= huset Gamla 
vägen 9) med caférörelsen i första våningen och bostaden i den andra. Ägaren dog 
emellertid några år efter färdigställandet och änkan drev caféet ytterligare en tid, 
innan det lades ner och huset såldes som bostad. 
 
Äta på pensionat 
Från början av 1930-talet och fram till andra världskrigets utbrott fanns det ett 
sommarpensionat på Stocken. Det var en matkunnig dam - Leontina Andersson, 
dotter till ”Laven” - som öppnade pensionatservering i sitt hus (Lavens lid 5). 
Gästerna var familjer som hyrde rum eller hela våningsplan av ortsbefolkningen i 
deras hus. Pensionatet var i gång fram till krigsutbrottet hösten 1939. Då blev en 
bevaknings- och rapportgrupp bestående av beredskapssoldater förlagd till Stocken 
och pensionatet togs i anspråk för deras mathållning. 
 
Före den paketerade mjölkens tid 
Från början köpte stockenborna sin mjölk direkt av lantbrukare, i första hand från 
Tofta gård men även från Huset på Stocken eller från en gård i Tönsäng. Någon 
gång på 1940-talet lät arrendatorn på Tofta gård sätta upp en ”mjölkkiosk” för 
försäljning av gårdens mjölk. Det lilla huset stod mellan nuvarande fastigheterna 
Stockenvägen 11 och 13. Ungefär 1950 kom det strängare krav gällande hantering 
och försäljning av mjölken. Den skulle levereras till mejeri för behandling och först 
därefter distribueras till kunderna. Försäljningen i ”mjölkkiosken” upphörde och huset 
flyttades och blev ”embryot” till ett sommarhus. 
 
Märta Pettersson på Stocken lät då inreda en källarlokal i huset, där hon bodde  
(= fastigheten Gamla vägen 6), och öppnade en mjölkaffär, som motsvarade de nya 
kraven. Mjölken kördes ut från mejeriet i stora kannor, lastade på det öppna flaket av 
en lastbil. Mjölken såldes i lös vikt. Dessutom fanns det andra mejeriprodukter att 
köpa i affären. Mjölkförsäljningen fortsatte här, tills det kom krav på att mjölken skulle 
paketeras i mejeriet och försäljas i livsmedelsbutik. 
 
Under 1950-talet fanns det dessutom en liten butik i en källarlokal, som förde 
sybehör, handarbeten, leksaker mm. Ett par från Göteborg köpte en äldre 
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fiskarstuga, lät bygga om den och bosatte sig på Stocken (= fastigheten 
Stockenvägen 4) och drev affären några år, innan de flyttade tillbaka till Göteborg. 
 
Fiskmottagning och fiskhandel 
I mitten av 1940-talet startade Gerhard Peterson tillsammans med Olof Samuelsson 
en fiskmottagningsplats nere i Hagen, där hemmafiskare kunde leverera sin fångst. 
Verksamheten utvecklades med tiden och hade stor omfattning. Hit kom även fiskare 
från Mollösund, Edshultshall, Hälleviksstrand, Käringön, Gullholmen och Ellös för att 
begagna sig av möjligheten att avyttra det man fångat. Större delen av vidare-
försäljningen skedde med fiskbil, som hade fasta turer runt om på Orust. En del fisk 
skickades med buss till fiskaffärer i Västsverige. Verksamheten pågick till 1970. 
 
Planering för ”industri” 
I byggnadsplanen för Stocken ritade man på 1950-talet in ett större område i Hagen 
som industrimark. Anders Falk hade i sitt testamente 1853 förordnat om avsättande 
av mark för segeldukstillverkning. Men vid tiden för byggnadsplanens upprättande - 
hundra år senare - tänkte man sig i första hand att det skulle kunna etableras någon 
konservindustri eller något båtvarv där. En viss verksamhet, som har med båtar att 
göra, finns i alla fall idag och utbyggnadsplaner föreligger. I övrigt är det ett område 
för fritidsboende. 
 
När planerna på marinaanläggningen med alla bodar och båtplatser presenterades, 
krävde Stockens vägförening att frågan om godtagbar tillfartsväg måste lösas. I 
första hand ville man att trafiken skulle ledas in till Hagen på en ny väg via Tofta och 
Nordängarna. I andra hand skulle den befintliga vägen breddas rejält och förstärkas. 
Det slutade med att det bara byggdes en gångbana. Senare har även 
”hantverkshusen” byggts och nu är trafikintensiteten på den smala vägen sommartid 
besvärande, i synnerhet för de kringboende. 
 
Vad finns idag på Stocken? 
En stor del av affärsverksamheten är nu mer eller mindre knuten till den 
sommarboende befolkningen eller till dem som besöker Stocken. Även om de 
permanent boende utgör en viktig kundkrets, är den mångdubblade befolkningen 
sommartid i många fall en förutsättning eller ett nödvändigt stöd för verksamheten.   
 
Lena Gustavsson driver sedan flera år Salong Stocken, som är öppen året om. 
När det gäller om- eller nybyggnation av hus, kan man vända sig till två olika 
Stockenfirmor: Börje Karlsson eller Arne Larsson. Båtplatser och marin service 
erbjuds av Hagekilens Båthamn, som drivs av Jonas och Niklas Gustavsson. 
Anläggningen planerar de att bygga ut ytterligare. Svenne Manfjärd bedriver 
legotillverkining för båtvarven. Stocken Marina hyr ut båtplatser och har också 
gästplatser. För flera år sedan startade Jan Manfjärd en större fiskaffär (Orust Fisk), 
som har ett brett varusortiment, som inte bara består av fisk och skaldjur. En mindre 
men för stockenborna värdefull sommarbutik finns på Stockens camping. På Tofta 
gård finns ett välbesökt vandrarhem, med servering och kursverksamhet. Nere vid 
Paln har Erni och Ola Friholts under många år drivit ett bryggcafé med läckra 
bakverk och musikaliska program. Caféet är idag stängt men konstgalleriet hålls 
öppet sommartid. På väg dit passerar man Inga Manfjärds Konstbod, där man kan 
köpa hantverksarbeten och konst både från trakten och från andra håll.  
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13  Strandområdet med sjöbodar och bryggor 

 
I dag tillhör strandremsan med sjöbodarna i samhället Orust kommun och man 
betalar markarrende för bod och brygga. Det kunde ha varit annorlunda. 
 
Anders Falk gynnade Stocken och Råön 
Det har berättats, att när Anders Falk var färdig med sitt testamente, där han på ett 
generöst sätt gynnade traktens befolkning, kallade han till sig sin gårdsrättare och 
högra hand Samuel Berntsson, Slätterna - sedermera Tönsäng. Falk var gammal och 
ensam änkeman och alla hans tre söner döda. Han behövde någon att rådslå med. 
Det gällde Stockens fiskeläge, som han alltid hjälpt på olika sätt. Tidigare har nämnts 
att han uppmanade fiskarna att uppföra bodar längs stranden i samhället i stället för 
att ha dessa ute på holmarna. Det har hävdats att Falk kände en speciell förkärlek för 
Stocken och också för Råön. 
 
Falk frågade Berntsson, vad denne ansåg om arrendegälden för husen på Stocken 
och Råön. Denne lär ha svarat, att han fann den bra men lär samtidigt ha frågat, vad 
som skulle hända med sjöbodarna. Falk skulle då ha svarat att de, som hade hus på 
Stocken och Råön, också hade rätt att ha en sjöbod vid vattnet utan särskild gäld. 
Något som styrker riktigheten av denna version är att direktionen för Falkiska 
donationen heller aldrig senare har ställt några krav på arrende för sjöbodar eller 
bryggor, trots att detta var det vanliga i grannsamhällena, t ex i Hälleviksstrand.  
 
Direktionen lade sig inte i placeringen av bodar och bryggor eller var man satte upp 
vragar (pålar för förtöjning av båtar på svaj). När någon ville bygga en sjöbod och 
rådfrågade direktionen, fick personen alltid uppmaningen att komma överens med 
eventuella grannar. 
 
Strandmarken läggs samman till ett eget område 
När byggnadsplanen med förslag till tomter i slutet av 1950-talet hade kommit så 
långt att beslut skulle fattas, hölls ett välbesökt samrådsmöte på Stocken. Där beslöt 
man bl a att det inte fick styckas av några tomter för bostadshus, som omfattade 
strandmark eller vattenområde (med undantag för affärstomten nere vid vattnet, där 
bryggan skulle få ingå i tomten). Skrivningen blev att strandmarken med 
vattenområde blev ett eget område med särskild fastighetsbeteckning. Häri ingick 
även Rissholmen. Detta område, som endast fick bebyggas med bodar och bryggor, 
anpassades efter hur husen var belägna och hur terrängen var beskaffad. 
Det har väl efter byggnadsplanens fastställande uppkommit diskussioner om att 
strandområdet borde förvärvas. Men eftersom de boende aldrig har haft några 
problem med markförvaltaren Falkiska direktionen, fanns det ingen tyngd bakom 
kraven på att få friköpa marken. 
 
Problem med förtöjningsplatser för fiskebåtarna 
På 1950-talet blev det däremot problem med myndigheterna, dvs Morlanda kommun. 
Det fanns då tre större fiskebåtar, som var hemmahörande på Stocken och som 
behövde bättre förtöjningsplatser. Bryggan, som fanns, var liten och i dåligt skick och 
dessutom privatägd. Den kommunala myndigheten, dit man från municipalsamhället 
Stocken vände sig med problemet, erbjöd ingen hjälp. Snarare fick ortens 
representanter en chock, när kommunens styrande avslöjade planer på en större 
kajanläggning i Ellös. Några större eller medelstora bryggor var det inte tal om i 
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något annat fiskeläge än Mollösund. Att förtöja Stockens fiskebåtar t ex i Ellös skulle 
inte ha kunnat fungera i praktiken på den tiden (med hänsyn till transportmöjligheter 
och annat). 
 
Morlanda kommun hade 1951 slagits samman med Mollösund, Käringön och 
Gullholmen. 1970 slogs Morlanda kommun ihop med Östra Orust till nuvarande 
Orusts kommun. 
 
Stockens fiskare tar eget initiativ 
Eftersom kommunen var negativt inställd till en brygga på Stocken, förde man inom 
Stockens municipalsamhälle diskussioner med den lokala fiskarföreningen om att i 
egen regi bygga en medelstor brygga. Man undersökte möjligheterna att låna pengar 
och att få bidrag. För att det skulle vara möjligt att genomföra ett sådant projekt, som 
ju gällde allmänt ändamål, måste marken antingen ägas eller förfogas över genom 
dispositionsrätt. Kontakt togs med markförvaltaren för att undersöka möjligheten att 
förvärva marken. Det arbetades intensivt med bryggfrågan. 
 
Blir de boende på Stocken ägare till strandmarken? 
Nu hade det också blivit debatt ute i fiskelägena om hur Morlanda kommun hade 
tänkt lösa bryggproblemet. Denna debatt var inte till kommunens fördel. Samtidigt 
hade Falkiskas direktion lämnat ett svar till municipalsamhället, i vilket man förordade 
att Stockens samhälle skulle ges medgivande att förvärva hela det uppmätta 
strandområdet. Det framhölls att denna lösning låg i linje med Anders Falks vilja, så 
som den hade uttryckts i testamentet. Direktionen föreslog till länsstyrelsen i 
Göteborg och till ansvarigt departement i Stockholm, att de boende på Stocken utan 
ersättning skulle få överta strandområdet. 
 
Med detta generösa erbjudande visade Falkiska direktionen än en gång sin positiva 
inställning till de boende på Stocken. Alla myndigheter blev överens om att Stockens 
samhälle skulle få förvärva markområdet. Men i frågan om det skulle ske utan 
ersättning, var uppfattningarna ganska delade. På länsstyrelsen var man inte helt 
nöjd, men menade, att om departementet gav sitt godkännande, så skulle man trots 
allt bifalla markförvärvet. Behandlingen av ärendet i departementet gick mycket 
långsamt och det blev ont om tid. Det var nämligen så att municipalinstitutionen 
skulle upphöra i hela landet vid ingången av år 1960. Ärenden av detta slag skulle då 
överföras till kommunen.  
 
Brevväxling och andra kontakter med berörda myndigheter fortsatte utan att ärendet 
kunde avgöras. Det framkom också att det i princip var omöjligt för en 
donationsstyrelse att överlåta mark, särskilt om det skulle ske utan ersättning. 
Direktionen för donationen vidhöll emellertid sin ståndpunkt. 
 
Nybyggd träbrygga 1950 
Eftersom en lösning av bryggfrågan var mycket angelägen, hade municipalsamhället 
och den lokala fiskarföreningen under tiden gemensamt byggt en medelstor brygga, 
helt i trä - även bottenpålarna. Den blev klar 1950, var väsentligen kortare än 
nuvarande betongbrygga och gick i en annan vinkel mot Guleskär. Bryggan gav plats 
åt två av fiskebåtarna - det tredje fiskelaget byggde en egen förtöjningsplats med 
sjöbod i Hagen. 
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Träbryggan visade sig några år senare inte vara tillräckligt stabilt byggd. I en nordlig 
storm en mörk vinternatt blev påfrestningarna för stora och bryggan knäcktes. 
Följden blev att det återigen fattades tillförlitliga förtöjningsplatser på Stocken. 
 
Handläggningen för långsam  -  stockenborna missar gynnsamt erbjudande! 
Frågan om byggandet av en ny betongbrygga kom åter i centrum. Municipal-
samhällets försök att förvärva strandområdet hade fått ett nytt inslag. Det hade 
uttryckligen meddelats från departementet att Stocken inte kunde få marken som 
gåva. Därför måste marken överlåtas genom köp och det föreslogs att kostnaden 
skulle fastställas till 10 öre per kvadratmeter för hela det aktuella området. Den totala 
kostnaden beräknades upp gå till mellan 1000 och 1500 kronor. Detta förslag 
godtogs av donationsdirektionen och självfallet också av municipalsamhället. Men 
det var mycket ont om tid för genomförandet. Det tog sin rundliga tid att få fram alla 
handlingar till den slutliga lagfarten. När alla papper var framtagna, hade nyåret 1960 
passerat och förvärvet av strand- och vattenområdet övergick till kommunen! 
 
Bryggdiskussionen togs på nytt upp med kommunen. Där var man inte längre lika 
övertygad om att planerna att bygga en stor hamn i Ellös var de riktiga. Detta förslag 
hade mött motstånd i alla fiskelägen. 
 
Betongbryggan byggs 
Morlanda kommun ändrade så småningom ståndpunkt och ett förslag till en större 
betongbrygga på Stocken togs fram. Det var nu mest Stockens lokala fiskarförening, 
som drev ärendet. Municipalsamhället hade ju upplösts1960. Även Svenska 
Västkustfiskares Centralförbund (SVC) hade nu engagerat sig. Frågan om hur 
bryggan skulle finansieras var avgörande. Fiskarföreningen hänvände sig till Orust 
sparbank om ett förhandsbesked angående lån med låg ränta. Man fick ett positivt 
svar. Samtidigt meddelade Fiskarnas centralförbund att man var villig att medverka, 
antingen med ett bidrag eller med ett räntefritt lån. Med dessa positiva besked i 
ryggen gick fiskarföreningen till kommunen för en fortsatt diskussion. Hälften av 
byggkostnaden hade föreningen skaffat fram. Nu ankom det på kommunen att ta 
fram resten av de erforderliga medlen. Efter en intensiv diskussion beslöt 
kommunfullmäktige i Morlanda att ge klartecken till byggandet av den nuvarande 
betongbryggan. Den gamla träbryggan revs 1965, då arbetet med den nya bryggan 
påbörjades. 
 
Kommunen ”vinnare” 
Hur togs beslutet emot, när det blev klart att kommunen skulle få äganderätten till 
hamnområdet? Därtill till ett pris som enbart var avsett för de boende på Stocken, i 
enlighet med Anders Falks i testamentet uttryckta vilja. Allmänt hade man förväntat 
sig att kommunen mot denna bakgrund åtminstone skulle tillämpa ett lägre 
arrendebelopp för sjöbod och brygga. Det ekonomiskt mycket fördelaktiga förvärvet 
hade ju blivit möjligt enbart genom att direktionen för donationen hade fullföljt 
donatorns intentioner för stockenborna, vad gällde bodar och bryggor. För 
kommunen har strandområdet blivit en utmärkt inkomstkälla. Det som årligen flyter in 
i arrendeavgifter från Stocken, går sannolikt till andra delar av Orust i någon form. 
Inte mycket av arrendeintäkterna har nämligen gått tillbaka till Stockens samhälle. 
Rimligen borde därför avgifterna här vara lägre än på andra orter i kommunen. 
Markinlösen på Stocken kostade kommunen en spottstyver i förhållande till vad som 
erlagts för liknande områden på andra håll. 
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14  Lantbrevbärare och posthuset 
 
Posten kom sjövägen 
Före lantbrevbärarens tid hade de boende på Stocken fått hämta sin post via 
Gullholmen. Handlanden Gustav Adolf Andersson, som hade varit ute i vida världen, 
begärde att få posten till Stocken. Det sägs att han fick välja mellan att hämta posten 
på Gullholmen eller i Kårehogen. Han valde det närmaste stället Gullholmen och 
posten seglades eller roddes därifrån. Det skedde två gånger i veckan. Någon 
egentlig utdelning ägde inte rum, utan när folk var i affären för att handla, fick de sin 
eventuella post där.  
 
Det har berättats att en yngling, som hämtade posten från Gullholmen, seglade 
omkull på Djupet 13 och omkom. Det rådde dåligt väder med åskbyar vid tillfället. 
 
Post och poesi 
Den förste lantbrevbäraren på linjen Ellös - Stocken var Anders Bernhardsson, född 
1874 på Råön, där han var bosatt under hela sitt liv, med undantag för den allra sista 
tiden, då han var intagen på Tofta ålderdomshem för vård. Han blev legendarisk, inte 
minst för sin förmåga att skriva rimmade verser och brev om det mesta. 
 
Bernhardsson tillträdde sin tjänst 1917 och blev snart känd under namnet ”Master”. 
Detta namn fick han i början av sitt arbete på linjen. Han kom en gång från Ellös 
klädd i kavaj med gula knappa, nya byxor och skärmmössa av vegatyp med gul 
snodd och postens emblem. Det blev något av en sensation med den nye 
lantbrevbäraren. Vuxna och barn kom springande för att titta på Anders. Så också en 
äldre man, som varit sjöman och sett lite olika hamnar och myndighetspersoner. När 
han fick syn på den nye lantbrevbäraren sade han: ”Du ser ju riktigt ut som en 
Master!” Och därmed hade Anders fått sitt smeknamn.14 Han mottog detta namn med 
fattning, kan man kanske säga. Han svarade alltid, när han blev tilltalad med ”Anders 
Master”. Men det var väldigt viktigt för honom att man inte använde ”Master” som 
efternamn. Som lantbrevbärare och även annars skrev han alltid Bernhardsson. 
 
Ett gott hjärta 
Anders Master var en godmodig och hjälpsam människa. Han sade alltid rakt ut vad 
han tyckte, utan undanflykter eller osanningar. Om han var troende vet vi inte, men 
han hade alltid sin bibel liggande vid sin bordsplats i den lilla stugan. Han var snäll 
och omtänksam mot dem, som hade det svårt. Det visar bl a följande lilla historia. 
På ålderdomshemmet Tofta bodde det under 1920/30-talen inte enbart åldringar, 
utan där fanns också några yngre förståndshandikappade, som saknade anförvanter. 
En av dem var en ung flicka i 18-20-årsåldern. Hon kunde inte prata på ett normalt 
sätt, utan hade sina egna benämningar på saker och ting. Flickan hade ett rum på 
andra våningen i änden på det stora huset och lämnade nästan aldrig sitt rum. När 
Anders Master hade lämnat dagens post i köket, gick han förbi nedanför hennes rum, 
där fönstret stod öppet. Anders Master stannade upp, tog fram en påse ur sin 
postväska. Påsen innehöll en chokladkaka, vilken han kastade in genom det öppna 
fönstret. Han stod kvar, tills flickan stack fram huvudet och visade upp chokladkakan. 
Detta upprepade han, inte varje dag men med några dagars mellanrum. När det var 

                                            
13

 En djuphåla mellan öarna Pilgrimmen och Tvestjärten strax söder om Gullholmen. 
14

  En annan förklaring till namnet Master är att det skulle vara en sammandragning av Marstrand,  
    som var en beteckning för den del av Råön som Master kom från. 
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kallt och fönstret måste vara stängt, gick någon ur personalen upp och öppnade det, 
strax innan Anders Master kom förbi med en ny chokladkaka. 
 
Liten stuga på Råön 
Anders Master bodde på Råön tillsammans med sin bror Samuel. Eftersom det fanns 
fler som hette Samuel, fick han också tillnamnet ”Master”, så att man kunde skilja 
dem åt. Deras stuga var ganska liten och gammal. Den innehöll ett litet rum och ett 
ännu mindre kök samt en farstu. Rummet rymde två pinnsoffor och ett bord med två 
stolar. Bröderna, som var ogifta, hade var sin bestämd plats vid bordet. På väggen 
bakom Anders Master hängde två, tre fioler och bakom Samuel Master hängde 
klockor, små som stora. Dessa klockor hade han till lagning. Samuel hade varit sjuk 
och vistats på sanatorium. Där hade han lärt sig att syssla med klockor och också 
gått i urmakarlära. 
 
Spelemannen 
Anders var speleman. När det var vår och sommar gick han gärna ut i naturen för att 
spela fiol. Det hände att han en ljum sommarkväll gick upp på något högt berg, satte 
sig där och spelade till det mörknade. Repertoaren var växlande men mest var det 
hurtiga låtar eller sådant som han själv hade funderat ut. När vinden låg på, kunde 
man höra honom spela ända bort på Stocken.  
 
Turlistan måste följas 
Den första tiden gick Anders Master lantbrevbärarsträckan Ellös - Stocken fyra dagar 
i veckan, nämligen måndag, onsdag, torsdag och lördag. En bit in på 1920-talet 
utökades detta till att omfatta även tisdagen. Inföll det en helgdag på någon av dessa 
dagar, måste posten också delas ut, vilket inte gladde Anders Master speciellt.  
 
I ur och skur fick han gå ”sin linje” med postväskan på ryggen. Något förfall på grund 
av vädret var knappast att tänka på. Det fanns en turlista som var upprättad av 
postverket. Anders Master hade svårt att hålla den. Det var mycket som kunde 
hända på hans posttur. Först måste han ta sig ta sig från Råön till Stocken och sedan 
fotvandra till Ellös, hämta posten där och dela ut den på olika ställen längs vägen 
tillbaka till Stocken.  
 
Tung börda  -  förseningar 
Som regel gick Anders Master från Stocken mellan nio och halv tio på morgonen. 
Han skulle vara tillbaka på Stocken klockan halv sex på kvällen. Men den tiden hade 
han svårt att hålla. Det hände att han mitt i vintern ett år i slutet på 1920-talet kom till 
Stocken först på sena kvällen, någon gång mellan klockan 21 och 22. Det inträffade 
inte bara en gång utan nästan varje dag. Det blev ju alldeles för sent för folk att vänta 
på posten så länge, i synnerhet för barnen. Man framförde klagomål över den sena 
postutdelningen. Anders Master försvarade sig med att det var så mycket post, att 
postväskan var så tung och att han omöjligen kunde gå fortare. Det bodde nämligen 
särskilt mycket folk på Stocken under vintermånaderna. De flesta båtarna var 
upplagda på grund av de stränga vintrarna de här åren. Dessutom ville många till 
helgerna ha ytterligare en tidning utöver den man eventuellt prenumererade på (t ex 
Bohusposten, Handelstidningens veckoblad, Göteborgs - Posten eller Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning). Man skickade bud med Anders Master efter den 
tidning man ville ha. Detta spred sig och slutade med att det för lantbrevbäraren blev 
en lika stor tidningsbörda som postbörda att bära. 
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Rimmade verser 
Det var ett tungt och slitsamt arbete, som Anders Master hade. En extra kaffepaus 
och pratstund i något gårdskök i Tönsäng var säkerligen välförtjänt. På sina 
vandringar funderade han gärna ut verser på rim om olika saker han upplevt. 
 
För att morgon och kväll ta sig mellan Råön och Stocken hade han en båt. Det var en 
platt, flatbottnad doris 15 - i folkmun kallad dåra.  
 
Anders Master förtöjde båten på Stocken efter hur vinden blåste, men alltid så att 
den låg i lä. Det hände ibland att han inte hittade båten, där han hade förtöjt den på 
morgonen, när han på kvällen skulle ro över till Råön igen. Då hade någon - mest var 
det väl pojkar - lånat båten och sedan förtöjt den där det passade bäst. Detta  
försökte Anders Master stävja med en liten vers på rim, vilken han satte fast på toften 
i båten.   
 
 När ni begagnat dåran, så lägg den där den låg, 
 och inlägg varje åra, bind fast den, det kom ihåg! 
 
Trots den milda och skämtsamma tonen fortsatte ofoget. Men nu skrev Anders 
Master inte mer om detta utan skaffade resolut en kätting, som han satte fast 
ordentligt i båtens botten. Båten förtöjdes i land med kättingen, som avslutades  
med ett kraftigt hänglås. I fortsättningen låg båten kvar, där han hade lagt den på 
morgonen. 
 
 
 
Anders Master fann stort nöje i att dikta ihop verser med rim om allehanda ting. 
Om sitt eget arbete som lantbrevbärare skrev han följande: 
 
 Jag får fyra dagar vandra med väskan på min rygg 
 för att tjäna mig och andra, torka svetten, jaga mygg. 
 Titta in i mången stuga, där de sitter smått och trångt. 
 Goda ben, de måste duga, då min bana ligger långt. 
 Nå, det kan ju inte skada, ty det är ett friluftsliv. 
 När jag kommer blir de glada, både kvinna, man och viv. 
 
Att det behövdes vilopauser under vandringarna vittnar följande vers om. Räcket i 
texten finns på vägen från Backa till Ellös. Det är vägräcket strax innan Köperöds lid 
börjar. 
 
  Kommer ni från Bro och Bräcke, 
  Hälleviksstrand och Mollösund, 
  Sätt er ner på detta räcke  
  och vila ut en liten stund. 
 

                                            
15 Båttypen kom ursprungligen från New Foundland och formen gjorde att flera båtar kunde staplas 

    i varandra på fiskeskutans däck för att spara utrymme. Särskilt i Kyrkesundstrakten blev båttypen  
    vanlig. 
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När Anders Master blev antagen som lantbrevbärare, beslutade municipalstämman 
på Stocken att han skulle dela ut posten från det så kallade spruthuset, som ligger i 
Sotestranden. Man gjorde en delbar mindre dörr i gaveln, som vette västerut. Anders 
Master öppnade den övre dörrhalvan och genom öppningen ”ropade han ut” dagens 
post och adressaten kom fram och hämtade brevet. Ibland rimmade han på 
adressatens namn i samband med att han delade ut posten.  
 
När Anders Master hade ”ropat ut” posten på Stocken, kunde han titta in i någon 
stuga. Fanns det mat över, blev han ofta bjuden. Vid ett tillfälle tackade han med 
följande rim: 
  Så jag vandrat kring och vida,  
  gör det även denna kväll, 
  tills jag kom till Larses Ida,  
  och hon är väldigt snäll. 
  Hon vet, vad man behöver, 
  när man går i slask och snö. 
  Jag fick maten som var över, 
   innan jag for åter till min Ö. 
 
Förbjudet att övernatta i spruthuset! 
Postmängden ökade efter hand och arbetet blev allt mer slitsamt för Anders Master, 
som ju också började bli gammal. Han var ofta märkbart trött. Det hände att han lade 
sig på golvet i spruthuset för att sova, när han var färdig med postutdelningen. 
Särskilt när det var ruskväder, övernattade han här. Hans liggplats bestod av 
tidningar och man kunde tydligt se att det fanns en sovplats här. I spruthuset 
förvarades samhällets brandspruta jämte tillhörande material. Allt besiktigades en 
gång om året av en inspektör från länsstyrelsen. Ett år upptäckte inspektören 
liggplatsen bredvid brandmaterialen och han fick också klart för sig att posten 
delades ut här. Allt detta stred klart mot bestämmelserna och municipalstyrelsen fick 
en skarp reprimand. 
 
Posthuset 
Nu måste man ordna med postutdelningen på ett annat sätt. Spruthuset låg ju 
centralt i samhället och man letade efter annan plats i närheten. Där den nuvarande 
fastigheten Adels lid 1 ligger, låg på den tiden resterna av en liten stuga, som var 
obebodd och förfallen. Det fanns personer på Stocken, som var ägare till det gamla 
huset. De styrande i samhället ansåg att platsen här skulle passa bra till ett posthus. 
Ägarna till huset var inte ovilliga att släppa till marken, men de förbehöll sig rätten att 
få ta marken i anspråk igen för att uppföra ett nytt boningshus, om någon önskade 
det. Detta inträffade också efter några år. 
 
Ett nytt posthus uppfördes på den platsen, där den gamla stugan hade legat. Detta 
skedde alldeles i början på 1930-talet. Ingångsdörren vette mot öster och i de övriga 
väderstrecken fanns öppningsbara luckor, där posten kunde delas ut. Meningen var 
att utdelandet skulle ske på den sida av huset, där det för tillfället var lä. 
 
Krafterna börjar sina 
Anders Master började så fort det var möjligt att dela ut posten i det nya posthuset. 
Men han skulle inte fortsätta så många år till. Han var sjuk, det syntes på honom. 
Plikttroget utförde han sitt arbete att ropa ut posten. Kom det någon aviförsändelse, 
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bar han ut den till adressaten. På den tiden var postanvisningar det vanligaste sättet 
att skicka pengar på. Avin skulle kvitteras av mottagaren och bevittnas av 
lantbrevbäraren, innan några pengar kunde överlämnas. Folk sade ofta, att det vore 
enklare att skriva Anders Master i stället för det längre Anders Bernhardsson. ”Mitt 
riktiga namn är Bernhardsson. Master är ett namn som folk har givit mig”, blev alltid 
svaret. 
 
Till sist måste Anders Master sluta som lantbrevbärare på linjen Ellös - Stocken. När 
bägge bröderna hade gått bort, uppstod frågan, vad man skulle göra med deras 
stuga. De efterlämnade inga anförvanter. Det lilla hus, där Anders och Samuel hade 
bott, var beläget mitt i bebyggelsen, där det var trångt mellan husen. Efter mycket 
diskuterande beslöt man att elda upp huset. Den främsta orsaken till beslutet var att 
brodern Samuel hade haft tbc, vårdats på sanatorium och avlidit i sjukdomen. 
Rädslan för tbc var på den tiden stor och allmänt utbredd.16 
  
Även om rätt många brev och andra texter har bevarats och finns hos olika personer 
(bl a i avskrifter), har säkert en hel del intressanta saker gått förlorade. Masters hage 
blev namnet på ett grönsaksland, där huset stått. Med Anders Masters död 1934 gick 
en legendarisk lantbrevbärare ur tiden. 
 
Postutdelning och droskbilsrörelse 
Hans efterträdare blev Georg Johansson, född på Stocken, som återvänt efter flera 
års sjömansliv och arbete i Amerika. Från början var han en cyklande lantbrevbärare, 
men han skaffade senare en mindre bil för postturerna. En postexpedition öppnades i 
bostaden (fastigheten Gamla vägen 8). Hans hustru Jenny tog efterhand över mer 
och mer av postarbetet och Georg drev den droskbilsrörelse han startat. På det 
nedre fotot på framsidan kan man skönja dubbelgaraget för postbilen och taxibilen. 
 
Eftersom marken, som posthuset stod på, 1935 skulle tas i anspråk för byggandet av 
ett bostadshus (=nuvarande fastigheten Adels lid 1), flyttades posthuset till den plats 
det har idag. Georg Johansson hade en ny idé, som skulle förenkla postutdelningen. 
Han byggde om huset och snickrade postfack - ett för varje hushåll -, där posten 
kunde hämtas, när det passade. De boende fick själva skaffa och montera in lås. 
Detta skedde i slutet av 1930-talet.  
Efter Georg Johanssons död 1968 fortsatte Jenny en tid med postutdelningen. Efter 
henne tog Agne Pettersson över verksamheten i förändrad form. Agne drev också en 
affär i Tönsäng, där han bodde. Senare skedde ytterligare omorganisationer av 
postverksamheten med postkontor i Ellös. 
 
Brevlådor i stället för posthuset 
Det originella posthuset på Stocken med alla fack, som till antalet utökades 
efterhand, användes fram till 1987. Postmyndigheten krävde då en upprustning av 
posthuset med elektriskt ljus mm. Denna kom aldrig till stånd. I stället satte man upp 
”stationer” med brevlådor på olika ställen i samhället.  
 
Posthuset, som tillhör Stockens samhälle och förvaltas av Föreningen Stocken, är 
idag kanske det som besökare är mest förtjusta i att fotografera i samhället. 
 

                                            
16

 Tuberkulos var långt in på 1950-talet en fruktad folksjukdom, ibland med dödlig utgång. 
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15  Russa/Rössa  
 
I och kring Stockens fiskeläge ligger en rad höga berg: Hagebergen, Katteberget (vid 
Galthamnen), Ropeberget, Linkälleberget, Stockeberget och Saltholmen. Toppen av 
det sistnämnda berget, som ligger utefter Ban, heter Russa eller Rössa. Och det 
finns en hel del att berätta om denna bergstopp. (Se också under Russa/ Rössa i kapitlel 4 

om vägnamn). 

 
Påskeld 
Idag tänker man på Russa som den plats, där man av tradition tänder påskbrasan 
(påskefyrn) på påskaftonen. Det har man gjort sedan många år tillbaka.   
 
Midsommareld 
Det har berättats, att det förekommit brasor här under senare hälften av 1800-talet 
och kanske ännu tidigare. Men på den tiden handlade det inte om någon påskbrasa, 
utan om något man kallade midsommersfyrn. Denna skulle tändas så sent som 
möjligt på kvällen midsommarafton. 
 
Vilket samhälle har den största brasan? 

Elden skulle vara stor och mäktig. Uttjänta skibbsbådar (lillebåtar) sågades itu och 
släpades upp på Russa, där halvorna restes mot varandra. Eftersom trävirket hade 
dränkts in i tjära genom åren, brann båtarna häftigt. Dessutom placerade man tomma 
fat, som innehållit tjära och som man fått av handelsmannen eller båtägare, i mitten 
av brasan. Alla hjälptes åt att samla och släpa brännbart material upp på Russa. Att 
bygga brasan var en uppgift som engagerade ung som gammal.  
 
Det skulle bli en hög och kraftig eld, som kunde synas vida omkring. Ju senare man 
tände elden, desto längre brann den in på natten. Det har berättats om fyrar, som 
rent av brunnit upp till två dygn. Detta gav status till fiskeläget i förhållande till andra 
samhällen. Var hade man den största brasan och var brann den längst? 
 
Även om tändandet av brasan var ”heligt”, kunde det hända oavsiktliga ting. Det var 
ju midsommar, vilket innebar att det var festtider. Fiskarpojkarna var hemma och 
kanske tittade några lite för djupt i brännvinsflaskan. Vid ett tillfälle ”råkade” några 
glada gossar tända brasan redan på eftermiddagen, vilket ledde till formligt uppror 
bland vuxna och barn. De skyldiga blev i bitska ordalag påminda om tilltaget långliga 
tider efteråt. Inte minst kvinnorna hade svårt att glömma händelsen. 
 
Traditionen med brasor på midsommaraftonen, något som pågick fram till 1930-talet, 
måste härröra från den norska tiden. I Norge och även i Danmark är det en mycket 

gammal sed att fira sankthansaften (= Johannes Döparens afton = midsommarafton) 
med eldar ute i det fria. 
 
Är det en stockenbåt där ute vid Käringön? 
Russa var tidigt en viktig utsiktsplats vid speciella tillfällen. Det var när den 
beräknade tiden för långafiskarnas hemkomst närmade sig. Som regel hörde man 
inte av fiskarna, förrän de kom hem igen, såvida de inte hade varit inne i någon hamn 
i Norge och därifrån meddelat sig med de anhöriga. När fiskarna hade varit ute i det 
antal veckor, som sagts, när de gav sig iväg, tog kvinnorna på Stocken med sig sina 
barn och gick upp på Russa och spanade ut över Käringöfjorden. När det dök upp 
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något segel långt ute, hoppades man att det var det en stockenbåt, som återvände 
hem. Båten gick upp i vind mellan Käringön och Oxskär och drejade bi för att låta 
tullarna komma ombord för kontroll. Skulle sedan båten gå in i vid Käringön eller 
fortsätta ut på Käringöfjorden? Såg man att båten återupptog färden förbi Oxskär 
inöver fjorden, steg spänningen. Följde kuttern sedan inte farleden norrut, utan höll  
mellan Bjönniskär och Mjölkesollen 17 in mot Halsefjorden 18 och dessutom hade 
flaggan i topp, då blev det stor glädje bland kvinnorna och barnen. Då var det en 
stockenbåt på ingång. Flaggan signalerade att allt var väl ombord!  
 
När båten sedan låg ankrad med seglen beslagna, försökte kvinnorna, med hjälp av 
hur djupt båten låg på vattnet, bedöma hur stor fångsten var. Det slogs vad om, hur 
många vålor fiskarna hade fått per man. Det kunde också bli diskussion om vilken 
båt det var, som hade kommit hem. 
 
Halsefjorden var ankringsplats för Stockens båtar. Råöbåtarna ankrade i sundet 
mellan Stocken och Råön. Fångsten delades upp i vålor. En våla var 10 st lika stora 
och runda fiskar. 
 
Skådespel i skymningen 
Även under världskrigen kunde Russa tjäna som utkiksplats. Under andra 
världskriget gick de tyska underhållskonvojerna på väg till Norge ganska nära 
Måseskär och den svenska kusten - strax utanför tremilsgränsen, där engelska u-
båtar låg och lurpassade för att sänka tyska fartyg. Skyddet för konvojerna 
förstärktes och effektiviserades och det kom ofta till utdragna krigshandlingar. 
Flygplan och fartyg utkämpade strider med bombfällning och granatbeskjutning. När 
det började smälla och tjuta utifrån havet, sprang stockenborna upp på Russa för att 
se på ”skådespelet”. Sammandrabbningarna, som i regel inleddes i skymningen, 
kunde man följa i timmar under konvojens färd på Skagerack. Trots det allvarliga och 
skrämmande i situationen, fascinerades man av kraften och styrkan i det som 
utspelades i mörkret till havs, där hela himlen lystes upp av de våldsamma 
explosionerna.  
 
Att sedan i kolmörkret ta sig hem igen nedför berget var inte det lättaste. Några få 
hade ficklampor till hjälp, men de flesta fick famlande och trevande klara sig så gott 
de kunde. 
 
 
 

16 Hemmafiske 
 
När fiskarna hade blivit äldre eller drabbats av någon sjukdom och inte längre orkade 
med det krävande storsjöfisket, övergick de till det lättare hemmafisket med mindre 
båtar. Det var vanligt i skärgården att pojkar i konfirmationsåldern skulle följa med 
någon av de äldre fiskarna för att lära sig att hantera de olika fiskeredskapen, t ex 

                                            
17

 Mjölkesollen är den lilla ön, som man har om babord, när man lämnar segelleden söderifrån och  
   går in till Stocken. På ön står en numera släckt ledfyr. Bjönniskär är den större ön om styrbord. 
18

 Fjorden utanför Halsarna (plural av hals = `udde, näs´). Namnet Halsarna syftar på de uddar man  
    passerar, när man går ut genom Strömmen och styr söderut. Den första udden kallas ofta  
    Nordhalsarna. Den sydligaste udden heter Sörhalls udde. Namnet går tillbaka på * Söderhals udde 
    = ”den södra halsens udde”.  
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hur och var man satte garnen, drog och lagade (bötte) dem. Samtidigt skulle de bli 
skickliga i att segla och hantera båten i olika vädersituationer och få respekt för 
havets makter. Hade man då en erfaren morfar eller farfar som läromästare, var man 
lyckligt lottad.  
 
Fisket inomskärs mellan öar och holmar är den ursprungliga formen och har levt kvar 
som hemmafiske. När den nya vägen 178 från Varekil till Ellös byggdes, stötte man 
på en boplats från yngre stenåldern i Huseby klev. De unika fynd, som gjordes vid 
utgrävningarna i början på 1990-talet, visar att människorna, som för ca 10.000 år 
sedan bodde här vid den dåvarande strandkanten, bl a livnärde sig på fiske.  
 
Hemmafisket - bortsett från hummerfisket - har inte alltid givit något större 
ekonomiskt utbyte, även om tillgången på fisk var god. Det fungerade oftast i 
huvudsak mer som ett husbehovsfiske. Ett visst tillskott till hushållskassan fick de 
äldre hemmafiskarna, när pojkar på Stocken cyklade omkring inne på Orust och 
sålde fisk. (Se sid. 39). När sommargästerna började komma på 1930-talet och 
sommarpensionatet var i gång, ökade efterfrågan på plattfisk, i synnerhet rödspätta. 
 
För hemmafisket användes mindre båtar, som skulle vara lätta att ro och samtidigt 
goda seglare. Senare - på 1930/40-talet - kunde det hända att man monterade in en 
liten inombordsmotor (kanske en Albin- eller Solomotor för bensin/fotogen eller en 
Skandia råoljemotor från Lysekil). Utombordsmotorerna slog inte igenom förrän i 
början av 50-talet. Man använde större och mindre bohusekor, jullar, snipor eller 
dorisar (dåror). Jullen var väl den mest använda båttypen, som också kan sägas vara 
typisk för Orust. Det fanns också många snipor, som är en mera nordlig - i synnerhet 
norsk - båttyp. 
 
En speciell julle var den så kallade Falkejullen. Anders Falk på Tofta gård, som alltid 
varit generös mot fiskarbefolkningen, förordnade i sitt testamente 1853 att ett 
fastställt belopp årligen skulle användas för inköp av några mindre jullar. Dessa 
skulle delas ut till fattiga och behövande fiskare på Stocken, Råön och 
Hälleviksstrand. I varje fiskeläge skulle man utse två personer, som skulle ge 
direktionen för Falkiska donationer förslag på mottagare av jullar. Båtarna överläts 
inte som gåva ”för tid och evighet”. När en fiskare inte längre kunde använda jullen, 
skulle förtroendemännen på respektive plats utse någon annan person, som kunde 
få disponera den. Beloppet som anslagits i testamentet var 200 riksdaler, från 1873 
blev beloppet 200 kronor i den nya myntenheten. För det beloppet skulle direktionen 
beställa så många jullar som möjligt. Tyvärr gick detta ofta ut över kvaliteten och 

namnet Falkejulle klingade inte alltid så bra. Ibland byggdes ekor, vilket var billigare. 
 
Hemmafisket bestod av olika slags fiske.  
Man fiskade efter 
 

 kolja med koljebackor (kollbackor) 

 plattfisk med garn (nät) 

 torsk med pilk (pirk) eller ryssjor 

 makrill med dörje (ränndörje eller sladörje, där man ankrar) 

 ål med ålekupor (slags flätade fångstburar, som agnas med 
småsill) eller ryssjor 

 hummer med hummertinor 
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Gerhard Peterson berättar här om hemmafisket runt 1930. Han fiskade som 
pojke tillsammans med sin farfar, läromästaren, och sin kusin.  
 
Långrevsfisket efter kolja var rätt jobbigt  
Först skulle man skaffa agn. Vi seglade oftast upp i Malö strömmar med jullen. Där 
fiskade upp vi blåmusslor (skal, skäl) på sandbottnarna, ungefär från Malöfärjan och 
inåt. Båten lastades till essingen (ända upp till kanten), alltså så mycket den kunde 
bära. Blåmusslorna togs hem till Stocken och lades ut i vattnet någonstans vid 
Strömmen (skäleplatsen), där de förvarades under vintern. Tre laster med blåmusslor 
gick åt under vinterperioden. Sedan tar vi fram backorna ur sjöboden, där de förvarts 
over sommarhalvåret uppträdda på en splitt (redskapshållare). Backorna lägger vi på 
ett trätråg i runda jämna bukter så att de inte skall sno ihop sig, när de sätts eller 
kastas. Backelinan, som kanske har slagits på Ban, är halvstyv och kan också läggas 
i eleganta åttor på backetråget. Tafsarna eller känsorna lägger vi i snygga rader så 
att inte krokarna tar tag i varandra. Är backorna lagda på ett riktigt sätt, löper de 
sedan ut smidigt, när vi sätter dem från båten. Fiskesäsongen var från månadsskiftet 
oktober/november till mars/april. 
 
Koljebackorna agnas  
Det är i slutet på mars och vi skall ägna kollbackera. Först tar vi först upp två korgar 
med musslor på skäleplatsen vid Strömmen. Skälen skenas (öppnas) med kniv. På 
varje backekrok sätter vi ett ordentligt blåmusselagn. Det tar tid att skena musslorna 
och ägna backorna men till kvällen är det klart. Arbetet utför vi i en källare, där vi har 
en kamin att elda i. De som inte har tillgång till någon källare i de gamla husen, får ta 
in backor och baljor med agn in i köket och sitta där. Ofta fick kvinnorna hjälpa till. 
Det är inte särskilt trevligt med den starka och fräna lukten från backor och agn. 
Ibland hade man tillgång till ett litet rum med kamin, som inretts i en del av sjöboden. 
 
Vi går ut och sätter backorna 
Allt är nu klart, både backor och båt. Vädret är fint på kvällen och förhoppningen är 
att det skall vara det också i gryningen. Väckarklockan ringer i ottan och efter kaffe 
och smörgås är farfar och jag beredda att ge oss iväg. Luften är något kylig, kanske 
ett par minusgrader, och vinden svag till måttlig från SO. Idag är det lämpligt att  
försöka med fiske utomskärs, alltså utanför Vedholmen, Tornö, Vallerö och Härmanö. 
Men de här vattnen är inte bra för mindre båtar, om det blåser kraftigare. Då är det 
säkrare att sätta backorna i vattnen från Käringöns fyr på Ö-tången söderut bortåt 
Buskären eller nordost mot fyren på Oxskär och inåt Käringöfjorden mot Svartskär. 
 
Det börjar dagas, när det vi går från bryggan med två backetråg om vardera 600 krok 
på durken i jullen. Regnställen är på för att vi skall hålla kroppsvärmen. För öppen 
vind seglar farfar ut genom Strömmen, över Halsefjorden och styr mellan Stenskär 
och Rörholmen ut på Nordfjorden. Han fortsätter längs fjorden mot Käringön.  
Ute vid Käringön håller han först mot Vedholmen och sedan in genom sundet mellan 
Vedholmen och Tornö, dvs vi går ut till havs genom Hamna. Vant håller rorsman 
undan för den stygga böen mitt i. Vinden har friskat lite. Farfar hade tänkt segla ut 
mot Kyrkerännan. Märket för den är att man har kyrktornet på Käringön synligt i 
Hamna. Men det är lite för frisk vind i dag för att gå ända dit ut, utan i stället stannar 
vi upp lite närmare land. Men då är chansen att få kolja mindre. 
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Vid Tornö tå 19, ett förrädiskt grund utanför Tornö, styr farfar upp i vind, focken 20 tas 
ner och årorna tas fram. Jullen läggs i riktning mot Härme huvud, vakaren kastas ut 
och draggen går till botten. Backorna kastar (sätter) vi härifrån mot hornen vid 
Huvudet. Hornen är ett landmärke som framträder, när man kommit tillräckligt långt 
ut. Bottenförhållandena utefter denna ”led” är skiftande med sand, blöt (mjuk) botten 
och berg. Här kan man få torsk, havskatt, sandskädda och rent av även hummer. 
 
Oväntad fångst  -  fiskargubbar chockade 
Ett fiskelag höll en gång på att dra sina backor här utanför Tornö - det var skapligt 
med fisk av olika slag - när backelinan plötsligt kändes konstig. Den blev bara tyngre 
och tyngre. Sitter det fisk på kroken - särskilt torsk - följer fisken med och tynger inte 
linan så mycket. Man drog in backan sakta och lugnt, tyngden kändes hela tiden. 
Man gjorde ett uppehåll för att ta fram en kraftig krok för att ta in fångsten med i 
båten. Det är nog en stor marulk, gissade man, när man sakta drog fångsten in mot 
båtssidan. I samma ögonblick sträckte en jättehummer upp sin största klo över 
vattenytan mot dem. Gubbarna blev först chockade över att se jättehummern. När de 
hämtat sig från överraskningen, blev de oroade över att den skulle slå ett hårt slag 
med stjärten och försvinna ner i djupet igen. Ombord hade man en större håv, som 
man lirkade runt stjärten, för att hålla den någorlunda i styr. Sedan stack de ner 
armarna i vattnet och lyckades lyfta upp hummern i båten (utan att bli bitna!). 
Hummern var relativt spak och foglig, därför att den hade fått backekroken i munnen. 
Den vägde 4 450 gram och såldes till Konsum i Uddevalla, där den användes i 
julskyltningen det året. Hummer låter sig ju i allmänhet inte fångas med backor och 
händelsen måste ha varit ett ovanligt undantag. Havsforskarna på Kristinebergs 
havsfiskelaboratorium i Fiskebäckskil, som man kontaktade, uppskattade hummerns 
ålder till 75 år.  
 
Vi drar backorna 
När vi har satt våra backorna, går vi in till en vik på Tornö för att vänta, tills vi kan dra 
dem. Här har även andra fiskare lagt till, som också just satt sina backor. Efter 
ungefär två timmar går vi ut igen och letar upp vakaren, tar upp draggen och börjar 
dra den första backan. Det kommer några granna torskar och havskatter, trots att 
havskatten går bäst till senare på våren, ännu mer torsk, flera sandskäddor och 
några koljor. Den andra backan ger ungefär lika mycket. Tillsammans blir fångsten 
nära 50 kg, som en av pojkarna på Stocken, som cyklade runt och sålde fisk, skall ta 
hand om. 
 
Vinden har vridit mot syd och friskat i rätt kraftigt. På hemvägen tar vi oss in genom 
Vallerösund. Det är rätt lugnt i sjön, ingen sjögång att tala om, så det går bra och vi 
kan sträcka in över Nordfjorden mot Rörholmen och sedan över Halsefjorden in till 
hemmabryggan på Stocken. Klockan har nu blivit bortåt halv tolv på dagen och det 
skall smaka bra med ett ordentligt mål mat. 
 
Garnfisket börjar i april 
Vi har nu kommit in i april månad och farfar och jag har slutat med backefisket. Vi 
tänker börja fiska plattfisk med garn (nät) och gör i ordning fyra garn per man. Det 
kan vara lagom för att undersöka, om det har kommit in någon rödspätta på 
blötbottnarna ännu. Vi går ut från bryggan på morgonen i en lagom stark sydostlig 

                                            
19

 Tå har betydelsen ´utstickande grund´. 
20

 Här används ordet fock som benämning på det fyrkantiga spriseglet. 
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vind, precis när solen har gått upp i öster. Vi seglar ut till Nordfjorden. Där sätter vi 
två garnlänkar, en längsefter fjorden från Söllböarna och österut mot Stålpannan och 
en tvärs över fjorden i Tremarkerännan mot Slipesten. 
 
Vårtorsk på pilk 
När garnen är satta beslutar vi oss för att segla vidare utomskärs för att försöka få lite 
vårtorsk på pilk. Vädret är ju fortsatt bra och det är slätt vann, alltså ingen sjögång. 
Utanför Vallerösundsböen sätts kursen mot Hamneböen. Den ligger utanför Hamna, 
alltså utanför leden mellan Vedholmen ochTornö. När vi är framme styrs jullen upp 
mot vinden och den blir nästan liggande stilla - strömmen är inte så svår. Pilkarna 
åker i sjön och när de slår i botten, känner vi att det är bergbotten. Pilkarna halas upp 
en aln och fisket börjar. Vi håller på en stund men får inget napp utan beslutar att 
fortsätta bort mot Balleböen. Efter en stund är vi framme - märket är att Ballen skall 
komma fram i Hamna. Efter en stunds pilkande nappar det och en rätt stor torsk 
halas in över relingen med hjälp av en kläpp (en stor krok fäst i en meterlång 
trästång). Det nappar några gånger till, men det är långt mellan nappen och farfar vill 
pröva lyckan ett stycke längre ut. Vi halar upp pilkarna och seglar nordväst ut mot 
Ullaböen, som vi hittar med hjälp av landmärken inne på Orust. Farfar lovar upp i 
vinden och vi kastar ut våra två pilkar. Nästan direkt nappar det på bägge samtidigt 
och två granna torskar halas in i jullen. Det fortsätter att nappa bra och snart har vi 
flera torskar på mellan 1,5 och 2,5 kg i båten. Sedan blir det ett uppehåll i nappandet 
och jag rensar ett par fiskar för att se om de har kyd (rom) och hur levern är. Flera 
fiskar har fin vit lever och vackert röd kyd. Vi fortsätter att fiska ett tag till och det 
nappar ganska bra och till sist har vi fått bortemot 60 kg torsk, vilket är tillräckligt för 
den här gången - fisken skall ju också avyttras.  
 
Kursen sätts mot Vallerösund. Det blir kryss. Vinden har friskat något och strömmen 
sätter emot och gör att avdriften ökar. Efter åtskilliga slag och en hel del skvätt är vi 
framme i sundet. Väl inomskärs går det bättre och kryssen över Nordfjorden går lätt 
och ju längre in vi kommer, desto lugnare blir det. Snart ligger vi förtöjda vid bryggan. 
Två ”cykelpojkar” passar på att dela på försäljningen av fångsten, som blev 64 kg. De 
lastar sina lådor och cyklar iväg ut på landsbygden. (Se också sid.39). 
 
Vädret hindrar arbetet 
Morgonen därpå var det meningen att farfar och jag skulle dra garnen. Men det hade 
blivit ”busväder” med sydlig kuling och regn. Radion hade varnat för ökande vind. Det 
var inte tänkbart att lämna bryggan för något fiske. Vi fick en fridag att pyssla med 
det som var nödvändigt. 
 
Vinden hade mojnat något nästa dag, men trots det, blåste det i mesta laget. Först 
sent på eftermiddagen kunde vi gå ut och dra garnen. Fångsten blev inte så stor: ett 
knappt tjog rödspättor och dessutom en hel del skrubbor, som var så magra att de 
fick gå tillbaks i havet. Den friska vinden hade fört in en massa skräp i garnen. Vi 
tyckte inte fångsten var tillräckligt bra. Det blev därför fortsatt torskfiske, när vädret 
var tjänligt. Torskfångsten var i stort sett bra de dagar vi var ute. 
 
Vi fiskar rödspätta på Djupet 
Nu är vi inne i maj. ´När marken är grön, då skall rödspättan vara skön´, heter det. 
Farfar och jag gör ett nytt försök med våra garn, men denna gång på Djupet, som är 
en djuphåla i slutet på Råösund mot Gullholmen, mellan öarna Pilgrimmen, Lavön, 
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Rörholmen och Tvestjärten. När man sätter där, har man ett landmärke på Stocken 
(ett gult hus) ens med Makrillberget (ett högt, brant berg på Lavön alldeles vid 
vattnet). Väl framme konstaterar vi att det inte ligger några garn i sjön, där vi tänkt 
sätta. Vi har åtta garn med oss i jullen. Fyra sätter vi från Lavön ut över djuphålan 
mot Rörholmen, de andra fyra garnen från Lavön bort mot Tvestjärten. 
 
Det är en riktigt fin vårmorgon, när vi nästa dag i svag ostlig vind seglar ut från 
bryggan för att dra garnen. Det går inte fort. För att öka farten sticker jag ut årorna 
och börjar ro. När vi är framme tar vi upp korkepicka (välet, korkflötet), halar in 
stenen, som förankrat garnen, och sedan slabben (en bit lina) och ser strax den 
första fisken, en härlig rödspätta på ett halvt kilo, tjock och grann. Det satt fiskar i 
garnen hela tiden, mest rödspätta men även äkta sjötunga, skrubba och sandskädda. 
En hel del ”otyg” finns där också i form av tångkrabbor och framför allt av hövre 
(spindelkrabbor). Speciellt dessa senare tuggar sönder garnen med sina skarpa klor 
och munnar. Efter deras framfart får man hålla på och böda (laga) garnen länge och 
väl. 
 
Men plötsligt blir farfar allvarlig. ”Det är något riktigt tungt i garnen”, säger han och 
drar in sakta och försiktigt. Något stort skymtar till i vattnet. ”Det är en rocka”, tror han 
och fortsätter att hala tills fisken kom in till essingen (båtkanten), men då ser vi båda 
att det är en stor piggvar, som sitter insnärjd i garnet.  
 
Den andra garnlänken ger också hyggligt med fisk men tyvärr sitter där också många 
krabbor. Dagsfångsten blir rätt bra med en stor piggvar, ett femtiotal rödspättor, 
några sjötungor, en stor mängd skrubbor, av vilka vi endast tar tillvara på 
slätskrubban. De andra får gå tillbaka i sjön. Vi har alltid färdiga garn med oss, som 
vi antingen sätter, där vi just dragit, eller på något annat ställe. 
 
När vi har förtöjt vid hemmabryggan, kommer sjöbodsgrannen Johannes över för att 
beskåda fångsten. Han blir imponerad av piggvaren. ”Har ni satt igen, där ni fångade 
denna?” frågar han. ”Det skall ni göra, för de är alltid två i sällskap. De har ju lektid 
nu. Och den ni fångat är ju romstinn.”  
  
Johannes hade rätt! 
Nästa gång farfar och jag drog på Djupet blev det ingen piggvar men väl tredje 
gången. Fast den var inte lika stor med sina 6,3 kg som den första med 8,1 kg. Farfar 
ringde en skeppsredare, som tidigare hade frågat efter piggvar. Han köpte den första 
direkt trots storleken och en bekant till honom köpte några dagar senare den andra. 
Bägge fiskarna fick jag leverera per cykel. 
 
Fiskförsäljning i Lysekil 
Nu har skäddegarnsfisket kommit igång på allvar. Vi drar garnen fem dagar i veckan. 
På lördagen åker farfar till Lysekil med passagerarbåten Magda för att avyttra 
veckans fångst. Vi stiger upp i ottan för att tömma sumparna på den fisk som skall 
säljas. Som regel är det två, men kan ibland vara tre sumpar med fisk. 
Det skall vara levande rödspätta, som säljs på torget. Det är finessen. När det är 
särskilt varmt kan det bli problem. Vi lägger alltid alldeles färsk blåstång både under 
och över fisken i backen (lådan) och för det mesta går det bra. Farfar har under 
sommarsäsongen fasta kunder i Lysekil, som köper vår fisk på torget. Efteråt delar 
farfar och jag på pengarna som fångsten inbringat. 
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Har makrillen kommit in än? 
Samtliga fiskelag på Stocken, som bedrev hemmafiske, arbetade som farfar och jag. 
Skäddegarnsfisket liksom ålefisket var under sommarhalvåret ”ryggraden”. Men mot 
slutet av maj började gubbarna att intressera sig för tecken på om makrillen var på 
väg in mot kusten. Ett tecken var, när det hade fångats garnmakrill till havs. Ett annat 
förebud om att dörjemakrillen var på väg, var horngäddan, med sina gröna ben. Den 
25 maj var ett magiskt datum. Då skulle dörjemakrillen ha kommit in. 
 
Ränndörjet efter makrill går till så att båten i sakta fart släpar linor med en blytyngd i 
änden. Från tyngden går det ut två tömmar, som slutar med krokar. Man kan ha två 
dörjestänger i båten, en ut om babord och en om styrbord. På varje stång sitter två 
eller tre dörjer med blytyngderna av olika vikt, så att dörjerna går på olika djup. I 
aktern har man också en dörj. Krokarna har ett bete, som skurits loss från makrillen 
vid stjärten och kanske saltats vid tidigare fiske. Numera har man blänken och är 
makrillen ”på hugget” tar den till och med på bar krok. 
 
För mycket vind  -  inget dörje 
Farfar, som varit med på makrilldörjet på Nordsjön, var ivrig att komma igång med 
dörjet och ville gå ut och ”känna på makrillen”, trots att vi egentligen höll på med 
garnfisket. Dörjestängerna togs ner i båten och dörjerna sågs över. ”I morgon går vi,” 
sade han. Vid tretiden nästa morgon, innan solen hade gått upp, seglade vi iväg i en 
rätt frisk vind, ut genom Halsefjorden och Nordfjorden med kurs på Vallerösund. Där 
ute tyckte farfar att det blåste för mycket, så i stället gick vi tillbaka in på Nordfjorden 
och drog garnen som vi hade stående där. Fångsten blev ett tjog rödspätta och nära 
två tjog slätskrubba, som hade blivit tjock och fin och också var efterfrågad. Men det 
var skillnad på priset - för rödspättan 1,25 kr per kilo och för slätskrubban 50 öre. 
 
Dörje utanför Vallerön 
Nästa dag var vädret gynnsamt, men vinden kanske något för svag, och jag fick 
hjälpa till med årorna. Utanför Vallerön var vinden bättre och räckte till för att ge 
båten dörjefart. Vi gjorde ut dörjerna och fick napp nästan med detsamma. Det 
nappade bra till solen gick upp, men då tog det plötsligt slut. Vi spolade den makrill vi 
hade fått med sjövatten. Det är ganska viktigt, eftersom makrillen är en ömtålig fisk, 
som lätt tar skada, om det är för varmt. Efter ett tag kom vi in i ett nytt stim och 
backarna i båten fylldes med makrill. Fram på förmiddagen blev fisket sämre och vi 
beslöt att sluta fiska och gå in till Käringön, där det låg en båt, som tog emot fisk till 
framåt 1-tiden, för att sedan gå till Lysekil, där fisken ompackades för vidare 
transport. Hela makrillfångsten utom några mindre stekmakrillar lämnade vi av 
på Käringön.  
 
En tid blev det omväxlande fiske med skäddegarn och makrilldörje men vid 
midsommartid hade makrillen dragit sig ut till havs igen och dörjet tog slut. Att gå 
långt ut från kusten med en liten båt gillade inte min farfar. 
 
Badgästsäsongen hade kommit i gång och efterfrågan på plattfisk var stor. I garnen 
fick vi också en eller annan hummer och de var också lätta att sälja. Under juli 
månad lämnar hummern bergbottnen och kryper ut på blötbottnarna, för att ömsa 
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skal, leka och para sig. Det är tillåtet att fiska hummer till den 15 juli. Fiskeförbud 
gäller sedan till den 15 september. 21 
 
Ålefisket börjar 
När nätterna börjar bli längre och mörkare fram mot augusti, är tiden inne för 
ålefisket. På rännet (loftet) i sjöbua står ålekupor 22, som vi plockar ner och går över.  
Vi tar också ner en liten vad med finmaskigt nät, som vi skall ha för att fånga stagg 
(småsill) till att ägna (agna) kuporna med.  
 
Mot kvällningen ror vi sakta nära land och spanar efter stagg. Vi börjar i Vindkistan 
och fortsätter utefter Galthamnen och de höga bergen ner mot Hagen. Vi hittar två 
täta stim och ror ut vaden runt dem och drar ihop den. Vi fångar vad vi behöver av 
stagg. Men innan vi går hem till bryggan igen, ror vi in i Stockekilen och ”agnar 
botten” med stagg, dvs kastar - på olika ställen - ut några nävar småsill, som sjunker 
ner direkt till botten. 
  
Kuporna sätter vi ner i vattnet vid bryggan för att de skall blötas upp. Nästa dag ror vi 
ut och fångar mer stagg, som vi behöver som agn i kuporna, och lastar kuporna i 
båten. Vi ror bort i Kilen och börjar sätta kuporna. Vi agnar dem väl och slår i 
proppen i framänden, så att den sitter ordentligt fast. Kuporna får stå ute och ”fiska” i 
två dygn. När vi drar dem, agnar vi om dem med färsk stagg. Det är alltid spännande 
att dra. Hur stor blir fångsten? Vi får ålar i varje kupa, många rejält stora och kraftiga.  
På durken i båten står en kagge, där vi tömmer ner ålen. Snart blir kaggen så full att 
ålarna kryper över kanten. Resten av fångsten lägger vi i en håvliknande kasse, som 
vi kan knyta till för att stänga inne ålen. Vi sumpar ålen vid bryggan. I slutet av 
veckan kommer en ålkvasse (en båt med inbyggda sumpar i lastrummet) och köper 
upp vår ålfångst. Vi håller på och fiskar med kuporna, så länge de ger fångst. 
 
Hummerfiske 
Garnfisket fortsätter vi med under sensommaren fram till början av september. Det 
råder fiskeförbud med alla slags redskap från den 10 fram till den 15 september, dvs 
dagen för starten för hummerfisket. Vi har sett över hommertenera (hummertinorna), 
välen (vakare) och tau (tåg) under tiden då det råder fiskeförbud och även annars när 
vi haft tid. Farfar har 40 tinor, det antal som en fiskare får använda. Utöver tinor kan 
man sätta ut garn, men farfar är inte intresserad av garnfiske efter hummer. ”Det är 
nymodigheter,” säger han med en lätt fnysning. Men min kusin och jag kommer nog 
att sätta några garn i alla fall. Det är en effektiv fångstmetod. Tenematen (agnet för 
tinorna) liggar saltad i tunnor i bua. Vi har saltat makrill, sand- och skrubbskädda. 
 
Startskottet går  -  inga tjuvstarter! 
Hummerpremiären närmar sig. Tinorna ligger staplade på bryggan. Det är en 
spänning och förväntan i luften. Dagen innan fisket får börja, transporterar vi ut 15 
tinor till Anderholmarna och sätter dem på land där. I jullen har vi bara plats för 25 
tinor och agn. Det blir trångt nog ändå med tre man. Vid 5-tiden på morgonen den 15 
september seglar vi ut. Redskapen får sättas ut klockan 6 och det gäller att söka upp 
något gevt ställe, dvs en fiskeplats som ger eller har givit god fångst, och ligga 

                                            
21

 OBS! Nuförtiden börjar hummerfisket första måndagen efter den 20 september kl. 0700. 
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 En ålekupa är rund, ungefär 60 cm lång med en ingångsöppning för ålen baktill, avsmalnande 
    framtill där det sitter en träpropp som avlägsnas, när man vittjar kupan. Den är gjord av flätade 
    vidjor. 
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beredd för att sätta den första tinan på slaget 6. När fyrarna - som t ex Måseskär - 
förr var utrustade med kanoner för mistsignalering, sköt man ett skott exakt kl 6, så 
att ingen skulle tjuvstarta fisket.  
 
Innan länsstyrelsen införde denna ordning, hände det ofta att gubbarna blev nervösa 
och satte för tidigt. Hade man otur, fick man strax besök av en tullare och det blev 
böter. Dessutom kontrollerade man att det inte togs upp för små humrar. 
Minimimåttet var 21 cm från stjärtspets till nos. När tullens folk var ute på sådana här 
uppdrag, använde de inte den lätt igenkänningsbara tullbåten, utan vanliga fiskejullar 
eller fiskesnipor.  
 
Vi sätter våra tinor 
Den här morgonen har vi gott väder och seglar över Nordfjorden och ut genom 
Vallerösund och sätter kurs på Träskeleman, ett grund som bara är synligt när det 
går sjögång och bryter. Väster om grundet sätter vi den första tinan, sedan fortsätter 
vi mot Härme huvud och sätter på lämpliga grund, som farfar har märken (enslinjer) 
för, både söder och norr om Huvudet. De sista tinorna sätter vi vid Huvudskären. 
Sedan seglar vi in till Anderholmarna och tar ombord de 15 tinor vi ställt där. Vi går 
mot Käringöfjorden med kurs på Oxskär och börjar sätta på Yttre Torböbergen och 
fortsätter in längsefter dessa mot Måvholmen. Nu har vi satt åtta tinor och seglar ut 
igen. Resten sätter vi på Inre Torböbergen. Det här är ett område med bergbotten 
och lämpligt djup på 8-9 famnar. 
 
De yngre fiskar även med garn 
När vi kommit hem går farfar i land, men min kusin och jag ror ut till Stenskär och 
sätter garnen, som vi gjort i ordning på morgonen. Vi erbjöd farfar att gå med, men 
han avböjde, eftersom han inte gillade att fiska hummer med garn. Vi sätter tre garn 
från Stenskär ner mot skäret Lägervall 23. 
 
God fångst 
Nästa dag seglade vi ut genom Vallerösund i gott väder för att dra. Den första tinan vi 
hade satt dagen innan, innehöll två granna humrar. Farfar var nöjd och sade att om 
det var två i den här tinan, är det två i nästa också. Och det stämde faktiskt! Men 
sedan var det lite blandat - en hummer eller ingen alls - men i den sista fick vi två 
igen. I en av tinorna på Käringöfjorden var det tre humrar och de andra innehöll en 
eller var tomma. Farfar var nöjd med de närmare fyrtio humrarna vi fått och började  
binda klorna, medan min kusin och jag seglade hemåt in efter fjorden. Vinden var 
sydvästlig och vi hade god undanvindssegling.  
 
När vi kommit hem, hade min kusin och jag knappt tid att hjälpa farfar med att lägga 
hummern i sumpar vid bryggan. Så fort vi kunde, rodde vi ut till Stenskär för att dra 
våra garn. Vi tog upp korkepickan och började dra in garnen. Inte långt från början 
satt den första hummern. I våra tre garn fick vi arton humrar. Det var storartat! Men 
det var mycket skräp också: halvätna torskar, tångkrabbor och spindelkrabbor. 
Garnen var illa åtgångna. Det blev ett segt jobb att få dem i ordning igen. 
Storm  
Fisket gick bra i någon vecka men sedan blåste det upp och vi kunde varken dra 
tinor eller garn. Vinden ökade efterhand och det blev en riktig höststorm. Vi fick ligga 
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vid bryggan i fyra dagar. Den femte dagen hade vinden avtagit så mycket att vi 
kunde ge oss ut. Men att gå genom Vallerösund var otänkbart på grund av den 
kraftiga sjögången. Innanför Vallerön träffade vi på två av våra tinor, som var ganska 
illa åtgångna med stora hål i nätet. Vind och ström hade lyft och rullat iväg dem och 
sedan hade de ”vandrat” genom brotten in på lugnt vatten. Så småningom tog vi oss 
ut genom Hamna och kunde bärga våra tinor. 
 
Hummerfisket avslutas 
Fisket fortsatte under hösten men fångsten blev mindre och mindre, utan att dock bli 
riktigt dålig. Återkommande frisk vind gjorde att ”liggedagarna” blev många. Under 
sista veckan av oktober brukar hummerfisket avslutas och det gjorde det för vår del 
också. Och vi var nöjda med fångstresultatet. Tiden var nu inne att förbereda fisket 
med kollbackorna, hämta skäl till agn mm. 
 
Tidigare hade det varit ett mål för skärgårdsbefolkningen att fiska så mycket hummer 
att intäkterna räckte till att köpa bränsle för vintern. Man köpte ved, stenkol, koks och 
briketter till spisar och kaminer. Det gällde att ha bränne för hela vintern. Tog det slut 
mitt i smällkalla vintern, när snön låg djup utanför farstun, var det inte alltid så lätt att 
skaffa mer. Vårt hummerfiske räckte i alla fall det här året till vinterbränslet.” 
 
 

 
17  Båtar på Stocken / Råön 

 
Ägarna kunde bo såväl på Stocken som på Råön och besättningarna vara 
sammansatta av folk från bägge fiskelägena. Förteckningen är inte fullständig. 
 
Den tidigaste registreringen för Stocken är från år 1771, då det fanns tre bankskutor : 
Nypa, Halfvåla och Grisen, vilken senare gick under med man och allt i den svåra 
stormen 1775. 
 
Därefter blir det ett uppehåll ungefär till 1850-talet, då båtbeståndet byggdes upp 
med nyanskaffningar av bankskutor och sjöbåtar. 
 
Under den senare hälften av 1800-talet fanns följande större båtar: 
 
Bankskutor: Bröderna, Oskar II, Fritjof Nansen och Polstjärnan. Den sistnämnda 
försvann i en svår storm 1899. 
 
Sjöbåtar: Vidar, Palander, Storm, Fortuna, Tre Bröder, Cavör. 
 
Från sekelskiftet och framåt hörde en rad engelska kuttrar under längre eller kortare 
tid till Stocken (Råön): Summer, Iolanthe, Union Jack, Dagry, Orlando, Harald, Lyra, 

Beatrice, Prime, Champion, John (and Emma), Energy, Godthaab, Charley, Fertile, 
Civil Lord, Sweet Home och Judith 24. 
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 Hemmahamn var Hälleviksstrand men båten ägdes till hälften av en stockenbo.  
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Under samma tid fanns följande galeaser 25, som användes i fraktfart: Maria, 
Dagmar, Jason, Anna- Britta. 
 
Dessutom fanns det tremastade skonertskeppet Meta, som gick i fraktfart men även 
gjorde två resor till Island på sillfiske. (Se även sid. 37). 

 
Ungefär från första världskrigets slut och framåt registrerades följande båtar för fiske. 
Båtarna var av olika typ, med roder bakom akterstäven, med kryssarakter eller med 
kutterakter (häck, valv). Valborg först långafiske sedan snurrevadsfiske, Poltana, 
Lilly, Island och Zaida alla snurrevadsfiske, Sverige I - IV och Svanskär långafiske 
och vintertid sillfiske, Lizona långa- och räkfiske, Kaparen långa och sill, Råön långa 
och sill (förliste i september 1968 utanför norska Sörlandet - hela besättningen 
räddades). 
 
Utöver dessa större båtar fanns ett stort antal mindre båtar. Det var så kallade 
backebåtar och kosterbåtar, vilka var såväl halv- som heldäckade och från början 
saknade motor. Bland de många olika motordrivna båtarna/jakterna kan följande 
nämnas: Göta och Svea två jakter som användes i fraktfart, Ronny och Fridhem   
två fiskejakter, Rando en stor fiskejulle.  
 
För det kustnära hemmafisket användes snipor och jullar i olika storlekar samt 

bohusekor och dorisar (eng dory-dories). 

 
 
 
18  Kvinnoliv  
 
Oviss väntan - många veckor utan livstecken 
En vanlig bild av fiskarhustrun är en svartklädd kvinna med huckle (huvudduk) knutet 
under hakan, spanande västerut över havet från någon utkikspunkt - ibland med 
handen över ögonen som skydd mot den lågt stående solen. Hon har stått här 
många gånger, ibland med barn vid sin sida. Skall hon idag få se en båt komma 
seglande utifrån havet in mellan skären? Då skulle ett hopp tändas att det kunde 
vara just hennes man, som var på väg hem med fiskelaget - ett första livstecken efter 
de sex eller kanske åtta veckor, som fiskeresan tagit.  
 
För oss som är vana vid dagens möjligheter till snabb kommunikation är det svårt att 
föreställa sig den långdragna oroliga väntan, som förr - i princip nästan fram till 1940-
talet - var fiskarhustruns lott. Allt var ovisst: hur länge fiskelaget skulle vara till sjöss, 
hur fisket hade utfallit, om alla ombord var välbehållna eller om någon spolats 
överbord i hårt väder. Oron kändes ännu starkare under tiden båten närmade sig 
hemmahamnen. Om det var första resan för året - vårresan - kändes det extra 
nervöst.  
 
Nödhamnar - samlingsplatser långt hemifrån  
Fiskelaget hade seglat ut i månadsskiftet februari/mars och man hade satt kurs mot 
fiskebankarna väster om Norge eller fiskebankarna runt Shetlandsöarna. Det hände 
vissa år att vintern varit sträng och att isen låg tjock. Man var då tvungen att såga sig 
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ut genom isen till öppet vatten med de risker detta medförde. Var vädret ostadigt 
med mycket blåst, när man passerade Sydnorge, så sökte man nödhamn i någon av 
kustorterna. Mandal, Farsund, Egersund m fl var bekanta hamnar för bohusfiskarna.  
En annan ort, som från 1870-talet och framåt fick stor betydelse för bohuslänska 
fiskare, var Baltasound på norra Shetland. Hamnen låg nära fiskebankarna, där man 
fiskade långa, lubb och torsk. Vädret var ständigt hårt och blåsigt. Det rådde normalt 
en sydostlig vind, som var måttlig tidigt på dagen men som längre fram ofta ökade till 
frisk eller hård kuling. Det var inte ovanligt att vinden sedan gick över i full storm med 
regn. Det dåliga vädret kunde hålla på flera dagar i sträck. Baltasound blev en ofta 
besökt hamn vid storm, olycksfall, rigg- eller motorhaverier. Torsk och lubb såldes till 
viss del här. Under t ex pingsthelgen samlades de svenska fiskarna i Baltasound  - 
det kunde en bit in på 1900-talet handla om många hundra man - och man började 
hålla gudstjänst. En enklare kyrkbyggnad restes och en svensk sjömanspräst började 
tjänstgöra - i huvudsak under själva fiskesäsongen. Senare blev Lerwick på huvudön 
Mainland den mest anlöpa hamnen. 
 
Det var med ständig fara för livet som storsjöfiskarna bedrev sitt mödosamma arbete. 
Detta hade naturligtvis kvinnorna hemma på Stocken full vetskap om. Deras tankar i 
vardagens sysslor kretsade ständigt kring hur männen hade det till sjöss. Kanske var 
både man och son ombord på samma båt. Skulle allt gå bra, skulle de återvända vid 
god hälsa och med god fångst? Någonstans fanns alltid en fruktan för sorgebud. 
 
Små enkelhus 
Hur var en fiskarhustrus liv på Stocken under decennierna före och efter 1900? 
Jämfört med dagens situation fanns det på den tiden knappast några 
bekvämligheter. Man bodde på Stocken vanligen i ett litet enkelhus med ett rum 
(finrum), som från början saknade kamin eller liknande. Takhöjden var 1,80 - 2,00 m. 
Hela familjen bodde i köket. Runt väggarna stod liggsoffor och sängar. Där fanns 
också ett köksbord med stolar och ett köksskåp. Spisen stod placerad så att den 
värmde upp köket och dessutom gav lite värme till rummet. Från den tillbyggda 
farstun med snedtak ledde en trappa upp till vinden, som var oisolerad och användes 
till förråd av bl a fiskeredskap. I farstun staplade man så mycket bränsle (vrakved) 
som fick plats. Efter hand blev husen större och man fick kanske ytterligare en eller 
två små liggkammare.  
 
Mer än heltidsjobb 
Med mannen fullt sysselsatt med fisket - antingen hemmavid eller på fiskeresa under 
flera veckor - och vanligen stora barnkullar hade fiskarhustrun alltid fullt upp att göra. 
Hon sydde, lagade eller ändrade kläder. Hon kardade ull och spann garn, som hon 
använde till att sticka tröjor, vantar, strumpor och sockar mm. Därtill skötte hon allt 
hushållsarbete och all tvätt. Att ta sig en fridag var inte att tänka på - inte ens en 
helledig söndag i det schartauanska Bohuslän26. Inför en helg skulle det lagas till 
köttsoppa. Det var den vanliga helgmaten på kusten. Rikligt med soppa, som räckte 
till två-tre middagsmål, skulle det vara. 
 

                                            
26

  Henric Schartau (1757-1825), präst i Lund, höll strikt på den rena läran och den kyrkliga ordningen.  
Från hans förkunnelse utgick en väckelserörelse, som starkt påverkade präster i Göteborgs stift  
under 18- och 1900-talen. Prästen var den stränge och förmanande läraren i alla livets frågor. 
Skuldbeläggning, förmaningar och förbud var kännetecknade. Något arbete fick inte utföras på 
söndagen.  
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Kyrkobesöket tog hela dagen 
Att besöka gudstjänsten på söndagen var plikt och ritual för alla. Det gick före allt 
annat. Bara om man var sjuk, hade man giltigt skäl att utebli. De boende på Råön 
och Stocken gick till fots till Morlanda kyrka. När Käringön och Gullholmen fått egna 
kyrkor, kunde man segla dit i stället. Särskilt sommartid var det populärt, liksom att 
vid tjänligt väder segla in över Ellösefjorden upp till Fröjdendals brygga, varifrån det 
sedan inte var långt att gå, vilket särskilt de äldre uppskattade. Hälleviksstrands 
kapell invigdes 1904 och låg inom ”bekvämt promenadavstånd”. Att gå från Stocken 
till Morlanda tog bortåt tre timmar och predikan kunde vara i upp till fyra timmar. Det 
betyder att ett kyrkobesök verkligen tog hela söndagen i anspråk. 
 
När gudstjänsten avslutats var det vanligt att kyrkobesökarna, i synnerhet de 
manliga, träffades på kyrkbacken för att diskutera saker och ting, som nyligen hänt i 
socknen. Det har berättats, att männen här på kyrkbacken även tog viktiga 
gemensamma beslut. 
 
Det vilade ett ansvar på kvinnorna att se till att barnen var lämpligt klädda och 
vårdade inför kyrkobesöket. Pojkarna fick inte vara för långhåriga och flickorna skulle 
ha flätor eller hårband. Sista vägbiten upp till kyrkan gick man i procession. Först gick 
föräldrarna, - dvs ofta mor eftersom far var ute till sjöss - och därefter barnen i 
åldersordning. 
 
Inget rinnande vatten - bara buret - både in och ut 
Allt vatten - både dricks- och kokvatten - måste hämtas i någon av de gemensamma 
brunnarna (Galthamnekällan, som låg nedanför berget ungefär där Ormegiljan börjar 
och där det idag är p-platser eller Munkehålan, som låg mot sjösidan utanför 
fastigheten Gamla vägen 8). Kvinnorna bar vatten en eller två gånger om dagen i 10-
12-litershinkar och använde ofta axel-ok för att fördela vikten. Gångstigar fanns inte 
överallt, så man var tvungen att gå på knaggliga och hala berghällar. Vintertid var det 
sannerligen inte lätt! 
 
Också slaskvattnet måste bäras bort. Bodde man nära sjön, så tömde man helt 
enkelt det använda vattnet i havet. Annars fick man leta reda på en bergsskreva eller 
något buskage, där man inte störde någon annan boende och hälla ut vattnet där. 
Fanns det barn i konfirmationsåldern eller däromkring i familjen, kunde mor få 
välkommen hjälp med vattenbärandet. Först långt in på 1900-talet kunde grannar gå 
samman och lägga ut en gemensam slaskvattenledning, som mynnade i sjön mellan 
bodarna. Hur man ordnade avloppet, var på den här tiden ingen myndighetsfråga, 
men dagens alla mer eller mindre giftiga kemikalier fanns ju heller inte..  
 
Tvätten krävde mycket vatten 
Tvättvatten fanns i särskilda brunnar eller källor, där vattnet inte var drickbart. Tvätta 
gjorde man i anslutning till tvättbrunnen. Efter hand ställde man i ordning dessa 
platser för att underlätta tvättandet. Man satte upp stenar för klappning av tvätten och 
bänkar så man kunde lägga upp tvätten. På Stocken fanns några sådana 
tvättplatser. Den största var väl Svarta havet. Denna stensatta källa höll vattnet 
ganska bra även under torrperioder på sommaren, då det kunde vara svårt att få 
tvättat. En annan tvättplats var Herrns håla (ungefär där Ormegiljan mynnar i 
Hagevägen). Här var tillgången på vatten ganska god, men stället användes flitigt 
och åtgången på vatten blev så stor att dammen ofta sinade. Senare när husen fått 
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hängrännor och stuprör, samlade man upp regnvatten för tvätt i tunnor och olika 
slags andra kärl. Stortvätt blev det när fiskebåtarna kommit hem. 
 
Lösningar när vattnet sinade 
Att ransonera dricksvatten var ofta nödvändigt under sommarens torrperioder. Man 
fick hämta två spänner under en begränsad tid på dagen. I övrigt var pumparna låsta. 
Utanför Stockens samhälle fanns det några ställen, där vatten man kunde hämta 
vatten under torrperioder. I Stockeström fanns på Råösidan en stor stensatt brunn 
med riklig vattentillgång. Vattnet var dock otjänligt som dricks- eller hushållsvatten 
men värdefullt som tvättvatten. Brunnen var troligen en kvarleva från den tiden, när 
Strömmen var ett torp under Tofta. Här fanns under den stora sillperioden både 
sillsalteri och trankokeri. Under berget på Råholmen fanns en källa med bättre 
vatten. Om källan tömdes under dagen, så rann nytt vatten till under natten. Källan 
anlades på den tiden det fanns ett trankokeri här (jfr sid. 4).  
 
Det var kvinnorna som fick dra det tunga lasset: att bära hushållsvattnet in och ut, att 
tvätta kläder och mattor på någon av tvättplatserna eller att sätta sig i ekan och ro ut 
till Stockeström för att hämta några spänner vatten. Det hörde till hennes vardag att 
arbeta med både det ena och det andra och vara allestädes närvarande. Männen var 
upptagna med fisket, kanske borta till sjöss i flera veckor. 
 
Ljung till storbaket 
När våren hade kommit och det hade torkat upp bland bergknallarna på holmar och 
skär, då skulle det ryckas lyng (plockas ljung), som sedan forslades hem i stora bölor 
(knippen). Ljungen användes som bränsle för att värma upp den stora ugnen för 
storbaket. Att plocka ljung gick lättast på våren innan marken hade blivit uttorkad. 
Ibland följde även rötterna med. Ljungen lade man i en stor hög på ett rep, som man 
sedan drog ihop, så att man kunde bära risknippet. Ljungen lastade kvinnorna i en 
stor eka eller flatbottnad båt för transport hem till bryggan eller stranden. Eftersom 
ljungen brann snabbt, var det var ett rejält dagsverke att få ihop den stora mängd, 
som behövdes för att elda bakugnen. Dessutom var det en konst och färdighet att 
forma ljungen till en lyngböla, som man kunde hantera och bära på nacken. Hemma 
lade kvinnorna knippena under tak eller regnskydd av gamla segel eller oljeduk. 
Ljungen fick inte bli för våt. Det var ett mycket odrygt bränsle att elda de stora 
ugnarna med. Men för den fattiga kustbefolkningen var det i stort sett det enda som 
fanns att tillgå. I viss utsträckning kunde man dryga ut ljungen med småvrak, dvs 
mindre träbitar som drivit i land på öarna.  
 
Knep att förhöja smaken på brödet 
Eld gjordes upp inne i själva bakugnen. Det krävdes skicklighet att elda bakugnen så 
att den fick rätt temperatur och degen gräddades till ett smakligt bröd. När man 
bedömde att ugnen hade varm nog, avbröt man eldningen och rakade ut askan. Inne 
ugnen bredde man ibland ut nyhackat enris och nyplockad pors. Värmen gjorde att 
sköna dofter steg upp ur kvistar och blad och det nybakade brödet kom att smaka 
ännu bättre. 
 
Provbak - förväntansfulla barn 
Innan själva brödbaket sattes igång skulle man företa en provgräddning för att 
kontrollera att temperaturen var den riktiga - någon termometer, där man kunde läsa 
av exakt gradtal, fanns ju inte. De kringboende barnen stod och väntade otåligt på 
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provbaket. Degen formades till små brödkakor, som sattes in i ugnen över hela 
ugnsytan. Efter några minuter var dessa färdiggräddade. Den som förestod 
bakningen skulle prova den första kakan för att kontrollera gräddningen. Godkändes 
denna, delades kakorna ut till de ivriga barnen, som sprang hem med sina 
brödkakor. 
 
Hur många sorters bröd? 
I regel bakade man två sorters bröd.  Den ena typen var en rund limpa, som efter 
gräddningen först klövs mitt itu och sedan sattes in i ugnen på nytt för att torka. 
Sådant bröd kallades för skeppsskorpor eller knallar och var avsett att ha med sig ut 
på fiskeresorna. Man lade ner knallarna i nya trätunnor och satte på ett lock. När 
fiskarna sedan öppnade tunnan i skansen på fiskebåten, steg det upp en härlig doft 
av färskt bröd. Så kändes det i alla fall ute på Nordsjön. Brödet höll sig väldigt bra i 
tunnorna under hela fiskeresan. 
 
Den andra brödsorten var en kaka av rent vetemjöl. Degen kavlades ut till lagom 
tjocklek. Dessa brödkakor skulle stoppas (prickas) med kakstopp och förses med ett 
hål i ena kanten, så att det gick att hänga upp dem för torkning. Kakorna lade man 
sedan på samma sätt som skeppsskorporna i trätunnor. 
 
Fiskarhustrurna hade olika recept för degen, vilket gjorde att brödet inte smakade 
likadant överallt. Det var i sina olika variationer ett härligt bröd! 
 
Hur äter man torkat bröd? 
När man skulle äta den torkade knallen, måste man först blöta upp den i varmt kaffe. 
Varje fiskare hade sitt hembakade bröd med på fiskeresan. I en kruka förvarade man 
sitt smör. Bröd, som blötts upp i kaffe, med extrasaltat smör på (från någon gård i 
Tönsäng eller på Lavön), var verkligen en delikatess! 
 
Välsmakande kött 
En annan situation när fiskaren sände en tacksamhetens tanke hem till sin hustru var 
när han ur en lerkruka tog fram kokt fläsk, som hon lagt in i en saltlag stark nog att 
förhindra att köttet härsknade. Lerkrukorna, som vanligen köptes i Egersund, där 
man kanske sökt nödhamn, förvarades i särskilda ställ i bänkarna längs sidorna i 
skansen. 
 
Arbete hos bönderna - potatis och rovor 
En inkomstkälla för kvinnorna var att göra dagsverken på landsbygden, när bönderna 
behövde säsongshjälp i skördearbetet. Den största insatsen gjorde nog kvinnorna på 
hösten, när potatisen skulle tas upp. En del gårdar i Stockens närhet (Tönsäng, 
Lavön, Bjönni, Dahle, Hästekälla) anlitade vanligen samma potatisupptagare år efter 
år och även potäte-lagets sammansättning bibehölls. Två personer arbetade 
tillsammans: den ena hackade upp plantan ur jorden och den andra plockade upp 
potatisen och sorterade den som matpotatis eller grispotatis (foder) i två korgar. 
Arbetet började vid 8-tiden på morgonen och pågick tills det började skymma. Man 
skulle ha två mål mat om dagen och om vädret var bra, åt man ute på fälten, annars 
hemma hos bonden. Kvinnorna fick naturligtvis gå till fots till och från arbetet. Någon 
gång hände det att de fick skjuts av bonden, när arbetet hade fått avbrytas på grund 
av regn och han körde hem den upptagna potatisen.  
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Att gå i potätemolla  (”potatismullen”) - dvs plocka upp potatis - var ansträngande. 
Ibland växte det så mycket ogräs runt potatisplantorna att man först måste hacka 
rent runtomkring. Om potatisknölarna var små (grispotatis), så var det extra jobbigt 
att plocka rent. Som ersättning för arbetet fick kvinnorna en skäppa matpotatis för en 
arbetsdag, dvs ungefär 20 l. På senhösten behövde bönderna hjälp med rovskörden. 
Rovorna togs upp med maskin och kvinnorna skar först av blasten och lade sedan 
rovorna i kupor (stukor), där de förvarades. Till skillnad från potatisupptagningen, 
som varade i veckor, tog rovskörden bara några dagar. Vem tog hand om de 
hemmavarande barnen? Det var de äldre syskonen som passade dem, gav dem 
mat, lekte med dem och såg till att de minsta barnen inte gick för nära bryggorna och 
sjön. Även mor- och farföräldrar kunde hjälpa till. Efter en ansträngande dag i 
potätemolla fick kvinnorna ställa sig vid spisen och laga till morgondagens 
middagsmål.  
 
Fiskeredskapen i köket 
När storsjöfisket var avslutat för året, togs koljebackorna (-långrevarna) fram inför det 
kustnära höst- och vinterfisket. Om det inte fanns någon källare under huset, vilket 
var det vanliga, fick man hålla till med backorna i köket, som ju oftast inte var särskilt 
stort. Nu blev trängseln där ännu värre med baljor, pallar och övriga attiraljer. Ofta 
fick kvinnorna rycka in och hjälpa sina män med att göra i ordning fiskeredskapen. 
Backorna skulle agnas med blåmussla (skäl, shell). För att komma åt själva agnet 
måste man öppna musselskalet. Detta kallas att skena. Det kunde vara riktigt svårt 
ibland, om musslan var ”tillknäppt”. Dessutom måste agnet vara helt. Man fick 
absolut inte trasa sönder det med kniven, när man skar loss det. Vilket var mycket 
lätt hänt. Det gick åt en hel del musselagn varje dag, om det var fiskeväder. Medan 
mannen var ute i ottan och drog sina koljebackor, skulle hustrun skena tillräckligt 
med musslor. När mannen kom hem igen, skulle backorna först rensas från gammalt 
agn och sedan agnas om för nästa dags fiske. Även här fick hustrun ställa upp och 
hjälpa till.  
 
Sjuka barn 
Långa tider var fiskarhustrun ensam med barnen. Det var många gånger påfrestande 
att bära hela ansvaret, när barnen blev sjuka med hög feber eller allmänt svaga, 
kanske beroende på undernäring. Många sjukdomar, som drabbade barnen, var 
mera farliga och riskfyllda på den tiden, eftersom man ju inte på samma sätt som 
idag hade läkarhjälp och mediciner att tillgå. 
 
Plötslig ändring i familjesituationen 
Om mannens fiskelag blev borta längre än de kanske fem veckor, som man planerat 
för, kände fiskarhustrun självklart en ökande oro och ovisshet. Har det hänt något till 
havs? Ibland kunde mannen skicka en hälsning och ett meddelande med något 
annat fiskelag, som var på väg hemåt. I de flesta fall avlöpte allt till det bästa, men i 
historien finns det åtskilliga exempel på katastrofer, där fiskare spolats överbord eller 
hela fiskelag spårlöst försvunnit, och fiskarhustruns oro och ångest utmynnade i ett 
tragiskt dödsbesked och familjesituationen ändrades dramatiskt. 
 
Tidig form av social hjälp 
För en fiskaränka med barn var den ekonomiska situationen ofta mycket 
bekymmersam. En slags solidarisk hjälp kunde hon få av fiskelag, som lät henne 
sända med en långrev på hundra krok (ett backehundre) ut på fiskeresan. På kusten 
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kallades den allmänt för änkeslabb (även sid. 33). Den agnades och vittjades som de 
andra långrevarna ombord. Fisken rensades och saltades men märktes med ett snitt 
av kniven på bröstfenan. När båten kom hem igen och fångsten lossades, plockades 
de märkta fiskarna undan och överlämnades till änkan. En änka kunde ha slabbar 
med i mer en båt. Det berodde hur många barn hon hade att försörja. Ibland var även 
mor- eller farföräldrar inneboende hos familjen, vilket ökade bördan. Möjligheten att 
få sända med en slabb kunde också gälla de fall, där mannen på grund av 
olyckshändelse eller sjukdom var oförmögen att arbeta. 
 
Beredning av fisken - i huvudsak ett kvinnogöra 
I bästa fall kunde det bli en rätt stor mängd sjösaltad fisk, som änkan fick. Nu började 
ett styvt arbete med att blötlägga fisken. Det gjorde man allmänt på en grund 
bergbotten intill land. På Stocken var Strömskäret ett sådant ställe, dvs det skäret 
(egentligen den flacka udden) där fartbegränsningstavlan i Stockeström  idag står. 
Där var det lagom djupt med strömmande vatten. Fisken låg i blöt ett par dygn tills 
den blivit så mjuk att det gick att hantera den. Då togs den upp ur vattnet och fläcktes 
(delades). Vidare skars större delen av ryggbenet bort. Huvudet lät man sitta kvar27. 
Man lade sedan tillbaka fisken i havsvattnet och skrubbade bort alla blodfläckar med 
borste. Därefter lades fisken upp på berghällarna för att rinna av och torka, vilket tog 
ungefär två dagar och krävde sol. På kvällen lade man samman all fisk i en hög för 
att nästa morgon lägga ut den igen, om solen visade sig. Efter denna procedur var 
fisken färdig att saltas. Man lade den i en båt och forslade över den till Stocken. Om 
man inte hade tillgång till en sjöbod att salta i, kunde man ”hyra in sig” hos någon 
som hade plats över. Fisken saltades i stora träkar, där den låg i tre-fyra dagar, innan 
den var klar att användas.  
 
Fisken bytesvara 
För änkan gällde det nu att omsätta den fisk hon inte själv använde i det egna 
hushållet i pengar eller annat man behövde. Och det var inte alltid lätt. För det mesta 
gjorde man bytesaffärer med bönderna på gårdarna inåt landet. Man fick smör, ägg 
och kanske kött, De kvinnor, som inte gick i potätemolla, tog naturligtvis emot potatis 
för fisken. Men det blev ändå ofta fisk över. 
 
Ny avsättningsmöjlighet för fisken - kvinnligt initiativ 
När fiskelagen hade börjat fiska på bankarna runt Shetland, blev fångsten riklig och 
det blev ofta mycket fisk över efter byteshandeln med lantbefolkningen. Vad skulle 
man göra?  En kvinna på Stocken hade hört att flera kvinnor på Gullholmen hade 
slagit sig samman för att gemensamt finna avsättning för sin fisk. De tänkte segla 
med sin fisk ända längst in i Gullmarsfjorden och sälja den på marknaden i 
Saltkällan. Detta gav några yngre kvinnor på Stocken impulsen att göra något 
liknande. Det var troligen fyra och de hyrde en däckad båt av kostertyp, en så kallad 
däcksbåt med en plikt (skans) med kamin och matlagningsmöjlighet i fören. Båten 
lastades med långa och lubb, och kvinnorna satte kurs mot Oddevall (Uddevalla), där 
det vid samma tid också var en marknad, enligt vad de hade hört. De hade också 
hört att det kunde gå bråkigt till på marknaden, särskilt på kvällarna. Som ”livvakt” tog 
de med sig en man ombord. Seglatsen in genom fjordarna gick bra och de förtöjde 
vid de andra däcksbåtarna, som var där i samma ärende. I hamnen fick de tips av 
andra, som hade varit på marknaden förut och visste hur det gick till. Bland annat 

                                            
27

 Först när man börjat sälja fisk på marknaderna i Uddevalla eller Saltkällan, skar man även bort 
huvudet. 
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skulle man inte bjuda ut fisken en och en utan i en hel våla, alltså 10 jämnstora 
fiskar. Det såldes inte per kilo. Man kunde också sälja i halvvåla. Styckevis kunde 
man möjligen sälja fisken mot slutet av marknaden. Man skulle heller inte inlåta sig i 
resonemang med kunder som ville pruta. Sänka priset kunde man göra, när fisken 
var utplockad och det bara återstod ojämna storlekar. De företagsamma kvinnorna 
från Stocken fann sig väl tillrätta och kommersen gick bra. Efter några dagar hade de 
sålt allt och satte kurs hemåt igen. Fast hemresan kanske blev både lång och jobbig 
med kryss genom de vidsträckta fjordarna, innan de kom ut på Ellösefjorden och 
kunde runda Rompen på Lavön och falla av in i Råösund med kurs på Stocken. 
Eventuellt blev de tvungna att lägga till någonstans i Henåntrakten för att övernatta. 
Men de var säkert mycket nöjda och glada över att ha fått pengar för fisken, vilket de 
sällan tidigare hade fått. Pengapungen hade de knutit väl om och förvarade den 
tryggt i den rymliga kjolfickan. 
 
Ökad kvinnlig företagsamhet på Stocken 
Den framgångsrika premiärturen till marknaden i Uddevalla gjorde att fler kvinnor - 
även gifta - slog sig samman och skaffade båtar för att segla till marknaden. Även 
odäckade båtar fick duga att övernatta i. När man kom till kaj i hamnen, lade man en 
stake/stång från masten till rorkulten. Över stången, som utgjorde en slags ås, lade 
man storseglet och tätade så gott man kunde mellan segel och essingen 
(båtskanten). Liggplatser ordnade man på durken (”golvet”). En kvinna - lämpligen 
den som hade pondus och lätt för att tala och argumentera - var ett slags bas i varje 
lag. Senare, när man köpte in fisk och beredde den för försäljning, var det basen som 
gjorde inköpen och satte försäljningspriset. Hon tog också hand om pengarna och 
fördelade dem efter varje marknadsresa. 
 
Kvinnorna fick ett särskilt namn 
Efterhand kallades de seglande, fisksäljande kvinnorna för valldaskor (vall-daskor). 
Det är osäkert vad ordet egentligen betyder. Man har gissat på att det skulle ha med 
fiskberedningen att göra. Förr i tiden bankade (daskade) man långan, som skulle bli 
lutfisk. Det första ledet i ordet kan ha med namnet Uddevalla att göra. Har den 
senare delen i ordet har möjligen nedsättande innebörd. Var det ett uttryck för 
männens avundsjuka på de driftiga kvinnorna? 
 
Marknader 
I mitten av juli månad hölls i Saltkällan längst in i Gullmarsfjorden en stor marknad, 
som i huvudsak besöktes av folk från Bullarebygden. Den första färska potatisen 
hade man börjat ta upp vid den tiden. Från mitten av 1800-talet och framåt var det en 
utbredd sed att till nypotatisen äta nysaltad långa eller lubb med naturell grädde, 
Detta förekom ända in på 1930-talet i vissa trakter i Bohuslän och i Dalsland. 
 
Den 10 augusti inträffade Larsmässomarknaden. I Uddevalla var det en mycket stor 
marknad. Dit sökte sig folk från Bohuslän, Dalsland och delar av Värmland. 
 
En annan mycket viktig marknad ägde rum i anslutning till St.Mikaelsdagen 
(Mickelsmäss) den 29  september.  Det var en stor höstmarknad, en riktig folkfest, då 
skörden skulle vara avslutad och boskapen hemtagen från betet. Tjänstefolket var 
enligt avtal ledigt en vecka och övriga tog sig också ledigt några dagar. Marknaden 
höll på en vecka. Många passade då på att köpa sitt vinterbehov av saltad fisk. Från 
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tidig höst fanns salt sill och salt makrill i fjärdingar (träkaggar på ca 30 l, dvs en 
fjärdedels tunna) att tillgå.   
 
Nytt smörgåspålägg ”marknadsförs” 
Med tiden hade en ny produkt tagits fram (för att använda ett modernt uttryck), 
nämligen kyd, som var saltad rom från långa. Det hade kvinnorna haft med sig till 
marknaderna och låtit folk få smaka som pålägg på bröd. Många tyckte det var riktigt 
gott och återkom som kunder. Rommen var spekesaltad (saltad och torkad) och 
alltså mycket hållbar. Blev den för salt kunde den lakas ur med mjölk eller vatten. 
Den skars i skivor på samma sätt som korv.  
 
Betydelsefull verksamhet 
Valldaskorna från Stocken gjorde goda affärer men fick naturligtvis ofta slita hårt, 
både med beredningen av fisken och seglatserna till och från marknadsplatserna. 
Den här sortens fiskförsäljning hade brett ut sig över en stor del av kusten och den 
höll på ungefär fram till 1915. De sista åren hade verksamheten avtagit allt mer. Det 
fanns andra arbeten i samhället för i synnerhet de unga kvinnorna. Men under den tid 
verksamheten florerade, hade den haft betydelse för bohusläningarnas försörjning 
och varit ett gott ekonomiskt tillskott, inte minst för den fattiga fiskarbefolkningen på 
Stocken. 
 
Det har berättats, att några kvinnor som hållit på i många år, rent av blev smått 
förmögna. När den sista långan sålts i Uddevalla, gick man gärna ut på stan och 
köpte sig något - kanske en vacker muff eller ett par eleganta kängor - för att vara fin, 
när man på söndagen gick till kyrkan i Morlanda. 
 
 
 
19   
 
Källor (förutom dem som omnämnts med titel i texten) 
Brattö 1996 = Brattö, O.,Tidiga fiskelägen i Bohuslän. Vikarvets årsbok 1996-97. 
Brattö 2002 = Brattö, O., Personer och Orter. Morlanda. 1. Arneväcken - Öbacken. 
                                        Göteborg 2002 
Dalén = Dalén, L., Den bohuslänska fiskelägesbygden. Göteborg 1941.  
Pettersson 1953 = Pettersson, J., Den svenska Skagerakkustens  
                              fiskebebyggelse. Lund 1953. 
Pettersson 1999 = Pettersson, J., Skärgårdsverken i Bohuslän. Trankokerier  
                              och salterier under 1700-talets sillperiod. Kungälv 1999. 
 
Beträffande tolkning av ortnamn, bebyggelsenamn mm i trakten, hänvisas till: 
 
Palm, D., Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. VIII. Ortnamnen i Orusts  
                Västra härad. Göteborg 1963. 
Wadström, R., Ortnamn i Bohuslän. Stockholm 1983. 
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Efterord 
Fisket och fraktfarten, som en gång var huvudnäringar och själva grunden för 
Stocken, är borta. Fiskeläget har till övervägande del blivit en ort för fritidsboende.  
I synnerhet de äldre delarna av samhället domineras av de sommarboende. Husen 
rustas upp, orten blomstrar på ett nytt sätt och de nya stockenborna trivs. 
Vad har Stocken för historia, hur utvecklades samhället, hur var det här förr, hur 
bedrevs fisket, vad döljer sig bakom namnen? Det är några frågor, som vi har försökt 
ge svar på. Vi hoppas att såväl gamla som nya stockenbor och andra intresserade 
skall finna nöje i och få behållning av att läsa vår text om Stocken - förr och nu. 
Denna andra upplaga har utökats med kapitlet 18 Kvinnoliv och en karta. 
 
Gerhard Peterson           Jan Tullberg 
 
 
Något om författarna 
Gerhard Peterson (1917 – 2009) föddes in i en fiskarsläkt och förblev stockenbo i 
hela sitt liv. Efter att i ungdomsåren sysslat med fiske i olika former startade och drev 
han i nära trettio år en omfattande fiskemottagning och fiskhandel på Stocken. Ett 
stort intresse och engagemang hos honom var frågor som rörde dåvarande Morlanda 
kommun, Stockens municipalsamhälle och nuvarande Orust kommun. Gerhard hade 
genom åren ett flertal förtroendeuppdrag inom olika områden, längsta tiden i 
byggnadsnämnderna för Morlanda och senare Orust kommun. Under åtskilliga år var 
han ordförande i Stockens vägförening. 
 
Jan Tullberg kom 1951 som 12-åring med sin familj till Stocken och lärde sig första 
sommaren segla i en sprisegelriggad snipa av norsk modell. Sedan dess har det 
blivit båtliv och strövtåg i skärgården under åtskilliga somrar på Stocken. 
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Bilden tagen av 2:a Helikopterskvadronen, Säve. 
 
 
 

 

Bilden tagen av 2:a Helikopterskvadronen, Säve. 


