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Smeden på Assholmen som blev ihjälslagen på Stocken

Ibland hör man på Stocken talas om den olycksalige smeden på Assholmen. Nu 
finns en detaljerad skildring av bakgrund och händelseförlopp. Det är Sigvard 
Fjellsson, Gullholmen, som har utrett frågan och redovisat resultatet i en längre 
artikel1.

Under den stora sillperioden 2 var behovet av arbetskraft stor och många personer 
med olika bakgrund flyttade till Bohusläns kustband. Tiden var ganska sedeslös och 
orolig. Lönnkrogar fanns lite varstans. Men det fanns utkomstmöjligheter. Vid 
Stocken låg salterier och trankokerier på Råholmen (på gamla kartor Rågholmen) 
och i Stockeström, som tillhörde Tofta gård. Inte så långt bort fanns ytterligare ett 
tiotal trankokerier (Käringön, Råön, Gullholmen, Lavön).

1789 flyttar Anders Danielsson med sin fru Börta Andersdotter och deras tre döttrar 
från Gullberg (vid Ellös) till Assholmen och sätter upp ett hus på öns nordostsida. 
Arbete som smed kunde Anders lätt finna på skärgårdsverken i närheten. 1804 river 
familjen huset och flyttar från Assholmen till Årholmen, där huset sätts upp på öns 
nordöstra sida.

På Stocken bedrev några fiskelag med bankskutor (bl a Nypa och Halfwåla) 
storsjöfiske efter torsk och långa väster om Skagen. Nu på hösten 1806 var fisket 
avslutat och skutorna drogs upp på land på någon svagt sluttande, blankslipad 
berghäll. Enbart med handkraft och med hjälp av rep, taljor och rullar drog man upp 
skutan. Det var slitsamt, säkert också både vått och kallt. Den starka drycken flepp 
gjord på svagdricka, ägg och brännvin dracks flitigt för att hålla krafter och humör vid 
liv.

Den 1 oktober har Nypas skutelag samlats hemma hos skepparen Anders Svensson 
på Stocken efter väl förrättat värv. Stämningen är god fram mot kvällen.

Plötsligt dyker smeden Anders Danielsson upp, ”av starka drycker rörd”. I sällskap 
har han svärsonen Per Andersson. ”Kom Nybare ska je ta er!” ropar Anders. Det 
uppstår först handgemäng mellan smeden och Anders Månsson.

Drängen Peter Jonasson från Ellös kommer i vägen och Anders Danielsson ger sig 
på honom och ropar: ”Je ska se hjärteblodet på er!” Han drar kniv och drängen får 
några skärsår men lyckas fly ut genom dörren med smeden efter sig. 

På utsidan får drängen tag i en rorkult, som står lutad mot väggen. Han måttar ett så 
hårt slag mot smedens huvud att rorkulten går av. Smeden faller ihop men reser sig 
mödosamt och raglar iväg mot en brygga sextio meter bort. Där faller han död ner vid 
strandkanten.

1 Mannen från Årholmen som blev ihjälslagen med en rorkult. Träbiten nr 156 (sid 6 – 9), juni 2012. Tidskriften 
ges ut av Föreningen Allmogebåtar.
2 Varade från ca 1749 – 1809.
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En juridisk undersökning inleddes kort tid därefter med flera förhör med de bägge 
häktade Anders Svensson och Anders Månsson. Åklagare vid Orust och Tjörns 
häradsrätt, Svanesund, var kronobefallningsman Olof Frössberg3 biträdd av länsman 
Johannes Olofsson i Hästekälla. De sexton inkallade vittnena var i stort sett 
samstämmiga.

Rätten frikände Anders Svensson (1773-1847) helt. Däremot dömdes Anders 
Månsson (1764-1846) till att böta 24 Riksdaler Banco för att han hade varit i 
handgemäng med smeden. Det var kännbara böter men han blev liksom Anders 
Svensson försatt på fri fot mot löfte att infinna sig vid nästa förhandling.

Den 46-årige drängen Peter Jonasson hade rymt och efterlystes.  Den 4 januari 
infångades han av länsman Johannes Andersson i Tönsäng och blev ställd inför rätta 
vid ett urtima ting4 i slutet av månaden.

Rätten konstaterade att Peter Jonasson hade handlat i självförsvar. Han får dock 
dryga böter - 100 Riksdaler Banco. Om han inte kan betala bötesbeloppet, straffas 
han i stället med 28 dagars fängelse på vatten och bröd. ”Hvarförutan (…) han 
kommer att undergå en Söndags uppenbara Kyrkoplikt med Skrift och Aflösning.” 5

I sockenprotokollet konstaterade sedan kapellpredikanten Carlberg på Käringön att 
”Dryckenskapen är alla lasters moder.”

Jan Tullberg

3 Det högsta polisbefälet.
4 Urtima ting = extrainsatt ting till skillnad från lagtima ting.
5 Den skyldige erkänner sin försyndelse och skuld och tas åter upp i församlingen.


