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Bilder från gångna tider
För fler uppgifter om Stocken hänvisas till skriften Om STOCKEN – förr och nu av
Gerhard Peterson och Jan Tullberg. Boken finns tillgänglig här på Föreningen
Stockens hemsida.

Bild 1 (troligen från före 1900). Den nuvarande gångvägen upp till Ropeberget går till
höger om det stora huset i två våningar. I det lär det en gång ha funnits en mindre
handel och eventuellt också en (lönn)krog. Man lade till med båtarna vid berget direkt
nedanför huset.
Ner till Paln (berghällen där dagens betongbrygga börjar) slingrade sig en gångväg
på den här tiden. Det fanns bara en mycket enkel väg för ”hästfordon” från Tofta gård
och den slutade uppe vid torpet Huset.
Några av husen förefaller vara omålade men de flesta är rödmålade. Ibland strök
man ytterväggarna med sillolja.
Båten till höger är en lillebåt, en bärig spetsgattad båt på ca 20 fot. Den hade man
med sig när man gav sig ut på backefiske med sina sjöbåtar. Backorna kunde man
segla ut med sjöbåten men de sattes ofta och drogs alltid med lillebåten, som
ursprungligen var riggad med sprisegel på två master.
På bilden är den förtöjd vid en vrage, dvs en eller flera (oftast tre) pålar som körts ner
i lerbottnen. Ända fram på 1970-talet låg åtskilliga båtar förtöjda i pålar i Stockekilen.
Man rodde ut med en mindre eka, som i sin tur förtöjdes vid pålen, när man använde
den större båten.
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Bild 2 från början av 1900-talet visar jakter och mindre båtar som ligger på svaj.
Längst till vänster syns en del av affärsfastigheten vid Paln. Flera hus är under
uppförande.

Bild 3. Vy österut i gamla Stocken. Vägen som man ser en liten bit av är Adels lid och
huset i mitten av bilden är Adels lid 3.
Några av husen i bakgrunden på Linkälleberget och Stockeberget är under
uppförande. Brädklädsel och skorstenar saknas ännu. Fotot är troligen taget alldeles
i början av 1900-talet.
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Bild 4 är tagen efter 1908. Den övre delen visar ungefär samma vy som i bild 2.

Bild 5 visar bebyggelsen omkring 1935. Längst upptill på bilden ser man den raka
Ban, dvs den del av vägen genom Stocken som användes som repslagarbana. Mest
slog man linor till backefisket (slags långrevsfiske), dvs koljebackor och storbackor.
Vid den högra delen av Ban ser man ladugården som hörde till torpet Huset, som
ligger ytterligare en bit till höger.
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Bild 6 är troligen tagen ca 1930. Till höger ligger torpet Huset. Från början slutade
den körbara vägen vid torpet och fortsatte genom Stocken som en smal gångväg.
Någon gång på 1910-talet togs initiativ på Stocken att bygga en farbar väg genom
samhället. Den stod klar ca 1920.
Ursprungligen hade fler hus än idag ett trapphus på gaveln i stället för en invändig
trappa. Vindsvåningen var oftast inte helt inredd för bostadsändamål utan användes
som förråd. Två hus upptill åt höger har sådana trapphus.
På Guleskär står en bod, som bl a använts av ett av de fyra vadlagen, som en gång
fanns på Stocken. Här har det också stått ett vadräcke, liksom på några ställen på
Råön. Ett par båtar är förtöjda på svaj i pålar (vragar).
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Bild 7 (1940-talet) är tagen från nästan samma plats som den föregående bilden.
Torpet skyms av ett nytt hus längst till höger.
Nertill och i mitten ligger ett mindre hus med brutet tak, som byggdes på 1930-talet.
Där fortsatte Helge Andersson sin caférörelse, som han i liten skala påbörjat i huset
Stockeberget 1.
På 1950-talet byggde Helge ett större hus på samma ställe med mer plats för
caféverksamheten.
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Bild 8. Helges café, slutet av 1930-talet. Damerna på bilden från vänster: Ebba
Gustavsson, Inga Mattsson, okänd dam och Evy Strömberg. De uppvaktande
herrarna är Valter Simonsson och Karl-Hugo Torstensson. I bakgrunden skymtar
gaveln till torpet Husets ladugård.

Bild 9 är från senare delen av 1950-talet. Nu är den nya cafébyggnaden klar.
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Bild 10 är troligen från före 1935. På Guleskär står en sjöbod. Många större båtar är
förtöjda på svaj vid pålar (vragar).

Bild 11 - 13 är beskurna och förstorade delar av bild 10. Bakom och något till höger
om den röda affärsbyggnaden nere vid Paln ligger ett hus som har rivits. Vilka andra
två boningshus på bilden har senare försvunnit?
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Bild 12. Här ser vi hur den gamla smala vägen kommer från höger går runt Soden
och fortsätter till vänster. Något till vänster om mitten av bilden ligger ett grått
dubbelhus, som inte längre finns kvar.
I mitten på 1950-talet drogs den nya vägen tvärs över vattnet i förgrunden.

Bild 13. Överst till höger syns del av vägen Ban (repslagarbanan) och till vänster om
den Husegärdet; som var odlingsmark till torpet Huset under Tofta. På 1940-talet
började marken här att bebyggas.
Den vita fiskebåten längst ner till höger är Jakob Anderssons LL 1047 Zaida.
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Bild 14 visar en del av Sodestrana/Soden från ungefär mitten av 1930-talet.
Posthuset är ännu inte flyttat från den plats där det uppfördes av municipalsamhället
efter det att länsstyrelsen förbjudit lantbrevbäraren att dela ut posten från spruthuset,
som var samhällets ”brandstation” på den tiden.
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Bild 15 är från ca 1935. I förgrunden till höger ligger torpet Huset med ladugården
och till vänster huset med dubbelgarage, som Georg Johansson uppförde efter att ha
kommit tillbaka från Amerika. Han tog han över postutdelningen och startade en
taxirörelse.
Man kan urskilja det lilla posthuset nästan mitt i bilden (platsen för nuvarande
fastigheten Adels lid 1). Posthuset flyttades när Agnes och Alf Henriksson skulle
börja bygga sitt hus här. För att stockeborna skulle kunna hämta sin post när det
passade, byggde Georg Johansson om posthuset med ett fack med lucka för varje
hushåll.

Den vita fiskebåten nertill till vänster är LL 1047 Zaida, byggd 1931 på
Hälleviksstrands varv och ägd av Jakob Andersson och hemmahörande på
Stocken till 1938. Båten var på 61 fot och hade en 2-cyl Bolinder på 120 hk.
Huset var ett torp under Tofta och ägs av Falkiska donationen. Det äldsta skriftliga
belägget är en notis från 1752 i dödboken: ”dödde av ålder Halfwård Olsson av huset
vid Stocken, 61 år”. Nästa belägg för torpet Huset är ett köpebrev av år 1754, som
gäller ”frälsehemmanet Tåftan i Morlanda socken”. I handlingen anges att i köpet
också ingår ”det därunder lydande torp som Hallward Olsson (=den yngre) bebor”.
De två köparna får dessutom var sin fjärdepart av fiskeläget Stocken. (Läs vidare om
Huset i Olof Brattö, Personer och Orter. Morlanda. 1. Arneväcken – Öbacken. Göteborg 2002. Sid. 8892.)

1922 kom Martin Martinsson (född 1874) till Huset som torpare och bodde kvar till sin
död 1953 (Morlanda hembygdsbok V, sid 203 ff.). Han gifte sig 1926 med Anna Olofsson
och fick fyra barn. Martin var Husets siste torpare.
.
Ordet hus har på Orust och även annars i Bohuslän ofta betydelsen torp. Jämför
också gatunamnen Husegärdet, Husegärdsbacken och Husängsvägen.
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Bild 16 visar de mycket gamla timrade sjöbodarna nere vid Paln. Boden längst till
höger, som redan fått brädklädsel, hörde till affären nere vid bryggan. I den
förvarades drivmedel, smörjolja, fotogen, zinkvitt, linolja mm. Amandus Petersson
(1858 -1951) står framför sin bod, den andra från höger. Bilden är tagen på 1940talet.

Bild 17 (1940-talet). Vägen i förgrunden är nuvarande Källevägen. I det större ljusa
huset till vänster (nertill) drev Gustav Konrad Johansson mellan åren 1926 -1958 en
mindre livsmedelsaffär (”Konrades”). Från början av 1930-talet och fram på 1940talet fanns ett sommarpensionat på Stocken. Det var en matkunnig dam – Leontina
Andersson, dotter till ”Laven” - som öppnade matservering i det rödmålade huset
ovanför och till höger om affären (=nuvarande Lavens lid 5). Ända fram på 1950-talet
hade Leontina servering för slutna sällskap. Det lilla huset i mitten nertill sägs ofta
vara Stockens äldsta hus. Där hade Torsten Bernhardsson sin snickarverkstad fram
till slutet av 1970-talet. Tidigare har huset varit bebott av bland annat en skomakare
med stor familj. Det saknas säkra uppgifter om hur gammalt huset är.
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Bild 18 är en vy österut mot bodarna från före 1955, eftersom den nya vägen ännu
inte är byggd. Här ligger några bohusekor och en man håller på att sätta spriseglet
på en snipa. När vägen senare byggdes, måste de tre första husen till höger om
vägen flyttas flera meter ner mot raden av sjöbodar.

Bild 19. Träbryggan vid Paln är ännu inte byggd. Bilden är alltså från före 1950. Som
roddbåtar användes ekor eller snipor. De senare var smidigare att ro och bättre att
segla med. Vid en brygga till höger på bilden har en snipa riggats med ett lappat
sprisegel. Större båtar (motorjullar och -snipor på 18-23 fot, liksom små jakter) låg
förtöjda vi pålar och man använde roddbåtarna för att komma ut till dem.
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Bild 20 är från före 1950, eftersom träbryggan vid Paln ännu inte är byggd.
Flera båtar ligger på svaj i pålar, bl a två mindre jakter (Dagmar och Ronny) till höger
i bilden. Handlanden Percival Johanssons riggade motorjulle (19 fot) ligger för boj
något till vänster om bildens mitt.

Bild 21 är något äldre än föregående. Nedanför Vindkistan ligger fraktskutan Svea,
ägare Karl Simonsson och John Karlsson.
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Bild 22 är tagen 1957. Den nybyggda vägen skymtar mellan bodarna.
På Torget står en svart Volvo. I förgrunden ligger Lars Larssons snipa och bakom
den hans dubbelbodar. Man ser också främre delen av en annan motorsnipa.

Bild 23, ca 1950.
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Bild 24 (och 25) visar hur det såg ut innan den stora vägen i mitten på 1950-talet
drogs fram ungefär där stenbryggan med ekorna ligger. Av de tre närmaste bodarna
är en riven, en flyttad men den tredje och minsta står kvar. Det var kanske mer
idylliskt då, men den nya vägen betraktades som ett stort framsteg och gav Stocken
bussförbindelse. Bussen gick ursprungligen ända ner till vändplanen vid Torget.

Bild 25 visar ungefär samma vy som bild 24, men sedd mot öster. Fyra klassiska
bohusekor – den vanliga typen av roddbåtar – ligger förtöjda vid stenbryggorna. Det
var ganska grunt här – därför de långa bryggorna.

16

Ekorna kunde riggas med mast och sprisegel, när man hade gynnsam akterlig vind.
Styra kunde man göra med en åra i vrickhålet på akterspegeln. Att kryssa mot vinden
gick däremot inte särskilt bra.
Den gamla, smala vägen gör en skarp sväng ner mot Sotestranden. För att kunna
göra den nya vägen bredare, var man tvungen att flytta de tre första husen på höger
sida några meter ner mot sjön.

Bild 26 (slutet av 1950-talet). Bryggan i förgrunden har byggts upp efter det att den
stora vägen gjorts klar. Här tippades i slutet av 1960-talet stora mängder sprängsten
från arbetet med vatten och avlopp och den nuvarande båtpiren anlades.
Vid en vrage i Stockekilen ligger målarmästare John Axelssons jakt Dagmar och till
vänster om den en motorbåt. De andra båtarna är ekor, jullar och snipor.
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Bild 27 är från 1955 (den stora vägen just färdig). De allra flesta husen är orienterade
på samma sätt - med gaveln mot sjön. Vid en brygga i mitten av bilden ligger Jakob
Anderssons stora fiskejulle Rando.

Bild 28 från ca 1955. Några av Stockens fiskebåtar ligger förtöjda vid träpiren, byggd
1950. I Stockekilen ligger flera båtar förtöjda på svaj i pålar.
I en nordlig storm flera år senare knäcktes träbryggan, men de förtöjda båtarna
kunde räddas. Bryggan ersattes 1965 av den nuvarande betongpiren.
Segelbåten längst till höger är konstnären I. Brunanders långedragsjulle (J 10).
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Bild 29 är från 1957 och visar hur bebyggelsen på Stocken har utvecklats. Alldeles i
början av 1940-talet byggdes två hus vid Grindvägen, några är senare började
Husegärdet att bebyggas och från ungefär 1950 etablerades tomter även på Husäng.
Innan den nya vägbanken lades ut gick vattnet ända in till vägen i Sodestrana. Det
som idag är bilparkering var alltså ursprungligen en grund havsvik. Några sjöbodar,
som tidigare låg vid vattnet, ligger kvar innanför vägbanken. När arbetena för att dra
in kommunalt vatten och avlopp genomfördes (klara 1970), lades stora mängder
sprängsten som en stenpir ut från vägbanken. Kommunen fullföljde sedan med
muddring och bryggkonstruktion.

Bild 30. Vy mot Råön från slutet av 1940-talet.
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Bild 31. Råön 1950-talet.

Bild 32 (slutet 1940-talet?). Vy från Hagebergen söderut.
På Ingegärd och Knut Anderssons hus pågår arbeten.
Jakob Anderssons dubbelhus i centrum av bilden har ett klassiskt utanpåliggande
trapphus, som leder upp till vindsvåningen. För att spara utrymme inne i huset (en
trappa tog ju ganska stor plats) var det förr vanligt att man byggde ett trapphus på
gaveln. Många av de ursprungliga trapphusen är idag borta.

20

Bild 33. Isvinter ca 1950. Snipan till vänster ligger uppdragen ovanpå isen.
Bryggpålarna frös fast i isen och när vattennivån ändrades kunde isen både skjuta
upp och dra ner pålarna. Bryggorna, som kunde bli ganska skeva, fick ”riktas upp” på
våren.
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Bild 34 (1950-tal). Stockens isprinsessor och bandyspelare har ställt upp sig på en av
de tillfrusna dammarna i Stockens närhet, där man gärna åkte skridskor.
I främre raden från vänster: Inger Karlsson, Berit Gunnarsson, Kent Andersson, Lars
Thorstensson, Emery Simonsson, Lars Skoglund, Gösta Martinsson, Klas Skoglund.
Bakre raden från vänster: Folke Gustavsson, Göte Mattsson, John-Erik Karlsson,
William Olofsson, Mona Olofsson, Ulla Andersson.
I bergen till höger om Slätternavägen (ovanför campingen) finns t ex tre olika stora
dammar, som kallades ”mamma, pappa, barn”. Bilden är tagen på den största av
dammarna. Gissa vilket av namnen den hade.

Bild 35 (1950-tal). Gustav Henriksson bereder långa på bryggan till sin sjöbod med
stockebor och sommargäster som åskådare.
Till höger och väster hänger storbackelinor från långafisket och längst till vänster en
spilad långa på tork.
Karl-Gustav Gustavsson (andre från höger) har kommit hem med långa från fisket vid
Shetland och ute i Atlanten. Hans hustru Ingeborg står till vänster i bilden.
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Bild 36 är en notis ur Göteborg-Posten från den 25 november 1957.
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Bilderna 37- 40. Midsommarfirande i slutet av 1950-talet inne i gamla Stocken.

Bild 38.
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Bild 39. Danslekar till musik av dragspelsmästaren Sture Henriksson till höger.

Bild 40.
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Bild 41 (1950-talet). Under flera år anordnade samhällsföreningen på Stocken en
simskola i Hagen.
Nu är det dags för avslutning och promovering av dem som avlagt prov för olika
simmärken. Promotor kommer i lövad eka.
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Bild 42 (1945/46). Vattenkö vid brunnen i Galthamna. Personerna på bilden från
vänster: Elsa Larsson, Eivor Andersson, Alma Årman, Lars eller Klas Skoglund (?),
Anders Simonsson, Linus Larsson (vid pumpen), Solveig Andersson och Johanna
Andersson.
Torra somrar tvingades man att spara på vattnet och bara tillåta hämtning vissa tider.
Ibland måste man låta fylla brunnen med vatten från en tankbil.
Den andra pumpen med bra dricksvatten (Munkekällan) låg mot sjösidan utanför
nuvarande fastigheten Gamla vägen 8.
Arbetet med kommunalt dricksvatten och avlopp påbörjades i slutet av 1960-talet och
från 1970 kunde fastigheterna anslutas till det kommunala nätet. Då kunde man även
börja riva de gamla utedassen.
Stenen från de omfattande sprängningsarbetena för ledningarna i samhället tippades
utanför stora landsvägen och blev till en ny pir, där kommunen efter muddring lät
anlägga båtplatser.
Det finns i dag inga spår kvar av Galthamnebrunnen. Nu parkerar man bilar här. Den
ökande bilismen krävde att vägföreningen anlade nya parkeringsplatser i det gamla
samhället. I samband med det lades brunnen igen helt och hållet.
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Bild 43. Karin Carlsson (född Årman) vid pumpen i Galthamen.
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Bild 44 (1955/56). Jakten på hitsidan av den stora träbryggan (Paln) är Fridhem,
ägare Johannes Karlsson med sönerna Elias och Bengt.
Till vänster på den bortre sidan av träbryggan ligger den lilla passagerarbåten
Tärnan, som på morgonen gick till konservfabriken på Gullholmen med folk från
Stocken med omnejd.
De flesta var kvinnor som skar sill och gjorde olika inläggningar. Männen hanterade
råvaran och konservburkarna. Även hantverkare och andra kunde utnyttja ”färjan”.
Skeppare var Olof Johan Andersson och senare Valter Simonsson.
När konservfabriken lades ner 1965 upphörde också trafiken med Tärnan. Ungefär
hundra år tidigare hade en av de tidigaste konservfabrikerna i Sverige etablerats på
Gullholmen.
Salongen på Tärnan blev en plats, där Stockens ungdom gärna samlades på
kvällarna och satt och pratade. Eftersom det aldrig uppstod några problem med det,
var skepparna helt införstådda med att ungdomarna gick dit.
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Bild 45.

Bild 46. Var ligger fyren Hättan?

