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INLEDNING: SÖKA EFTER ARKIV
Kvarufallen i Mölndal var sedan Göteborgs tillkomst en viktig del av stadsborgarnas ekonomiska
intressesfiir. Många uppgifter om Fässberg finns därför i stadens olika arkiv, och kan vara ganska
svåra att hitta i tjocka volymer utan register. Exploateringen av fallen och industrialiseringen
åstadkoms med kapital från stadens köpmän. Martin Holterman ägde Åby gård på 1700-talet,
men hans verksamhet inom Ostindiska Kompaniet var knuten till Göteborg. D 0 Francke
regerade i Mölndal först som ägare till Rosendahls industrier, sedan till Korndal (som senare blev
Papyrus) men hade sin hemvist i Göteborg. John West Wilson (1816-89) var en av Göteborgs
rikaste män och en stor mecenat, bl a skänkte han 100.000 till en flygelbyggnad på Göteborgs
museum (Ostindiska huset). Han hade största antalet röster i Fässbergs kommunalstämina 1885
(15.000), följd av Komdal med 11.469 röster + D 0 Francke personligen med 7.541 som ägare
av mark i Balltorp, Mölndal Norgården och Holmen. Wilsons röstetal berodde på att han
arrenderade Korndal enligt fyrktalslängden (Fässbergs kommunalnänmd D 1:3). Den inte helt
svenskspråkige Wilson företräddes 1885 i Fässbergs kommunalstänima av bokhållaren Carl
Martin på Komdal. Med stöd av Wilsons röstetal, kunde Francke diktera besluten i
kommunalstäminan. Kyrkoherde Lindeberg, som var ordförande i kommunalnämnden,
disponerade bara 799 röster i kommunalstäinman.
Åtskilligt av FässbergfMölndals äldre historia finns därför i handlingar på landsarkivet men även
på Region- och Stadsarkivet i Göteborg. Mölndalsån var en transportied ända till 1950-talet för
varor i båda riktningarna och hade betydelse för industrin både i den gamla Örgryte kommun
(vars arkiv finns på Region- och Stadsarkivet) och för Mölndal. Arkivet från landstinget i
Göteborgs och Bohus län innehåller också uppgifter om FässbergfMölndal. Det förvaras nu på
Region- och Stadsarkivet Göteborg. Flera aktiva landstingsmän från Fässberg representerade
Askims härad i landstinget, t ex kyrkoherde Lindeberg, som även var kommunalt verksam.
Mölndals kommun har sedan 1998 eget lantmäterikontor. För Mölndals stad och senare kommun
har man kartmaterial sedan 1920-talet, tyvärr inte i ordnat skick. Lantmäteriet i Göteborgs och
Bohus län förvarar gamla ägokartor, men sådana kan även finnas i andra arkiv (jfr omslagsbilden
som torde ha tillhört Streteredsarkivet). Det finns planer på att flytta hela lantmäteriets
kartbestånd till en depå i Norrland. Tanken är att scanna dem och göra dem tillgängliga på
Internet, men det är ett mycket långvarigt projekt, som allvarligt försvårar lokal forskning.
Arkivhandlingar rörande Mölndals kommun finns i kommunarkivet i Mölndal, i
Föreningsarkivet i Mölndal, Mölndals museum och Mölndals kyrkoarkiv på Svenska kyrkans
expedition. Kyrkoböckerna från 1900-talet kommer inom kort att flyttas till landsarkivet i
Göteborg, där de ska bli tillgängliga på mikrofilm. De kyrkokommunala handlingarna till 2000
blir kvar några år till.
På Riksarkivet i Stockholm finns handlingar rörande FässbergfMölndal. Kommerskollegium
samlade in uppgifter om industrier. Bland arkiven från enskilda järnvägar på Riksarkivet finns
handlingar angående Västkustbanan, som byggdes av enskilda bolag. Landstinget satsade
100.000 kr i bandelen Varberg-Göteborg 1885, efter motion av kyrkoherde Lindeberg, som vid
diskussion i Fässbergs komrnunalstämma uppmanats till detta. Fässberg satsade 15.000 enligt
kommunalstämmoprotokoll 14/12 1885 och skulle betala sina aktier genom uttaxering 1887-91.
Kållered nöjde sig med att ge mark till hållplatsen 3/5 1886. Järnvägsbyggande har avsatt
handlingar i många olika arkiv. Driften av Västkustbanan finns dokumenterad i SJ-arkiven på
landsarkivet. På 1920-talet fanns det planer på en järnväg som skulle förbinda Västkustbanan
med Göteborg-Särö järnväg. Den planen kan man studera i Mölndalsboken 1993 s 176 if, där en
utförlig tidningsartikel tryckts av. Gamla tidningar är ofta intressanta källor för att följa
diskussionen om olika projekt (för att inte tala om utbudet av nöjen). Men för besluten är det
säkrast att gå till protokollen i olika arkiv. Mölndals stadsfullmäktige har inte behandlat detta
järnvägsprojekt 1925-26.
Från Fässbergs socken rekryterades båtsmän till Andra båtsmanskompaniet under Stockholms
flottstation, men de tjänstgjorde vid flottan i Göteborg (Mölndalsboken 1993 s 96). Krigsarkivet i
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Stockholm förvarar arkiv från flottstationen, och där kan finnas handlingar rörande båtsmännen.
Ett kontrakt från 1849 är avbildat i Mölndalsboken s 291. Från Lindoine i Halland rekryterades
båtsmän till Första båtsmanskompaniet vid flottstationen i Karlskrona.
Eftersom Lindome till 1971 tillhörde Hallands län och Fjäre härad, finns äldre handlingar
rörande Lindome i landsarkivet i Lund. Beståndet från Fjäre häradsrätt redovisas i en tryckt
beståndsöversikt utgiven av landsarkivet i Lund, Domstolarnas, städernas och
fångvårdsanstalternas arkiv i Skåne, Halland och Blekinge, 1987. Domböckema börjar 1643.
Lindomebor kan även finnas i arkiven från kronohäktet i Kungsbacka 1854-1906, kronohäktet i
Varberg och länsfängelset i Halmstad, som alla förvaras i landsarkivet i Lund. Mantalslängder
för Lindome finns i Hallands länsstyrelses arkiv och i häradsskrivararkivet, ägokartor finns i
lantmäteriet i Halmstad osv. Det är bara Lindome kyrkoarkiv, som förts till landsarkivet i
Göteborg och kommunarkivet som förts till Mölndal. För alla andra typer av handlingar rörande
Lindome före 1971 måste man söka i arkiv rörande Halland. Sök i första hand i den tryckta
beståndsöversikten Arkiv i Halland, 1997.
Norra Hallands hembygdsförening i Kungsbacka kan ha material rörande Lindome i äldre tid,
liksom Norra Hallands foikrörelsearkiv i Varberg. Kooperationens lokala föreningsarkiv har
lämnats till Stockholms Företagsminnen, och där finns även Mölndals viktualieförening 1861-92
ägare av det första sjukhuset, se s 30). Några föreningsarkiv finns på Foikrörelsearkivet i
Göteborg. Kommunalarbetarförbundets avdelning 339 för Mölndal 1937-71 finns på Bohusläns
Föreningsarkiv i Uddevalla. Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm har också några Mölndalsarkiv.
Arkivet från Streteredshemmet för utvecklingsstörda 1894- i Kållereds socken, som drevs av
landstinget i Göteborgs och Bohus län, finns på Region- och Stadsarkivet Göteborg. Kartan över
Livereds inägor och beteshagar upprättad vid skifte 1814 kan ha ingått i det arkivet
(omslagsbild). 1 Region- och Stadsarkivet finns flera arkitektarkiv med ritningar till byggnader i
nuvarande Mölndals kommun, t ex Carl Wilhelm Carlbergs ritningar till Gunnebo 1786(Röhsska Konstmuseets deposition 102:1-206), Adrian Peterssons till Mölndals kyrka och och
Lindome kyrka, firman A Krugers till skolor i Fässberg och Kärra 1899 resp. 1902.
Nuvarande Mölndals kommun bildades 1971. 1 Mölndals kommunarkiv förvaras handlingar från
tre upphörda sockenkommuner: Fässberg 1863-1921, Kållered och Lindome 1863-1970,
handlingar från Mölndals stad 1922-1970 och från föregångaren Fässbergs municipalsamhälle
1912-21. Götiska förbundets skolarkiv förvaras där, med handlingar från 1824. 1 kommunarkivet
förvaras också några gårdsarkiv från Kållered och några andra enskilda arkiv t ex stiftelsen
Barnens Vänner 1943-66, som drev Holtermanska daghemmet och ett barnhem i Krokslätt.
Fässbergs Bostads AB startade 1917 under ledning av disponent Gustaf Leksell på jästfabriken
Presenten (jfr s 30,36) och med inunicipalordförande J A Björklund i styrelsen (jfr s 44). Bolaget
lånade ut pengar till egnahemsbyggen och anlitade arkitekt Allan Berglund, senare verksam i
Skövde, för granskning av ansökningar. Arkivet innehåller inga ritningar, bara protokoll och
räkenskaper, men ritningar kan finnas i arkivet från byggnadsnämnden för Mölndals stad.
Göteborgs och Mölndals dispensär- och koloniförening har efterlämnat material 1938-69.
Askims och Sävedals härads brandstodsbolags protokoll 1873-1936 innehåller uppgifter om
byggnader i många kommuner.
Den som vill forska i arkiv bör först studera tryckt litteratur, eftersom hembygdsböckerna ofta
innehåller upplysningar ur arkiven, även om de kan vara svåra att hitta i mängden av personliga
minnen, tidningsreferat m m. Eftersom arkiven mestadels innehåller officiell dokumentation över
vad som beslutats eller planerats, är personliga minnen ett värdefullt komplement, även om de
kan vara osäkra beträffande tid och rum. Hembygdsföreningarna har ofta tagit emot handlingar
från enskilda personer, som ger en annan bild än de kommunala protokollen.
Liksom man kan få olika aspekter på händelseförlopp i handlingar ur olika arkiv, kan man också
kombinera uppgifter i böcker eller föremål i museer med arkivhandlingar och sammanlagt få en
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mer fördjupad bild. Arkiv, bibliotek och museer kompletterar varandra. Den vackra boken
Mölndal, lantbruks- och trädgårdsstad under förvandling (1993) innehåller mängder av
upplysningar både ur skriftligt material och från människor, som inte längre finns kvar, Eftersom
bokens ursprung är studiecirkelarbete inom JUF, ligger tyngdpunkten på jordbruket i Fässbergs
socken, men här finns även åtskilligt av industrihistoria från Mölndals by. Boken är topografiskt
upplagd, så det gäller att känna till var byarna och gårdarna låg. Som många andra
hembygdsböcker är den inte så lätt att hitta i, eftersom personregister saknas, och samma person
återkommer i många olika sammanhang. Hembygdsföreningen i Mölndal bildades 1930 och
började ge ut tidskriften Faesbiaergha på 1930-talet
Kommunala och statliga arkiv lyder under arkivlagen, som säger att gallring, dvs förstöring av
handlingar, måste göras med hänsyn till framtida forskning. Enskilda arkiv har däremot inget
skydd i arkivlagen. Det viktigaste företaget i en kommun kan låta bränna hela sitt arkiv, även om
där finns material rörande hundratals människor som arbetat och försörjt sig där. Arkivet efter
Krokslätts fabriker, Claes Johansson Väveri AB, tycks vara helt borta utom en aktiebok 18941906 och kostnadsbokföring 1929-30, som ingår i Mölnlyckes arkiv CC 113) på landsarkivet. En
del ritningar har bevarats i arkivet hos arkitektfuman Kruger i Göteborg och finns nu på Regionoch Stadsarkivet Göteborg. På landsarkivet fmns ett större arkiv från Svenska Oljeslageri AB
(SOAB) från och med 1910-talet med några äldre räkenskaper (C 140). Agne Cariströms firma i
textilbranschen har efterlämnat handlingar 1909-69, också på landsarkivet (C 75).
Föreningar kan lämna sina arkiv till Foikrörelse- eller Föreningsarkiv. Mölndals Folkrörelsearkiv
har bytt namn till Föreningsarkiv för att markera att man tar emot alla slag av föreningar.
Tidigare arbetade man mest mot sådana föreningar som definierades som follcrörelser, dvs
föreningar inom arbetarrörelsen. Hembygdsföreningen förvarar också arkivhandlingar.
För att hitta rätt arkivinstitution kan man söka i den Nationella ArkivDatabasen, som är en cdskiva med uppgifter om arkiv från hela landet. Somliga arkivinstitutioner har lagt in enbart namn
på arkivbildare, andra har lagt in fylligare uppgifter. Skivan finns på många bibliotek, på större
arkivinstitutioner och kommer att fmnas på Internet. Den senaste utgåvan är från 1998 och kan
beställas från SVAR Sandslån. Adresser till arkivinstitutioner kan sökas i Svensk Arkivguide,
utgiven av Institutet för ortshistoria (senaste upplagan 2002). Statliga och kommunala
arkivinstitutioner är skyldiga att upplysa om sina bestånd, om man ringer eller skriver. Däremot
är de inte skyldiga att utföra omfattande efterforskningar i arkivhandlingar.
Gamla städer hade egen domstol, s k rådhusrätt, men Mölndals stad, som tillkom 1922, låg kvar
under landsrätt, dvs tillhörde Askirns, Sävedals och Hisings domsaga med lokaler på Södra
Vägen 25 i Göteborg sedan 1887. På 1880-talet sammanträdde Fässbergs kommunalsUtmma i en
byggnad som kallades Rådhuset i Mölndal, där också polischefen hade sitt kontor och fick
telefon 1885. Detta kormnunalhus, som invigdes 1833, låg vid Gamla Torget men är rivet.
Benämningen sammanhängde med att bystämman och byrätten sammanträdde där, innan
kommunen formellt tillkom 1863 (Johan Lundskog, Fässbergs socken och Mölndals by, 1921, s
122). 1955-1970 fanns Askims och Mölndals häradsrätt. Från 1971 heter domstolen Mölndals
tingsrätt. Mölndals stad ville gärna ha tillbaka domstolen och döpte förhoppningsfullt en gata till
Häradsgatan, där tomt reserverades för domstoisbyggnad, tills man gav upp och byggde bostäder
på 1980-talet (Mölndalsboken s 291).
Enligt 1734 års lag lämnades ett exemplar av varje bouppteckning till domstolen. Från 2001 är
det skattemyndigheten som hanterar bouppteckningar, och ur tingsrätternas arkiv levereras alla
till landsarkivet. Registrering av
de gamla bouppteckningarna från hela 1900-talet
vid
domstol men övertogs av
ägoförhållande, dvs lagfarter, skedde också
inskrivningsmyndigheter från 1930-talet. Lagfartsprotokoll t o m 1932 finns i Askims, Hisings
och Sävedals häradsrätts arkiv på landsarkivet, men lagfartsböckerna från 1875 har överförts till
Mölndal och Göteborg hade gemensam
inskrivningsmyndigheteri vid tingsrätten.
inskrivningsmyndighet från 1984, men sådana ärenden har nu överförts till Uddevalla.
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Fässbergs och Kållereds socknar tillhörde Askims och Östra Hisings häradsrätt, från 1824
Askims häradsrätt, som sammanträdde i Kärra. Från 1824 hade Östra Hisings härad tingsplats vid
Bärby i Säve socken. Vid gästgiveriet byggdes ett särskilt tingshus 1859. Domböcker finns på
landsarkivet 1593-97, 1644, 1652 och sedan från 1668. Avskrifter av domböckema skickades i
början av varje år till Göta hovrätt i Jönköping. Ibland är dessa renskrifter betydligt lättare att
läsa än originalen i häradsrättens arkiv. 1 Göta hovrätts arkiv finns domboksavskrifter för Askims
häradsrätt från 1658 och från Fjäre häradsrätt i Halland (för Lindome) från 1668.
Fässberg och Kållered ingick i Göteborgs fögderi. Gamla mantaislängder finns i fögderiets arkiv
på landsarkivet men finns också i arkivet från landskontoret i Göteborgs och Bohus län från
1748. Före 1680 ingick Askims härad i Älvsborgs län, och jordägarna i socknarna Ur upptagna i
Älvsborgs läns jordebok 1654 på landsarkivet. Äldre mantalsiängder omfattande hela länet finns
i kammararkivet på Riksarkivet; några årgångar är mikrofilmade och finns på landsarkivet i
Göteborg. Mantalslängdema ger inte så många uppgifter om hushållen som kyrkobokföringen
ger, men man ser hushållsföreståndarens namn och yrke och hur många som betalade
mantalspenning i arbetsför ålder (15-60 år).
Göteborgs fögderi hade en föreläsningsförening. Föreståndare för den var häradsskrivare John
Kleberg i Göteborgs fögderi, som enligt 1908 års års adresskalender hade kontor och bostad på
i Göteborg. Dit fick alltså invånarna i Fässberg och Kå.llered vända sig i
Olivedalsgatan
skattefrågor. Kommunerna betalade till denna föreläsningsförening (100 kr från Askim 1914).
Kleberg förmådde Kållereds kommun att betala 25 kronor 1928 (se $ 41).
Föreläsningsföreningens arkiv tycks inte vara bevarat (enligt NAD-skivan).
1885 var det heta diskussioner i Fässbergs kommunalstämma om en hälsovårdsstadga för
Mölndals by, och från 1889 fanns hälsovårdsnämnd för Mölndal, med kyrkoherde Lindeberg
som ordförande. Där kan man läsa om problem med industriavfall och om Fässbergs sjukstuga
(jfr s 30). När Fässberg blev municipalsamhälle 1912 inrättades byggnadsnämnd. Brandskydd
och ordningspolis måste också finnas i municipalsarnhällen, men bildade inte egna arkiv.
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Serierubrik

Plats

HANDLINGAR RÖRANDE TOMTER VÄGAR VATTEN AVLOPP OCH
VÄGBELYSMNG

Volyninr

Tid

Anmärkningar

1956-1964 Ang.vattenförsörjningen
1958-1964 Ang.VA-anläggningar inom Annestoi-p och
Gastorp.
1959 Ang. VA-anlaggning utbyggnadsetapp 1 och 2
1959 Ang. VA-anläggning, utbyggnadsetapp 3
1961-1966 Ang.Gastorp 2:74 Gastorp 2:36 och
Halleboområdet.
1963-1967 Ang. Parallellvägen och uppfart tiH
Lindome kyrka
Dessa volymer är överlämnade till gatukontoret och där
objektsregistrerade.
1956

Stor mapp. Förvaras särskilt. Ritningar för vatten och
avlopp inom Lindome stationssamhälle och Annestorp.

1948-1957

Kartong
Angående vägbelysning.

1970

lnformationsbroschyr
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SÖKA 1 ARKIV; ARKIVFÖRTECKifflGAR
Inom varje kommun finns olika arkivbildande nämnder och styrelser. 1 de gamla
sockenkommunema beslutade kommunalstämman i de flesta frågor. Kommunalnänmden, som
motsvarade dagens kommunstyrelse, skötte fattigvården och dess ordförande verkställde
kommunalstänunans beslut. Kommunalnämnden skötte också räkenskapema. Kommunernas
först anställde tjänsteman (förutom barnmorskan) brukade vara kommunalkamrern. Folkskolan
sköttes av kyrldiga skolråd till 1930-talet, men kommunarkivet förvarar betygskatalogerna och
en del handlingar om skolhusen.
Från 1910-talet ökade antalet kommunala nämnder och styrelser. Fattigvårdsstyrelse blev
obligatorisk 1918, barnavårdsnämnd 1924. Under första världskriget skulle livsmedelsnämnden
organisera folkförsörjningen och ransoneringen 1917-21. Man fick nykterhetsnämnd,
arbetslöshetsnämnd, skogskommittéer. Varje typ av verksamhet fick sin egen styrelse t ex
styrelsen för Mölndals varmbadhus från 1924. Några nämnder förvarar sina arkiv sedan långt
tillbaka t ex byggnadsnämnd och socialnämnd.
Arkiven är i regel förtecknade enligt ett schema, där A är protokoll, B kopior av utgående
skrivelser, C diarier, D liggare och register, E korrespondens, F ämnesordnade handlingar, G
räkenskaper. Varje huvudavdelning kan indelas i olika underserier, beroende på hur omfattande
arkivbildningen är (se s 6). Kommunalnämndens arkiv omfattar i regel många serier, men
nykterhetsnäinnd eller barnavårdsnämnd kanske bara har efterlåmnat protokoll och
korrespondens.

Götiska Förbundet och dess skolverksainhet

ARKIV:

Serie:

Plu
Levgrini

Seriesgnu

Innehållsförteckning
1

j

AnmErLniugr

Volym.
num,oer

Inbunden

1824

—

(1859)1862

Götiska Förbundets Friskolas matrikel
1862
samt häften 1852
Betygsbok (se kartong 2)
—

1863
1881

—

1907

Journal vid Götiska Förbundets
högre folkskola samt lösa anteckningar
1882
1873
Förteckning på lärjungarne v&d
—

1873

—

1930

Götiska Förbundets skola
1917

—

1926

Dagbok för Götiska Förbundets
högre folkskola

Kartong 1

1906

Examensordningar. Arbetsordningar
(scheman)

1927

Stipendier. Prernier.

1906
1927

Termirisbetyg. Betygskataloger.

—

1883

—

1916

Statistik

1916

—

1875
1873
1873
1907

—

—

—

0

1899

1927
1906 bl.a.

1925

Ansökningshandlingar beträffande
fdreståndarbefattning
Ansökningshandlingar till
gymnastiklärartjänst

6

Innehålisförteckning till Lindome kommunaLnämnd
A 1a
A 1b
A2
A3
A4
B 1
C 1
D 1
D2
D3
D4
E1
E2
E3
E4
E5
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
GI
G2
G3a
G3b
04
05
G6
O7
O7a
O8
G9
G 10
O 11
G 12
G 13
H1
H2
J 1
K

Protokoll, huvudserie 1863-1970
Protokolisbilagor 1963-70 ingår i E 2
Delegationens protokoll 1956-70
Övriga protokoll 1956-70
Tomtkommitténs protokoll 1964
Kopior av utgående skrivelser (1 volym nöjesskatteredovisning 1963, jfr 0 10)
Diarier 1963-70
Inventarieförteckningar 1949-56 (1 volym)
Förmedlingsorganets liggare 1947-49
Övriga liggare 1949-56 (1 volym)
Hundskattekort utgallrade (jfr G 9)
Icke diarieförd korrespondens 1925-70
Diarieförd korrespondens 1963-70
Förmedlingsorganets korrespondens utgallrad
Stipendieansökningar mm diverse korrespondens 196 1-63
Korrespondens med Kommun AB utgallrad
Handlingar angående kommunens fastigheter 1944-64
Handlingar angående tomter, vägar, vatten, avlopp och vägbelysning 1956-70
Deklarationshandlingar utgallrade
Förmedlingsorganets handlingar 1969-70 personer födda dag 15; övriga handl 1945-70
utgallrade 1990
Handlingar ordnade efter ämne, samlingsserie 195 1-70
Försäkringshandlingar 1940-64
Åtkomsthandlingar, avtal
Huvudböcker 1863-76 ingåri kommunalstämman A 1:1, 1923-70 egna volymer
Kassaböcker 1907-59 forts i G 3
Dagböcker 196 1-70
Dagböcker för kassa, bank och giro 1964-70
Fördelningsböcker och kort 1952-70
Lönekortl962-70
Verifikationer 1919-1961, 1965, 1970 (några år på 1960-talet utgallrade)
Förmedlingsorganets räkenskaper 1940-57, 1963-68 utgafirade 1985
Handlingar 1969-70 (förmodligen ang förmedlingsorganets räkenskaper)
Debiterings- och uppbördslängder 19 14-45
Hundskatteregister 1955-70
Nöjesskatt 1939-53
Reversal, inlösen av feitryck utgallrat 1985
Räkenskaper i sammandrag granskade av kommunalfullmäktige utgaLlrade 1985
Budget och redovisning 1969-70
Finansstatistik utgallrat
Befolkningsstatistik 1960-70
Kartor (gatuadresser 1966, abonnentkarta 1971)
Fotografier u å

Flera serier har gallrats bort. Gallring i arkiv är tillåten, om den görs med hänsyn tagen till
rättsäkerhet och framtida forskning. Kommunens arkivmyndighet, i regel kommunstyrelsen, kan
fatta sådana gallringsbeslut. Gallring utan formellt gallringsbeslut är inte tillåten. Luckorna i det
äldre beståndet beror troligen på att kommunalordförande hade handlingarna hemma hos sig, och
de kanske aldrig överlänmades till näste ordförande. Det måste ha kommit skrivelser och beslut
till Lindome kommun före 1925. Räkenskaperna från 1800-talet är också dåligt bevarade.
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VAR FINNS JAG OCH MIN BOSTAD 1 ARKIVEN?
Födelsedag, adress m m

Skattemyndigheten (till 1991-07-01 pastorsämbetet)

Födelse, sjukvård

Sjukhusets arkiv eller landstingsarkivet, numera
Region- och Stadsarkivet Göteborg

Dop m fl kyrkliga händelser

Svenska kyrkan, endast för medlemmar från 1/7-9 1

Kommunarkivet: skolstyrelse eller motsvarande
Äldre betygskataloger kan vara sammanförda under
rubriken Skolarkiv
Akter sorteras efter personnummer, skickas
Besökt arbetsförmedling och träffat handläggare?
senare till länsarbetsnämnden. AF:s dataregister
gallras med kort frist
Skolgång, betyg

Fyllt 16 år?

Försäkringskassan skriver in alla från 16 år

Övningskör privat med tiHstånd?

Länsstyrelsen har gett tillstånd, polisen har yttrat sig.
Båda myndigheterna levererar arkiv till landsarkivet,
men rutinärenden (som körkort) gallras tidigare

Varit med i fotbolls- eller ridklubb?

Förening kan lämna äldre handlingar till Foikrörelse
eller Föreningsarkiv, kommunarkiv eller landsarkiv

Ägokartor finns på länets lantmäterikontor i Göteborg än så länge. Planer finns att lägga kartor i
en enda riksdepå i Norrland, scauna dem och lägga dem på Tntemet, vilket är ett projekt på flera
decennier. Bebyggelseplanering sköts av kommunala myndigheter, länsstyrelsen övervakar.
Ägare till en fastighet (gård, villa) hittar man via inskrivningsmyndigheten vid tingsrätten i
Uddevalla (teL 0522/657160). För uppgifter före 1875 måste man gå till lagfartsprotokolLen 1
Askims häradsrätts (Askims och Östra Hisings häradsrätt -1823) arkiv på landsarkivet. Från 1875
fördes uppgifterna i lagfartsböcker men numera är systemet datoriserat. Observera att man måste
veta fastighetsbeteckning, t ex Balltorp 4:4, inte bara adress. Hos byggnadsnämnden kan man
översätta adress till fastighetsbeteckning och där fmns över huvud taget många uppgifter om
fastigheterna i kommunen.
Husets utseende kan man hitta i bygglovsritningar hos kommunens byggnadsnämnd eller
motsvarande. Arkitektritningar kan finnas på Region- och Stadsarkivet Göteborg eller kvar hos
arkitektfirman. Hyreshus ägt av kommunalt bostadsbolag ska kunna dokumenteras i kommunens
arkiv, men kommunala bolag vet ofta inte om sina arkiveringsskyldigheter. Många hus finns bara
som typritning, om man byggde många efter samma ritning. På landsbygden fanns inte
byggnadsnämnd förrän i mitten av 1900-talet, men det kan finnas husrimingar i
hälsovårdsnämndens arkiv från 1930-talet.
Gator och trafik sköts av kommunens gatukontor, tekniska nämnd eller motsvarande. För
busslinjer mellan kommuner har länsstyrelsen beviljat tillstånd sedan 1910-talet. För
spårvägslinjen mellan Göteborg och Mölndal, via Örgryte kommun, beviljade Kungl.Maj:t
koncession 1899-1903. Länsstyrelsens tillstånd bör finnas i landskansliets arkiv på landsarkivet
till 1950-talet, senare hos någon arkivbildande sektion eller enhet (juridiska enheten inom
planeringsavdelningen från 1971).
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1. Om farmorsmor arbetade som väverska på Krokslätts fabriker, kan jag se vad hon tjänade i
månaden?
2. Sedan hon gift sig arbetade hon som hemsömmerska i Mölndals by. Kan jag se vad hon
tjänade på det?
3. Farfarsfar fick jobb som brornsare vid Boråsbanan. Var kan det finnas uppgifter om hans lön?
4. Farfar gick i folkskolan i Kärra. Var finns hans gamla betyg? Sedan gick han på folichögskolan
Wendeisberg i Råda, eftersom han var nykterhetsrnan. Var finns det arkivet?
5. Morfar hade en gård vid en grund sjövik. Han och grannarna ville sänka sjön för att få mer
jordbruksmark. Vilka arkiv kan innehålla uppgifter om detta?
6. Morfar hade litet skog också. Den högg han ner omkring 1930 men brydde sig inte om att
plantera nytt. Vilket arkiv kan innehålla uppgifter om detta?
7. Var kan jag hitta uppgifter om väghållning och snöplogning i början av 1900-talet?
8. Var kan jag hitta en ritning till stationshuset i Fässberg?
9. Var hittar jag arkivhandlingar om Åby kapplöpningsbana?
SVAR:
1. Det finns inga så gamla handlingar från Krokslätts fabriker. Lönerna var nog ungeflir desamma
på andra textilfabriker. Avlöningsräkenskaper i Gamlestadens arkiv finns på landsarkivet.
2. Troligen saknas uppgifter om hennes inkomster. Skattebokföringen var inte så effektiv då.
3. Boråsbanan byggdes och drevs av ett enskilt bolag, tills Statens Järnvägar tog över. Enskilda
järnvägars arkiv finns på Riksarkivet i Stockholm, i Arningefilialen i Täby. Arkivförteckningen
kan man studera på tandsarkivet i Göteborg.
4. Folkskolebetygen ska finnas i Mölndals kommunarkiv. Foikhögskolan på Wendeisberg är
rörelsedriven och har kvar sitt arkiv.
5. Sjösänkningar gjordes av enskilda föreningar, dvs jordägarna. Arkivet från en sådan förening
kan ligga i någon gård men kan också ha förstörts. Ärendet måste ha behandlats av länets
hushållningssällskap (Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskaps arkiv till 1920-talet finns
på landsarkivet, därefter i Uddevalla). Länsstyrelsen, landskansliet, skulle också yttra sig.
6. Skogsvårdsstyrelsen i länet reagerade nog och såg till att ägaren dömdes att plantera nytt,
kanske också till böter. Skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län satt i Uddevalla från
1905. Ledamöterna kom först från hushållningssällskapet och landstinget, men senare blev det en
statlig myndighet, så arkivet levereras till landsarkivet.
7. Det kan finnas handlingar i kommunarkivet (kommunalnämndens handlingar i de olika
socknarna t ex). Från 1891 fanns vägstyrelser i varje härad, men deras arkiv är sällan bevarade.
De statliga vägmyndigheterna, som tillkom på 1930-talet, kan ha övertagit äldre handlingar, och i
så fall finns de på landsarkivet.
8. Ritning till stationshuset kan finnas i SJ:s ritningssamling på Riksarkivet, Arningedepån. Man
använde i regel typritningar, dvs byggde många stationshus efter samma ritning.
9. Eftersom Göteborgs Kapplöpningssällskap 1930 anhöll om mark för en trav- och galoppbana
hos Mölndals stadsfullmäktige och drätselkammaren tillsatte en kommitté 1933, bör det finnas
handlingar i Mölndals kommunarkiv. Göteborgs kapplöpningssällskap kanske har kvar sitt arkiv?
Det finns inte på Folkrörelsearkivet i Göteborg. Föreningsarkivet i Mölndal har inget om
Åbyfältet enligt NAD-skivan. Anslag till bygget utgick från Statens Arbetslöshetskommission
1934 och banan invigdes 1936 (Mölndalsboken s 178; galoppbanan nedlagd 1976 s 216).
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DOKUMENT OM DONATIONER
1 Mölndals kommunarkiv förvaras åtskilliga dokument om donationer, dels gamla sådana till
invånare i Fässbergs socken, dels moderna som kamrer Arthur Wallerstedts 1936. Han skänkte
pengar till fattiga i Mölndals stad och till priser i idrottstävlingar. Den äldsta donationen är från
direktör Martin Holterman i Ostindiska Kompaniet. 1782 skänkte han till Fässbergs församling
300 daler silvermynt + ett nybyggt skolhus med trädgård på ägorna till hans gård Åby. Där skulle
10 fattiga barn undervisas i kristendom, skrivande och “något räknande”. Hans änka utökade
donationen 1794, så det blev fler barn i skolan, som fanns till 1875, då man i stället byggde ett
barnhem kombinerat med småskola. Barnhemsgatan erinrar fortfarande om denna inrättning.
Huset brann 1914, och då förstördes troligen även arkivhandlingarna.
Flera av de gamla donationerna är gjorda av ogifta kvinnor, som därigenom såg till att bli
ihågkomna de litade inte på avlägsna släktingar i det fallet. När det inte fanns barn som vårdade
graven, kunde man skapa sig ett minne genom en donation. Den rike barniöse kvarnägaren
Halvord Andersson i Mölndal skrev sitt testamente den 1 maj 1807, då han kände att krafterna
avtog. Han gjorde ett tillägg den 12 maj och var död den 19, då testamentet behandlades vid
lagtima sominarting med Askims bäradsrätt, som sammanträdde i Kärra gästgivargård. Att läsa
Halvords långa testamente är som att stiga in i en släktroman. Den fasta egendomen och
kontanterna gick till olika släktingar, men när lösöret sålts och släktingarna fått sitt skulle resten
gå till en fond, varav räntan årligen skulle delas ut till fattiga sängliggande änkor och faderlösa
barn i Fässbergs församling. Hur stor fonden blev framgår alltså inte.
-

En bror och två systrar fick hans del i kronoskatte
kvarnen nr 29, Kjerrbokvarnen, därför att han löst
in den med arv från föräldrarna. Syskonen skulle
också dela på 1000 riksdaler, enligt landsiagens
bestämmelser så att bror fick dubbelt mot syster.
Fem styvbarn fick vardera en ko. Huvudarvingar
blev styvsondottern Anna Persdotter, som bodde
hos sina föräldrar, och styvdotterdottern Johanna
Jansdotter; hon hade vuxit upp hos Halvord och
skulle bo kvar och sköta kvarnen tillsammans med
Halvords betrodde dräng, som fick bo kvar till sin död.
Halvord skrev under testamentet med hand å pennan,
dvs han kunde inte skriva utan hade hjälp med att
formulera texten. Kanske fick han hjälp av kapten
KruseH, som hade lånat pengar av Halvord och
lovat bli boutredningsman. Kapten Carl Johan Krusell
ägde Forsåker kronogård sedan 1797 och skänkte den
till sin dotter, då hon gifte sig 1819 (Mölndalsboken s
39, 338.
Halvord lät två olika personer läsa upp testamentet
och förklarade att allt var rätt uppfattat. 1 tillägget den
12 maj framgår att Abraham Andersson, gift med
Halvords syster Anna Andersdotter, hade varit
närvarande då testamentet lästes upp men nekat
skriva under. Man kan gissa att han ogillade att
större delen av arvet gick till styvbarnbarn i stället
för till syskon.
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GÖTISKA FÖRBUNDETS SKOLA
1815 var fem unga göteborgare på besök vid faitherren Lars Torstenssons grav i Västra Tunhem.
Den gamle 1600-taiskrigaren hade även varit den förste generalguvernören över västra Sverige
och byggde nuvarande Residenset, fast han dog 1651, innan det blev färdigt. De fem ungherrarna
fick idén att bilda ett förbund för att återuppväcka förfädernas dygder och “återföra folket till
forntida enkelhet, redlighet och kraft.” 1 David Jochnicks hem på Smala vägen i Göteborg,
nuvarande Första Långgatan, som 1815 knappt räknades till staden, ordnades förbundets
organisation. Man fick stor anslutning och Kungl.Maj:ts godkännande 1817. Landshövdingarna
brukade vara ordförande i förbundet, som var inspirerat av det litterära sällskapet med samma
namn, som florerade i Uppsala vid samma tid (Fredberg, Det gamla Göteborg 3, s 255).
Det något vidlyftiga syftet omsattes i praktiken genom en folkskola i Trollhättan, som 1823
flyttades till Mölndal. Det var några decennier innan allmän folkskola infördes genom
riksdagsbeslutet 1842. Församlingarna fick då fem år på sig att åstadkomma lagenlig folkskola,
men många kringgick beslutet ända till 1860-talet, då energiska folkskoleinspektörer böi:jade sin
gagnerika verksamhet. MölndallFässberg låg alltså långt framme på skolfronten, eftersom man
även hade Holtermanska skolan (se s 9). När folkskolan på 1880-talet vunnit allmän stadga,
åtminstone i landets mer tätbebyggda delar, övergick Götiska förbundets skola 1882 till att bli en
s k Högre folkskola. På 1880-talet hade Götiska förbundet ett stenhus i Mölndals by som ibland
användes för kommunalstämmans sammanträden. En högre folkskola kunde från 1910-talet bli
kommunal mellanskola med rätt att anställa realexamen. Götiska förbundets skola blev
kommunal mellanskola från 1928, och den blev senare Mölndals samrealskola, som avvecklades
när den nioåriga grundskolan infördes från 1960-talet. Mölndals samrealskolas arkiv 1928-62
finns på landsarkivet, och där finns även protokollen för Högre folkskolan 1920-27 (se
arkivförteckning).
Arkivhandlingarna för Götiska Förbundets skola förvaras i Mölndals kommunarkiv, och de går
tillbaka till 1824 (se s 5). Man kan se vilka elever som gick i skolan från 1824. Många fäder var
kvarnägare, men 1839 fanns även arbetarbarn. Flickor togs in i skolan från början, och det var
inte självklart, eftersom många föräldrar ansåg att det inte var så noga med flickornas skolgång.
Bara de kunde sy och sköta ett hushåll klarade de sig alltid.
1824 var eleverna mellan 9 och 14 år. De kunde läsa, några kunde skriva, ingen kunde räkna. Vid
avgång var de duktiga i katekes, kunde ränteräkning (intresse= ränta) skrev med jämn eller
vacker stil och ansågs flitiga. Den förste eleven John Ch Roy, fadern f d handlande, kom till
staden (=Göteborg) i handel, men dog i koleran 1834. Den andre var son till en snickare på
kvarnen nr 29 (Kärrbokvarnen jfr s 9) och han kom till staden i snickarlära, den tredje kom i
skola i Göteborg. Den fjärde var son till en pappersgesäll. Alla fyra ansågs ha goda anlag. Av
1839 års elever kom nr 224 Johan Aug. Petersson, son till en arbetskarl, efter 2 år till Rosendahis
fabrik. Då var han 9 år och ansågs ha klena anlag. Samma gällde Anders Svensson som bara var
6 1/2 år då han kom till skolan och vid 9 började på fabriken. Om soldatsonen C Olsson Granat,
9 3/4 år, finns inga omdömen, men han belönades med en psaimbok vid examen 1828.

De olika nummerserierna för pojkar och flickor visar att det var mest pojkar i skolan. Flicka nr
167 Anna Cath. Olsdotter var 10 år då hon började och kände till bokstaverna men slutade 1840
och började på Rosendahls fabrik. Anna Mathilda Olsdotter var bara fem (en syster?), hölls
ojämnt vid skolan och uteblev 1842. Johanna Severina Wallin var också bara 5 år men hon kände
till bokstäverna. Fadern var bruksförvaltare i Mölndal. 1840 flyttade familjen till Falkenberg men
återkom 1843.
Möjlighet fanns att läsa svensk historia, geografi och räkning, men ingen av eleverna 1839 gjorde
det. Bara nr 226, sonen till en kvamägare, hade lärt sig skriva hjälpligt Undervisningen är
utförligt skildrad av Martin Lindholm, Skolan i Mölndalsområdet under 200 år (1989) jfr även
Gardell, 1924.
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SOCKENSTÄMMAN FÖRSÖKTE HÅLLA ORDNING PÅ UNGDOMEN
1 alla socknars protokoll förekommer klagomål över ungdomars uppförande. De stadgade männens
upprörda uttalanden om ansvarslösa ungdomar är inget utmärkande för 1900-talet. Och ungdomarna
mestadels unga män brydde sig inte alls om förebråelserna.

-

-

Fässbergs församling var till 1879 moderförsamling i ett stort pastorat, som omfattade Fässberg, V
Frölunda, Askim, Kållered och Råda. Kyrkoherdetjänsten innehades av domprosten i Göteborg, som
extra löneförmån, och de flesta ämbetsgöromålen sköttes av en vicepastor, dvs komministem.
Kyrkoherden själv vistades sällan i sin församling. 1877 upphörde Fässberg att vara prebende till
domprosten i Göteborg; 1879-1961 var Fässberg moderförsamling i Fässbergs, Kållereds och Råda
pastorat, vilket innebär att handlingar rörande Råda, som numera ingår i Härryda kommun, kan finnas
i Fässbergs kyrkoarkiv.
Varje församling hade sin egen sockenstämma, men ibland ordnades gemensam stämma.
Sockenstämmoprotokollen ingår i kyrkoarkiven, som förvaras på landsarkivet. Vid sockenstämman
förekom alla sorters ärenden som gällde socknen. Från 1863 ersattes sockenstämman av en
kyrkostämma för kyrkans ärenden (inklusive folkskolan) och en kommunalstamma för kommunala
frågor. Det här protokollet från Valborgsmässostämman i Frölunda kyrka den 27 maj 1844 insändes
av vicepastor i Fässberg till Kunglig Maj:ts Befallningshavande, dvs landshövdingen, för att få hans
bekräftelse. Sockenstämman hade nämligen beslutat några ordningsregler med vidhängande hot om
böter, och sådant måste landshövdingen bekräfta. Det hände att landshövdingen upphävde
sockenstämmobeslut, om han ansåg att det stred mot allmän lag, men så var inte fallet här.
Valborgsstämman, som alltså här inte ägde rum förrän 27 maj, var årets viktigaste. Då brukade man
reda upp rakenskaperna bl a. Vid stämman samlades de jordägande männen (jordägande änkor hade
tillträde till stämman men brukade inte delta) i Frölunda gamla kyrka (den nuvarande byggdes 1861),
och beslutet lästes sedan upp i pastoratets kyrkor under flera år. Texten är skriven med s k tysk stil
och mycket utdragen. Det berodde på att skrivaren fick betalt per sida och då fyllde han förstås så
många sidor som möjligt, fast texten inte är så lång.
Folk hade klagat över att ungdomar samlades vid bröllopsgårdar, ställde till med stoj och buller och
ibland trängde in i bröllopsstugan och störde brudparet under bröllopsnatten. Detta kallades att apa,
och belades med böter på tre riksdaler och 16 skillingar banco, som skulle delas mellan kyrko- och
fattigkassan. Någon ledamot i sockennämnden, som från 1844 var sockenstämmans verkställande
organ, skulle infinna sig i bröllopsgården och iaktta om det var några som “apade”. Det var rätt höga
böter och de kan kanske ha avskräckt en och annan yngling från att ägna sig alltför livligt åt
brudskådning, men företeelsen i sig levde kvar länge (Mölndalsboken s 89).
Det andra ofoget bestod i att ungdomar, dvs unga män, nattetid lånade andras hästkreatur; sådana
hästlån skulle kosta 10 riksdaler i böter, varav hälften skulle tillfalla angivaren och andra hälften delas
mellan kyrkan och de fattiga. Man kan gissa att en sådan angivare blev föga populär bland sina
kamrater. Sammanhållningen bland de unga ogifta männen i en by brukade vara rätt god.
Hästlånen var tydligen föregångare till senare tiders s k billån, som egendomligt nog kallats så, fast
det var fråga om stöld. Stöld var brott som straffades mycket hårt i det gamla samhället, men just
bilstöld behandlades annorlunda, troligen därför att de var en fortsättning av äldre tiders hästlån. Men
hästen gick ju faktiskt hem till gården eller hagen igen, och det gjorde inte bilen. Men att “låna” ett
transportmedel, antingen i en nödsituation eller för att roa sig på helgdagsnatten, bedömdes alltså
relativt lindrigt i det gamla bondesamhället.
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KYRKOBÖCKER FINNS PÅ LANDSARKIVET
Krokslätt Sörgården, där Krokslätts textilfabriker byggdes, Jigger 1 Fässbergs socken, medan
Krokslätt Nordgården tillhörde Örgryte socken. Krokslätts municipalsamhälle med många
fabriker och företag ingick alltså i Orgryte kommun; de kommunala arkiven från Örgryte
förvaras på Region- och Stadsarkivet Göteborg.
Den har husförhörslängden visar att arbetarna på Krokslätts fabriker var folkbokförda där. Det
var vanligt att fabriksägarna byggde bostäder till arbetarna på fabrikens område. Arbetaren i
väveriet Anders Petter Eliasson hade med sin familj flyttat till Krokslätt 1889. Han kom från ett
textilarbetarområde (nuvarande Marks kommun). Hustrun hade en dotter född före äktenskapet
(hustruns ante n(uptias) 1869 och hon fick troligen också arbete på fabriken. Äldste sonen Emil
var också stor nog att ta arbete. De flesta arbetarbarn började sitt arbetsliv i 12-13-årsåldern, när
de gått igenom folkskolan. Som framgår av skolmatrikeln från Götiska Förbundets skola 1839 (s
11) började nioåriga barn på fabrik vid den tiden.
Arbetaren Anton Andersson blev kusk i stället. Den familjen flyttade till Krokslätt från
Masthugget 1890. Paret hade gift sig 1885 24/3 och äldste sonen föddes 7/5. Det var vanligt att
man dröjde med vigseln så länge eller t o m väntade tills barnet var fött och man ändå måste till
prästen för att döpa.
Även om boken kallas husförhörslängd hölls det inga husförhör vid fabriken på den här tiden.
Familjen från Hajom kan ha varit med om sådana i hemtrakten men de förekom inte i städerna.
1 Region- och Stadsarkivet Göteborg finns ritningar av arkitekt Kruger till arbetarbostäder vid
Krokslätts spinneri och väveri (Claes Johansson o Co:s väveri AB) och även många ritningar till
Krokslätts fabriker från och med 1906. Arbetarbostädema är mestadels blåkopior och svåra att
kopiera.
—12aJ—

CLAES JOHANSSON & C
Väfveri-Aktiebolag
GÖTEBORG
1

Iiiuehafvare a:

Xrokslätls SpinerI, Vaferi,
Annelunds Väteri
Firger, Blekeri, Tryckeri och Appreturerk,

Kontor och Lager vid Krokslätts Fabriker,
Fässbergs socken.
PostadrH
GÖTEBORG.
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ftihrikat s.soui

Klädningstyger, halfylle & bornulls,
Flaneller, hel- & halfylle.
Rockfoder, Bolstervar,
Skjorttyger, Moleskinn ni. ni.
samt

oblekta, blekta, färgade & tryckta
9 J
väfnader af alla slag. J J
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BOKLÅN 1 SOCKENBIBLIOTEKET 1 FÄSSBERG 1877
Redan i folkskolestadgan 1842 uppmanades prästerna att inrätta sockenbibliotek, och Fässberg
gjorde det 1863. Meningen var att folk skulle kunna läsa sig till nyttiga kunskaper. Nöjesläsning
uppmuntrades inte, men i de flesta sockenbibliotek fanns några romaner i billighetsutgåvor.
Sockenbiblioteken var föregångare till dagens folkbibliotek. Från början av 1900-talet utgick
statsbidrag till de kommuner som ordnade lånebibliotek. Inom nykterhets- och arbetarrörelsen
fanns vandringsbibliotek. Skolorna skaffade egna lånebibliotek för eleverna, Från 1904 finns
styrelseprotokoll för Fässbergs kommunala bibliotek. Det gamla biblioteket fanns på en vind, och
man ville flytta över värdefull litteratur till det nya, som sköttes av en bibliotekarie.
Från Fässberg finns två låneliggare 1877-88 och 1884-91. Har kan man jämföra kvinnliga och
manliga läsare. Ida Johansson läste flera romaner t ex Fredrika Bremers Hemmet och Grannarne,
Emilie Flygare-Carléns Rosen på Tistelön, medan Anders Petter Pettersson på Korndal läste
Dumas’ De tre musketörerna och flera andra historiska romaner. Hon läste Andersens sagor och
Tusen och en natt, medan han föredrog hjältesagor. Båda läste Familjejournalen, men hon nöjde
sig med en årgång, medan han lånade tre. Han lånade Praktisk handbok för snickare men
lämnade tillbaka den efter 3 dagar. Lånetiden var annars i regel en vecka, och bara en bok
ambitiös läsning under
lånades varje gång. 22/12 1878 Lånade han Penningar och arbete
som lämnades tillbaka den 6/1; biblioteket var alltså öppet på Trettondagen.
julhelgen?
Reseskildringar och polarexpeditioner intresserade honom också.
-

-

1 Fässberg fanns från 1892 en skolförening, dvs en lärarförening, där 3 A Björklund (jfr s 44) var
vice ordförande. 4/10 1892 föreslogs ett bibliotek för lärarna. Kanske var det anledningen till att
arkitekt Ernst Kruger 1899 ritade in ett biblioteksrum på vinden i den nya folkskolan för
Fässberg (Krtiger nr 89). Det var inte vanligt med biblioteksrum i folkskolorna då. Bostaden var
förmodligen tänkt för en vaktmästare, i varje fall fanns det senare en bostad för vaktmästaren
med familj, hustru och en son, i Fässbergs skola (Mölndalsboken s 248). Första follcskolehuset i
Fässberg stod färdigt 1863 (Mölndalsboken s 247). 1879 13/10 hade skolrådet lagt fram förslag
om fyra nya skolhus i Fässberg, men kyrkostämman uppsköt beslutet p g a de dåliga tiderna
(dessutom hade man kyrkobygget att tänka på). Följande år beslutades en tillbyggnad av
Fässbergs folkskola, som skulle vara klar till hösten 1880, då läraren John Larsson (även
klockare och en god pedagog i motsats till Sjöstedt i Kärra enligt elevminnen i Mölndalsboken s
292) skulle börja med teckningsundervisning (jfr Baltzers rapport s 24); Larsson var kvar till
1896; i juni 1896 fanns förslag att skolan skulle flytta till Papyrusvillan, men det blev i stället
ombyggnad. Byggnadskommittén (ordförande prosten Lindeberg) och entrepenören firma
Krtlger blev osams om vad som skulle menas med gråstensgrund; tvisten slets av tre skiljemän,
arkitekten Adrian Petersson, ingenjör F Blidberg och häradshövding E Sandgren. Skiljemännen
gav Krtiger rätt (Fässberg K IV:2). Arkitekterna var samtidigt byggmästare, som måste kunna allt
det praktiska, inte bara rita vackra funktionsdugliga hus
Krtlger ritade 1902 också ett nytt skolhus i Kärra i Fässberg (Kruger nr 90), och det tycks ha
byggts enligt ritningen att döma av foto i Mölndalsboken s 294. Skolrådsprotokollen 1886förvaras i Mölndals kyrkoarkiv, men där finns inga gamla ritningar till skolhus.
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RITNINGS UNDER VIS NING 1 FOLKS KOLAN
Landstinget i Göteborgs och Bohus län satsade mycket på på att utveckla undervisningen i
folkskolan. Kanske hade det sin betydelse att många av landstingets ledamöter var praster och
skollärare. Tämligen unik var nog satsningen på ritundervisningen. Landstinget anställde från
mitten av 1870-talet artisten och tryckaren Lauritz Baltzer i Göteborg som särskild inspektör.
Han reste runt i hela länet på somrarna till skolorna sommarlovet var inte så långt då och
undervisade både lärare och elever. Det var inte fråga om att utbilda barnen till konstnärer utan
att lära dem avbilda exakt och korrekt och göra ritningar till föremål t ex för att bli bättre
snickare. Flickorna lärde sig mönsterritning. Spontana barnteckningar var ingen intresserad av på
den tiden dem började man inte uppskatta förrän en bit in på 1900-talet.
Baltzer skrev rapporter till landstinget om sina resor. Här avbildas hans uppgifter om skolorna i
Mölndal i rapporten 1880 (Landstingets centrala kansli volym A 1 AB:9) och en rapport från
1883 i landstingstrycket (A 1 BA:4).
1880 hade Mölndal två folkskolor för enbart flickor med lärarinnorna Klara M Nilsson Almén
och Agnes Wallin, som lovat undervisa sin kollega, som hittills inte haft någon
ritningsundervisning för sina 50 elever. 20 av Agnes Wallins 33 elever hade övat
frihandsteckning men inte linearteckning den ansågs ofta onödig för flickor. Enligt en skrivelse
från folkskoleinspektör Leidesdorff 1878 undervisades flickorna i folkskolans högsta klass
(motsvarande klass 6) separat, därför att det inte fanns något att sysselsatta pojkarna med, när
flickorna hade handarbete på eftermiddagen; pojkslöjd fanns bara i Götiska förbundets skola (se s
11).
Läraren 3 A Björklund i Grevedärnmets skola hade varit närvarande i början av Baltzers
undervisning men avlägsnat sig kanske var han redan engagerad i kommunala uppdrag eller
också tyckte han inte han hade mer att lära. John Larsson i Fässbergs skola hade inte haft någon
ritning på schemat, eftersom lokalen var så trång han hade 62 elever men till hösten skulle en
ny skola vara färdig och då skulle han låta dem öva ritning enligt statens normalplan. 1 Klirra
skola med läraren A Sjöstedt gick barnen i skolan varannan dag. Högre avdelningens 18 elever
hade två timmar i veckan anslagna till ritning, dessutom ritades på extra timmar. Lokalen var bra
men liten han hade 44 elever men bänkarna var mindre lämpliga. 1 Kållereds skola förekom
bara ritning på extra timmar.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1882 fanns fem skolor i Fässbergs församling (Roseribergs Handlexikon över Sverige). 1
rapporten 1883 hade flera förändringar inträffat framför allt i Mölndal. 1 A Björklund, som hade
nonchalerat Baltzers besök 1880, undervisade klass 3+4, motsvarande klasserna 5-6 idag, och
hans 56 elever ritade på fritt papper (inte rutat som de flesta använde) efter Stuhlmanns
väggtavla. Stuhlmanns metod var den som Baltzer ville införa. Man hade också linearritning efter
A Paschs lärobok (utkommen 1880), så Björklund hade föLjt med utvecklingen. Lårarinnaxi
Charlotte Rydberg hade också klass 3-4 med 50 elever, som ritade på punkterat papper. Tre
lärarinnor hade 44, 60 resp 38 elever i första årsklassen (=klass 3). Läraren A G Apelqvist och
lärarinnan Olivia Rådlund hade andra å.rsklassen (=klass 4) med 68 resp 50 elever. De särskilda
folkskolorna för flickor i Mölndal omtalas inte. 3 Larsson i Fässberg undervisade 4 årsklasser
samtidigt och hade linearteckning efter gamla metoden (alltså inte Pasch). Sjöstedt i Kärra hade
fortfarande varannandagsläsning och hade tydligen upphört med Iinearteckningen. Ho[mén i
Kållered skulle börja med ritundervisning till höstterminen. Han hade 44 elever i en gemensam
avdelning för fyra årsklasser. Holmén var kommunalordförande 1 Kållered sedan 1860-talet (se s
35).
Även om de två folkskolorna för flickor försvunnit och lärarinnorna med dem så var det betydligt
fler barn i folkskolan i Mölndal 1883 än 1880. Detta berodde nog på att folkskoleinspekttlrerna
inskärpte skolplikten. Föräldrarna tyckte ofta att barnen hellre skulle bidra till försörjningen, när
de kunde läsa och tillräckligt med katekes för att bli konfirmerade.
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Göteborgs och Bohusläns Landstings Randlingar 1883.
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A. G. Apelqvist,Mölndal..
1 afd., utgörande 2:dra årskiassen. Ritning
på rutadt och punkteradt papper. Lokalen
bra. Bänkarno temligen bra.
J. A. Björklund, Mölndal
1 afd., utgörande 3:djc och 4:dc årskLasseu,
Ritning på fritt papper efter Stuhimans
väggtafla. Lincarritniug efter •A Pasch.
Lokalen bra. Bänkarnc ej så bra.
Ebba Gä441a, Mölndal
1 a1.l., utgörafl(lC 1:sta åLsklasscn. Ritning
...

101

‘

68

9

2

56

9

2

.

33

irutade böcker Lokal bin1 b1inkai bra,
belysning fråii högeroch bakifrån.
60
Sofia Sandelqvist, Mölndal
1 afd., utgörande 1:sta. årsklassen., Ritning
i ratade böcker. Lokal och belysning bra,
bankarne fven bra
38
Hildgard Jakobsson, Mölndal
.1 a1., utgörandc 1:sta årskiassen.,: Ritning
i ratade böcker. Lokal, ljus och bänkar bra.
68
Olivia RådLund, Mölndal
1 afd., utgörande 2:dra årskiassen. Ritning
på rutadt papper. Lokalen bra. Bänkarne
teniligen bra.
Charlotte Rydberg, Mölndal
1-afcl., utgörande 3:dje och. 4:de årskiassen,
Ritning på punkteradt papper.. Lokalen
bra. Bänkarne temligen bra.
1

34

..-

35
36

2

44

9

2

9

2

9

‘

.

37

42

109

J. Larsson, Fnssberg
1 afd., med 4 årsklasser. Ritning i rutade
och punkterade böcker. Linearteckning ef
ter gamla netodcn. Lokalen bra, biiikainc
temligen bra.

57

100

A. Sjöstedt, Kärra,Mölndal

Eleverna i 4 rsk1asser, pä 2 afd., som läsa
hvaraniian dag. Afven fritimmar hafva till
rituing användts. Ritning i rutade och punk
terade böcker samt efter plansch. Ingen
liiiearteckiiing Lokal liteii, belysning god,
bänkar tcmligen bra.

9

57

38 9

9

2
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SKOLGÅNG OCH SKOLÄMEN
Det var ofta svårt att fLbarnen till skolan. Anna Larssons rapport från Fässbergs småskola april
1885 ger flera anledningar. Alma Gustafsdotter hade varit borta en dag och då hjälpt till i
hemmet. En flicka på 7-8 år kunde behövas som barnpass för yngre syskon. Ivar Fredrik
Gustafsson hade varit borta tre dagar - han gick ojämnt i skolan. Två flickor som varit borta en
dag hade tydligen skyllt på regn.
1 en bunt skolhandlingar i landsarkivet (Fässberg K IV:2) finns några odaterade kursöversikter
för olika klasser. Folkskolans första klass motsvarade klass 3 idag. 1 småskolan lärde barnen sig
läsa, men innanläsning, dvs högläsning, tränades även därefter, och eftersom förmågan att läsa
ansågs så viktig kunde läraren ta en timme i veckan av den tid som hade anslagits till
teckningsundervisning. Rättstavning, som var svår med den tidens stavning, tränades också samt
välskrivning genom att barnen fick skriva av lämpliga texter (ofta moraliska och religiösa
sentenser). 1 räkning övades de fyra räknesätten. 1 geografi lärde man sig ordentligt namnen i sitt
eget landskap (idag kallas det hembygdskunskap) och en del om övriga landskap. Eleverna ritade
på rutat papper vad läraren ritat på tavlan. Kristendomsundervisning var delad på bibliska
historien, som nog kunde vara ganska underhållande, i varje fall när det var historier från Gamla
Testamentet, och katekes med 10 Guds bud, trosartiklar m m jämte alla Luthers förklaringar i
olika bearbetaningar. Kristendomskunskapen tog många timmar. 1 övrigt var det fråga om att
läsa, skriva och räkna samt viss namnkunskap i geografin. Skoldagen inleddes och avslutades
med psalmsång. Övningsämnen utom teckning omtalas inte, men det kan ha förekommit
gymnastik. Slöjden - olika för flickor och pojkar - låg i regel utanför schemat.
1 Fässbergs skolhandlingar finns en matordning för skolkök 1907 (s 29). Endast flickor gick i
skolkök, och ofta var kursen lagd som fortsättningsskola efter de sex årens folkskola. Många av
maträtterna lagas fortfarande. Det är stadig husmanskost, utan färska grönsaker. Tillsammans
med matordningen ligger en bild från det första skolköket i Göteborg, öppnat 1895, ur en engelsk
skolkökstidning.
Fässberg fick 1903 en särskild donation för skolköksundervisning, enligt handlingar i
kommunarkivet. Fem tusen kronor, som då var en stor summa, skulle förvaltas av skolrådet.
Helst skulle bara räntan användas, men skolrådet fick även ta 400 kronor årligen av kapitalet,
om det inte gick att få fram medel till undervisning på annat sätt. En vanlig räntesats på
bankmedel då var 4-5 %. 250 kronor per år borde ha räckt långt 1903. Landstinget anslog 1904
( 85) efter motion av herrar G Danielsson och Axel Flach 200 kr per år 1905-1907 att utbetalas
till styrelsen för skolköket i MLilndal på villkor att, om tillräckligt många elever anmälde sig, 3-4
kurser anordnades per år, vardera på minst 2 månader. Så långt platserna räckte skulle flickor
från andra församlingar än Fässberg beredas plats “mot enahanda avgift”.
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GOTHENBIJRG SCi100L BOARD COOKERY SCHOOL, opened Nov. 1895.
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från Mölndals museum är betydligt
19[0 togs foto från Trädgårdsskolans skolkök. Det här fotot
senare, men så såg flickorna ut i skolkäk på 1950-talet.
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MÖLNDALS FÖRSTA SJUKHUS
Det hade varit roligt att kunna visa ritningarna till viktualieföreningens sjukhus i Mölndal, men
de ombyggnadsritningar som 1885 gjordes av arkitekt Axel Kumlien och omtalas i landstingets
handlingar tycks inte finnas kvar. Sjukhuset hade byggts 1870, under medverkan av D 0 Francke
“kungen av Mölndal” och ägare till flera fabriker, även om han bodde på Stora Nygatan i
Göteborg i det hus som senare blev Lithanders varuhus, numera kammarrättens lokaler.
Sjukhuset låg på mark tillhörig pappersbruket Korndal (senare Papyrus), som efter Franckes död
1892 köptes av familjen Wallenberg. Francke var den förste som tillverkade papper av trmassa,
som gjordes vid hans fabrik vid Trollhättan och skickades per båt nerför älven och Mölndalsån
till Rosendals fabriker.
Francke hade bildat den kooperativa viktualieföreningen 1861. Syftet var att förse medlemmarna
med billigare livsmedel. De flesta medlemmarna var anställda vid Korndal. Föreningen hade god
ekonomi och kunde bygga både ett ångkök och sjukhus (Johan Lundskog, Fässbergs socken och
Mölndals kvarnby, 1921, s 148 f). 1884 28/11 skrev Francke för Viktualieföreningens styrelse
till fabrikör Collander i Uddevalla, som ledde den landstingskommitté, som skulle förbättra
sjukvården i länet. Föreningen var villig att överlåta sitt sjukhus till landstinget men förbehöll sig
rätten till fem sängplatser för sina medlemmar. Hela antalet sängplatser tycks ha varit 39, så
sjukhuset i Mölndal (= det tidigare polishuset i Forsåker, som sedan var Mölndals museum till
2001) var faktiskt större än Kungälvs lasarett, som byggdes på 1860-talet och skulle ha 30
platser, fast det enligt bevarad ritning av Victor von Gegerfelt bara tycks ha blivit 24.
Fässbergs kommun var också engagerad i sjukhuset. Kostnaderna för driften kan följas i
hälsovårdsnämndens protokoll från 1889. Däremot har staten aldrig varit inblandad, men de
äldsta handlingarna rörande Mölndals sjukstuga finns på landsarkivet, dit de lämnats efter en
vindsröjning 1957. 1 Fässbergs kommunalnämnds arkiv finns räkenskaper för sjukstugan 18891919 (serierna G 10-12). Ordförande i kommunalnämnden kyrkoherde H W Lindeberg och vice
ordförande D 0 Francke garanterade 1884 att utgifterna för läkare och syssloman inte skulle
överstiga 2.000 kronor om året. Kyrkoherde Henrik William Lindeberg (1845-1907) gjorde sig
också bemärkt som landstingsman 1885-1903. Han tillhörde de många präster i Bohuslän som
engagerade sig livligt i kommunalpolitiken. 1885 motionerade han i landstinget både om anslag
för järnvägen ner till Hallandsgrä.nsen och om anslag till småskolor, och landstinget sade ovanligt
nog ja till bådadera. Francke hade suttit i landstinget 1869-76 och var dessutom stadsfullmäktig i
Göteborg 1863-79. Han fick väl lämna det uppdraget vid konkursen 1879 men fortsatte tydligen
som kommunalt verksam i Fässberg.
1 Kungälv ville man bygga ut sitt lasarett, och skaffade ritningar av Kumlien, men slutet blev att
landstinget bekostade 10 sängar i Fässbergs sjukstuga i stallet, eftersom man ansåg att invånarna
i de kommuner, som föredrog sjukhuset i Fässberg i stället för Kungälv, betalade så mycket i
skatt att de borde få någonting igen.
1915 var sjukstugan i Mölndal för liten. Direktionen för Mölndals sjukhus inbjöd några
arkitekter till en tävling om ett nytt sjukhus på Bosgårdens mark, där nuvarande sjukhuset ligger.
Tävlingen vanns av Arvid Bjerke. Disponent Gustaf Leksell vid Presentens jästfabrik (jfr s 37)
skrev 11/4 1916 å sjukhusdirektionens vägnar till Bjerke och gav honom i uppdrag att söka få
Medicinalstyrelsens godkännande av sina ritningar (mot ett arvode på 500 kr), och tydligen
lyckades detta, eftersom Bjerkes ritningar i “gammal svensk stil” under mottot Syster Svea
användes för den byggnad som stod klar 1924. 1 Region- och Stadsarkivet Göteborg fmns många
ritningar av Bjerke för detta bygge (Bjerke 182) och dessutom arbetsbeskrivningar i hans
efterlämnade papper (Bjerkes arkiv F 1:5).
Tävlingen gällde ett sjukhus med plats för 50-52 sängar, men Bjerkes förslag gav möjlighet till
utbyggnad för 100 sängar. Mölndals stad växte snabbt, och från 1935-50 ritade Bjerkes tidigare
kollega R 0 Svensson ett stort antal förslag till mera sjukhus för Mölndal (ROS 407 i Regionoch Stadsarkivet).
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Bil. B.
Korndal & Mölndal 28 Nov. 1884.
Fabrikören Il. Herr 0. W. Golknder.
Uddevalla.
På begäran af Herr Christian Larsson har jag låtit uppgöra en
ritning öfver Mölndal Viktualieförenings sjukhus som härmed öfverstyres.
A Viktualieföreningens Styrelses vignar får jag härmed tillkänna—
gifva att vilkoren under hvilka Föreningen vill öfverlemna sitt sjukhus till
Landstinget äro:
a. Att det öfverlernnas i det skick det befinnes.
b. För så lång tid som Landstinget använder detsamma för sjukvård.
c. Att Föreningen anskaffar upplåtelse af Korndals Aktiebolag å
tomten på. sistnämnda vilkor.
d. Att Viktiialieföreningens medlemmar förbehålla sig för-eträde
till fem sängar.
A församlingens vägnar bifogas en skrifvelse beträffande garantien
för läkare och sysslomannaarvodet.
Anhållande att upplysningsvis få omnimna att då ångkök finnes 1
byn, som af föreningen understödjes medelst hyresfri lokal och af bolaget
medelst fri ånga, så. är antagligt att mcd dess föreståndarinna serdeles bil
ligt aftal om ruathållningen kan träffas.
Om, som för mig uppgifvits, sannt är. att denna trakt af länet. bi
draget med 37 O/ af hela landstingsskatten och då, mig veterligen, aldrig
utöfver bvad folkskolan tillgodoses något öre af landstingsmedeln kmmit
denna del af länet tillgodo borde billigheten fordra att sjukhus här vid—
makthölls då den andra delen af länet allaredan har sådana i Strömstad,
Uddevalla och Kongeif och detta så mycket mera som länet, om det be
gagnar sig af letta tillfälle, helt och hållet kommer ifrån anläggnings
kosiiaden.

BiL.0..

Med utmärkt högaktning
0, 0. FRANCKE..

v. Ordförande

Koinnitinalnämnilen.

För den händelse Göteborgs och Bohus Läns Landsting till hins—
sjukhus ofvertager och ordnar Mölndals Victinlieforenings sjukhus, ar Fass—
bergs kommun villig lemna garanti för att utgifterna för läkare och sysslo
man fOr sjukhuset ej skola öfverstiga 2,000 kr. årlige och skhdcnna
garanti genom vederbörligt kommunalsti mmobeslut till Landstinget öfver—
lemnas så snart ifrågavarande sjukhus blifvit till länssjukhus öfvertaget.
Fässbcrg den 28 November 1884.
1-1. W. LINDEBERG,
D. 0. FRANCKE,.
Ordförande i Kornmunaliiämmlen.
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a) Uppråtthållnndr af en sj1iLYrJ1ln1italf
Miibulal:
Da kommitterade vid början
af
deras
förhandLingar
antogo,
det ltr
lorebig en rnjlighet att
med
minsta
uppoffring
för
Laudstinget
VilliaL en
losningaf
fragan,
sa
trtdde
dc
getiast
i
underliandling
mcd vederbörande
moin 1 ssbergs kommun, och
framgick
som
resultat
leral;
dels att
viktualicföreniiigen
i
Mölndal,
som cgcr dcrvnrandc sjuk
hus. nr villig att afgiftsfritt ställa detta
till Landstingets förfogande piL
dc narmare vilkor som åtem-finnas
i
bilagan
B.
dels att Fassbergs kommun, om Landstinget
öfvertagcr och orditar
ifragavarande
sjukhus,
är
villig
garantera,
det
syssloman för sjukhuset ej skola öfverstiga 2000ntgiftei-na till läkare ont
kronor årligen, på sätt
Umlagan G. narmare
utvisar.
Vid samtidigt och senare företana besigtningar
piL stället, för utrö—
nande af saval detta sjukhus’
himpligimet
som dc kostnader för dess istånd—
sattaii(le och fOr
sjukvårilens
ordiiaude
derstiidcs, som Landstinget finge
vidktutnas,
har
beträffande
Iäznplighetcmm
atiinitrkts:
att byggnadstorntcim, säsom belägen
vid en stark bcrgsslmittning, syntes
besvarad af fukt och grundvattcn;
«tt ingen giLrds— eller pronicnao plats f r con valescenter liii ii es. 1)1 e
mcmjligcn kunna beredas ett stycke lätire bott:
titt flera mindre boningsli iis af tr;i.ä ro imp1iflrila miii
tu va dö,
a k rönt.
af bcrgssluttningt’ii, frän bvilka orinligliet ned rinner till sjuk ltiist.tuni
tell; cictintt olägenhet lippga fs dock sk ut]: genuin koinimmitij IIIS försorg
blifva afliul pcn:
titt störru?, tvavii Ilingars, bon inguditis af trä
kort, Lf%ta ii
ro ii
via
Iråti ena gafleit; Imvilket, ök;ir eldiai-an utifräia Pö sjimkliu-_i-t:
att dc of’van bcrgsslnttmmi igen mot-II itägot lä te l,oi-t bci:j gun. sval vi-ik is
ugtiarrie ej obetydligt ftiroreita luften ormikritig siik)i,mst.
titt tonitpltLts till en för tit.strä ck t sjtikvii iii ut-höll
ekoitoimi brttl, till
kok. tvättstiiga, veti bod ro. ni., ej finrmt-s i iiS htcn.
Ruraiitlcat,ei’ kostnaden fir yttre och inre reliarat.iolmem’ ttt’li ii—
dringam-, sont blifva ,iöiliga för Itt kunna virria det. total 1tal.I;ttl.t-r sunt
utrynim et tu cd gi fvn r, elI er it mti ii 9 sS niaj-, iii fga li 011101 it tt-ra le;
uieti
den f’riui sjmmkiiusi-Ls Itgare lir-konitia ulanri tititigt-it ölvet’ lrgn:ihimu_
bilagan 1);
dels af arkitekten A. Kumlien. ,tn-d leditimig jet-af. tmppjiiil ,,m’lrinjdati.
bilagan E;
dels deni.initnes kostnadstörsiai2 liäröfvcr. liila;itt 1’ och
dels särskildt kostmi;idsti-lat öfvor tiöti iga y ti vi: och inre m’eparatiol it
öfrigt, hilagan G.
Af dessa handlingar frarrtuiir att äniriiitis— or_It rt-jI:ir:Lt,iotIskos(tt:I—
rleriia sk imili: uppgå till otuk ring 1 0 ä 1 i 000 !yn tior, lii’ ro’ -im le pa om 1
fintliga, delvis bristfällit,a elilstäjler få tithytas mot, veuti lat i otmk amumitism,
samt att föi beliöllig mkont,ni ibyL!gmmai (inge herä k uns c;a 0.000 kromini’.
Härtill kommuner naturligtvis ittiifter bö tmiiiblt-r, förr,lsn itik Ian Iii. lit.
Ehuru de,sa kostnad Pr delvis k nmmiia uppskjutas. tmu’rnligi-n tills i
du-fl mån hela utrymmet. blifvit taget. i anspråk. genom hr_folk miimtgr_lis till
växt, synes det dock konmmiuei-aite alltid letäm,kligt för l..ammdstimmget. att
byggnad, sona ritt ej egen. ile Il 5 gga ly lika belopp.
Såväl pit grund ImS ml soui föt-uS moligast då liv rörde sjnk bums läge
m. m. i flera afseentle befmiuiimits lJtillfm-c.lsställaTmule_ OCh) l5, det, alltid blir
l0reiiadt mcli ökade årliga tmtgiftcr att viöintmls t)m;illtm ett yttei-Iitarc fit llstä it—
fligt sj ukims, mot att utv It lta Jet ru’ fall Iii om Il ist.ri k tt- t lie titt t.lia s lulu ii:
siq komiznijtte,-ade böra t’f.itym--o Lunclsuiuu9ct a/t urnhurqa vlet i InhIr71,ritII fl
G qjorda erl?jmul(ande t-örende ufrdqa.vai-tnuile a1,,h]turs.
iL emellertid olktätluctc-mm imiolim svdliga Inb-ii af södra sjuk värds—
distni
är den att
intim länet. och derjeinte i stark tdiväxt. 1 följt
af de många derimioni varande och stätmiligt mippsOremmihi- nya fabt’iksa,m—
lticcnjriu’ar.

fl

EXAMINATION AV FATTIGA 1885
Den här blanketten låg lös i Kållereds kommunalnämnds protokolisbok. Två liknande från 1887
ligger i Fässbergs kornmunalstämmas protokolisbok. Fattigvården blev den borgerliga
kommunens viktigaste uppgift från 1863, och det var kommunalnämnden, dvs dess ordförande,
som skötte ärendena rent praktiskt. Eftersom Mölndals by var ett tidigt industriområde, dit många
arbetare flyttade för att tjäna sitt uppehälle vid fabrikerna, blev det stora fattigvårdsproblem. Om
arbetaren blev sjuk och inte fick någon lön eller om han dog, fanns det ingen annan hjälp än
fattigvården för hans hustru och barn. Många kvinnor arbetade också i fabriker men det var
mestadels ogifta kvinnor. En gift kvinnas främsta uppgift var att sköta hushållet och barnen.
Den nya fattigvårdslagen från 1871 var mycket hård, och den som sökte hjälp hade ingen rätt att
överklaga kommunens beslut, om det blev nej. 1 möjligaste mån försökte kommunerna vältra
över försörjningen på släktingar. Barn var skyldiga att försörja sina föräldrar liksom föräldrar
sina barn.
Eric Asker, som fyllde i blanketten, var inspektor på Korndal.
Sökanden var Anna Britta Torkeisdotter, änka efter f d rättaren hos Carl Johan Baaz Samuel
Arvidsson. Baaz var en av Fässbergs största jordägare. Han köpte Åby Frälsegård 1873 och ägde
redan 1858 även Katrineberg, som tidigare kallades Skomaicaregården; 1889 köpte han Kärra
Baaz borde verkligen ha haft råd att ge rättaränkan pension,
Hökegård (Mölndalsboken s 281
men formellt var det ju mannen som varit i hans tjänst, inte hustrun. Hon var född i februari 1822
och alltså 63 år gammal. Hon hade två barn. Sonen August Arfvidsson var c:a 29 år och döv.
Han samlade lump och ben, “förtjänar ringa”. Dottern Hilda WiktQria “blir 19 år den 24/10 1885,
arbetar hos Kockens, Rosenberg”, dvs hon arbetade på Rosenbergs fabrik i Kvarnbyn, där 3 G
Kock var disponent. Änkan har ett läkarintyg, som inte finns kvar, säkert rörande bristande
arbetsförmåga. Hon är född i Sätila och är skattskriven i Fässbergs kommun, där hon har vistats
c:a 20 år. Hon bor med barnen i rote K nr 49, Eliassons hus, hyra 5:50 kr per månad. Där har hon
bott 2 år. De lever på barnens inkomster. För drygt 3 år sedan fick hon fattigunderstöd i Fässberg
för den då minderåriga flickan. Hon hade understöd av Oscar Dickson 1 kr i månaden samt 8
kronor till kläder om julen (den kommunala fattigvården brukade göra utdelning av pengar till
julen).
.

På frågan om det fanns släktingar eller andra personer som sökanden kan njuta understöd av
(husbönder var t ex skyldiga att försörja gamla drängar och pigor som varit i deras tjänst länge)
svarades att brödernas vistelseort var obekant, men en syster bodde i Marks härad. Men enligt
lagen var inte syskon skyldiga att försörja varandra, inte heller mer avlägsna släktingar.
Hur. hade rättaränkan i Mölndal fått understöd av den rike Oscar Dickson i Göteborg, som
veterligen inte hade några ekonomiska intressen i Mölndal? Oscar Dickson (1823-97) var en
känd mecenat (bl a bekostade han polarexpeditioner) och filantrop; hans namn hade i Göteborg
samma klang under senare delen av 1800-talet som Nicias SahLgrens på 1700-talet. Han var en
verklig köpmansfurste, “förnäm och förbindlig”, och hans vita palats vid hörnet av Södra Vägen
och Allén (senare Margaretaskolan) ansågs ha den mest magnifika inredningen i Göteborg.
Änkan i Mölndal bör väl ha sökt understöd i någon fond som stiftats av Oscar Dickson, men det
finns ingen lämplig fond att gissa på. Hon kan ju inte gärna ha sökt upp honom personligen, men
arkiven ger ingen ledning i detta fall. 1 krona i månaden låter litet, men om man jämför med
hyran så kanske kronan ändå betydde något
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GAMLA RAKENSKAPER KAN BERÄTTA

Från KålLereds kommun finns det inga bevarade räkenskaper före 1884 i kommunarkivet. Av en
restlängd över hundskatt från 1867 kan man se att kommunen begagnade denna möjlighet att få in
litet mer skattepengar. 50 öre per hund var ju inte mycket Fördelen med hundskattemedlen var att
kommunen kunde använda dem fritt. Annars fick en kommun bara använda skattemedel till exakt det
som man uttaxerat till.
Från 1869 finns också en restlängd över avgifter till kommunen. För kronoskatten 1869 se
Mölndalsboken s 121. Kommunen tog upp avgifter till fattigkassan, skolkassan och kyrkokassan.
Fattigkassan var kommunal, men kyrkan skötte folkskolan. Kommunen brukade dock ta upp kyrkans
avgifter. Ända till 1862 hade ju kyrkan skött kommunala frågor på landet. Till skolkassan betalades
även en veckoavgift av dem som hade barn i skolan. Det var bara arbetaren Fredrik Nilsson i Livered
och Peter Bengtsson i Vommedal som resterade med den. Två hushåll skulle betala rotevakansavgift
till fattigkassan; det var en rest sedan 1868, Alla utom rotebåtsman Johannes Plan i Torekulla,
arbetaren Johannes Petersson i Heljered och Anders Nilsson i Labacka skulle betala några ören till
kyrkvaktarens lön. Skolläraren skulle ha avgift för kofoder. Läraren hade rätt till kofoder enligt
skolstadgan 1842, förutom lön och bostad i skolhuset. 1 regel fick han pengar i stallet för fodret.
Barnmorskeavgiften visar att socknen anställt en barnmorska. Varje hushåll skulle betala 75 öre till
hennes lön, men hon fick betalt av dem som anlitade henne också. Vinsädestionde till kyrkan var en
gammal avgift sedan medeltiden, då bönderna betalade tionde till kyrkan. Niklas Larsson hade lovat
betala för rotebåtsmannen Johannes Plan, som var skyldig 70 öre, liksom August i Heljered lovat
betala samma summa för arbetaren Johannes Petersson. Den som hade största skatteskulden var Carl
August Börjesson i Labacka, hela 19 riksdaler och 64 öre. Skatter och avgifter betalades av
hushålisföreståndaren, som i regel var en man. Änkor var också hushåilsföreståndare. En ogift kvinna
kunde också vara det men inte en gift kvinna, eftersom mannen föra1tade det gemensamma boet,
även om det var hon som ärvt gården..
Före 1947 betalades skatten i efterhand, och då blev det alltid en del personer som hamnade på
restlängd, när de inte hade lagt undan pengar till skatten. Man betalade kommunalskatten till
kommunen, medan statlig skatt bars upp av tjänstemän inom laudsstaten (länsman, kronofogde) och
levererades in till landskontoret vid länsstyrelsen. Det var ett helt annat system än källskattesystemet
som tillämpas sedan 1948, dvs skatt dras omedelbart vid varje utbetalning av lön.
Några personer i restlängden 1869 finns även bland dem som krävdes på hundskatt: August Jonasson
på Hallen och Anders Nilsson i Labacka. 1 husförhörslängden på landsarkivet kan man se mer om
familjens förhållande och kanske få en förklaring till skulden. Mantaislängden kan ibland ge
upplysningar, t ex om någon skattskyldig varit sjuk och inte haft några inkomster. På den tiden fanns
det inga sjukförsäkringar, som gav hjälp till försörjningen
.
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NÄR SPÅR VAGNEN KOM TILL MÖLNDAL
Redan i februari 1899 ansökte Nordiska Elektriska AB för elektriska anläggningar hos
regeringen (Kunglig Maj:t) om koncession för att anlägga spårvagn mellan Göteborg och
Mölndal. Ansökan togs tillbaka i juli men förnyades 8/2 1901, då den remitterades till Väg- och
vattenbyggnadsstyrelsen, ett centralt statligt verk. Landshövdingen skulle hålla möte med
invånarna för att utröna om man ansåg att linjen var till nytta för dem. Tydligen var det olika
meningar spårvagnen kunde skrämma hästar.
-

Men så kom Göteborgs stad med i bilden och fick koncession 20/10 1903. 8/5 1907 provkördes
linjen. Spårvägen byggdes delvis för godstrafik, som framgår av skrivelsen från Göteborgs
JästAB, som ville ha en håliplats vid den bro som ledde över Mölndalsån till sin fabrik
Pressjästfabriken Presenten. 1907 6/5 skrev man på nytt och var förargad över att hållplatsen i
stället lagts vid Lanafabrikens brygga samt föreslog att hållplatsen skulle läggas mitt emellan de
båda fabrikerna det skulle vara mest rättvist att ingen fick mer fördel än den andra. 1
Mölndalsboken s 417 finns en bild av Presenten, som inte liknar den på brevhuvudet, utom att
fabriken ligger vid en bro över ån en vagn kan tydligen köra över, men gods fraktas också med
pråmar på ån. Fastigheten på Krokslätt Sörgården ägdes 1873 av Carl E Norrman (han på
Lindholmen) men köptes 1875 av Svenska Jästfabriken Presenten, som startade sprittillverkning
med en del biprodukter, bl drank som användes som djurfoder. Man tillverkade whisky, konjak,
punsch och finare brannvinssorter till 1909. Bron över ån var förmodligen den som idag ligger
mittemot Krokslätts Parkgata. 1 Mölndalsboken s 57 finns ett foto från Presentens fabrik 1930,
betydligt mer prosaiskt än bilden på brevet.
-

-

1911 skrev personalen på Mölndalslinjen och klagade hos landshövdingen att de blivit överfallna
och misshandlade av fabriksarbetare i Mölndal och Krokslätt. De ville därför ha polismans skydd
och befogenhet när de tjänstgjorde på den linjen. De flesta förare och konduktörer var bosatta i
Mölndal, ett par i Örgryte kommun. På den tiden var man inte tvungen att bo i Göteborg för att få
vara i stadens tjänst, så som det var på 1940-talet. Det var bara inspektoren Hansson som bodde
inne i Göteborg, på Redbergsvägen. Enligt ordningsstadgan för spårvägstrafiken hade
landshövdingen överinseende över driften och personalen, troligen därför att linjen gick mellan
kommunerna. Inom Göteborgs stad bestämde staden själv. Landshövdingen kunde förbjuda
anställning av person som visat sig olämplig. Anteckningar skulle föras så att man alltid kunde se
vem som tjänstgjort när. Förare och konduktör skulle vara minst 21 år gammal, känd för
pålitlighet, nykterhet och ordentlighet och ha nödiga insikter för att sköta tjänsten.
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Till Styrelsen för Göteborgs Sp&rvgar,
Göteborg.
Ehuru denna vår framställning mihända 4r
åta
öfverflödig, vilja vi för att icke försumma något icke underl
t—
att hos ärade Styrelsen anhålla, att vid besttnandet af h&llla
fabrik
ser vid den under byggnad varande spårvägen Gbg—Mölnd.al vår
till
erhålla eh dylik vid den bro, sn leder öfver Mönldalsin

måtte

att
fabriken. Detta är ör qas dest mera angeläget, som vi hoppas
rA.41, .4a
a oas af
för våra jästsändningar till’-*taden ± stor nn kunna begagn
...

den föreslagna godstrn.fiken ? denna linje.
lrnd.er förhoppning att Styrelsen vill hafva
denna vår arihåflan i åtanke, hafva vi äran teckna,
11(ed utmärkt Högaktning

fl

.3

,1

Pöz’slag till
MX $01 1 7 AD G A

OR

för
trafiken med spk’vlgen mellan G8teborg ooh $ölndal.

0

Kap. 1.
)‘öreakriftei’ angående srvMgedritten.

1
Ityr.lnn Mfver Gteborge Spårvägar, som har sig uppdraget att
ombeeör3a driften 1 denna spirväg,Iligger ett 1 första hand tills9
ett trafiken uppehåll.. pi ett för ellziåmheten betryggande ooli till—
fredastullande sätt i enlighet med da närmare före.krifter,soin inne
fattas 1 denna ordningsetadga.
BpårvMgedriften handhafvee n&rmaet under styrelsen af direktören
för stadens ap

ar,hvii.keri är för driften ansvarig.

Om val af direktör skall styrelsen oflSrdråjlig.n göra anmälan

0

hos Konungen. Befallningshafvande

såsom konduktör eller vagnfbrsre 1 elektrisk spårvagn må lake
anvMndaa annan ön densom Mr välfrejdad,känd för plitlighet,nylcter—
het oah Ordentligh.t,uppnått 21 11’e ålder samt äger nödiga insikter
oh färdighet för dYlik tjänstgöring.
Konungens Befallning.hsf,ajide äger förbjuda ett till tjänstgö
ring & elektrisk

I’,Ign

användes person,.om därtill visat sig o—

lälig,ekolande sådant förbud gälla omedelbart efter det direktören
för spirvägarne däraf unctfått del.

$

3’.

Ötver spirvägspei’sonaaens tjänstgöring skall föras sådan arateok—

0

ningatt därur kan hämta. säker upplysning om hvi som vid aärskildt
tillfä.lle tjänstgjort 1 viss spårvagn.
tenna tjänstgöringsajata skall vid anfordz’an hållas tillgänglig
för pOlindighe4.n.

1
Å

4.

elektrisk spårvagn tjänstgörande personal skall förses med
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KOMMUNAL BUDGET 1919 OCH 1927
1 protokollen skrev man ibland in kommunens budget. Kållereds hela budget för 1919 var på
4.150 kronor. Den största posten var kostnaden för fattigvård, drygt 1000 kronor. Kållered hade
inget försörjningshem eller som det senare hette, ålderdomshem, utan de som behövde vård
inackorderades i privata hem, troligen till lägstbjudande. Skolan låg fortfarande inom kyrkan, så
den hade kommunen inga utgifter för. Arvodet till livsmedelskommissionen
(=livsmedelsnämnden) var på hela 900 kr, men som framgår av Fässbergs livsmedelsnämnds
protokoll (s 42) var det ett betungande uppdrag att köpa in livsmedel m m och sedan sälja till
billigt pris till obemedlade, eller dela ut. Barnmorskan fick 400 i lön och kommunen betalade
300 för hennes hyra och pensionsavgift, men hon fick också betalt av dem som anlitade hennes
hjälp. Fjärdingsmannen var den lokale polismannen, som skulle hålla ordning vid festligheter.
Det var i regel någon lantbrukare som fick åta sig detta deltidsarbete. Om något brott skulle
utredas, tillkallades länsman, från 1918 landsfiskal. Från 1914 betalade kommunen avgift till
allmänna folkpensionen, som här kallas understödspension. Hela 1000 kronor hade reserverats
för oförutsedda behov, det var ovanligt hög summa för det ändamålet.

Budgeten för 1928 omfattade drygt 10.000 kronor. Livsmedelsnämnden var borta, men lönerna
hade stigit både för barnmorskan och fjärdingsmannen. Ordförande i kommunalnämnden, som
skulle verkställa beslut och göra allt skrivarbete, fick 400 kr i stället för 175, och även ordförande
i kommunalstämman, pensionsnämnden och valnämnden fick mindre arvoden. Barnavårdsnämnd
hade blivit obligatorisk genom lag 1924 men den tycktes inte ha mycket att göra i Kållereds
kommun. Dispensärverksamhet, dvs åtgärder mot lungtuberkulos, var en ny post. Fortfarande
reserverades 1000 kr för oförutsedda behov i Kållered var man försiktig.

-

Avgiften till föreläsningsföreningen betyder inte att det fanns en sådan förening i Kållered. Det
fanns en föreläsningsförening för hela Göteborgs fögderi, som leddes av häradsskrivare Kleberg,
med kontor och bostad på Olivedalsgatan i Göteborg enligt adresskalendern 1908. Göteborgs
fögderi omfattade många kommuner runt Göteborg.
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VAD GJORDE LIVSMEDELSNÄMNDEN 19 17-21?

Under första världskriget blev det ont om många varor och regeringen försökte införa ett
ransoneringssystem för att klara försörjningen, när priserna på baslivsmedel och ved steg kraftigt.
Systemet fungerade ganska dåligt, i motsats till ransoneringen under andra världskriget 1939-45,
men det var ju också första gången man försökte något sådant. Ransoneringen skapade en
omfattande byråkrati, både inom stat och kommun. 1 varje kommun inrättades en
livsmedelsnämnd, som skulle köpa in varor och sedan sälja dem till fattigt folk till lågt pris. 1 de
flesta kommuner var man ovan att sköta sådana aft’arer. Dessutom var de manliga ledamöterna i
livsmedelsnämnderna inte särskilt vana vid att sköta hushåll. Man hade kanske en fattiggård, men
inköp dit och försäljning av gårdens produktion skötte ju föreståndaren och hans hustru eller
också sköttes mathållningen av en hushållerska.
Fässbergs livsmedelsnämnd har efterlämnat ett ovanligt stort arkivbestånd (liksom
grannkommunen Västra Frölunda, vars arkiv finns på Region- och Stadsarkivet Göteborg). 1 de
flesta kommunarkiv finns bara kvar någon protokolls- eller räkenskapsvolym, men från Fässberg
fmns 42 volymer verifikationer, så man kan följa affärerna i detalj. Förmodligen fungerade
livsmedelsnämnderna ungefär likadant i de flesta kommuner. 1 boken om Mölndal 1993 beskrivs
ransoneringen och kristidsnämnden under andra världskriget (s 117), men i kommunrkivet kan
man bättre studera den tidigare varianten under första världskriget. Kristidsnainnden 1939-49 har
bara efterlämnat en kartong handlingar.
Enligt protokollet 7/5 1917 hade livsmedelsnämnden köpt in 10.000 kg potatis och 8.000 kg
kålrötter, som skulle säljas billigt till obemedlade. De familjer som hade under 3000 kr i
arbetsinkomst skulle få köpa 10 kg av rotfrukterna, som utgjorde basföda i många hushåll. Våren
och försommaren var den svåraste tiden för de fattiga familjerna, om vinterförråden tagit slut.
Försörjningshemmet i Kärra (ålderdomshemmet) skulle tilldelas 1000 kg potatis och 500 kg
kålrötter. Livsmedelsnämnden gjorde förlust på affären, dvs subventionerade priset. Dessutom
skulle en ledamot skaffa blod och mjöl för paltbrödsbakning. Man beslöt att anhålla hos
kommunalstänunan om ett anslag på 25.000:- för att kunna fortsätta uppköpen av livsmedel och
ville också ha tillstånd att tillfälligt låna beloppet. Det blev tydligen klartecken från
kommunalstämman, för den 14/6 uppdrog livsmedelsnämnden åt sin ordförande att ordna lånet.
Om man jämför med Kållereds hela budget 1918 (se s 40) så inser man hur stor summan var.
Ordförande var A Wallerstedt, densamme som donerade 1936 till stadens fattiga och till
idrottspriser? Se sid 9.
14/6 beslutade man också att anslå 6000 kronor till nödvändiga biträden för göromålen. Fässberg
var en stor kommun, och det var säkert omöjligt för livsmedelsnämnden att skaffa frivillig
personal, allteftersom ransoneringen och byråkratin ökade. Det kom ständigt nya cirkulär och
anvisningar från Statens Livsmedelskommission och Folkhushållningskommissionen. Jämför
arvodena för Kållereds livsmedelsnämnd (s 40’).
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FÄSSBERGS MUNICIPALSAMHÄLLE BLEV MÖLNDALS STAD
Från 1900 inrättades municipalsamhällen i många kommuner där det fanns stadslilcnande
bebyggelse. Krokslätt blev t ex municipalsamhälle inom Örgryte kommun. Mölndals by blev
Fässbergs municipalsamhälle 1912 och var det till 1922 då staden tillkom. Municipalsamhället
var en självstyrande del inom en landsbygdskommun. Den skulle tillämpa de s k stadsstadgorna
från 1874: byggnadsstadga, hälsovårdsstadga och brandstadga och dessutom ordningsstadgan för
städer. Muncipalstämman var beslutande och municipalnämnden verkställande. 1 stämman
räknades röstetalet efter fönnögenhet, precis som på kommunalstamman, så det blev ofta
fabriksägarna som dominerade. Men municipalordförande i Fässberg var överläraren J A
Björklund, lärare i Mölndal redan 1880 (se s 23) och van att styra och ställa. Han var sedan 1917
ivrigt verksam för stadsbildningen. Björklund tog 1881 initiativ till Fässbergs
Planteringsförening och var dess ordförande under 33 år (Mölndalsboken s 101). Fässbergs
utmarker var på 1880-talet kala ljungmarker, precis som på många andra håll i västra Sverige.
Ordningstadgan för Fässbergs municipalsamhälle tryckt 1918 ger en bild av den tidens trafik.
Cyklar, som fortfarande kallades velocipeder, måste färdas försiktigt förbi hästar, som i sin tur
inte fick bindas hur som helst vid byggnader och lyktstolpar. Kälkåkningen på gator och torg
reglerades, men man var knappast rädd för att bilarna skulle skada kälkåkarna, snarare att
kälkama skulle skada gående. Att bilarna var i antågande framgår dock av de skyltar som
beställdes 1921 med texten Kör försiktigt. Högst 20 km per timme.

Kungörelse.
randsyn förrättas under juni månad 1 1:sta distriktet av
Pölndals municipalsamhälle. omfattande området söder och
väster om lölndals ström samt rapyrus inhägnade område,

av byggmästarne A. Gustafsson och C. N. Lindkvist
och i 2:dra distriktet eller den övriga delen av samhället av

muraremästare Alfr. Johansson och byggmästare Ernst
Andersson.
Det åligger husägare att lämna syriemännen tillträde till
fastigheten med tillhörande lägenheter samt att omedelbart av
hjälpa de brister, som anmärkas.
jölndal den 30 maj 1921.

1 A. BJÖRKLUND,

/ /9/

4
att färdas varligt förbi hästar samt stiga av veloci
peden vid möte med häst, som visar sig skygg äfvensom
di eljest är av behovet pikallat för undvikande av olycks
händelse; samt

att efter niörkrets inbrott medföra tänt ljus i 1 ykia
si anbragt, att skenet synes pi avstånd.
Mom. 3. Flere An två velocipeder få ej framdrivas
i bredd och är jämväl förbjudet att vid färd på velociped
onödigtvis eller för övning åka annorledes än rakt fram.

2.

Uthängning och piskning av mattor in. m.
S

-

Mattor, klädespersedlar och dylikt mi icke till väd
ring eller torkning uthängas pi gator eller allmänna platser.
Avdamning eller piskning av mattor, möbler, sängkläder och dylika persedlar eller kringspridande annor
ledes av damm i större mängd mi icke äga rum vid
gator eller sådana platser, varest olägenhet därav kan
förorsakas, och får icke i någon händelse verkställas utom
hus under tiden från klockan tio eftermiddagen till kloc
kan 6 förmiddagen.

Tiudrande av nötkreatur.
S 3.

Å plats, som är för allmänheten uppliten, må hästar
och andra djur icke bindas vid byggnad, port, hägnad,
träd, lyktstolpe eller annat föreniil, som ej är avsett för
sådant ändamål.
S 4-

Kälkåkning.

Å municipalsamhäliets torg, gator och för den all
männa rörelsen upplitna områden må åkning med klke,
sparkstötting och skidor äga rum endaat ä den tid och
den plats, som municipalnämnden därför särskilt anvisar,
samt med iakttagande av de ftirsiktigbelsmitr, som av
samma myndighet föreskrivas.

if

f?

1

S

5.

Gravning och gafulaggningsarbeten.

in.

in.

5

En var, som erhållit tillstånd, meddelat ifråga om
häradsväg av vederbörande myndighet och beträ1’ande
annan gata av niunicipalnämndens ordförande, att i gata
eller annan allmän plats företaga grävnings- eller gatuläggningsarbeten, skall ä poliskontoret uppvisa tillstånds
resolutionen; och åligger det honom därjämte att pi tjän
ligt sätt avstänga samt, då mörker inträder, med lysande
lyktor utmärka de delar av gata eller annan allmän plats
där arbetet pågår.

Affischering

Snö

och is fran tak och rännor.

S 6.
Annonser, aftischer eller andra dylika tillkännagivan
den må ej vid gata eller annan allmän plats anslås å bygg
nader, plank eller andra föremål utan ägarens eller hans
ställftireträdares medgivande.
Ej må någon medelst skrivning. skärning, ritning,
målning eller annorledes vanpryda eller smutsa lyktstolpe
eller annat föremål å plats, som är för allmänheten uppliten, eller mot sådan plats vettande sida av hus eller
hägnad.

Undanröjande av

S 7.
Tak och rännor å hus skola på föransialtande av husägaren så fort sig göra låter befrias frän snö och is, som
genom nedstöriande kan firorsaka fara för den som fär
das förbi; dock må det icke utan nödtving ske si, att
den utanför huset framgående rörelsen därigenom hindras
eller uppehålles, och bör husägaren eller den, som fr
hans räkning utför arbetet, vidtaga nödiga åtgtlrder till
förekommande av olyckshändelser eller olägenhet för all
mänheten i följd av arbetets utförande.
Vid utförande av sådant arbete, som i denna S om
förmäles, ävensom eljest, di arbete utföres i tak till hus,
som äro mer än en våning höga, skall den som utför ar
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FOLKSKOLANS BUDGET 1 LINDOIvIE 1933
När de borgerliga kommunerna tillkom 1863, fortsatte kyrkan att sköta folkskolan. Kyrkoherden
var självskriven ordförande i skolrådet. Från 1932 infördes kommunal folkskolestyrelse i många
kommuner, men en del hade skolråd anda fram till 1951, då den första
kommunsammanslagningen genomfördes
Lindome folkskolestyrelses protokoll börjar 1932, och 1933 föreslogs denna budget.
Kostnaderna för skolan var då c:a 40.000. Häften av detta var lärarlöner, som man fick
statsbidrag för. Fortsättningsskolan fick man också fullt statsbidrag för. 1 Lindome hade inte
lärarna bostad i skolhusen, och då fick de extra betalt i stället. Undervisningsmateriel var
fortfarande billigt, även om de 300 ökades till 400 kr.
Den särskilda utgiften för slöjd beror på att slöjdundervisningen redan under skolrådets tid var en
kommunal angelägenhet. Flickorna hade sedan långt tillbaka fått lära sig sy i skolan, men från
1870-talet kom pojkslöjden och den brukade kommunen bekosta. Ofta utgick bidrag från
Hushållningssällskapet för att verksamheten skulle komma igång. Slöjd- och hantverkskunskap
ansågs förebygga behov av fattigvård.
Fortsättningsskolan efter de sex åren i folkskolan utformades olika i olika kommuner. 1 städerna
utvecklades den snabbt till ett sjunde skolår, sedan till ett åttonde. På landsbygden kunde
flickorna gå en skolkökskurs på några veckor (jfr s 26 f), medan pojkarna lärde lantbruk eller
skogsvård, kombinerat med bokföring, medborgarkunskap och svenska.
Läs vidare i Walter Åshammar, Lindome skolhistoria (1 Vår bygd 1976, utgiven av Nordhal]ands
hembygdsfiirening) och Gunnar Hillerström, Skolor i Lindome (1992).
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NÖJEN 1 LINDOME 1939-53
Enligt en författning 1919 (SFS 1919 nr 256 och 529) fick kommunerna ta ut nöjesskatt vid olika
evenemang, och många kommuner införde detta. Visserligen gick inte alla pengarna till
kommunalkassan, eftersom staten skulle ha sin del, men pengarna kunde liksom hundskatten
användas till ospecificerade ändamål.
För Lindome finns räkenskaper 193 9-53, där man kan utläsa en del om nöjeslivet före TV-åldern.
Folkets Hus och Folkets Park i Annestorp var en flitigt använd lokal, och föreningslivet
blomstrade. Här fanns Lindome idrottsförening, Idrottsklubben Uven, Lindome S D U K (S D U
K Frihet 1952), Lindome S L U från 1940, Lindome schackklubb (1945), Lindome
bordtennissällskap 1944, Lindome skytteförening 1940, 1943, Hällesåkers kvinnliga
gymnastikförening 1944. 1 Folkets Hus omtalas Göta Lejonbiografen 1943-44, där Karl Karlsson
ansvarade för nöjesskatten. E. Egnell, adress Nya Varvet, hade biograf från 1945, och A Jansson
hade biograf från 1942. Tyvärr framgår inte vilka filmer som visades på Torvmossareds täitbio
1948-49.
1940 gästades Lindome av Edvard Karlssons Tivoli från Göteborg och av Axel Anderssons
nöjesfält, 1943 av Lisebergs artistparad 26/2 (arrangör var Hällesåkers idrottsförening). Lindome
arbetarkommun hade arrangemang på Folkets Hus flera gånger och Kållered-Lindome
kommunistiska arbetarkommun 1944. På Torvmossareds festplats roade sig Lindome
bordtennissällskap 6-7/8 1948, dvs troligen var det dans över midnatt. Kållereds sportklubb roade
sig 1944 på Cubis-Fagstad.
1948-51 betalades nöjesskatt för spelautomat på Café Central, och 1949 för spelautomat i
Kiosken Anderstorp. Brandkårens kamratförening samlades årligen i Folkets Hus, som även
utnyttjades av Kungsbacka SLU 1950 och 1951, medan Lindome S L U höll till i Daläng
Skäggered maj-september 1946-47. 1952 omtalas på Folkets Hus Lindome Hyresgästförening,
Lindome socialdemokratiska ungdomsklubb och kvinnoklubb, 1953 Cykelkiubben Master.
Hällesåkers spelmanslag och bastuförening hade arrangemang på Hälleså.kers festplats 1953; var
det dansbanan i Torvmossared som bytt namn?.
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KOMMUNEN STÖDDE IDROTTEN
Kommunernas stöd till föreningslivet startade ofta med idrotten i form av hjälp till att bygga en
idrottsplats. Handlingar från Föreningen Lindome idrottsplats u p a finns i Mölndals
kommunarkiv.
1945 inkom en motion till kommunfullmäktige, som ställde mark till förfogande. Men vid den
här tiden var byggenskapen hårt reglerad. Dels kunde arbetskraften behövas bättre någon annan
stans, dels var det ont om virke. Man måste skaffa tillstånd från länsarbetsnämnden, som var en
nyinrättad statlig myndighet.
För att få medel till bygget sålde föreningen andelar i idrottsplatsen till välvilligt inställda
kommuninvånare. Man anlitade en vandringsrättare från Kungsbacka för att göra en karta.
Ritning till byggnader för ornklädning finns bevarad det är ganska tidstypiska baracker. Idrotten
försiggick givetvis utomhus så långt som till sporthall hade man inte hunnit.
-

-

Vandringsrättaren från Kungsbacka var anställd av hushållningssällskapet för att undervisa
bönderna i nya jordbruksmetoder. Det fanns vandringsrättare även vid hushållningsgillet inom
Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskap (Mölndalsboken s 131), men Lindoine tillhörde
ju Halland. Titeln låter ålderdomlig, och den var från 1800-talet.
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4

ill Kommunalfullmäktige i Lindoine socken,
I,indoml3.

Undertecknad förening får härmed anhålla om att å Lindo:e

ku.mmungårds område, vid lindomeån(se

skiss)

få uppl.tit

plats för byggande av idrottsplats.
Föreningen har trätt i förbindelse med direktör Axel Adler
Göteborg samt Handelsaktiebolaget AUg. Verner & Co.Götebcrg
vilka lovat Itödja föreningen, samt har från Svenska Riks

-

idrottsförbundet inhämtats, att föreningen kan erhålla tips—
medel upptill 2 000 kr.
Arbetet för iordningsställandet av idrottsplatsen tror sig
föreningen säkerligen kunna utföra genom frivillig arbets
kraft.
Pöremingen har även för avsikt att bygga ett klubbhus med
inrymd bastu, som även eventuellt skulle upplåtas för all
mänheten.
Vid plaseringen av idrottsplatsens läge bar hänsyn tagits
till att få denna så centralt som möjligt, så att även
Hällesåkers idrottsorganisationer skall kunna utnyttja den
samma.
Föreningen vore tacksam för et snabbt behandlande av frågan
emedan föreningens nuvarande fotbollsplan är uppsagd i och
med årets slut.
Lindocne den 31/5 1945.
Lindome 1drott’Otto Eliasson
Ordförande.

/
V.Benne

rd.

Sekreterare.
Bil.
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ARKIVADRESSER
Riksarkivet: postadress Box 12541 102 29 Stockholm. Besöksadress Fyrverkarbacken 13-17 i
Stockholm (tel. 08/7376350) samt Arningefihialen Mätslingan 17 187 66 Täby tel. 08/6309233
SVAR Ramsele (mikrofihn av kyrkoböcker m m): postadress Box 160 880 40 Ramsele
Besöksadress Arkiv- & Kulturhuset Ramsele (tel. 0623)72500)
SVAR Sandslån (NAD-skivan) tel. 06 12/50580)
Krigsarkivet: postadress 115 88 Stockholm, besöksadress Banérgatan 64, tel. forskarexpeditionen
08/7826985
Stockholms Företagsarkiv: postadress Box 92003 120 06 Stockholm, besöksadress Hammarby
Kajväg 30 tel. 08/7729900
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) Stockholm: postadress Box 1124
Stockholom, besöksadress Upplandsgatan 5, tel. 08/4546500

11181

Göta hovrätts arkiv: postadress Box 2223 550 02 Jönköping, besL5ksadress Lantmätargränd 2
tel. 036/156564, öppet må-fre 9-12, 13-15
Landsarkivet i Göteborg: postadress Box 19035 400 12 Göteborg, besöksadress Geijersgatan 1
tel. 031/7786800, e-post landsarkivet @landsarkivet-goteborg.ra.se
Landsarkivet i Lund: postadress Box 2016
220 02 Lund, besöksadress Arkivgatan 1/
Dalbyvägen 4 Lund, tel. 046/197000, e-post landsarkivet@landsarkivet-Iund.ra.se
Region- och Stadsarkivet Göteborg: postadress Box 2154 403 13 Göteborg, besöksadress
Otterhällegatan 5, tel. 03 1/179545, e-post arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se
Lantmäteriet 1 Göteborg: arkivservice tel. 031/7018532, postadress Box 2234 403 14 Göteborg,
besöksadress Lilla Badhusgatan 4
Kommunarkivet i Mölndal Stadshuset, Göteborgsvägen
kommunstyrelsen @molndal.se
Mölndals kyrkoarkiv Mölndals torg
@svkyrkan.se

1

tel.

11-17 tel.

03 1/7765457,

e-post:

03 1/677013, e-post:

molndals.samfallighet

Föreningsarkivet Mölndal: Mölndals museum Kvarnbygatan 12 431 34 Mölndal tel. 031/272559
Bohusläns Föreningsarkiv: postadress Box 403 451 19 Uddevalla, besöksadress Bohusläns
Museum, Museigatan 1, tel. 0522137011 eller 656503
Folkrörelsearkivernas arkiv i Norra Halland: postadress Fästningen 432 44 Varberg, tel.
0340/18520 vx, besök efter överenskommelse
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