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Månadens arkivhandling 2001
Januari / Mars / Maj / Oktober

Inledning

Ett axplock ur
12 mil handlingar!
Regionarkivet är ett av Sveriges största arkiv med ungefär
12 mil handlingar i Göteborg och Vänersborg och 13 terabyte
elektroniska handlingar. Varje år växer beståndet med mer än
tusen hyllmeter pappershandlingar och många elektroniska
arkiv.
Under åren 2001 till 2018 fanns avdelningen Axplock ur
arkiven på Regionarkivets webbplats. När arkivarierna stötte
på en intressant arkivhandling i sitt dagliga arbete skrev de
en kort text kring den som publicerades tillsammans med en
eller flera bilder. Det fanns inget särskilt tema eller sammanhang – det var just ett slumpmässigt axplock ur Regionarkivets stora bestånd.
När Regionarkivet övergick till att publicera arkivhandlingar
på Instagram 2018 ville vi samla ett urval av de äldre axplocken ur arkiven i en publikation. Många forskare har glädje av
texterna och bilderna som en ingång till våra arkiv och här
kan vi visa bilderna i större format och med tydliga källhänvisningar. Texterna är i huvudsak oredigerade.
Vi önskar trevlig läsning och hoppas att du hittar något som
intresserar just dig! Du är välkommen att kontakta oss och
besöka någon av våra expeditioner i Göteborg och Vänersborg om du vill fördjupa dig i något av ämnena som tas upp.
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Månadens arkivhandling: Januari 2001
Hans Hedlunds skissritning
till stadsarkiv i Göteborg 1904

Hans Hedlunds
skissritning till
stadsarkiv i
Göteborg 1904
I mitten av 1800-talet fanns det många arkivhandlingar utspridda över landet men det fanns bara
arkivinstitutioner i Stockholm - Riksarkivet och
Krigsarkivet. 1869 påbjöd Kunglig Majestät, det
vill säga regeringen, att häradsrätternas arkiv på
landsbygden före 1734 skulle lämnas till Riksarkivet. Samtidigt skulle landshövdingarna ta reda
på hur stadsdomstolarnas arkiv förvarades. De låg
i regel i rådhuset i varje stad. Förvaringen i Göteborg godkändes 1872.
1881 motionerade stadsfullmäktiges ordförande
konsul J J Ekman om ett anslag för att bringa
ordning i stadens arkiv, som då ansågs omfatta inte
bara kommunala styrelser som drätselkammaren
utan även rådhusrätten och poliskammaren. Vissa
ordningsarbeten utfördes.
1899 inrättades det första landsarkivet i Vadstena,
och 1902 påbjöd regeringen att äldre handlingar
från domstolar och länsstyrelser i de västsvenska
länen skulle skickas till Vadstena. Göteborgs
stadsfullmäktige tyckte Vadstena låg alldeles för
otillgängligt, och det ansåg man i Älvsborgs och
Skaraborgs län också. I Göteborg startade 1903
grosshandlare Axel Carlander, känd som framgångsrik delägare i Gamlestadens textilfabrik, en
diskussion i stadsfullmäktige om att inrätta ett
stadsarkiv, där både de handlingar som man betraktade som kommunala och eventuellt vissa statliga arkiv som länsstyrelsen och domkapitlet skulle
kunna förvaras. Göteborg skaffade dispens från

Månadens arkivhandling: Januari 2001
Hans Hedlunds skissritning
till stadsarkiv i Göteborg 1904

staden inköpt. Till denna byggnad finns ingen
fasadritning bevarad, men planritningar finns.
Byggnaden kunde göras med tre, fyra eller fem
våningar, beroende på om man enbart skulle ha de
kommunala arkiven eller även inhysa de statliga.
Kommunens arkiv (inklusive rådhusrätt och poliskammare) beräknades då till cirka 3 000 hyllmeter,
men med länsstyrelse, domkapitel med mera blev
det nästan 5 000. Idag har Göteborgs Stad drygt
40 000 hyllmeter handlingar i Regionarkivet på
Otterhällegatan.
Riksarkivarien hade inget att invända mot att flytta
hela Vadstena landsarkiv till Göteborg, eller i varje
fall handlingarna från Västra Sverige (Halland tillhörde landsarkivet i Lund). Han hade heller inga
större invändningar mot ritningarna till ett stads-

arkiv på Köpmangatan som han granskade 1906.
Men så svängde åsikterna och det blev i stället
ett nytt landsarkiv för Göteborgs och Bohus län,
Älvsborgs län, Skaraborgs län och Värmland på en
stor tomt i stadens utkant som Göteborg skänkte.
Dessutom bidrog staden med 150 000 kronor till
byggnadskostnaden mot att man fick förvara de
kommunala arkiven i den nya institutionen.
På 1950-talet hade den kommunala förvaltningen
vuxit så kraftigt att man upprättade ett eget arkivkontor, som på 1960-talet började byggas ut till ett
stadsarkiv som 1994 fick landets modernaste lokaler på Otterhällegatan 5. När Västra Götalandsregionen bildades 1999 slogs stadsarkivet ihop
med landstingsarkiven och blev Regionarkivet för
Västra Götlalandsregionen och Göteborgs Stad.

leveransskyldigheten till Vadstena. Ett alternativ
till stadsarkivet i Göteborg var att staten inrättade
ett landsarkiv där, och att staden fick placera sina
handlingar på den institutionen. Antingen skulle
man ha ett stadsarkiv med statligt byggnadsbidrag
eller ett landsarkiv med kommunalt bidrag, huvudsaken var att arkiven inte hamnade i Vadstena.
1904 gjorde göteborgsarkitekten Hans Hedlund
ritningar till stadsarkiv (Göteborgs stadsarkivs
ritningssamling A 6227) i form av en tillbyggnad
till Stadsbiblioteket i hörnet Vasagatan-Sprängkullsgatan, som samma arkitekt ritat på 1890-talet.
Överbibliotekarie Lars Wåhlin, som jämte Axel
Carlander, professorn i historia vid högskolan
Ludvig Stavenow och rådman Siljeström utredde
arkivfrågan, ansåg att ett arkiv utnyttjades bäst om
det fanns ett bibliotek nära tillgängligt. Lustigt
nog blev stadsarkivet på 1950-talet inhyst i gamla
stadsbiblioteket, sedan boksamlingarna flyttats till
det nya universitetsbiblioteket i Renströmsparken.
Ett annat förslag till förvaring av stadens arkiv
var källaren på Sahlgrenska huset, Norra Hamngatan 14, som staden köpt av det företag där
Axel Carlander var delägare. Men lokalerna ansågs olämpliga. Hedlund ritade också en separat
byggnad i nationalromantisk stil för stadsarkivet vid Vasagatan mittemot stadsbiblioteket
(ritningssamlingen A 6231). En variant var att
bygga ett stadsarkiv i Nordstaden vid Köpmansgatan, på två tomter bakom Kristine kyrka, som

1

1. Göteborgs Stadsbibliotek, fasad mot öster efter utvidgningen
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källhänvisning:
1. A 6227
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Månadens arkivhandling: Mars 2001
Köks- och städpersonal vid Vänersborgs
lasarett agerade för höjd lön 1920

Månadens arkivhandling: Mars 2001
Köks- och städpersonal vid Vänersborgs
lasarett agerade för höjd lön 1920

Köks- och
städpersonal vid
Vänersborgs lasarett
agerade för höjd lön
1920

De löner som Älvsborgs läns landsting beslutat
för den kvinnliga ekonomipersonalen vid länets
sjukvårdsanstalter var verkligen inte höga, även
om man måste komma ihåg att penningvärdet var
helt annorlunda och att de troligen hade kost och
logi också (sjukhusen brukade ha personalbostäder, eftersom de flesta yrkesarbetande kvinnorna
var ogifta). En kvinna som gifte sig kunde fram
till 1939 sägas upp från sin tjänst. Gifta kvinnor
skulle ägna sig åt hem och barn och inte ta jobben
från männen. I det här fallet var det dock arbeten
som säkerligen inga män ville ha. Kokerskan hade
60 kronor i månaden, de övriga (köksa, städerska,
diskerska, sömmerska, biträden och baderska)
hade 40.
På den privata arbetsmarknaden kunde kvinnorna möjligen strejka sig till bättre lön, men strejk
var inte tillåtet inom den offentliga sektorn. De
kvinnor som arbetade på Vänersborgs lasarett
hittade en annan utväg. De sade upp sig allihop.
Styresmannen måste då skriva till direktionen
- varje lasarett hade egen direktion på den tiden och anhålla att få göra kraftiga lönehöjningar för
att få någon personal. Det hade inte gått under en
arbetslöshetsperiod men det fungerade tydligen

1920. Inga arkiv berättar om hur denna aktion
växte fram. Kvinnorna måste ju ha gjort upp att
alla sade upp sig samtidigt, för att ledningen skulle
bli tillräckligt skakad. En uppsägning i taget hade
inte gjort samma verkan, fast kokerskan hade
flyttat redan i september 1918. Men sådana privata
diskussioner berättar inte arkiven om och de som
var med 1920 kan inte längre berätta. Möjligen
kan man hitta någon notis i lokalpressen (Elfsborgs Läns Allehanda), men eftersom det knappast var någon fackföreningsaktion kan allt ha
försiggått i tysthet. De nya lönerna ser inte särskilt
höga ut heller, men en ökning från 60 till 100 kronor i månaden för kokerskan var en stor höjning i
procent räknat. De andra fick 15 kronors höjning,
från 40 till 55 kronor, utom andra diskerskan som
fick nöja sig med fem kronor mer i månaden.
Höjningarna gällde bara ”under tiden intill dess
nästkommande landstings beslut i hos detsamma
under utredning varande löneregleringsfråga berörande länets samtliga 29 sjukvårdsanstalter.” Det är
alltså mycket möjligt att lönerna sänktes igen, när
arbetslösheten ökade.

1

Skrivelsen finns i Vänersborgs lasarett volym AI:
86 i Regionarkivet Vänersborg
1. Löner som Älvsborgs läns landsting beslutat 1914-18
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källhänvisning:
1. Vänersborgs lasarett AI: 86
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Månadens arkivhandling: Maj 2001
Bromö glasbruk i Vänern på en prislista 1859

Bromö glasbruk
i Vänern på en
prislista 1859

Det tredje Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg var
den cirkelformade byggnad som kallas Sociala
huset där nu lärarhögskolan finns. Det ritades av
göteborgsarkitekten Victor von Gegerfelt, som
också ledde byggnadsarbetena. Huset började byggas 1849 och stod färdigt 1855. 1859 behövde man
köpa fönsterglas, kanske till den förrådsbyggnad
av sten som var färdig för besiktning den 6 juni
1860. Bygg- och murmästare A Krüger, snickaremästare August Bark (delägare i snickerifabriken
Bark & Warburg som låg på Trädgårdsgatan innan
den expanderade och flyttade ut till Smala Vägen,
senare Första Långgatan) i närvaro av stadsbyggmästaren H J Strömberg och snickaremästare
J Sahlin, ombud för sjukhusdirektionen, skulle
förrätta besiktningen. I sjukhusarkivet ligger kvar
några priskuranter från olika företag 1859. Ett av
dem var Bromö glasbruk.

1762 fick Johan Schytz Kunglig Majestäts tillstånd
att anlägga ett glasbruk där. Han avsåg att använda stenkol i stället för ved, som var en bristvara i
göteborgstrakten, och aska av sjötång i stället för
importerad soda. Metoden att tillverka soda av
sjötång hade prövats av den mångfrestande göteborgsköpmannen Peter Bagge, som var kompanjon med Johans far Samuel Schytz. Peter Bagge
bosatte sig 1778 på en egendom i Västergötland
men var 1793 jämte göteborgsköpmannen William Chalmers en av de drivande krafterna bakom
bygget av Trollhätte kanal. Peter Bagges bror Carl
Bagge drev sedan 1796 glasbruket framgångsrikt
och byggde ut verksamheten. 1803 tröttnade han
och lade ner bruket enligt Fredberg, Det gamla
Göteborg. Några vackra glas finns på Göteborgs
stadsmuseum (bild i Fredberg) men huvudsakligen
tillverkades buteljer och annat bruksglas.

Bromö (även stavat Brommö) är en ö i Vänern
nordöst om Mariestad, skild från Torsö genom
ett sund som var farled för fartyg som skulle gå
vidare i Göta kanal till Östersjön och Stockholm.
Det kanske låter litet avlägset från Göteborg, men
Bromö glasbruk var faktiskt ett Göteborgsföretag
som 1803 flyttades från Klippan till Bromö.

Men glasbruket vid Klippan lades inte ner utan
flyttades till det skogrika Bromö, dit det då gick att
nyttja sjötransport genom den nybyggda Trollhätte kanal. Bromön köptes 1803 av Carl Bagge
och landshövdingen i Göteborg Sam. af Forselles,
och glasbruket flyttades. 1813 såldes glasbruket
till kommerserådet Berndt Harder Santesson
(1776-1862), som var en av Göteborgs storföretagare - kommerseråd liksom Carl Bagge. Santesson
samarbetade med Baltzar von Platen och satsade
sin stora förmögenhet i bygget av Göta kanal,

Klippans glasbruk låg på området för den gamla
Älvsborgs fästning. Fästningen raserades till stor
del för att få material till den nya fästningen som
började byggas på Kyrkogårdsholmen redan 1653.

Månadens arkivhandling: Maj 2001
Bromö glasbruk i Vänern på en prislista 1859

som åsamkade honom stora skulder. 1836 sålde
Santesson två tredjedelar av Bromö till glasbruksintressenterna, som står för prislistan 1859.
Santesson själv bodde i Chalmerska huset
Södra Hamngatan 11.
Den vackra bilden av Bromö glasbruk 1859 visar
förmodligen en förskönad bild av bruket, men
samtidigt brukade man vara ganska noggrann med
byggnaderna på sådana reklambilder. Ägarna var

1
1. Prislista från Bromö glasbruk på vitt fönsterglas från 1859
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stolta över sina företag och röken ur skorstenarna
visade aktivitet. De två väderkvarnarna kan ha satts
dit som dekoration. Tre segelfartyg och ett fartyg
försett med skovelhjul ligger redo att frakta glas
till lagret i Göteborg.

källhänvisning:
1. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg (–1916) F1a:9
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Månadens arkivhandling: Oktober 2001
Elfängens snickeris vackra räkning
till Billströmska folkhögskolan 1899
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till Billströmska folkhögskolan 1899

Elfängens snickeris
vackra räkning
till Billströmska
folkhögskolan 1899
I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var
det många företag som prydde sina fakturor med
bilder. Ibland var det dekorativa blomsterslingor,
ibland var det bilder av varor men ofta var det
bilder av fabriksbyggnaderna. Snickerifabriker hade
ofta sådana bildvinjetter. De kunde användas både
på räkningar och på brevpapper. Det var en form av
reklam. Ägarna var stolta över sina byggnader och
ville gärna visa upp dem. På bilderna blev de ofta
litet större och mycket prydligare än i verkligheten.
Billströmska folkhögskolan på Tjörn köpte trä
från Elfängens snickerifabrik 1899. Räkningen
ligger bland 1899-1900 års betalda räkningar i
Billströmska folkhögskolan G 4:3. Fabriken uppe
i Älvängen vid Göta älv avbildades med skylt. Två
olika fartyg ligger vid kajen, en ångare med rök ur
skorstenen och en segelskuta. Det ryker kraftigt
ur fabrikens skorsten också för att visa aktivitet. I
bakgrunden syns brädstaplarna och ett tåg för att
markera att företaget även hade goda transportmöjligheter till lands genom Bergslagsbanan.
Huvudkontoret låg i Göteborg på Lilla Korsgatan 2, och dörren har också fått komma med på
bilden. Enligt Göteborgs Handels- och Industrikalender 1909 hade innehavaren Nathan Persson
även upplag på Vikingsgatan på Hultmans holme,
troligen ganska nära intill platsen för det senare
landstingshuset för Göteborgs och Bohuslän. 1917
hade Nathan Persson efterträtts av Joseph Persson
och firman hade flyttat till Kämpegatan nr 2 på

Hultmans holme, men tillverkningen låg kvar i Älvängen. På Hultmans holme fanns gott om företag
i snickeribranschen.
Det fanns många tryckerier i Göteborg som gjorde
firmatryck. Meyer & Köster var det äldsta och
mest etablerade, sedan kom Göteborgs Lithografiska, som drevs av Hugo Brusewitz. Båda dessa
var kapabla att trycka lika vackra fakturabilder som
de ledande tryckerierna inom området, i Jönköping och Norrköping (för tändsticksindustrin
och textilindustrin). Elfängens snickeri anlitade
en tryckare i Göteborg som bara verkade några
år kring sekelskiftet 1900 men åstadkom en del
utsökta bilder. Under adressatens namn står Litografiska Anstalten Runan (L Baltzer). Konkurrensen var hård och L Baltzer kunde inte hålla igång
sitt företag så länge. Men han hade en speciell stil
på sina dörrar, som känns igen från fakturabilder
hos andra samtida snickeriföretag i Göteborg.
Runan hade en tecknare med initialerna F Bj, som
förekommer på några av bilderna, dock inte den
från Elfängen.
Ångaren Lysekil fraktade bräderna från Göteborg
till Stockevik på Tjörn. Fraktsedeln är också dekorerad men av ett annat tryckeri, John Antonssons
i Göteborg. Både järnvägsfraktsedlar och fartygsfraktsedlar brukade ha små trevliga bilder, men
det är ju inte alla arkiv som låtit dem ligga kvar.
Papperskvalitén är i regel dålig, men de har dock
klarat sig i 100 år.

1

källhänvisning:
1. Billströmska folkhögskolan G4:3
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Månadens arkivhandling: Januari 2002
Göteborgs vågtaxa för 1784
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Göteborgs vågtaxa för 1784

Göteborgs
vågtaxa för
1784

1

Avgifter på handel var en gammal inkomstkälla
för regenter och städer. I arkivet från Kungliga
Styrelsen för hamn- och elfarbeten (i Göta älv och
Göteborgs hamn) finns en prydlig avskrift av dels
de avgifter på import och export som skulle betalas
till Göteborgs fattighus enligt privilegium 1726,
dels en vågtaxa för 1784.
Exporten 1726 bestod mest av järn, trä och tjära,
det vill säga varor som producerats inne i landet
och utskeppades via hamnen i Göteborg. Bland
importvarorna 1726 finns många som var nödvändiga för hushållen i staden: salt, spannmål, kött, sill
och olika sorters fisk, smör, ost, lin, hampa, stenkol
och kryddor. Men det kom också tobak, vin och
brännvin. För vin och brännvin fick fattighuset
fyra öre silvermynt per oxehuvud (ett oxehuvud

var 70-80 kannor eller 183-235 liter beroende
på innehållet). Avgifterna gav fattighuset goda
inkomster och dess kassa fungerade i mitten av
1700-talet som bank, där stadens invånare kunde
låna pengar mot skälig ränta.
Vågtaxan upptar många lätt igenkännliga varor till
exempel kryddor, dun, elfenben, flädersaft, mannagryn, ris, medvurst, vita bönor och torkad frukt
men också en del medicinalväxter och färgämnen
som är helt okända numera. Färgerna behövdes
i den växande textilindustrin. Rabarber importerades som läkemedel. Den fördes till Sverige av
ostindiefararna och började odlas i landet i början
av 1800-talet. Huvudhår importerades 1784 - än
var inte perukernas tid förbi.

2

källhänvisning:
1. Styrelsen öfver Göteborgs hamn- och elfarbeten F1:1
2. Styrelsen öfver Göteborgs hamn- och elfarbeten F1:1
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Månadens arkivhandling: Mars 2002
Sjukstugan i Billingsfors,
ritning 1907 för tillbyggnad
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Sjukstugan i
Billingsfors, ritning
1907 för tillbyggnad

Landstingen ansvarade från 1863 för att sjukhusen
fick tillräckliga medel. Driften sköttes av lokala
direktioner som årligen lämnade in en ekonomisk
redogörelse. Vid utvidgning av verksamheten
motionerade ofta någon landstingsman från orten
som engagerat sig i frågan. Älvsborgs stora län
hade lasarett i Borås och Vänersborg, men ganska
tidigt framkom önskemål om sjukstugor på andra
orter för att de sjuka inte skulle behöva resa så
långt. Alingsås ville ha filial- eller reservlasarett
1872, men eftersom Ulricehamn, Svenljunga och
Skene också ville ha sådana, avslogs motionen.
Samma år framlade folkskollärare Helin, ledamot
för Vedbo härad, ritningar och kostnadsförslag till
en sjukstuga i Billingsfors i norra Dalsland, som
skulle byggas i närheten av provinsialläkarbostaden vid Billingsfors bruk. Landstinget hade 1871
anslagit 6 000 riksdaler till bygget men lovade
inget till driften. Sjukstugan byggdes 1873-74 med
bidrag från landstinget och fru B Waern. Bruksägare Wilhelm Waern på Baldersnäs var landstingsman för Vedbo och valdes även till riksdagsman
i Förstakammaren 1875, men avled kort efteråt.
Wilhelm Waern föreslog 1874 att landstinget
skulle bidra till vård och underhåll av patienter vid
Billingsfors sjukstuga med 1 000 kronor per år,
vilket under diskussionen ändrades till 600 kronor
och beviljades. 1875 inrättades en särskild direktion för Billingsfors sjukstuga, men landstinget
ville inte att den skulle bli en filial under Vänersborgs lasarett.

Bohuslandstingets protokoll 1885 innehåller en
utförligare beskrivning av sjukstugan i Billingsfors
än vad man hittar i Älvsborgs landstings protokoll.
Beskrivningen ingick i medicinalrådet O F Hallins
tryckta redogörelse för olika sjukstugor i landet.
Enligt denna hade verksamheten börjat 1/6 1875.
Åtta kommuner i Vedbo härad lämnade bidrag till
sjukhuset, och invånare från dessa kommuner hade
rätt att tas in där. Patron Waern donerade 1875
10 000 kronor, vars ränta skulle tillfalla sjukhuset
så länge landstinget gav bidrag. Eftersom sex procent var en vanlig ränta, torde Waern ha bidragit
med lika mycket som landstinget gav i anslag
1874.
Sjukstugan hade ett rum för kvinnliga och ett för
manliga patienter. På vinden fanns två gavelrum
för enskilda patienter, som betalade 1:20, dubbelt mot avgiften på allmänt rum. Uppvärmning
skedde genom fyra fyrkantiga vita kakelugnar.
Badrummet fick ånga från ångpannan i köket, och
inomhus fanns en Marinosklosett för patienter
som inte kunde gå till avträdet utomhus.

1

Eftersom de ritningar som skollärare Helin framlade 1872 inte finns kvar, får man nöja sig med
denna beskrivning. Den äldsta ritningen i landstingets arkiv från 1907 gäller en tillbyggnad. Den
gjordes av Carl P Carlsson i Långbron, förmodligen en lokal byggmästare.

källhänvisning:
1. Älvsborgs läns landsting Billingsfors sjukstuga C 8785:5
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Ritning till arbets- och
fattigförsörjningshus
i Uddevalla 1866
Fattigvården blev en av den borgerliga kommunens viktigaste uppgifter från 1863. Början hade
gjorts redan 1847, då man i socknen kunde välja
en fattigvårdsstyrelse där inte prästen var självskriven ordförande. Många församlingar fortsatte
dock med det gamla systemet, där sockenstämman
och prästen skötte fattigvården, till 1863.
I landstingen, som sammanträdde första gången
i september 1863, satt många kommunalordföranden. För dem var det naturligt att ta upp
fattigvårdsfrågan på länsplanet. I de tre västsvenska
landstingen, som idag ingår i Västra Götalandsregionen, kom motioner om att landstinget skulle
inrätta arbetshus eller tvångsarbetsanstalter. Där
kunde kommunerna placera arbetsföra fattiga män,
som inte ville eller kunde försörja sig genom att
ta årstjänst utan krävde fattighjälp av kommunen,
när tillfälliga arbeten tog slut. Det gällde att stävja
tiggeri och lättja enligt motionerna.
Landstinget i Göteborgs och Bohus län beslutade
redan 1863 att inrätta ett arbetshus. En kommitté
tillsattes; arbetshuset skulle 1864 kombineras med
ett barnhem. 1865 kom en motion från Paul Berg,
ordförande i Uddevalla stadsfullmäktige och även
landstingsledamot, att inrätta arbetshuset på Kuröds egendom utanför Uddevalla. Där kunde man
hyra 14 rum, 2 kök och uthus för 500 riksdaler om
året. Enligt Bäve husförhörslängd 1861-65 bodde
på Övre Kuröd då herr Gudmund Oscar Bagge
(född 1814), sedan 1856 gift med Johanna Elisabeth Berg (född 1826).
Bland landstingets handlingar 1865 (Landstingets centrala kansli A IAB:2) ligger dessa vackra

ritningar gjorda av byggmästare S Andersson i
Uddevalla, daterade 1 augusti 8 1865. Han ritade
också Uddevalla lasarett 1864, men de ritningarna lånades ut, troligen till en annan lokal byggmästare, och försvann ur arkivet. Ritningarna till
arbetshuset blev kvar därför att projektet lades ned.
Köpmansfursten James Dickson i Göteborg satt
i landstinget som ägare av Billdals gård i Askim.
Han protesterade skriftligen mot tanken på ett
länsarbetshus, eftersom ett sådant inte kunde
utnyttjas av de flesta kommuner. Ett arbetshus i
Uddevalla var givetvis av föga intresse för fattigvården i Askim.

1

Landstinget i Älvsborgs län fick också motioner
om arbetshus 1863 men tyckte projektet var
för dyrbart. I Skaraborgs landsting föreslog
J Beckmansson i Madängsholm, Dimbo, 1867
en arbetsinrättning där intagna skulle syssla med
stenarbeten, utdikning av mossar, beredning av
bränntorv med mera. Motionen föranledde ingen
åtgärd, men 1868 kom rådmannen Otto Brummer
i Falköping med ett förslag om arbetsinrättning,
på central ort i länet, gärna i Skövde. En kommitté tillsattes men ärendet avskrevs följande
år. 1871 återkom Brummer med förslag om en
tvångsarbetsanstalt i norra och en i södra delen av
Skaraborgs län. Landstinget beslutade att avvakta
1871 års fattigvårdslag. Denna lag skärpte avsevärt
villkoren för att få fattighjälp från kommunen
och tog bort överklagningsrätten till länsstyrelsen. Kommunen behövde bara ge hjälp till sjuka
och till föräldralösa barn. Staten inrättade senare
tvångsarbetsanstalter, så landstingens intresse för
fattigvårdsområdet bortföll.

2

1. Ritning till arbets- och fattigförsörjningshus i Uddevalla 1866
2. Ritning till arbets- och fattigförsörjningshus i Uddevalla 1866
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källhänvisning:
1. Skaraborgs läns landstings centrala kansli AlAB:2
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En behandlingsjournal
vid Sahlgrenska
skriven av
Per Dubb 1782
Sahlgrenska sjukhuset började sin verksamhet
1782. Dess förste styresman, läkaren Per Dubb,
skrev 1782-83 en utförlig patientjournal, som är
av stort medicinhistoriskt intresse. Fortfarande
regerade vätskeläran, den så kallade humoralpatologin, men Dubb gjorde sina egna iakttagelser av
patienternas symptom. Han var villig att erkänna
att naturen kunde läka utan doktorns hjälp, han
satte spansk fluga och fontanell (det vill säga ett
sår som hölls öppet och skulle suga ut det onda ur
kroppen). Han prövade också diverse örtmediciner,
till exempel de giftiga växterna odört (conium)
eller stormhatt (aconitum) som ibland hade god
effekt.
Den här journalanteckningen gäller 33-åriga
Ingeborg Torngren som skrevs in 27 mars, 1782
som gratispatient. Medellösa behövde inte betala
vistelsen på sjukhuset, vilket finansierades genom
donationen i Niclas Sahlgrens testamente. Många
patienter låg inne flera månader, liksom Ingeborg.
Hennes journal är den enda som omtalar elektrisk
terapi, som var en nyhet på den tiden. Dubb gav
med tvekan diagnosen Oedema scirrhodes.
”Det är svårt at namngifva denna sjukdom; för 7 år
sedan stadnade hennes menstrua utaf förkylning,
en flussfeber fölgde derpå, hvarefter högra benet
började svälla utan värk eller rodnad; men ehuru
färgen på huden var oförändrad var svullnaden ej
mjuk och lämnade ingen grop för intrykta fingret,

hela benet ifrån foten till knä var svullet men i
synnerhet smalbenet; hon hade brukat åtskilligt
äfven Electriciteten 1778 både med gnistor och
stötar, men allt utan värkan; smalbenets peripherie
var 28 tum (=drygt 70 cm); 1780 började menstrua
åter visa sig men oordentligt både til perioder och
mängd; och för et år sedan började hon kjänna
värk i benet, med ristningar mot väderskiften och
då hon skulle gå. Man började curen med afförande (det var rutin på sjukhuset) och sedan dageligit
af pulvis alterans Svec. med Extr. Conii interae
samt varma bakningar med herba conii och dess
Decoct. Efter 14 dagar var svullnaden ansenligt
minskad och dessutom mycket mjukare, man trodde at jämte denna resolverande medecinen kunna
uträtta någodt med en stor fontanell på smalbenet,
som sattes med causticum salinum; den suppurerade (vätskade) någodt men höll sig sedermera
nog torr, den igenläktes och i stället sattes en dylik
nedan om knät, men med den gick det på samma
sätt. Efter 2 månader började man at linda benet
hel hårdt i 2 dagar och at i 2 dagar ymsom bada
det med det vanliga conium; invärtes medicinen
continuerades - denna method lyckades fullkomligen, så at efter andra 14 dagar var benet nästan
så smalt som det andra; i detta tilstånd förblef det;
Hon tillstyrktes at ständigt nyttja en påsnörd stiblette (stövlett), och lämnade sjukhuset nögd och
glad den 9 juli.”

1

1. En behandlingsjournal vid Sahlgrenska skriven av
Per Dubb 1782.
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källhänvisning:
1. Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg (-1916) D3a:1
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Materialinköp för
Alingsås lasarett 1909

1

I volym E V:1 i arkivet från sjukvårdsinrättningarna i Alingsås, som förvaras i Regionarkivet Vänersborg, finns en mängd prospekt inskickade under
maj månad 1909 till sysslomannen, före detta
styckjunkaren J Hwatz på Göta artilleriregemente
på Kviberg utanför Göteborg. Han ansvarade för
materielinköpen till det nya sjukhuset. Göteborgs
Jernsängsfabrik skickade flera vackra färgbilder på
sängar med mera och erbjöd sig även att förbättra
modellerna om herrar läkare hade några synpunkter på dem. Men även en järnhandel i Alingsås,
Gustaf Engbergs Eftertr. (innehavaren hette Nils
Börjeson) lämnade in anbud på sängar, bifogade
färgbild och meddelade att man nyss levererat
sängar till Uddevalla lasarett. Hwatz beställde
en mängd husgeråd från Engbergs, bland annat
kastruller och kittlar av koppar som fanns både
i fabriksvara och handgjorda, bestick och bröd-

knivar. Men han avstod från ljusstakar, eftersom
det fanns elektriskt ljus på lasarettet. Den amerikanska snabbkopieringsmaskinen Rapid drevs
för hand och var en mycket avlägsen förfader till
dagens kopieringsmaskiner. Remingtons erbjöd
en kopieringsmaskin som antingen drevs för hand
eller med elektricitet. Meyer & Köster i Göteborg
erbjöd olika typer av inbunda patientliggare, som
fördes för redovisning av patientavgifter. Från
Rosengrens Kassaskåpsfabrik köptes ett skåp som
knappast var av samma dimension som kassavalvet på bilden, men ändå säkert gav gott skydd för
sysslomannens handlingar.

2

1. Denna säng kunde lasarettet i Alingsås inhandla
1908 från Gustaf Engbergs Eftertr i staden.
2. Dessa sängar erbjöd Göteborgs Jernsängsfabrik
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källhänvisning:
1. Sjukvårdsinrättningarna i Alingsås E5:1
2. Sjukvårdsinrättningarna i Alingsås E5:1
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4

3

3. Kopieringsapparaten Rapid drevs enbart med handkraft
4. Prisförslag på kassaskå.
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källhänvisning:
3. Sjukvårdsinrättningarna i Alingsås E5:1
4. Sjukvårdsinrättningarna i Alingsås E5:1
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Göteborgs
hamnstyrelses
fotografier
Göteborgs hamnstyrelse har efterlämnat ett omfattande arkivmaterial. Hamnen anlitade ofta fotografer för att dokumentera verksamheten, vilket
har resulterat i en stor fotosamling. Bland annat är
industrifotografen Sven Sjöstedts bilder värda att
uppmärksamma. De ger en bra inblick i hamnens
vardag under 1930- och 1940-talen, och motiven
består av hamnarbetare, maskiner, byggnader och
naturligtvis också fartyg. Miljöer som för dagens
betraktare ter sig nästan exotiska.

1

Bild 1 är från den stränga krigsvintern 1940 då
Finland utkämpar ett försvarskrig mot Sovjetunionen och Norge snart blir ockuperat av Tyskland.
I förgrunden syns Svenska Amerikalinjens passagerarbåt Drottningholm, och man ser på fartygens
tydliga nationalitetsbeteckningar att det råder krig
utanför Sveriges gränser. Mängden is är påfallande och isbrytaren Göta Lejon har fullt upp denna
vinter.

2

Bild 2, Fotografiet med bilarna, är taget i Frihamnens magasin 14 i augusti 1937. Det är nyimporterade personbilar som snart ska ut på de svenska
vägarna. Bilmärkena är av skilda slag; Mercedes,
Adler och längst bak Chevrolet. Många av de här
bilarna kommer att bli konverterade för gengasdrift under det kommande kriget, alternativt blir
uppställda i garage tills kriget är över.
Bild 3 är tagen i Sannegårdshamnen i september
1939. Kollossning var förr en vanlig syn i Göteborgs hamn. Notera järnvägsvagnarna som är
placerade på en pråm invid fartyget. I bakgrunden
skymtar Ramberget.

3
1. Vinterbild 1940
2. Bilar i Frihamnen (bilden är beskuren)
3. Kollossning i Sannegårdshamnen
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källhänvisning:
1. Hamnstyrelsens arkiv:K37a:3
2. Hamnstyrelsens arkiv:K37a:1
3. Hamnstyrelsens arkiv:K37a:1
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Sommarbostäder i
Askims kommun

När järnvägen mellan Göteborg och Särö blev klar
1903 var det lätt att ta tåget mellan Göteborg och
Askim. Då började göteborgarna skaffa sig sommarbostäder i norra Askim och Hovås. I Hovås
villastad byggdes också åretruntbostäder, den första
tillkom 1905. R O Swensson gjorde 1910 en vacker skiss till villa Lenander i Hovås. En kontorist
eller poliskonstapel kunde ha råd med sommarstuga i Askim. Fröken Frida Schröder, som hade
kortvaru- och manufakturaffär på Haga Nygata
12 i Göteborg, hade tydligen också inkomster som
räckte till sommarbostad. Hennes villa i Hovås var
ursprungligen ritad av arkitekt Hjalmar Cornilsen
i Göteborg 1912. 1922 gjordes en ombyggnad och

ritningen lämnades in till Askims byggnadskommitté och bevarades i Regionarkivet Göteborg.
Fröken Schröder bodde på Östra Skansgatan 14 i
Haga och hade alltså ganska nära till Säröbanans
station vid Linnéplatsen. I december 1941 fick hon
tillstånd av kristidsnämndens ordförande att värma
sin bostad med elektrisk ström 15 dagar från 9/12
(kristidsnämndens protokoll 19/1 1942 bilaga till
§ 4). Strömmen var då ransonerad under de kalla
vintrarna. Förteckningen över dem som beviljats
elektrisk uppvärmning upptar mest kontorslokaler
och butiker men där finns även enstaka bostäder.
1
1. Skiss till villa Lenander i Hovås 1910
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källhänvisning:
1. Villa Lenander i Hovås ABe 33:1
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2

2. Fröken Frida Schröders villa i Hovås 1912
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källhänvisning:
2. Villa Schröder i Hovås A 17824:1
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Margit Hall,
Chalmers första
kvinnliga arkitekt

1

Margit Hall (1901-1937) var den första kvinnan
som tog arkitektexamen på Chalmers Tekniska
Institut 1922. Hon var därmed också den första
kvinnan i Sverige som tog arkitektexamen som
ordinarie student.
Margit Hall växte upp i St. Petersburg i Ryssland,
men flyttade senare till Göteborg, där hon tog studentexamen vid Göteborgs Gymnasium för flickor
1919. På sommaren samma år gjorde hon praktik
på arkitekt Hans Hedlunds arkitektkontor och
på höstterminen började hon vid Chalmers. Efter
avslutad examen skrev Margit Hall in sig vid Göteborgs Högskola, där hon studerade konsthistoria
1922-1925. Under dessa år arbetade hon också på
flera arkitektkontor, såsom Hans Hedlunds och
Allan Berglunds, samt 1924-1927 på Göteborgs
Stadsingenjörskontor. Margit Hall ritade flera
privatvillor i Göteborg med omgivning, samt Sveriges utställningspaviljong på mässan International
Trade Industry Exhibition i Brasa utanför Riga i
Lettland. 1928 gifte hon sig med möbelarkitekten
Per Hilding Eklund (1895-1936) och tillsammans

började de rita möbler för familjeföretaget Firma
P A Eklund Snickerifabrik. Hennes liv avbröts i
förtid 1937, då hon endast 35 år gammal dog på
grund av cancer.
Korrespondens och några fotografier förvaras i
arkitekt Margit Eklunds arkiv på Regionarkivet Göteborg. I arkivet finns även några andra
kvinnliga arkitekters ritningar och handlingar,
till exempel en omfattande samling ritningar och
planer av arkitekt Anna Branzell (1895-1983).
Åren 1943-1960 arbetade hon som arkitekt på
byggnadsnämndens stadsplaneavdelning i Göteborg, där hon ritade hundratals förslag till lekplatser och parker. I byggnadsnämndens arkiv finns
också bygglovsritningar till de villor och radhus
som arkitekt Ingrid Wallberg (1890-1965) ritade i
Örgryte i Göteborg.
2

1. Margit Halls medlemskort till Göteborgs
Högskolas Studentkår 1923
2. Margit Hall med sin far ingenjören Harald Hall
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källhänvisning:
1. Arkitekt Margit Eklunds arkiv E1:1
2. Arkitekt Margit Eklunds arkiv E1:1
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Från Hisingen till
Göteborgs universitet

Lundby kommun inkorporerades i Göteborgs Stad
1906, men fortfarande på 1950-talet ansågs i stadens borgerliga familjer Hisingen vara något avlägset och främmande, ”andra sidan”. En mamma
som upptäckte att dottern hade en pojkvän från
Hisingen blev misstänksam och en manlig gymnasist, som fann att flickan han tänkte följa hem efter
skoldansen bodde på Hisingen, blev rätt besviken.
Bilden visar ett hus i Lundby egnahemsområde i Stillestorp, där från 1922 stationskarlen vid
Bergslagernas Järnväg, senare kontorsbiträdet Karl
August Qvist bodde. Huset var nybyggt när han
flyttade dit från Ludvika med sin familj. Adressen
var 1933 Solbo i Lundby egna hem, senare blev
adressen Kalmargatan. Enligt en bevarad ritning
från 1921 på Regionarkivet Göteborg bestod huset
av två rum och kök i bottenplanet och en lägenhet
på ett rum och kök på vinden; den lägenheten
hyrdes ut. Herr Qvist hade enligt kommunalskattelängden 1923 inkomst av sin fastighet på

475 kronor. Hyresgästen var extra stationskarl,
alltså troligen en arbetskamrat. I kommunalskattelängden 1923 framgår att stationskarlens årsinkomst var 960 kronor, varav nästan hälften gick till
hyran. I källaren fanns vedbodar, matkällare och
tvättstuga. Kommunalt vatten och avlopp kom inte
förrän 1949, då det blev vattenklosett i källaren.
Först 1966 tillkom badrum i våningsplanet. Sonen
Gunnar Qvist gick i småskolan hos Agda Larsson
i Kyrkbyskolan och sedan fyra år hos en manlig
folkskollärare, men fortsatte efter skolpliktens slut
1929 i Göteborgs kommunala Mellanskola, senare
kallad Burgården, där han avlade realexamen 1933.
Gunnar Qvist utkom 1960 med avhandlingen
Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846: studier rörande
kvinnans näringsfrihet inom de borgerliga yrkena.
Han blev 1960 docent i historia och landets förste
akademiske kvinnohistoriker, pionjär inom området och framstående forskare.

1

1. Ritning till egna hem i Stillestorp, Lundby, 1921
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källhänvisning:
1. Bygglovsritning Tolered 114 kvarteret
tomt 11 nr 16807:1
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Från Hisingen till Göteborgs Universitet

2

3
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2. Ritning till egna hem i Stillestorp, Lundby, 1921
3. I Göteborgs kommunalskattelängd 1923 framgår
vad husägaren Karl August Qvist och hans hyresgäst Per Henrik Bohman tjänade under ett år.

källhänvisning:
2. Bygglovsritning Tolered 114 kvarteret tomt 11 nr 16807:1
3. Utdrag ur Göteborgs kommunalskattelängd 1923
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Månadens arkivhandling 2008
Januari / December

Månadens
arkivhandling
2008
Januari s. 50–51
Kvinnliga kartritare på Göteborgs
Stadsingenjörskontor
December s. 52–53
Göteborgs bluesförenings affischer
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Månadens arkivhandling: Januari 2008
Kvinnliga kartritare på
Göteborgs Stadsingenjörskontor

Månadens arkivhandling: Januari 2008
Kvinnliga kartritare på
Göteborgs Stadsingenjörskontor

Kvinnliga kartritare
på Göteborgs
Stadsingenjörskontor

1

Från mitten av 1800-talet blev det möjligt för
kvinnor att utbilda sig till kartritare och byggnadsritare. Kurser i kartritning hölls på Tekniska
skolan i Stockholm från och med 1859 och några
år senare erbjöds även utbildning i kolorering
av kartor och byggnadsritning på samma skola.
Från slutet av 1800-talet kunde kvinnor dessutom
studera konstruktionsritning på Slöjdföreningens
skola i Göteborg.
På Göteborgs Stadsingenjörskontor var flera kvinnor anställda som kartritare i början av 1900-talet.
År 1907 anställdes till exempel fröken M Frodin som ritbiträde. Hennes meriter var en kurs i
kartritning samt anställningar som kartritare hos
lantmätare i Norrland. En annan kvinnlig kartritare på Stadsingenjörskontoret var Toja Lindberg
före detta Cederberg, som var anställd under åren
1917-1930. I tjänstgöringsbetyget lovordades hon
som ”sällsynt skicklig i sitt fack” och för att hon
har varit ”...ett i alla avseenden gott föredöme för
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kontorets relativt stora stab av riterskor...”. Man
skriver också att hon huvudsakligen ritade stadsplanekartor och att hon under senare år ”...fått sig
anförtrott de mest maktpåliggande rituppgifterna
på kontoret.” Ytterligare ett exempel på en kvinnlig
ritare är Irma Carlé. Hon anställdes på Göteborgs
Stadsingenjörskontor 1919 efter att ha gått en utbildning i ritning och textning på Slöjdföreningens
skola i Göteborg. I hennes anställningshandlingar
står det att hon arbetade som ritbiträde och som
”Ritare I” och ”Ritare II”. Hon var anställd fram
till 1963.
Många gånger går det inte i efterhand att fastställa
vilka ritningar eller kartor som uppgjorts av ritare,
eftersom de oftast inte signerade sitt arbete. På
Göteborgs Stadsingenjörskontor användes dock
under vissa år en stämpel med särskilda utrymmen
för att ange bland annat ritare.

2

1. Personalfoto från Göteborgs Stadsingenjörskontor med bland andra kvinnliga kartritare
2. Del av tomtkarta över 17 kvarteret i Gamlestaden,
ritad av Maja Larsson 1923

källhänvisning:
1. Byggnadsnämndens kansli K2:1
2. Byggnadsnämndens stadsmätningsavdelning F3c
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Månadens arkivhandling: December 2008
Göteborgs bluesförenings affischer

Månadens arkivhandling: December 2008
Göteborgs bluesförenings affischer

Göteborgs
bluesförenings
affischer

Arkivens dag 8 november 2008 hade temat Nöjen
och på Regionarkivet Göteborg fokuserade vi
framför allt på musiklivet i staden. Bland annat
föreläste Conny Westerlund och Tore Ljungberg,
musiker respektive nöjesjournalist, om den kände
orkesterledaren Malte Johnson.
Musik handlade det också om när Örjan Hansson från Göteborgs bluesförening föreläste om
stadens blueshistoria. Affischerna ovan är från
den tidsperiod på 1970-1980-talen som han
berättade om, tidsdokument som speglar dessa
årtiondens ”gör det själv”-anda.

källhänvisning:
Göteborgs bluesförening A1:1
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Månadens arkivhandling 2009
Februari / April / December

Månadens
arkivhandling
2009
Februari s. 56–59
Mary Nonnens ritning till Lisetorp
April s. 60–63
Kal och Ada – Kvillebäckens stjärnor
Decemer s. 64–67
Gösta Fraenckels trafikundersökning
i Lerum
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Månadens arkivhandling: Februari 2009
Mary Nonnens ritning till Lisetorp

Månadens arkivhandling: Februari 2009
Mary Nonnens ritning till Lisetorp

Mary Nonnens ritning
till Lisetorp

En av de mångbegåvade systrarna på landeriet Liseberg i Göteborg var Mary Nonnen (1808-1903).
Hon ägnade sig bland annat åt att undervisa i
den privatskola som systrarna hade på Liseberg,
men hon arbetade också som trädgårdsmästare
och planerade och vårdade ägorna kring landeriet
Liseberg. Under hennes ledning odlades havre,
frukt, grönsaker och blommor till försäljning. Hon
var även amatörarkitekt. Det framgår av en ritning
från 1857 till ett tvåvåningshus som kom att kallas
Lisetorp, och som hörde till Lisebergs landeri. Det
låg på Örgrytevägen 5. Lisetorp hade från början
varit magasin och legat på berget.
Man promenerade ut över berget och redaktör
Hedlund fick syn på ett gammalt magasin som
stod till ingen nytta. Han hade alltid goda idéer
och förslag och påpekade genast, att de borde
flytta byggnaden närmare landsvägen och inreda
den till tvårumslägenheter att hyra ut. Mary insåg
att detta var en god och praktisk plan och beslöt
att följa rådet. Hedlunds intresse för saken gjorde
att han en annan dag åter kom ut och hjälpte Mary

sätta upp kontrakt med en bonde, som skulle vara
byggmästare. Så blev det gamla magasinet förvandlat till Lisetorp med åtta små våningar, som blev en
god inkomstkälla för systrarna (Nonnen, E. ”Systrarna på Liseberg, Kabusa, Göteborg 2008 s. 165).
Mary Nonnen ritade således om magasinet till
ett bostadshus, och hennes ritning granskades av
stadsarkitekten Heinrich Kaufmann. 1928 gjordes
en del förändringar av Lisetorp och huvudentréns port utsmyckades med kolonner. Invändigt
byggdes en ny trappa till andra våningen och några
väggar och dörrar ändrades efter ritning av arkitekten K.S. Hansson. Huset fick också ledningar
för gas, vatten och avlopp. Lisetorp revs 1935 för
att lämna plats för Lisebergs friluftsbad.

1

1. Ritning till ett tvåvåningshus vid Lisebergs landeri
signerad Mary Nonnen, 1857.

56

källhänvisning:
1. Bygglovsritning Heden 40 kvarteret tomt 38 nr 464 K
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Månadens arkivhandling: Februari 2009
Mary Nonnens ritning till Lisetorp

2

3

2. Förändringsritning av Lisetorp från 1927 ritad av
arkitekten K.S. Hansson
3. Blyertsteckning föreställande Mary Nonnen
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källhänvisning:
2. Bygglovsritning Heden 40 kvarteret tomt 38 nr 23436
3. Porträtt av Mary Nonnen ur boken Systrarna på Liseberg
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Månadens arkivhandling: April 2009
Kal och Ada – Kvillebäckens stjärnor
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Kal och Ada – Kvillebäckens stjärnor

Kal och Ada –
Kvillebäckens stjärnor

Verklighetens Kal och Ada hette Karl Alfred Olsson, född 1/3 1885 i Stillestorp i Lundby församling, och Ada Konstantia Lindström, född 25/8
1885 i Haga församling. De träffades då Adas
familj flyttade till Stillestorp på Hisingen, där de
hyrde en lägenhet av Karls pappa Pontus Olsson.
Uppgifter gör gällande att lägenheten fanns på
Korpbergsgatan precis nedanför Ättestupan vid
Ramberget. Kvarteret revs 1982 efter en brand och
gatan består idag endast av en liten bit asfalt som
minner om var husen en gång stod.
Karl blev god vän med Adas äldre bror Gustav
Lindström och han började även tidigt sällskapa
med Ada. Paret var aktivt i dåtidens föreningsliv; år 1906 blev de medlemmar i IOGT-logen
Kvillebäckens Stjärna, och båda kom att uppträda
i revyer i logens föreningslokal Lådan som låg på
Kvillegatan alldeles vid Kvillebäcken. Paret gifte
sig 1909 och fick två söner födda 1913 och 1915.
De här uppgifterna kommer från författaren Björn
Ljungqvist som på 1970-talet tillsammans med
journalisten Sven Schånberg på Göteborgs Posten
kartlade parets liv. Historien avslöjades därefter i

Schånbergs spalt Tala ve Kal. Gustav Lindström
var Björn Ljungqvist morfar och det är han som
är källan till det mesta vi idag vet om förebilderna
till Göteborgs ikoner Kal och Ada. Ljungqvist
berättar också att Karls inställning till dryckenskap
ändrades efter en Köpenhamnsresa då frestelsen
blev för stor, men han poängterar att paret levde
ett respektabelt liv och hade ett rikt umgänge.
Revyerna avhandlade allt från föreningslokalen
Lådans brister (den fylldes av vatten då Kvillebäcken svämmade över) till suspekta vakter på
Hisingsbron – ofta var udden riktad uppåt mot
auktoriteter och samhällets toppar. En historia
som ofta återberättas är när Karl offentligt uttalar
sig om stadens styresmän: ”De som är bra av dem
kan jag räkna på ena handens tre fingrar” (två av
fingrarna hade sågats av vid en arbetsplatsolycka).

1

Orsaken till att de blev förebilderna till alla Kal
och Ada-historier går nog att finna i att de syntes
på estraderna och att de tycks ha varit slagfärdiga
på göteborgskt vis. Ada dog 1963 och Karl 1971,
båda ligger begravda på Lundby nya kyrkogård.
1. Från vänster; Axel Lindström, okänd, Gustav
Lindström och Karl Olsson.
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källhänvisning:
1. IOGT-NTO, Lokalföreningen
2527 Kvillebäckens stjärna
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Kal och Ada – Kvillebäckens stjärnor

3
2

4

2. Medlemsregister, IOGT Kvillebäckens Stjärna.
3. Karl Alfred Olsson.
4. Ada Konstantia Lindström.
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källhänvisning:
1. IOGT-NTO, Lokalföreningen
2527 Kvillebäckens stjärna
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Gösta Fraenckels trafikundersökning i Lerum
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Gösta Fraenckels
trafikundersökning
i Lerum
Gösta Fraenckel (1885-1980), direktör för Moritz Fraenckel & Co, är främst känd bland äldre
göteborgare som ”det flygande skägget”. Det man
kanske bäst minns honom för är de så kallade
kikhosteflygningarna på 1940-talet. Vid denna tid
trodde man att barn som led av kikhosta skulle
bli kurerade av att åka med i ett flygplan till en
viss höjd där lufttrycket ansågs lindra symptomen.
Fraenckel fick dock aldrig det vetenskapliga erkännande för sin insats som han hett efterlängtade.
Långt innan han 1936 fick sitt flygcertifikat
ägnade han mycket tid åt bilrallyn, bland annat
på klassiska motorhistoriska platser som Vram,
Rämen och Rommehed. Även långfärdsresor
med bil intresserade honom och han var något av
en pionjär på området. Han körde bland annat
till Konstantinopel (1927), Tunisien, Libyen och
Algeriet (1930) och Petsamo i norra Finland
(1931). Upplevelserna nedtecknades i reseböcker
med titlarna ”Till ishavet genom färgade glasögon”(1931) och ”En bilresa till Tunis, Tripolis och
Alger” (1930).
Mindre känt är hans engagemang för trafiksäkerhetsfrågor. Han skrev debattartiklar i pressen, och
remissvar i ämnet för Kungliga Automobilklubbens räkning, och ventilerade gärna sina starka
åsikter om trafikkulturen i Sverige. Ett exempel
på hans engagemang är då han tillsammans med
ingenjör Helge Anrell och Mr Steven S. Edwards

den 12 augusti 1928 undersökte trafikbeteendet i
Lerum. Sällskapet ställde sig på strategiska ställen
i Lerum och fotograferade och protokollförde de
bilister, motorcyklister och hästekipage som passerade på landsvägen mellan Göteborg och Alingsås. Protokollen är fyllda med kommentarer som
”Bilen kör in i kurvan mitt i vägen. Ser fotografen,
ångrar sig och går ut rätt” och ”Motorcykel på fel
sida av vägen”. Det vanligaste felet som trafikanterna tycks göra är att hålla för lång ut till höger
(det var ju vänstertrafik på den här tiden).
Det är just detta som Fraenckel försöker komma åt
med sin undersökning. Han sammanställer materialet och skickar in det till redaktör Charlie Svensson på Svensk Motortidning med en förhoppning
om publicering. Fraenckel hävdar i ett medföljande
brev att hastigheten på vägarna inte är ett problem men ”Däremot är enligt min mening sättet
för motorfordons och andra transportmedels
framförande (även apostlahästarnas) av avgörande
betydelse för trafiksäkerheten”. Den rådande trafiklagstiftningen och dess tillämpning borde enligt
honom kunna sammanfattas med ”Tag dig fram,
hur fort Du vill! Gör du fel och ställer till olyckor,
så tager fan Bofinken!”

1

Fraenckels undersökning resulterade i att Svensk
Motortidning i september samma år publicerade
en artikel med rubriken Ett pinsamt dokument för
svensk körkultur.
1. Gösta Fraenckel vid ratten, cirka 1920-tal.
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källhänvisning:
1. Gösta Fraenckels handlingar F1:13
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Månadens arkivhandling: December 2009
Gösta Fraenckels trafikundersökning i Lerum

2

4
3

2. En Volvo som svänger in till vänster vid åsynen av Fraenckel.
Placering B på kartan.
3. Fordon i mitten av körbanan, placering D på kartan.
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källhänvisning:
2. Gösta Fraenckels handlingar F1:13
3. Gösta Fraenckels handlingar F1:13

4. Karta över Lerum med fotografernas placering.

källhänvisning:
4. Gösta Fraenckels handlingar F1:13
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Månadens arkivhandling 2010
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Månadens
arkivhandling
2010
November s. 70-73
Göteborgs renhållning cirka
1860–1930: pudrett, råttor –
och sopsortering
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pudrett, råttor – och sopsortering
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pudrett, råttor – och sopsortering

Göteborgs renhållning
cirka 1860–1930:
pudrett, råttor –
och sopsortering

1

1864 bildades Göteborgs Pudrettberednings
Aktiebolag. Bolaget samlade upp stadens latrin
och sopor och tillverkade pudrett (gödsel). En unik
lösning, det så kallade Göteborgssystemet, utvecklades med långa träkistor på räls under avträdena.
Varje dag kom ”blandarna” och rörde i osläckt kalk,
sågspån, aska eller sot. Med jämna mellanrum kom
”lässarna” och tömde kistorna, som forslades med
hästkärror till fabriken på Gullbergsvass. Pudretten
såldes sedan till lantbrukare runtom Göteborg.
År 1917 startade ett stort råttkrig i Göteborg. Matavfallet hade förvarats i kärl som var lättåtkomliga
för råttorna och det var då i stort sett omöjligt att
bli av med dem. Nu infördes ett system där matavfallet förvarades i slutna plåtkärl och utrotandet
av råttorna kunde starta på allvar. Renhållningsverket upprättade ett antal uppsamlingsplatser för
råttorna, bland dem Gibraltar och Barnhemmet i
Majorna. 12 öre per dödad råtta blev ersättningen

och skolpojkar verkade ha varit bland de ivrigaste
insamlarna. Man tog tillvara råttornas fett och
tillverkade bland annat smörjolja av det. Enbart
under första månaden insamlades cirka 6 500
råttor.
Redan 1912 hade stadsfullmäktige beslutat om ett
sorteringssystem för att återvinna så stor del av
avfallet som möjligt, dels av ekonomiska skäl och
dels för att oskadliggöra avfallets innehåll. Förslaget
överklagades. Bland annat ansågs att sorteringen av
köksavfall ingrep på ett kränkande sätt i det privata
familjelivet. Dock fastställdes beslutet 1913.
Soporna skulle sorteras i två grupper: matavfall
och skräpsopor. Latrinkistorna byttes också ut mot
tunnor. Köksavfallet kunde användas som svinmat
och skräpet kunde återanvändas, återvinnas eller
brännas. Latrinen blev till gödsel. En stor återvinningsstation byggdes vid Skräppekärr där allt

återvinnande och oskadliggörande skedde på ett
industriellt sätt med maskinell utrustning och där
det även fanns en svingård.
Återvinningsanläggningen började dock avvecklas redan tio år efter invigningen. Renhållningen
hade länge subventionerats av hygieniska skäl,
men under 1920-talet började den istället ses som
en affärsdrivande verksamhet som skulle gå med
vinst. Skräpmängden i soporna hade ökat och gjort
köksavfallet svårt att sälja, latrin och pudrett hade
svårt att konkurrera med konstgödseln. Svingården
avvecklades eftersom den ansågs gå med för liten
vinst. Soporna hamnade på tippar eller brändes
upp, utan att man utnyttjade vare sig värme eller
slagg. Den latrin som fortfarande hämtades spolades ut i älven.
Materialet ovan och nästa uppslag är taget ur
”Göteborgs renhållning 1860-1920-tal”, utställ1. Parvagn för dammfri tömning 1929
(fotograf: Fritz Elof Bruce ?)
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ning på Regionarkivet Göteborg från och med
Arkivens dag 2010 till juli 2011. Boken Smutsguld
& dödligt hot av Ola Wetterberg och Gunilla
Axelsson är huvudkälla till texterna. Foto, urklipp
och rått-journal finns i Renhållningsverkets arkiv
på Regionarkivet Göteborg. Göteborgs Stads
nättidning Vårt Göteborg, publicerade 2002-11-01
en artikel om Göteborgs renhållningsverk. Den är
tillgänglig på internet i nättidningens artikelarkiv:
www.vartgoteborg.se/goteborgs_renhallningsverk/

källhänvisning:
1. Renhållningsverket K2:1
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3

2

2. Rått-journal 1917–1920
3. Urklipp Göteborgs Aftonblad januari 1911

72

källhänvisning:
2. Renhållningsverket D9:8
3. Göteborgs Aftonblad 1911

73

Månadens arkivhandling 2013
Januari / Mars / Maj / Juni
Augusti / November / December

Månadens
arkivhandling
2013
Januari s. 76–77
Tingstadsvass – Göteborgs första flygplats
Mars s. 78–79
Anmälningar och klagoskrifter
Maj s. 80–83
Arkitekt Hans Hedlunds arkiv
Juni s. 84–93
Urban Lindéns fotoalbum
Augusti s. 94–97
Manuskript om flykten till Shanghai
November s. 98–99
Rosenskärm, akvarell av
Caroline L. S. Gaudard
December s. 100–105
Skol- och vårdhemmet Stretered
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Tingstadsvass –
Göteborgs första
flygplats

1

Byggnaderna i förgrunden på fotografiet till höger
hör till Rosengrens kassaskåpsfabrik vid Tingstadsvass på Hisingen. Husen till vänster på bilden
är Calvert & Co AB:s industrilokaler och vägen
som löper mellan dem är dåvarande landsvägen till
Kungälv. Det intressanta med bilden är dock den
oansenliga byggnaden högst upp i bild. Det är en
hangarbyggnad som hörde till flygverksamheten
som bedrevs här från 1913 till en bit in på trettiotalet. Fältet mellan järnvägen och Ringökanalen
(som anas högst upp till höger) ägdes av staden
och hyrdes ut till entreprenörer och flygförare
inom det tidiga civilflyget.

reguljärt slag. Bland annat etablerade Svensk
Lufttrafik AB verksamhet på fältet under början
av tjugotalet.
Förhållandena på Tingstadsvass var primitiva. Man
hade ingen telefon, det sägs att piloterna ibland
fick väja för löst springande hästar och närheten
till staden blev på sikt ett problem. Därför avtog
flygandet från Tingstadsvass i och med grundandet av Torslanda flyghamn 1923. Idag upptas ytan
helt av Kvillebangården och på området närmast i
bild ligger Lundbyleden och Leråkersmotet.

De allra första flygningarna i Göteborg skedde
från Kviberg, men man flyttade av praktiska skäl
till Tingstadsvass där verksamheten blev av mer
1. Tingstadsvass Fotograf: John Ericsson 1932
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källhänvisning:
1. Urban Lindéns handlingar serie K2a:1
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Anmälningar och klagoskrifter
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Anmälningar och
klagoskrifter

I mentalsjukhuset Restads sjukhus arkiv som
förvaras på Regionarkivet Vänersborg finns en
mycket bra sammanställning av de regler som
gällde för mentalsjukvården, eller sinnessjukvården, som det hette på den tiden. Den heter kort
och gott Utdrag ur regler och förordningar och är
sammanställd 1936. Här kan man se vilka rättigheter och skyldigheter läkare och andra ämbetsmän hade liksom vilka rättigheter man hade som
patient.
I boken kan man läsa att ansökan till Restads
sjukhus om vård av en viss person kunde göras av
dennes förmyndare eller god man, make eller släkting eller annan vårdnadspliktig. Hälsovårdsnämnd,
fattigvårdsstyrelse och polismyndighet kunde också
göra en ansökan om vård för en viss person.
Patienten hade rätt att klaga på vården eller sin
situation och kunde då fritt vända sig till överläkaren, sjukhusets sinnesjuknämnd, samt Medicinalstyrelsen (Socialstyrelsen idag). Ville patienten
vända sig till JO, Kunglig Majestät eller annan
myndighet skulle sjukvårdsläkaren pröva om
brevet skulle skickas vidare. I tveksamma fall fick
överläkaren besluta. Om den patienten var part i
ett rättsärende skulle breven dock skickas vidare
dit det var adresserat.

1

1. Utdrag ur regler och förordningar
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källhänvisning:
1. Restads sjukhus: Direktionen: F2:1
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Arkitekt Hans
Hedlunds arkiv

1

Regionarkivet Göteborgs ritningssamling har utökats med ännu ett arkitektarkiv, nämligen arkitekt
Hans Hedlunds (1855-1931) arkiv. I samlingen
ingår även ritningar av Hedlunds son Björner
Hedlund, som var kompanjon med sin far från
1907 i arkitektfirman Hans och Björner Hedlund
Arkitekter. Arkivet har lämnats in av arkitekten
Håkan Lindqvist som under många år forskat
om Hans Hedlunds arkitekturgärning. Materialet
kommer att levereras i etapper under 2013 och
förtecknas allteftersom det kommer in.
I samlingen finns bland annat några av Hedlunds
tidiga skissböcker, där hans konstnärliga begåvning
redan är framträdande, samt elevarbeten från Konstakademiens arkitekturutbildning. Bland ritningarna finns även många skisser och förslagsritningar
till byggnader, varav några är tävlingsförslag.

Många av Hedlunds byggnader är bekanta inslag
i Göteborgs stadsbild såsom Dicksonska folkbiblioteket (Allégården), Saluhallen, Gamla Stadsbiblioteket (KTB), Realläroverket (Schillerska
gymnasiet), Tomtehuset och Telegrafen. De flesta
är uppförda i nationalromantisk eller så kallad
materialrealistisk stil, jugend och fornnordisk stil,
men han anpassade sig också efter beställarens
önskemål och behärskade många stilar (Lindqvist,
2012).
Hedlund arbetade även som lärare vid Göteborgs
musei ritskola, vid Slöjdföreningens skola och vid
Chalmers, där han började undervisa i slutet av
1880-talet och var professor i byggnadskonstens
historia 1911-1923.

1. Ett av Hans Hedlunds elevarbeten från Konstakademien,
”Skiss till ett lanthus”, 1878. (Bilden är beskuren)
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källhänvisning:
1. Arkitekt Hans Hedlunds arkiv HH 18
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2. Teckning ur Hans Hedlunds ritbok från 1872.
3. Hans Hedlunds tävlingsförslag till konstmuseum i Bältesspännarparken
i Göteborg, signerad med mottot ”Två koncentriska cirklar”. Förslaget
är inte daterat men utfördes förmodligen 1884.

källhänvisning:
2. Arkitekt Hans Hedlunds arkiv F1:1
Hans Hedlunds ritbok
3. Arkitekt Hans Hedlunds arkiv HH 2:1

4. Förslag till pumpstation vid Barlastplatsen från 1910. Osignerad,
men troligtvis utförd av Hans eller Björner Hedlund.
5. Förslag till byggnader vid Trollhättans kraftverk från 1910-talet.
Osignerad, men troligtvis utförd av Hans eller Björner Hedlund.

källhänvisning:
4. Arkitekt Hans Hedlunds arkiv HH 17:1
5. Arkitekt Hans Hedlunds arkiv HH 16:1
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Urban Lindéns
fotoalbum

1

Urban Lindén (1922-1986), även kallad ”Pysen”,
var till yrket flygmekaniker och verksam vid Torslanda flygplats från 1940-talet och fram till dess
nedläggning. Han hade ett flertal av stadens kända
flygarprofiler som uppdragsgivare och kom att bli
något av en institution i Göteborgs flygarkretsar.
Lindén fotograferade flitigt verksamheten vid Blå
hangaren på Torslanda och de flygfärder som han
följde med på. Hans fotosamling utgör ett rikt
flyghistoriskt material där såväl människorna kring
flygandet som flygplanen står i centrum.

På följande sidor finns bilder ur ett av flygmekaniker Urban Lindéns (1922-1986) fotoalbum.
Lindén var verksam vid Torslanda flygplats från
1940-talet till dess nedläggning och dokumenterade flitigt verksamheten med sin kamera.
I de fall där Lindéns ättlingar inte äger rätten
till en bild har vi försökt komma i kontakt med
rättighetshavarna, dock utan framgång. Hör gärna
av dig till arkivnamnden@arkivnamnden.org eller
på 031-701 50 00 om du har information som kan
hjälpa oss.
1. Urban ’Pysen’ Lindén i arbete. Fotograf okänd.
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källhänvisning:
1. Urban Lindéns handlingar:K1a
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Manuskript om
flykten till Shanghai

Fritz och Selma Kreisky var ett nygift ungt par bosatt i Wien, som 1939 tvingades fly från Österrike
på grund av de rådande förföljelserna mot judar.
De ansökte om tillstånd att emigrera hos Hilfsverein der Juden in Deutschland och beviljades
rätt att resa till Shanghai.
Shanghai som vid denna tid var ockuperat av
japanerna tog emot statslösa flyktingar och har
därför beskrivits som en Noaks ark för judar under
krigsåren. Man beräknar att cirka 30 000 judar
flydde till staden under åren 1933-1941. Paret
Kreisky återkom efter kriget till Europa och flyttade till Sverige 1947. De umbäranden de var med
om i Shanghai beskrev Fritz i det opublicerade
verket Grün für Shanghai (Gröngöling i Shanghai
i svensk översättning) som förvaras i Regionarkivet, Göteborgs föreningsarkiv. En kopia av manuskriptet har överlämnats till The Central Archives
for the History of the Jewish People Jerusalem.
Första sidan av den svenska versionen finns på
nästa uppslag.

1

1. Makarna Kreiskys pass jämte det opublicerade
Grün für Shanghai.
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källhänvisning:
1. Fritz Kresikys handlingar: F1
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2
2. Första sidan i den svenska versionen av Grün für Shanghai.
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källhänvisning:
2. Fritz Kresikys handlingar
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Rosenskärm, akvarell
av Caroline L. S.
Gaudard

1

Akvarellmålningen till höger är från Trädgårdsföreningens arkiv och föreställer rosenskärm
(Medinilla magnifica). Den är signerad av Caroline L. S. Gaudard och är troligtvis målad under
slutet av 1800-talet.

inte den högre utbildning som kvinnor ofta var
utestängda från. Många kvinnliga fotografer drev
egna företag och hade både betydande inkomster
och god status i samhället. På 1860-talet arbetade
minst fyrtio kvinnor som fotografer i Sverige.

Caroline Louise Sophie Gaudard föddes 1846
i Lausanne, Schweiz. År 1880 flyttade hon till
Göteborg och försörjde sig först som språklärarinna, men startade 1893 en fotofirma. Firman verkar
ha specialiserat sig på att fotografera interiörerna i
välbärgade göteborgshem. Caroline avled 1929, 83
år gammal.

Referenser
»» Lööf, LarsOlof (1999). Göteborgs fotografer:
ateljéer och yrkesmän 1840-1910. Göteborg.

En del av Carolines kvarlåtenskap utgjordes
av tavlor hon målat själv och flera av de tidiga
fotograferna var också ursprungligen konstnärer.
Många av dem var dessutom kvinnor – för kvinnor var fotografyrket en av de mest tillgängliga
yrkesbanorna vid 1800-talets mitt. Dels var fältet
helt nytt och fritt från traditioner och dels krävdes

»» Jacobson, Björn (2009). Fotografin – en teknisk

landvinning och social revolution. I Viveka
Overland (red): Bohuslän: årsbok 2009, Kvinnor
bakom kameran. Uddevalla.

»» Holmström, Anna (2003). Fotografisk ateljé –

en företagsform för kvinnor. I Anneli Palmsköld
(red): Utvalda ting. Halland.

2

1. Akvarell föreställande rosenskärm (Medinilla magnifica)
2. Porträtt av Caroline L. S. Gaudard
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källhänvisning:
1. Göteborgs trädgårdsförening Ö:2 Rosenskärm
2. Göteborgs fotografer: ateljéer och yrkesmän 1840-1910.
Lööf, LarsOlof (1999)
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Skol- och vårdhemmet
Stretered

Skolhemmet Stretered, eller som hemmet också hette på den tid då språkbruket var ett annat,
”Skolan för andesvaga (Idiotanstalten) å Stretered”, startades år 1894 som privatanstalt vid Nya
Varvet. Året därpå flyttade hemmet till Kållereds socken. Den 1 januari 1900 övertogs det av
Göteborgs Stad och Göteborgs och Bohus läns
landsting.
Hemmet fungerade som en uppfostringsanstalt för
barn med begåvningshandikapp i åldrarna 6-12 år,
och här fick de intagna även skolundervisning. Till
en början fanns endast en avdelning, men under
årens lopp växte verksamheten till att omfatta dels
skolhem, som delades på försöksavdelning, egentlig skolavdelning och arbetshem, dels asyl för de
som inte ansågs kunna ta till sig någon utbildning.

Elever mottogs endast från Göteborgs Stad och
övriga delar av länet. Stretered levde kvar under ett
helt sekel, men avvecklades till sist under början av
1990-talet.
På nästa uppslag ser vi ett utdrag från skolhemmets årsredogörelse år 1896-1897 där man bland
annat kan läsa om en mindre difteriepidemi
som bröt ut på anstalten, varvid en av de intagna
eleverna dog kort efter insjuknandet. Här redogörs
också för dagordning för de intagna eleverna samt
anstaltens matordning.
Referenser

»» Göteborgs kommunalkalender år 1956
»» Skol- och vårdhemmet Stretered,

1

årsredogörelser 1896-1936

1. Skiss till nybyggnad av sten för uppfostringsanstalten
för sinneslöa barn å Stretered (i Halland) av Adrian C.
Peterson (1902)
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källhänvisning:
1. Omsorgsnämnden för Göteborgs och Bohus län,
Skiss till Stretereds byggnad, C 7913
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2

2. Dagordning för de intagna eleverna. Ur Stretereds
årsredogörelse 1896-1897, s. 4-5.
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källhänvisning:
2. Omsorgsnämnden för Göteborgs och Bohus län B1
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3

3. Anstaltens matordning. Ur Stretereds årsredogörelse
1896-1897, s. 6.

104

källhänvisning:
3. Omsorgsnämnden för Göteborgs och Bohus län B1
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Romerskt bad i Göteborg
April s. 112–113
Fritz Bange – konstnär och
velodromcyklist
Juli s. 114–115
Landstormen sitter upp
December s. 116–119
Västra Sveriges Sjuksköterskeskola:
kursliggare 1940–1941
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Romerskt bad
i Göteborg
Renströmska badanstalten, nuvarande Hagabadet, öppnades för allmänheten den 9 december
1876. Det vackra romerska (eller som det också
kallades turkiska) badet fick stor uppmärksamhet i
dagstidningarna. Arkitekten F. G. Dahl hade ritat
inredningen i morisk stil, inspirerad av en studieresa till Spanien och monumenten i Cordova,
Sevilla och Granada. Att besöka romerska badet
kostade 1:50, vilket var mycket pengar på den
tiden.
År 1903 förstördes delar av Renströmska badanstalten och därmed det romerska badet i en brand.
Det dröjde till år 1906 innan om- och nybyggnaden av badanstalten stod klar. Det romerska
badet fick då en inredning inspirerad av både den
tidstypiska jugendstilen och det gamla Pompeji
och denna interiör kan tack vare restaureringen
1996-1997 beskådas än i dag.
Badläkaren Anders Otto Torstensson beskriver
år 1877 mycket detaljerat hur ett besök på det
romerska badet kunde gå till:
I förrummet qvarlemnas ytterrockar, galoscher,
käppar, paraplyer och dylikt, hvarefter man
inträder i apodyteriet och aflemnar sin biljett till
badtjenaren, hvilken anvisar ledigt afklädningsrum;
skulle sådant ej för tillfället vara att tillgå, anmodas
badgästen, att antingen slå sig ned i förrummets
soffa eller i väntsalen, tills hans tur kommer att
få ett ledigt afklädningsrum. Efter afklädningen
omgifves den badandes lif med en skört, hvari
nyckeln till lådan i afklädningscellen kan hängas;
sedan filttofflor påtagits, införes man i tepidariet,

hvarest man tager plats på en stol eller en soffa
med en ren långhandduk utbredd under sig. Efter
att hafva suttit här en liten stund, blir man af en
badtjenare lindrigt frotterad öfver kroppen med
en skarp engelsk frotteringsvante, hvarefter man
blir qvarsittande, då och då drickande ett halft
glas vatten, tills svettningen rikligt utbrutit öfver
hela kroppen. Kroppsvärmen och pulshastigheten
stiga endast långsamt i detta rum, hudådrorna fylla
sig småningom och en känsla af behag och lugn
utmärker vistelsen här, särskildt sedan en lindrig
svettning börjat visa sig. Sedan man uppehållit sig
här 20´ à 30´, utbyter man filttofflorna, mot träsandaler och begifver sig in i caldariet. Efter någon
liten stunds vistelse här, hvarunder kroppsvärmen
stegrats, pulsen blifvit hastigare och andedrägten
påskyndats, samt den i början kanske något minskade svettningen ånyo ökats, får man, liggande
eller sittande på den i rummet befintliga bänken,
af badtjenaren den öfliga passiva gymnastiken.
Den består i metodiska bestrykningar, frotteringar
och gnidningar, dels med de hårdt anlagda, flata
händerna dels med tummarne; denna behandling
börjas i pannan och fortsättes på bål och extremiteter alltid med centripetal rigtning; härunder
bearbetas de åtkomliga musklerna med tryckning,
knådning och kramning; ledgångarnes naturliga
rörelser öfvas, under det de kraftigt tänjas och
skakas. Denna gymnastik, under hvilken pulsen
blir jemn och full, ehuru påskyndad, bidrager att
öka den genom värme framkallade blodfyllnaden
i hudens kärl och ämnesomsättningen såväl i hudorganet som i underliggande delar, äfvensom att
underlätta förbrukad öfverhuds aflossnande från

1

kroppen; den är derföre af icke ringa vigt, då den
med omsorg och sakkännedom utöfvas. Härefter
föres man ut i Lavacrum, hvarest man, liggande på
en bänk, först öfvergjutes med ett par pytsar 37–40
gradigt vatten och sedan intvålas med tillhjelp af
en fibersudd med en särskild art, mild och välluktande tvållösning; efter att hafva ånyo blifvit
öfversköljd med varmt vatten, begifver man sig ut
i Frigidariet, der man först får en 30º, småningom
afsvalnande cirkeldusch, hvarefter man störtar sig
i bassinen eller tager en kall regndusch på ½ till
1´. Härefter afstrykes af badtjenaren vattnet från
kroppen genom en mild gnidning med händerna,
och man insvepes utan vidare torkning i en badkappa för att, utsträckt på soffan i afklädningsrummet med en filt under sig och en öfver nederdelen
av kroppen, småningom sjelftorka och afsvalna. En
liten kopp godt Mocca passar förträffligt att härunder förtära; en cigarr eller en pipa turkisk tobak
skulle äfven härvidlag kunna vara på sin plats, men
i anseende till luftens förskämning i afklädningsrummet genom rökningen, får denna njutning –
för den som anser det vara en sådan – uppskjutas
tills man kommer i fria luften.
1. Romerska/turkiska badet i Renströmska badanstalten i
Haga, 1874. Ritningen är osignerad men troligtvis utförd av
arkitekten F. G. Dahl.
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Referenser

»» Torstensson, O. (1877). Om Renströmska bad-

och tvättanstalten i Göteborg och der förekommande badformer, jemte råd och anvisningar vid
deras begagnande.

»» Schånberg, S. (1956). Renströmska baden

1876–1956. Göteborg: Renströmska badanstalterna.

»» Schönbeck, G. (2004). Göteborg genom

ritningar: byggande från äldre tid till 1900.
Göteborg: Regionarkivet

källhänvisning:
1. Renströmska badanstalterna A 17796:1
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2

2. Romerska/turkiska badet i Renströmska badanstalten i
Haga, 1874. Ritningen är osignerad men troligtvis utförd av
arkitekten F. G. Dahl.
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källhänvisning:
2. Renströmska badanstalterna A 17796:3
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Fritz Bange –
konstnär och
velodromcyklist
1

Det har blivit vår och vi vill gärna slå ett slag för
cykeln som fortskaffningsmedel. Här återger vi ett
par fotografier av konstnären och tävlingscyklisten
Fritz Bange.
Bilderna är tagna 1903 vid Göteborgs Velociped-Klubbs velodrom vid Tegelbruksängen, där
Gamla Ullevi idag är beläget. Velodromen skymtar
i bakgrunden bakom staketet. Göteborgs-Velociped-Klubbs velodrom var i bruk under åren 18971914; därefter tog fotbollen över och Gamla Ullevi
byggdes på platsen.
Fritz Bange (1885-1959) studerade på Valand för
Carl Wilhelmson och i Paris för Henri Matisse.
Han lär ha varit tillbakadragen och visade sällan
sin konst. Först på 2000-talet kunde allmänheten ta del av konsten i utställningar i Göteborgs
Konsthall och på Säfstaholms slott.

2

1. Fritz Bange bakom styret. Fotograf okänd.
2. Fritz Bange bakom styret. Fotograf okänd.
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källhänvisning:
1. Valands konstskola K1:1
2. Valands konstskola K1:1
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Landstormen
sitter upp

Fotot till höger är taget den 28 mars 1914. Landstormen genomförde en två dagar lång övning
inför det stora krig som man anade skulle komma,
och det fanns som vi vet god anledning att öva.
Drygt fyra månader efter att bilden togs, den 2
augusti 1914, bröt första världskriget ut.
Landstormen hade funnits sedan 1885. Dess uppgift var att försvara lokalområdet och skydda fältarméns mobilisering. Manskapet bestod av de äldre
årsklasserna av vapenföra män. Befälen var frivilliga
och mestadels civilister, som i Göteborg sedan 1908
organiserats i Göteborgs Landstormsbefälsförening. När kriget kom och mobilisering skedde på
Heden blev resultatet mer eller mindre kaos, men
med tiden löste man problemen - utrustning som
saknades skaffades fram, ofta genom frivilliga gåvor,
och omfattande befälsutbildningar hölls. Landstormens beredskap sades, åtminstone av göteborgare,
vara bättre i Göteborg än på andra orter.

1

Referenser

»» Göteborgs försvar, Mannerfelt, Måns (red.),
Göteborg. 1917

»» Göteborgs stadsfullmäktiges handlingar 1914,

Yttranden vid Stadsfullmäktiges sammanträden
torsdagen 6 augusti § 2, Göteborg. 1914

1. Landsstormsryttare under mobiliseringsövning 28 mars 1914.
Göteborgs fältrittklubb. Fotograf okänd. Bilden är beskuren.
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källhänvisning:
1. Göteborgs fältrittklubb:K1
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Västra Sveriges
Sjuksköterskeskola:
kursliggare
1940–1941
År 1939 beslöt landstingen i Älvsborgs län, Göteborgs och Bohus län och Skaraborgs län att inrätta
en sjuksköterskeskola med placering vid centrallasarettet i Borås. De tre landstingen var tillsammans
huvudmän för skolan. Det första styrelsemötet
ägde rum den 26 augusti 1940, och styrelsen var
utsedd av landstingens förvaltningsutskott samt
av direktionen för Borås lasarett. På mötet utsågs
lasarettsläkaren medicindoktor Möller till chef
för sjuksköterskeskolan och fröken Brita Evander,
som tidigare varit instruktionssköterska vid Södra
Sveriges sjuksköterskeskola i Lund, till föreståndarinna. Mötet fastställde också kursplanen för den
kurs som skulle starta i oktober. Medicinalstyrelsens besked om att godkänna undervisningsplanen
kom den 11 oktober 1940.
Till den första läskursen hösten 1940 antogs 16
elever. Enligt elevkortens meritförteckning hade
samtliga tidigare erfarenhet inom sjukvård så som
elev på lasarett, sjukvårdsbiträde, undersköterska
eller barnsköterska.
Den första läskursen inbegrep 47 läsdagar med
totalt 245 timmar under åtta veckor, detta med
start den 14 oktober. De ämnen som ingick
var sjukvårdens historia, anatomi och fysiologi,
hygien, sjukvårdslära, födoämneslära, barnavård,
psykologi, matematik och gymnastik. Efter första
läskursen följde nästan tio månaders praktik
uppdelat på två till tre olika avdelningar på sjukhus, framför allt kirurg- och medicinavdelningar.
Praktiken pågick fram till den 1 oktober 1941.
Sedan hade alla elever 14 dagars semester innan
den andra läskursen startade.

Andra läskursen inbegrep 39 läsdagar med totalt
234 timmar och pågick mellan den 15 oktober och
den 1 december 1941. Därefter genomförde varje
elev två års praktik vid fyra till fem olika sjukhus,
som lasaretten i Borås, Lidköping, Falköping,
Vänersborg och Mölndal samt på Restad Sinnessjukhus, Svenshögens sanatorium och Göteborgs
epidemisjukhus. Under praktiken hade eleverna
semester med fyra veckor under 1942 och tre veckor 1943.
Den tredje och sista läskursen bestod av 18 läsdagar med totalt 113 timmar och började den 24
november 1943. Den pågick fram till sjuksköterskeinvigningen den 16 december samma år, när
skolan utexaminerade sina första sjuksköterskor
– totalt fjorton elever som fick ta emot sjuksköterskebroschen. Slutbetyg gavs i uppförande, teoretiska kunskaper och ’praktisk duglighet’.
Av de fjorton nyexaminerade sjuksköterskorna
önskade tolv fortsatt tjänstgöring på lasaretten i
Mölndal, Uddevalla, Borås och Lidköping. En
hade ansökt om vidareutbildning och den sista
ämnade ingå äktenskap.
Referenser

»» Västra Sveriges sjuksköterskeskolas arkiv:
»» Kursliggare 1940-1941 (D3a:1)
»» Protokoll (A1:1)
1

1. Några av de första eleverna vid Västra Sveriges
sjuksköterskeskola.
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källhänvisning:
1. Västra sveriges sjuksköterskeskola D3a:1
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Månadens arkivhandling: December 2014
Västra Sveriges Sjuksköterskeskola:
kursliggare 1940–1941

Månadens arkivhandling: December 2014
Västra Sveriges Sjuksköterskeskola:
kursliggare 1940–1941

2
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3

2. Innehållet i första och andra läskursen första gången de
gavs vid Västra Sveriges sjuksköterskeskola.
3. Innehållet i tredje läskursen första gången den gavs vid
Västra Sveriges sjuksköterskeskola.

källhänvisning:
2. Västra sveriges sjuksköterskeskola A1:1
3. Västra sveriges sjuksköterskeskola A1:1
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arkivhandling
2015
Februari s. 122–125
”Det bidde bara en tummetott”
September s. 126–129
Den dramatiska torpederingen
av S/S Stancor
November s. 130–139
Sanatorium förläggs till Kroppefjäll
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”Det bidde bara
en tummetott”
År 1787 fick stadsarkitekten Carlberg i uppdrag
att rita en vacker fontän vid Stora Torget (nuvarande Gustaf Adolfs Torg), ett av flera tappställen
med vatten från den nya vattenledningen från
Kallebäcks källa. Fontänen ansågs dock alltför
kostsam och uppfördes aldrig. Stadens innevånare
fick nöja sig med ett provisoriskt tappställe på torget ända fram till 1819, då en enklare fontän ritad
av stadsarkitekten J. Hagberg uppfördes på östra
sidan av torget, intill dåvarande Östra Hamnkanalen.
År 1863 föreslog Vattenledningsdirektionen att
fontänen på Gustaf Adolfs Torg, som då var i
bristfälligt skick, skulle byggas om. Stadsfullmäktige ville annorlunda och gav direktionen i uppdrag
att skaffa fram ritningar till ett ”nytt källhus i vacker stil”. Professorn F W Scholander i Stockholm
och arkitekten J A Westerberg var två av de som
inkom med ritningar.
Efter att ritningarna inkommit till stadsfullmäktige återremitterades ärendet till Vattenledningsdirektionen för utlåtande. Vattenledningsdirektionen
meddelade då att ”Direktionen, med afseende
å storleken och formen af Gustaf Adolfs Torg,
icke ansåg lämpligt, att jemte där befintlig staty,
en fontän af monumental beskaffenhet å samma
torg uppfördes…” Arkitekten Westerberg hade nu
inkommit med ett nytt, enklare förslag på en vattenpost av järn på stensockel, som Vattenledningsdirektionen lyfte fram som det bästa förslaget.
Nu ändrade stadsfullmäktige åsikt och ville istället
att den gamla fontänen skulle få stå kvar efter en

122

ombyggnad. Grosshandlaren E Willerding lämnade då in förslaget att man istället skulle uppföra
en ”ornerad gaskandelaber af samma modell, som
gaskandelabrarna på stadens nya bryggor” med
vattentappningskranar i sockeln. Willerding skriver att ”Sedan Källhuset på Gustaf Adolfs Torg…
blifvit nedrifvet, visar det sig till hvilken grad det
vackra utseendet af östra hamngatan och partiet
omkring torget – med dels prydliga bryggor och
dels grupper af ornerade gaskandelabrar, - framträder, när det icke längre undanskymmes af det stora
källhuset; och att till och med statyen framstår
bättre, sedan källhuset ej längre drager uppmärksamhet till sig”. Förslaget godkändes av stadsfullmäktige och 1865 var vattenposten, tillverkad av
företaget Alexander Keiller & co, på plats.

1

Östra hamnkanalen, årtal okänt. Förmodligen är
det vattenposten som skymtar till höger i bilden.
Fotograf: Fritz Bruce. Fotografi ur arkitekt Eugen
Thorburns arkiv.
Vad som hände med den gamla fontänen är höljt
i dunkel. Planen var att återuppföra den på någon
annan plats i staden.
Referenser
»» Bjur, H (1988). Vattenbyggnadskonst i Göteborg under 200 år. Göteborg: Göteborgs
VA-verk.

»» Protokoll från Styrelsen över Göteborgs vattenverk 1864-1865.

»» Protokoll från Göteborgs stadsfullmäktige

2

1864-1865.

1. Förslag till fontän vid Stora Torget, ritad av Jonas Hagberg år 1815. Det är oklart om
förslaget är identiskt med den fontän som sedan uppfördes, men likheten är stor.
2. Östra hamnkanalen, årtal okänt. Förmodligen är det vattenposten som skymtar till
höger i bilden. Fotograf: Fritz Bruce.

källhänvisning:
1. Fllla:13:321:14
2. Arkitekt Eugen Thorburns
arkiv F1:1
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5

3
4

6

3. Förslag till fontän vid Gustaf Adolfs Torg av Fredrik Wilhelm Scholander, 1864.
4. Förslag till fontän vid Gustaf Adolfs Torg av Johan August Westerberg, 1864.
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källhänvisning:
3. A:17964
4. A:17960

5. Förslag till fontän vid Gustaf Adolfs Torg av Johan August Westerberg, 1865 −
troligtvis Westerbergs nya förslag som vann Vattenledningsdirektionens gillande.
6. Förslag till fontän vid Gustaf Adolfs Torg av Johan August Westerberg, 1864.

källhänvisning:
5. A:15730
6. A:17959

125

Månadens arkivhandling: September 2015
Den dramatiska torpederingen
av S/S Stancor

Den dramatiska
torpederingen
av S/S Stancor
Huvudpersonen i vår berättelse, Karl Henrik Andersson, föddes den 17 maj 1911 i S:t Matteus församling i Stockholm. Hans mor Tyra Andersson
avled redan i oktober 1911 och fadern var okänd.
Innan Karl fyller ett år blir han således föräldralös
och hans nya vårdnadshavare är änkan Wilhelmina Andersson i Kläppinge på Öland. Troligtvis är
Wilhelmina en syster till Karls mor.
Skolgången avslutar Karl 1926, då han går ut
andra årskursen i fortsättningsskolan i Bredsätra
skoldistrikt. Några år därefter, den 8 september
1928, blir han som sjuttonåring inskriven i Kalmars sjömanshus. Karl blir sjömansbanan trogen
och bosätter sig med tiden i Göteborg.
Hans dagböcker, som finns bevarade på Regionarkivet, tar sin början i juni 1940. Karl har under
våren mönstrat på S/S Solstad i Göteborg och
anlänt till Burntisland i Skottland. Under överfarten invaderar tyskarna Danmark och Norge och
han hamnar därför utanför den så kallade Skagerackspärren.
Strandsatta i Skottland begär Karl och hans
skeppskamrater tillstånd att mönstra på ett engelskt fartyg. Deras önskan beviljas och de avreser
med S/S Stancor för att hämta trehundra ton fisk
på Island. I sin dagbok beskriver Karl vad som
händer den 5 juni 1940:
”Ett dovt skott tränger svagt in. Jag sätter mig
upp, ”Vad är det?” Övar soldaterna? Mitt i natten? Sickna fräcka badgäster! Det skall jag sätta
p för! Jag hoppar ner i kojen och skotten smäller
som piskrapp omkring ångaren. Jag kommer ut
på däcket och möter den ene soldaten och spörjer

Månadens arkivhandling: September 2015
Den dramatiska torpederingen
av S/S Stancor

Under de följande månaderna fortsätter Karl att
mönstra på brittiska fartyg och är med om många
äventyrligheter. I dagböckerna beskriver han den
ängslan och ångest han känner inför att arbeta som
eldare under krigstida förhållanden. Han är en av
de många svenska sjömän som riskerar sina liv för
att förse befolkningen med livsnödvändiga varor.
Karls sista anteckning i dagboken är daterad den
23 mars 1941. Han befinner sig i hamn i Bir-

kenhead utanför Liverpool och i tjänst på det
svenskbyggda fartyget S/S Neva. Kvällen den 26
mars hör hans skeppskamrater ett plaskande ljud
vid den kaj där de senast såg Karl. De misstänker
att han fallit i hamnbassängen och slår larm, men
lyckas inte finna honom. Karl tros ha drunknat i
den mörklagda hamnen. Den lokala polisen gör eftersökningar dagen efter, men hans kropp återfinns
aldrig.

honom och han pekar utåt det lugna havet till och
svarar med kort tonfall i rösten ”Ubåt”. Det är liv
i skansarna och pojkarna flaxar omkring som yra
höns efter sina livvästar och tillhörigheter. Andy
som har vakt kommer springande ifrån midskepp
och ropar alle man i livbåtarna. Vi äntrar med
ovanlig vighet upp på båtdäcket, allt under det att
kulorna visslar omkring oss. Vi sliter i livbåtarnas
taljor, men vi kan inte fira och skjutningen tilltar
i styrka. ”Satan” väser Vildsvensken argt. ”Sicken livbåt, man kan inte rubba den!” Men till slut
sänker den sig sakta neråt. Vi hoppar men till all
olycka kommer jag bredvid livbåten och sjunker
djupt ner. Jag får saltvatten i munnen, spottar och
fräser som en katt och försöker att ta några simtag,
men omöjligt [med] krampen i ena benet på mig
och jag flyter bort på min livväst långt ifrån livbåten, som kommer efter mig, till slut är dom ifatt
mig och Trålar-Jonte räcker ut sin hand och jag är
räddad. Stancor har råkat i brand och röken ifrån
henne syns vida omkring på havet, men ubåten
har tur, dimman kom och insveper den brinnande
Stancor i sin dimslöja och ingen på den Engelska
kusten vet vad för drama har tilldragit sig på havet
denna natt.”
Brittiska och tyska källor har följande att berätta
om händelsen: Stancor attackerades av den tyska
ubåten U-48 som först försökte sänka henne med
en torped klockan 22.44. Torpeden missade dock
målet och därefter besköt U-båten fartyget med
skeppskanonen tills Stancor sjönk vid 23.18. Alla i
Stancors besättning överlevde och lyckades ta sig i
land på Yttre Hebriderna.

källhänvisning:
Eldare Karl Henrik Anderssons handlingar F1:1
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källhänvisning:
Eldare Karl Henrik Anderssons handlingar F1:1
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Sanatorium förläggs
till Kroppefjäll
Infektionssjukdomen tuberkulos, eller lungsot
och tbc som den även kallas, var vid sekelskiftet
1900 en stor folksjukdom med omkring 100 000
insjuknade. 1911 inträffade cirka 10 500 dödsfall
i Sverige. Bland de värst drabbade var unga vuxna
som arbetade i industrinäringarna där trångboddhet och dålig arbetsmiljö var vardag. Den luftburna sjukdomen angrep vanligtvis lungorna med
kraftig hosta, avmagring och trötthet som symptom. Det var när den tyska läkaren Robert Koch
upptäckte tuberkelbakterien 1882 som ett av de
mest betydande stegen togs för att förstå orsakerna
till sjukdomen. Ytterligare ett steg mot att hindra
tuberkulosens framfart var byggandet av sanatorier
vars huvuduppgift var att behandla patienter i en
tämligen isolerad och stillsam miljö. För att förbättra läkeprocessen skulle patienterna få frisk luft,
näringsrik kost, motion och regelbunden vila. Det
första sanatoriet på svensk mark uppfördes 1891 i
jämtländska Mörsil efter tysk förebild.
Tillkomsten av Kroppefjälls Sanatorium drevs på
initiativ av Älvsborgs läns förening mot tuberkulos
som bildades av provinsialläkare Nils Englund
1904. Samma år bildades Svenska nationalföreningen mot tuberkulos med uppgift ”att med alla
till buds stående medel verka för bekämpandet av
tuberkulosen som folksjukdom i vårt land”. I en
skrivelse från länsföreningen till Älvsborgs läns
landsting uppmärksammades behovet av sanatorier
i länet.
I Älvsborgs läns förening för tuberkulos arkiv finns
en volym bestående av årsmötes- och styrelseprotokoll 1904-1949. Vid en närmare läsning av
styrelseprotokoll från 25 maj 1907 framgår att

flera platser i länet besökts för att finna en för
ändamålet lämplig placering av den planerade
kuranstalten. De platser som avsågs var Bäckefors,
Dals-Ed, Bengtsfors, Dalskog och Kroppefjäll,
samtliga belägna i Dalsland. Efter överläggningar under 1908 kom styrelsen närmare ett beslut.
I protokoll från 29 maj 1908 § 5 går att läsa att
föreningens styrelse enhälligt beslutar att inköpa
dels soldatstommen i hemmanet Södra Bäckebol
i Gunnarsnäs församling och dels något lämpligt
intilliggande område.
Sanatoriet placerades alltså på Kroppefjäll, Gunnarsnäs landskommun utanför Dals Rostock. Området var högt liggande i ett skyddat område där
det fanns möjlighet för patienter att ta promenader
i närheten av tjärnen och de omgivande barrskogarna. Aspekter som vägdes in vid förhandlingarna
beträffande sanatoriets plats var bland annat att
det fanns närbelägen järnvägskommunikation,
vattentillgång och terrängskydd. Efter noga överväganden avseende markpriser och omkringliggande natur lät Älvsborgs läns förening mot tuberkulos uppföra Kroppefjälls sanatorium med hjälp av
Älvsborgs läns landstings beslutade medel. Efter
1911 års landsting blev landstinget huvudman för
verksamheten. Den 12 april samma år invigdes
sanatoriet och vårdade under det första året 106
patienter. Uppförandet av Kroppefjälls sanatorium
ägde rum under 1900-talets första årtionden då
de självstyrande landstingens växande anslag till
hälso- och sjukvården var nära sammankopplad
med en intensiv byggnadsverksamhet i form av nya
lasarett, epidemisjukhus och sanatorier.

1

Arkivhandling
Älvsborgs läns förening mot tuberkulos. A1
Årsmötes- och styrelseprotokoll 1904-1949. Vol.
1. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen
för Älvsborgs läns förening mot tuberkulos den 29
maj 1908.
Referenser

»» Forsell, H. (2013). Landstingen 1863-2013:

Organisering av samhällets grundfunktioner. I
150 år av självstyrelse: Kommuner och landsting
i förändring. Stockholm. Sveriges kommuner
och landsting. s. 458.

»» Johansson, H. (1963). Älvsborgs läns landsting
1862-1962. Lund. s. 133f.

»» Lampers, P-O & Ljungqvist, K. (2011). När

livet tog en omväg: En bok om Kroppefjälls
Sanatorium. Dals Rostock. Calluna Förlag. ss.
8-27.

1. Personal i roddbåt på 1910-talet.
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källhänvisning:
1. Älvborgs läns landstings bildarkiv
sjukhussamlingen sanatorier Kroppefjäll
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3

2. Interiör från matsalen.
3. Invigning av Kroppefjälls Sanatorium år 1911.
4. I hallen 1927 eller 1928.
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källhänvisning:
2, 3, 4. Älvborgs läns landstings bildarkiv
sjukhussamlingen sanatorier Kroppefjäll
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5. Interiör- och exteriörbilder på 1910-talet.
6. Kroppefjäll Sanatorium.
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källhänvisning:
5, 6. Älvborgs läns landstings bildarkiv
sjukhussamlingen sanatorier Kroppefjäll
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källhänvisning:
Älvborgs läns förening mot tuberkulos A1:1
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källhänvisning:
Älvborgs läns förening mot tuberkulos A1:1
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Månadens
arkivhandling
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Juni s. 142–147
Fiskareskolan i Lysekil
Oktober s. 148–149
Illustrationer skapade av
modeskaparen Rohdi Heinz
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Fiskareskolan i Lysekil
Under 1900-talets första hälft talades det i Sverige om bristen på sjöfolkets bildningsförmåga.
Man hade sett att den ”kulturella standarden” för
den vanlige arbetaren i Sverige hade blivit mycket
högre medan man såg att de som arbetade på sjön
hade det svårt att få tillgång till utbildningsmaterial. År 1930 startades det Svenska sjömansbiblioteket, med huvudkontor i Göteborg och med ett
antal mindre hamnfilialer som främst vände sig till
fraktfartyg som gick längre sträckor. Dock såg man
fortfarande att möjligheten för fiskare och besättningsmän att utnyttja utbildningsmaterialet var
begränsat samt att intresset för bildning var lågt.
Därför lyfte man frågan om att starta skolor.
Då det ej funnits någon grundläggande eller mer
omfattande utbildning för fiskare och besättningsmän för den mindre fraktfarten föreslogs i statens
offentliga utredningar 1945:5 att en gemensam
försöksundervisning skulle tas fram. En sådan
undervisning kom med stadsbidrag att bedrivas vid
Fiskareskolan Lysekil mellan åren 1949-1951.
Huvudman för Fiskareskolan var Göteborg- och
Bohusläns landsting samtidigt som den stod
under överseende av Kungl. Överstyrelsen för
yrkesskolor. Överstyrelsen gav anvisningar och
kontrollerade på vilket sätt undervisningen skulle
utövas. Detta gjordes i samråd med Kungliga
Fiskeristyrelsen.
Månadens arkivhandling är ett prospekt från 1949
som informerar om Fiskareskolans kursverksamhet
för läsåret 1949-1950. Där går det att läsa om att
skolan erbjöd utbildning i fiske, fraktfart för mindre fartyg samt båtbyggnad. Vidare informeras om
att detta var den första yrkesskolan av sitt slag att
bedriva utbildning i de olika näringsgrenarna och
att skolan dessutom var en riksskola som stod öppen för ungdomar från hela Sverige. I prospektet
kan man läsa om bland annat en av kurserna som
erbjöds, nämligen Grundläggande kurs för fiskare
och besättningsmän. Kursen omfattade 30 veckor
och innehöll lektionstimmar i bland annat navigation och sjömanskap, motorlära, sjömanslöjd, fiskerinäring, fiskeribiologi, medborgarkunskap, fysik
och enklare kemi, hygien och sjukvård, bostad- och

klädvård samt sjöpraktik med mera. Efter genomgången utbildning ansågs det att man hade inhämtat kunskaper för II-klassen fiskeskeppare.
Det går att läsa vidare i prospektet att den som
valde att börja på Fiskareskolan inackorderades på
skolans elevhem till självkostnadspris. På elevhemmet fanns det tillgång till sällskapsrum med radioanläggning och det framgår även att kosten som
serverades var närande och riklig. För att eleven
skulle kunna finanserna sitt uppehälle vid Fiskareskolan fanns det möjlighet att få såväl stipendium
som kommunbidrag. Fiskarnas centrala organisationer stod för elevernas resekostnader från och till
hemorterna vid veckoslut och helger.

1

I ett protokoll från den 1 juni 1951 fört vid ordinarie kollegium med Fiskareskolans lärarkårer
diskuterades nedläggningen av skolan i Lysekil.
Länsstyrelsens inspektör kapten Hans Andersson
närvarade på mötet och meddelade att det blev
ekonomiskt ohållbart att bedriva utbildningen då
man hade för få elever. Fem elever tog examen under vårterminen 1951. Andersson informerade om
att utbildningen istället skulle förläggas på försök
vid Göteborgs stads yrkesskolor. Förhoppningen
var att locka fler elever till utbildningen om den
förflyttades till Göteborg. Medlemmar i lärarkåren
uttryckte dock sin oro om att en förflyttning av
utbildningen till Göteborg skulle kunna innebära
att ”fiskarpojkar” lämnar det ”strävsamma fiskaryrket och stannar kvar i storstaden”.

2

Arkivhandling
Fiskareskolans arkiv F1:1, Prospekt över kursverksamheten 1949-1950 vid Fiskareskolan, Lysekil.
Referenser
Fiskareskolans arkiv A1:1, Ur protokoll fört vid
ordinarie kollegium med Fiskareskolan i Lysekil
lärarkårer den 1/6 1951, s.3 samt bilaga 1.
SOU:1945:5 Betänkande med utredning och förslag angående yrkesutbildning av sjöfolk av manskapsgrad samt åtgärder till höjande av sjöfolkets
allmänna och medborgerliga bildning

3

1. B-Julle, 1945
2. Nybyggnad av virkeslada, 1944
3. Elevhemmet matsalen, 1943
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källhänvisning:
Fiskareskolan i Lysekil F1:1
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källhänvisning:
Fiskareskolan i Lysekil F1:1
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källhänvisning:
Fiskareskolan i Lysekil F1:1
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Illustrationer skapade
av modeskaparen
Rohdi Heintz
I Göteborgs föreningsarkiv finns bland annat
dessa illustrationer, skapade av Rohdi Heintz - en
av Sveriges stora modeskapare under 1900-talets
senare hälft. En av dem är odaterad men troligen
gjordes den liksom de andra två illustrationerna
under åren 1958-1964 då Rohdi studerade.
Rohdi föddes den 4 mars 1943 i Göteborg och
slog igenom som modeskapare på 1960-talet.
Redan som barn var han intresserad av konst och
efter första året på gymnasiet beslutade pappan att
sonen skulle få ägna sig åt teckning och mode på
heltid. Parallellt med sina studier på Textilhögskolan i Borås och Konstindustriskolan i Göteborg
praktiserade Rohdi som designassistent på modeföretaget Wettergren Koncernen AB Göteborg.
Han blev senare vid 23 års ålder chefsdesigner
för Wettergren Koncernen. Detta uppdrag utmynnade i en internationell karriär då många av
kollektionerna lanserades till flera ledande varuhus
i Skandinavien och Europa såsom Harrods, Jaeger
of London och Galeries Lafayette.
Under 1970-1990-talen designade Rohdi för en
rad olika märken: Twilfit, Gulins, Björn Borg och
Paramount Studio Clothing för att nämna några. 1982 blev han den förste vinnaren av priset
Guldknappen som delades ut av Damernas Värld,
ett pris som instiftats för att uppmärksamma en
svensk designer och främja svensk modeformgivning. Samma år startade han Rohdi Heintz
Design vars största projekt blev ett samarbete
med Björn Borg. Med kollektionen Björn Borg
Menswear Collection ville han skapa en exklusiv

herrkollektion med tuffare framtoning som passade alla åldrar. Generösa linjer och naturmaterial
var utmärkande för plaggen. Kollektionen lanserades i Europa, USA och Japan på varuhus såsom
Saks, Bloomingdales och Seibu. 2000-talet ägnade
sig Rohdi mer åt ideellt arbete, till exempel var
han mentor åt deltagarna i svenska versionen av
TV-programmet Project Runway Sverige år 2012.
Efter en mycket produktiv karriär avled Rohdi
Heintz den 20 juni 2014.
Lite galen, folklig och opportun snobb är återkommande beskrivningar för Rohdis person, karaktärsdrag som också kan urskiljas i hans design.
Med en målmedveten och självsäker inställning
skapade han ett gränsöverskridande mode när det
gällde tid, ålder och kön. Kvaliteten i kläderna var
en självklarhet, men framför allt skulle kläderna
fungera att bära i vardagen.
Referenser
»» Rohdi Heintz CV, uå

»» A short history of the Wettergren Group of
Companies, Gothenburg, Sverige, uå

»» Göteborgs-Posten, 24 juni, 2014
»» Göteborgs-Tidningen, Lördagsextra, 6 september, 1975

»» Habit, nr 9, 1983
»» PM, “Porträttet” av Ulla Gabay, uå
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Göteborgs Stads
bostadsaktiebolags
fotografisamling
Göteborgs Stads bostadsaktiebolag bildades 7
november 1945 efter beslut i stadsfullmäktige.
Bolagets uppdrag var att förvärva, uppföra och
förvalta hyresbostäder och att idka annan därmed
liknande verksamhet. Torpaområdet blev första
byggnadsprojekt och projekteringen påbörjades
våren 1946 med byggande av 29 enhetliga lamellhus som grupperades kring en vidsträckt sammanhängande friyta. Husen bestod av 597 lägenheter
med standardiserade planlösningar till största del
om två rum och kök samt nio butikslokaler. Bolagets styrelse och arkitekterna Nils Einar Eriksson
och Erik Ragndal strävade efter ett bostadsområde
som bildade en oval och öppen formation och att
hyresgästerna främst skulle vara barnfamiljer som
representerade ett tvärsnitt av befolkningen. Följaktligen behövde både driftskostnader och hyror
hållas nere. Brist på tegel gjorde att ett antal hus
fick putsade fasader.
Den svenska bostadspolitiken präglades under
efterkrigstiden av den bostadssociala utredningen
som tillsattes 1933. Dess slutbetänkande från 1945
(SOU 1945:63) hade lyft fram bristen på moderna
lägenheter i framför allt landets stadssamhällen.
Bostadsräkningen från samma år hade bland annat
slagit fast att 64 procent av Sveriges lägenheter
saknade WC och att enbart 21 procent hade bad
eller dusch. Trångboddheten var utbredd bland
familjehushåll eftersom 38 procent av Sveriges
lägenheter var enrummare eller bostadskök. Problembilden som utredningen belyste var att byggoch bostadsmarknaden inte anpassade sig tillräckligt snabbt till dels demografiska förändringar i
form av allt fler och mindre hushåll och dels krav
på en bättre standard beträffande bostädernas
utrymme och utrustning samt bostadsområdets
allmänna service.
Under perioden 1948-1967 färdigställde Göteborg
stads bostadsaktiebolag drygt 15 000 hyresbostä-

der. I bolagets arkiv finns fem hyllmeter fotografier
ordnade efter fastighetsprojekt.
I början av 1950-talet kom Kortedala och Järnbrott att bli experimentverkstäder för nya planlösningar då behovet ökade för att utnyttja de
kvadratmeter som fanns att tillgå. En tvårumslägenhet behövde en trerumslägenhets samband
och variation. I Kortedala byggdes 1956 fem
triangulära punkthus med delvis flexibel sammansättning av rum. Dessutom fanns avsikten att
förbättra insläppet av ljus. Vid en jämförelse med
det kvadratiska punkthuset hade den solfattigaste
lägenheten 50 procent fler soltimmar under vinterhalvåret.
1983 uppgick Göteborgs Stads bostadsaktiebolag i
koncernbolaget Förvaltnings AB Framtiden.

1

Arkivhandlingar
Göteborgs kommun. Bostadsaktiebolaget. Produktion/Teknisk avdelning. K Fotografier.
Litteratur

»» Bostadspolitiken – Svensk politik för boende,

planering och byggande under 130 år (Martin
Hedenmo & Gustav von Platen, 2007, s. 50-51)

»» Bostäder och hushåll – Enligt allmänna bo-

stadsräkningen 1945 och därtill anslutna undersökningar (Kungliga socialstyrelsen, s. 65)

»» Göteborgs Stads bostadsaktiebolags verksamhetsberättelse för år 1951 (s. 63)

»» Vi bygger i Göteborg – En berättelse om Göteborgs Stads bostadsaktiebolag (Torsten Frendberg,1968)

Bostadsområden
Torpa – Helleforsgatan
Kortedala – Julianska Gatan
Västra Järnbrott – Norra Dragspelsgatan

2

1. Kortedala - Julianska Gatan
2. Punkthusen i Västra Järnbrott 1962
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källhänvisning:
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3. Lägenhetsplan Kortedala 1954.
4. Lägenhetsplaner Torpa 1951.
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5. Situationsplan Torpa 1951.
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6. Flygfoto över Torpa
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Björkängsgården
i Borås

Verksamheten startade som Solhems upptagningshem 1938 i fastigheten Björkängsgården Borås,
som då ägdes av Borås diakonikrets. Älvsborgs läns
landsting tog över driften av verksamheten 1957
och bytte namn på hemmet till Björkängsgårdens
spädbarnshem. Arbetsplatsen var emellertid opraktisk då den var utformad för äldre barn. Därför
byggdes gården om till mer ändamålsenliga lokaler
1964, samtidigt som landstinget köpte fastigheten.
Spädbarnshemmet, som på 60-talet hade plats
för 21 barn i åldrarna 0–12 månader, var inrymt
i ett större våningshus i ett villaområde nedanför
Borås lasarett. Avdelningen för barn i åldrarna 0–4
månader hade elva platser i utrymmen på bottenvåningen. Här fanns också två isoleringsrum, som
i huvudsak reserverades för de nyfödda barnen, en
gemensam sovsal för något äldre barn, ett matoch lekrum, samt ett skötrum. Halva övervåningen beboddes av upp till tio barn i åldrarna 4–12
månader. Här fanns fem sovrum och ett större
gemensamt lekrum. Barnen sov två i varje rum.
Hemmet hade inga fasta besökstider. Föräldrar
och andra var välkomna när som helst på dagarna.
Permissioner gavs mycket sällan. Om det ändå
skedde måste man ha tillstånd från socialnämnd
och när barnet kom tillbaka skulle det ha med sig
ett nytt friskintyg. Dessa försiktighetsåtgärder var
motiverade av att spädbarn är mycket infektionskänsliga.

gården. 1972 hade de en anstaltspedagogisk kurs,
samt yrkeskurs för vård av barn och ungdom på
barnhem. Eleverna kompletterade sin teoriundervisning med praktisk utbildning i spädbarnsvård
på spädbarnshemmet.

1

Varje termin hade de också cirka två elever från
barnavårdslärarlinjen vid seminariet för huslig utbildning i Göteborg. Lärarkandidaterna skulle lära
sig att handleda elever, ha undervisningsövningar i
teoretiska och praktiska ämnen, samt lära sig sköta
det administrativa arbetet på spädbarnshemmet.
Björkängsgården hade en föreståndare och en
biträdande föreståndare. Övrig personal var åtta
barnskötare, tre dagtid och tre nattetid, en kokerska, en biträdande ekonom, samt en städerska. På
plats fanns också en läkare, som också tjänstgjorde
på Borås lasarett. Barnhemmet lades ned 1985 då
beläggningen var för låg för att driva verksamheten
vidare.
Arkivhandlingar
Regionarkivet Vänersborg, Björkängsgården, K1
Fotografier, Ö1 Pressklipp.
Litteratur
Sven F Ljung - Från rotegång til socialtjänst, så
formades den sociala enhetens verksamhet,
Vänersborg 1991.

Älvsborgs läns landstings vårdpersonalskola hade
en del av sina specialkurser förlagda till Björkängs-

2
1. Pojke med cykel
2. Kokerska på gården
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Krokängsparkens
okända estradörer
Herman Lindholm var socialdemokraternas driftige ordförande i Göteborg under åren 1901-1909
och var den som verkligen satte fart på nöjesverksamhet i Krokängsparken på Hisingen. På programmet stod underhållning varvat med agitationstal – syftet var både att underhålla och föra ut
arbetarrörelsens budskap till besökarna, men också
ett sätt att dryga ut kassan för partiet.
Att Lindholm även var den som ansvarade för
verksamheten i Krokäng märks i partidistriktets
brevsamling. En stor del av korrespondensen rör
olika artister, ofta bondkomiker eller akrobater,
som kontaktade honom med förhoppning om ett
engagemang. Idag är dessa reklamalster intressanta
lämningar från en bortglömd del av Göteborgs
nöjesliv under det tidiga 1900-talet.
Många av artisterna blev hänvisade till Lindholm
från agenturer i Köpenhamn och tycks ha kommit
från främst Tyskland, Danmark eller England. Möjligtvis är det via kontakter som Lindholm fått under
sin tid i uppväxtstaden Malmö. Det var ju just i
Malmö det första Folkets hus grundades 1892.
Andra kort eller affischer har svenska avsändare
och i de flesta fall är det artisten själv som skickat
sitt egenhändigt framtagna reklammaterial. De är
av lite enklare kvalité och i regel svartvitt tryck. Vi
vill gärna lyfta fram dessa okända estradörer och
presenterar ett urval av dem nedan. De kan ses
som föregångare till de artister som idag uppträder på Liseberg, som i mångt och mycket blev en
fortsättning på verksamheten i Krokängsparken.

och färgglada affisch tyder på att han var en relativt etablerad artist. (Bild 1)
En i raden av många akrobater som önskade
uppträda i Krokäng var lokala Carson Bros Gymnasts, även de med en tjusig affisch. Avsändaren
till affischen var Josef Carlsson, Carlsrogatan 1,
Göteborg. (Bild 2)
Nästa estradör med en flärd från den fina världen
var A. Clarkson som iklädd smoking och cylinderhatt utförde sitt program svingandes runt en
gatlykta. Den gode Clarkson gav sken av att vara
engelsman, men även han var dansk och bosatt i
Köpenhamn. (Bild 3)

1

En tydlig skillnad från Clarksons förfining var
Järnbrytaren K.V. Schultz som mer fokuserade på
sin råstyrka. I sitt reklamblad skriver han ”Ende
svenske järnbrytare som med tänderna avbryter 8
tums ekspik, böjer hästskor och 1 tums tjocka järnstänger” för säkerhets skull tillägger han ”Fullständigt utan humbug!”. (Bild 4)
Kvinnor tycks vara frånvarande i den här världen.
De flesta som ändå förekommer uppträdde som
ena halvan i en duo med en manlig duettpartner
inom genren bondkomik. En som avvek från normen är Miss Alice Odole som uppträdde i egen
hög person. Hon framförde följande spektakulära
danser med hjälp av en elektrifierad ljusshow:
”1. Den vackra stjerndrottningen. 2. Nymfdanz
från Blå grottan. 3. Fjärilens drottning. 4. Havets
böljor”. (Bild 5)

Danske Max Wilhelmi hade en egen förmedling,
Sams Bureau i Köpenhamn, och kallade sig för
den ”excentriska buktalaren”. Wilhelmis påkostade

2

1. Affisch för danske buktalaren Max Wilhelmi
2. Avsändare till affischen: Josef Carlsson,
Carlsrogatan 1, Göteborg, 1907
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3. A. Clarkson
4. K.V. Schultz 1808
5. Miss Alice Odole 1908
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Skisser och
affischer i Valands
konstskolas arkiv

I Valands konstskolas arkiv finns några skissböcker
med teckningar gjorda av konststuderande på skolan. En av böckerna är märkt med initialerna Th A
och har tillhört Thyra Appelberg som studerade på
skolan 1897-1900 då konstnären Carl Wilhelmson
var lärare. Skissboken är full av porträtt, landskapsteckningar och krokier gjorda i kol och blyerts.
Efter Valandsåren studerade hon konst i Tyskland
och Frankrike och deltog i flera utställningar i
Sverige, bland annat på Konsthallen i Göteborg
och på Liljevalchs i Stockholm.
Konstskolans arkiv innehåller också en samling
med originalaffischer. De är från åren 19131916 då konstnären Axel Erdmann var lärare på
skolan som då hette Göteborgs Musei Rit- och
Målarskola. Han ville att eleverna skulle kunna
försörja sig efter sin utbildning och gav dem därför
undervisning i dekorativ teckning och anordnade
affischtävlingar på skolan i samarbete med företag
och föreningar som betalade ut prispengar till de
vinnande bidragen och stod för tryckkostnaderna.
En av affischerna i samlingen är målad i jugendstil av Gustaf Tenggren och gör reklam för en
Konstnärssoaré. Tenggren som studerade på skolan
1915-1917 var frielev eftersom hans familj inte

hade råd att betala elevavgiften. Lärarens lön
bestod av elevavgifterna så det var läraren som
bestämde om någon begåvad men fattig elev skulle
få studera gratis. Gustaf Tenggren fick senare god
användning av sin utbildning, dels som illustratör
till barnboksserien Bland tomtar och troll, och dels
som ateljéchef på Walt Disneys studios där han
bland annat ansvarade för filmerna Snövit och de
sju dvärgarna, Pinocchio och Bambi.
Elsa Lange gick på skolan 1913-1914 efter att först
ha studerat konstdesign i Stockholm. I Valands affischsamling finns hennes förslag till reklamaffisch
för Husqvarna jaktgevär från 1913. Målningen
är ett fint stiliserat porträtt av en jägare och hans
jakthund, båda på väg hem efter en lyckad jakt på
tjäder och orre, allt tack vare en utmärkt dubbelpipig hagelbössa. Lange fick liksom Tenggren nytta
av utbildningen, först som teckningslärarinna på
Sigrid Rudebecks gymnasium, och senare som
ägare till textilföretaget Elsa Langes Handtryck i
Göteborg i mitten av 1920-talet. Därefter blev hon
verkställande direktör för familjeföretaget Lange
Optiska AB.
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1. Porträtt från Thyra Appelbergs skissbok
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2. Affisch målad av Gustaf Tenggren
3. Elsa Lange förslag till reklamaffisch för Husqvarna jaktgevär 1913
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Göteborgaren som
stupade i Tammefors

1

I dagarna för exakt hundra år sedan stupade
tyskfödde göteborgaren Dietrich Schlepper under
stormningen av Tammerfors i Finland. Han var
en av de totalt cirka 800 svenskar som anmält
sig som frivilliga för att strida för den vita sidan i
finska inbördeskriget. De flesta frivilliga ingick i
den Svenska Brigaden som på skärtorsdagen den
28/3 1918 fick i uppdrag att anfalla staden österifrån genom ett 1 500 meter långt öppet fält. Fältet
var begränsat av skogsklädda åsar i söder och norr
och enligt förhandsuppgifter var åsarna i de vitas
händer. Detta var dock fel och under den förvirring
som rådde under striden stupade 17 svenskar – en
av dessa var Schlepper som fick en kula genom
huvudet.
Dietrichs dödsbevis som finns bevarat i Göteborgs
miljönämnds arkiv vittnar inte enbart om göteborgarens våldsamma öde utan även om de särskilda
diplomatiska förhållanden som rådde i Finland
våren 1918. I dokumentet redogör först överläkaren
Fredrik Hartman i Vasa för Schleppers dödsorsak, därefter syns en stämpel med texten Finlands

senat samt underskriften Samuli Sario. Sario var
statssekreterare för utrikesärenden för den lagliga
regeringen som flytt från Helsingfors till Vasa när
revolten bröt ut. Kansliet som Sario ledde bestod
av enbart tre personer vilka tillsammans utgjorde
utrikesförvaltningen. Han hade en motsvarighet i
Yrjö Sirola i Helsingfors som sörjde för det röda
folkkommissariatets utrikesfrågor.
Även de svenska diplomatiska rutinerna påverkades av händelserna. Sverige som erkände Finlands
självständighet 4 januari 1918, hade vid den tidpunkten en generalkonsul i Helsingfors vid namn
Walter Ernst Gustaf Ahlström. Men när kriget
bröt ut i slutet av månaden ersattes han av Claes
Gustaf Westman som skickades till Vasa som minister en mission spéciale. Det är alltså Westman
som med sin namnteckning vittnar om att dödsbeviset vinner laga kraft.
2

1. I mitten Samuli Sario och den lagliga regeringens utrikeskansli i Vasa 1918.
Fotografi: Karls Atelier. Arkiv: Museoviraston kuvakokoelmat. Licens: CC BY 4.0
2. Dödsbevis från Tyska församlingen 1918 ur Miljönämndens arkiv
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