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INLEDNING: SÖKA EFTER ARKIV
Arkivmaterial om Kungälvs kommun finns i statliga arkivinstitutioner, i Kungälvs kommuns
arkiv, hos olika institutioner för föreningsarkiv och hos enskilda, t ex företag. Arkivhandlingar
kan också finnas på museer och bibliotek. Hembygdsmuseerna har ofta tagit emot lokalt
material tillsammans med föremål.

Den som vill forska i arkiv gör ~Iokt i att först studera den tryckta litteraturen t ex
hembygdsböcker, som kan innehålla många uppgifter, även om ofta källhänvisningarna är
bristfålliga. Tyvärr är många hembygdsböcker rätt oöverskådliga, dvs man måste läsa igenom
hundratals sidor på jakt efter uppgifter. Sigurd Johansson har i boken Det gamla Kungälv
redovisat ägarna till de flesta fastigheterna i staden från slutet av 1800-talet till mitten av 1900
talet och även fått med många muntliga uppgifter, som inte finns i några arkiv. Men samma
personer förekommer i samband med olika fastigheter och personregister saknas. Ett sådant
hade också underlättat kombinationen med bevarade enskilda arkiv.

I de offentliga arkiven, dvs statliga och kommunala arkiv, samlas dokumentation av vad som
beslutats och gjorts av olika myndigheter. De lokala och regionala statliga myndigheternas
arkiv förvaras på Landsarkivet i Göteborg, men många uppgifter om Kungälv, Marstrand,
landsbygdssocknarna och dess invånare finns också i centrala myndigheters arkiv, på
Riksarkivet i Stockholm. De lokala domstolarnas, rådhusrättens och häradsrättens arkiv, finns
på landsarkivet, men avskrifter av domböckerna, som gjordes varje år, skickades till Göta
hovrätts arkiv, som ligger i Jönköping. Eftersom Bohuslän ingick i Norge till 1658, finns de
äldsta arkivhandlingarna i riksarkiven i Köpenhamn och Oslo. Kungälvs äldsta dombok 1615
1648, alltså från dansk-norska tiden, finns dock i landsarkivet i Göteborg. Fotoutgåva med
renskrift har gjorts av Alf Lidholm 1981.

Föreningsarkiv från Kungälvs kommun hamnar i regel hos Bohusläns Föreningsarkiv i
Uddevalla. Lokalavdelningar inom vissa fackförbund kan också finnas på Folkrörelsearkivet i
Göteborg på Region- och Stadsarkivet. Där finns t ex målareförbundets avd 161 (protokoll och
räkenskaper 1936-59). På Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm finns ett fragment av arkivet från
Kungälvs glasarbetarfackförening och handlingar från Hålta socialdemokratiska
ungdomsklubb. Hos Stockholms Företagsminnen finns arkiv efter kooperativa föreningar från
hela landet, även några handlingar från Kungälvs Handels AB 1910-1916. Protokollsboken
1910-15 och verifikationer 1913-14 finns dock i Kungälvs drätselkammares arkiv (volym Ö:l,
Ö:4-5)., övriga verifikationer och handlingar i E. Zetterlöfs samling i Kungälvs kommunarkiv
(178 volymer, som dessutom innehåller hela arkivet från kronolänsmannen i Inlands södre
distrikt 1855-1919). Föreningsarkivet i Mölndal har handlingar från Kungälvs kristna
socialdemokrater 1948-86, ABF:s lokalavdelning i Kungälv 1933-88 (Marstrands dito 1947-59
ligger i Bohusläns Föreningsarkiv) och Hermansby arbetarkommuns handlingar 1951-81.

För att hitta till rätt arkivinstitution kan man söka i den Nationella ArkivDatabasen, den s k
NAD-skivan, som finns på många bibliotek, på större arkivinstitutioner och kommer att finnas
på Internet. Den senaste utgåvan är från 1998 och kan beställas från SVAR Sandslån. Adresser
till arkivinstitutioner kan sökas i Svensk arkivguide, utgiven av Institutet för ortshistoria (i
senaste upplagan 2002 finns Kungälvs kommunarkiv på s 232).

De enskilda arkiven kan hamna på många olika ställen beroende på hur ägaren vill disponera.
Det finns inget skydd mot förstöring av enskilda arkiv. Kungälvs Glasbruks arkiv 1873-1959
finns på landsarkivet i Göteborg (C 138) liksom handlingar efter grundaren Carl Leopold
Berggren (A 262 innehåller både räkenskaper 1858-1909 från hans affårsverksamhet och
brevsamling av mer privat karaktär). Berggren grundade även Göteborgs Kexfabrik, som 1979
såldes av familjen till AB Marabou. Arkivet finns kvar på fabriken i Kungälv. ABC-fabriken
(1909-1982) var Kungälvs största arbetsplats under många decennier, men arkivet tycks inte ha
bevarats.



Kungälvs Rusdrycks AB, det lokala försäljnings- och utskänkningsbolaget, har efterlämnat
handlingar 1904-38, som finns på landsarkivet. Bolaget uppgick i Göteborgs System AB.
Redogörelser för inkomster av brännvinsförsäljning finns även tryckta i handlingarna från
Göteborgs- och Bohus läns landsting, eftersom landstinget fick del av vinsten (liksom staden).
Även kommunerna på landet fick brännvinsmedel Ufr s 38).

Arkivet från Göteborgs och Bohus litns landsting, som sammanträdde i stadsfullmäktigesalen
på Börsen, förvaras på Region- och Stadsarkivet Göteborg, där även landstingstrycket finns
tillgängligt. I trycket finns många intressanta handlingar t ex planritningar till utvidgning av
Kungälvs lasarett 1885, som kan kombineras med bevarade fasadritningar av arkitekten Axel
Kumlien (se s 23).

Kungälvs nuvarande kommun omfattar två gamla städer med varsin fästning, vilket är unikt.
Kungälvs kommun bildades 1971 men minskade 1974 med Rödbo socken, som överfördes till
Göteborg. Även Gullö-området och Ragnhildsholmen i Ytterby överfördes till Göteborg
(Inland vid havet s 73). Rödbo församling hade gemensam kyrkoherde med Kungälv och lades
1952 samman med Kungälvs stad. Rödbo kommuns arkiv -1951 finns på Göteborgs
stadsarkiv, numera Region- och Stadsarkivet Göteborg. De rent kommunala volymerna är inte
många men det finns mycket material från den elektriska distributionsföreningen.

I Kungälvs kommunarkiv förvaras bestånden 1863- I951 från de gamla sockenkommunerna i
Inlands södre härad: Harestad, Lycke, Torsby, Hålta, Jörlanda, Solberga, Ytterby, Kareby och
Romelanda.
1952-1970 var Harestad, Lycke och Torsby sammanlagda till Hermansby kommun, vars arkiv
också förvaras i Kungälv. Hålta och Solberga ingick tillsammans med Jörlanda i Kode
kommun 1952- I970. Kode storkommuns arkiv finns också i Kungälvs kommunarkiv. Jörlanda
överfördes 1971 till Stenungsunds kommun, och man ska därför söka handlingar rörande
Jörlanda från 1971 i Stenungsunds kommunarkiv.

Romelanda och Kareby bildade 1952- I970 Romelanda storkommun, men Ytterby var egen
kommun t o m 1970.

Om man forskar i Harestads kommun, hittar man alltså kommunala ärenden t o m 195 I i
Harestads kommuns arkiv, 1952-70 i Hermansbys kommunala arkivbildare och från 1971 i
Kungälvs kommuns arkivbildare.

Kommunarkiven är offentliga och lyder under arkiviagen. Kommunen är skyldig att bevara
handlingarna för forskning, även om handlingar av ringa och tillfällig betydelse kan gallras.
Vissa handlingar t ex från socialtjänsten (tidigare fattigvården) kan vara hemliga i max 70 år.
Moderna handlingar från socialtjänsten gallras enligt lag fem år efter inaktualitet(akter rörande
personer födda dag 5, 15 och 25 sparas liksom handlingar rörande adoption m m).

Inom varje kommun finns många arkivbildare, eftersom varje nämnd och styrelse bildar eget
arkiv. Från 1863 fanns i landsbygdskommuner ofta bara kommunalstämman och
kommunalnämnden (som skötte fattigvården och räkenskaperna), men från 1910-talet ökade
antalet arkivbildande nämnder. I städerna var hälsovårdsnämnd och byggnadsnämnd
obligatoriska från 1875 och i regel fanns även fattigvårdsstyrelse, ibland hamnstyrelse.

Byggnadsnämnd skulle finnas i alla städer från 1875, men ibland finns det äldre ritningar och
kartor i det kommunala arkivet, ibland har man förstört äldre ritningar, när byggnaderna rivits.
Husen kan dock finnas på foton. Region- och Stadsarkivet i Göteborg har flera ritningar till
bebyggelse i Marstrand, eftersom arkitekt R O Svensson ritade byggnader i Marstrand från
slutet av I800-talet och framöver ( se s 46).



1975 inrättade Kungälv s k kommundelsstämmor, där al1a invånare i kommundelen i princip
hade förslags- och rösträtt. Denna försöksverksamhet startade 1976 i Kungälv, Ytterby,
Romelanda, Kode, Hermansby och Marstrand (Inland vid havet s 311). Protokoll och
handlingar från kommundelsstämmoma finns i Kungälvs kommunstyrelses arkiv.

Det kommunala arkivet från Marstrands stad, som länge hade något fler invånare (drygt 1000
omkring 1900) än Kungälv, förvaras också i Kungälvs kommunarkiv. De flesta kommunarkiv
börjar 1863 eller tidigare (i den mån man inrättat kommunala styrelser), men Kungälv fick inte
stadsfullmäktige förrän 1904 utan magistraten, dvs samma herrar som satt i rådhusrätten,
utgjorde stadens styrelse. Från 1866 valde man dock en drätselkammare, som förberedde
ärendena och därmed kan man säga att stadens kommunala arkivbildning börjar.

Kungälvs drätselkammares arkiv till 1928 (6 hyllmeter) på landsarkivet i Göteborg innehåller
huvudsakligen räkenskapshandlingar, av vilka många är från tiden före drätselkammaren och
alltså egentligen tillhör magistratens arkiv. Här finns t ex 44 volymer mantalslängder 1686
1928, 3 volymer mantalsuppgifter 1840-61 och 14 volymer taxeringslängder från 1712.
Drätselkammarens protokoll finns däremot i kommunarkivet, och där finns också magistratens
protokoll och handlingar (som man kanske i första hand skulle söka på landsarkivet, eftersom
magistraten bestod av rådhusrättens ledamöter.

1895 bestod Kungälvs rådhusrätt (och magistrat) av borgmästaren J W Petersson, rådman
Emanuel Zetterlöf (även kronolänsman från 1875 och stadens brandchef från 1883) och
apotekare E G Hagelin, som var rådman 1887-1913 (porträtt i historiken 1959 s 278 efter
Fotosamlingen F 1:9). Men vid flera tillfållen förekom ersättare för de två sistnämnda. 16/3
ersattes Hagelin av fårgerifabrikör G L C Ahsberg, och 9/9 var hovrättsnotarie S Elfving och
källarmästare J Oscar Olsson (foto i historiken s 266) ledamöter av rätten. Borgmästaren satt
även i Kungälvs kyrkoråd. Det var nära kommunikationer mellan stat, kommun och kyrka i en
liten stad och man skilde inte så noga på vad som var statlig och kommunal verksamhet. Jonas
Rhodin, som var borgmästare 1834-74, satt även i landstinget 1863-65 och valdes till vice
ordförande (landshövdingen var ordförande utsedd av Kunglig Maj:t). John Wilhelm Petersson
var borgmästare 1874-1904 och satt i landstinget 1882-83. Dessa herrar styrde al1tså staden
Kungälv 40 resp 30 år.

1866 valdes till ledamöter i drätselkammaren: postmästare Lundwal1, som blev ordförande,
fabrikör J A Lundholm (kopparslagare, det fanns även en bryggare Lundholm), bagare Jonsson
(det står Jansson i Kerstin o Harry Berg, Kungälv en stads historia s 126, men jfr s 128 samt s
96 ff i Sigurd Johanssons Det gamla Kungälv), handlande F H Bergin och C P LeUon, som
hade affår vid Torget Ufr Sigurd Johansson, Det gamla Kungälv s 43). Suppleanter blev
garvare Lind och handlande F H Boysen Ufr Sigurd Johansson s 169). Det var män av samma
typ som satt i magistraten, dvs välkända borgare.

Kungälvs äldsta dombok på landsarkivet omfattar åren 1615-48 (A la: l). Nästa dombok börjar
1658, dvs från den svenska perioden. Sedan är det en lucka 1675-79. Från 1680 är sviten
ombruten. I Göta hovrätts arkiv tycks finnas avskrift av domboken 1676 (Advokatfiskalens
arkiv E VIIBAA:3327), men 1677-79 är försvunna.

Marstrands rådhusrätts protokoll börjar 1780 och magistratsprotokollen 1778. Åren 1666
(kommissorial~ätt) och 1685-1779 finns i Göta hovrätts arkiv, utom en lucka 1717-23
(EVIIBAA:4446-4473). 1666 och 1685-1700 finns på mikrofilm på landsarkivet.

Kungälv hade ingen större hamn men eget sjömanshus. Arkivet på landsarkivet omfattar tiden
1858-1939, bl a D 11:1 Inskrivningsregister 1871-86, D 11:2 dito 1877-1908 + fartygsregister
1893-190 l. Sjötullrätten i Kungälv har efterlämnat handlingar 1786-1831. Det fanns en
hamnstyrelse, men endast enstaka sena handlingar är bevarade.



Kyrkoarkiven på landsarkivet börjar på 1680-talet, liksom i de flesta församlingar.

Fängelsearkivet från Karlstens fåstning finns på landsarkivet (fångrullor 1816-58). 1855
upphörde man att placera s k fåstningsfångar på Karlsten. Det hade länge varit svårt att bereda
lämpliga arbeten för fåstningsfångarna. Vid den tiden hade man i stället börjat bygga
cellfångeiser, där fångarna i ensamhet skulle begrunda sina synder och förmås till bättring.

Enligt Krigsarkivets beståndsöversikt del 7 s 43 f finns det många handlingar om Karlstens
fåstning i Krigsarkivet från slutet av l600-talet till slutet av 1800-talet. Karlsten upphörde som
fåstning 1882 men byggnaderna utnyttjades får skeppsgossekåren i Marstrand 1907-37. I
Krigsarkivet finns också fyra volymer rörande Bohus fåstning 1681-1789 (KRA 7 s 27).

Från stadshäktet i Kungälv 1883-1956 (foto i historiken 1959 s 184). En volym
fångfårteckningar 1847-1905 finns på landsarkivet.

ARKIV: Kungälv: drätselkammaren

Serie:

Verifikationer

Seriesignum

G Va

Plats I
Leverans

Volym·
nummer T i d Anmärkningar

1 1803 - 1859 Kartong inneh. 1803, 1813, 1814,

1830 - 1832 och 1859 års räkning

över Kungälvs stads enskilde me-

del.

2 1866 - 1867 Inb. Kungälvs stads, Jordfallets

färjas, Bohus färjas samt Höge-

bros underhållsfond.

3 1868 Inb. D:o.

4 1869 " Kungälvs stad. Jordfallets

.. färjeinrättning •

5 1869 " Inb. Bohus färja och Höge brons

, underhållsfond·

6 1870 Inb. Kungälvs stad med Jord fal1e t~

., färja. Bohus färja samt Högebrons

underhållsfond.

7 1871 Inb. D:o.

8 1872 " "
9 1873 " Kungälvs stad samt färjein-,

rättningen vid Jordfallet.

I10 1874 Inb. D:o.

11 1875 " "
12 1876 " "
13 1877 " "
14 1878 " Kungälvs stad.

15 1879 " " "
16 1880 " I fortsättningen Kungälvs

I

stads rä kenskape r.

17 1881 Inb.
- • n ........... ..



SÖKA I ARKIV: ARKIVBILDARE, ARKIVFÖRTECKNINGAR
För att hitta i arkivbestånd använder man arkivförteckningar. Statliga och kommunala arkiv,
företags- och föreningsarkiv har förtecknats enligt det s k allmänna arkivschemat, som
konstruerades i början av 1900-talet. Handlingarna har sorterats efter formell status, dvs
protokoll i en serie, korrespondens i en annan, räkenskaper i särskilda serier (G I, G 2 etc).
Dessutom finns ofta en serie ämnesordnade handlingar (F).

Inom serierna är handlingarna i regel ordnade kronologiskt, men det finns också serier i
personnummerordning eller alfabetiskt ordnade serier efter namn. Varje volym (band eller
kartong) har ett unikt signum. Handlingar i datasystem kan däremot bara beskrivas, där bildas
inga volymer. Det ska finnas en beskrivning över vad olika datasystem innehåller.

De flesta forskare söker handlingar rörande ett visst ämne, och då gäller det för arkivarien att
veta vilken myndighet som skött sådana ärenden.

I kommunarkivet förvaras varje kommuns handlingar för sig, och de är i sin tur uppdelade i
arkiv efter olika nämnder och styrelser, som är arkivbildande myndigheter. Myndigheters arkiv
har bildats utifrån deras olika verksamheter. Man hittar beslut i protokollserien (A) och
underlagen till besluten i korrespondensserien, som i äldre arkiv ofta är uppdelad på kopior av
utgångna skrivelser (B) och inkomna brev (E). För att hitta i sina ärenden för myndigheterna
diarier (C). Som forskare måste man ibland leta i diariet, som är en kronologisk förteckning
över inkomna och avsända skrivelser. Numera förs diarier i regel i datorsystem med möjlighet
att söka på ämnesord. Tidigare kunde det vara svårt att hitta ett ärende, om man inte visste
ungefår vilket år det förekom. Det kan finnas register till protokollen och diariet som
underlättar sökning.

Före 1991 var nämnderna och styrelserna i kommunerna bestämda i lag. Numera kan
kommunen inrätta nämnder och styrelser inom olika sakområden efter eget beslut.
Kommunstyrelse och valnämnd måste dock finnas. Numera ändras beteckningarna på de
kommunala myndigheterna ganska ofta, men före 1991 var de ganska stabila. I de flesta
kommunarkiv hittar man arbetslöshetsnämnd, barnavårdsnämnd (från 1925), biblioteksstyrelse
(senare kulturnämnd), bostadslånekommitte (senare förmedlingsorgan), brandstyreise,
byggnadsnämnd, civilförsvarsnämnd, fattigvårdsstyrelse (från 1918; tidigare skötte
kommunalnämnden fattigvården på landet), som på 1950-talet började kallas socialnämnd,
familjebidragsnämnd, fritidsnämnd, lönenämnd, hemhjälpsnämnd, hyresnämnd,
hälsovårdsnämnd, kristidsnämnd (under andra världskriget), livsmedelsnämnd (under första
världskriget), nykterhetsnämnd, pensionsnämnd (1914-1962, då folkpensionsärenden övertogs
av allmän försäkringskassa), skogsnämnd, skolstyrelse, trafiknämnd, överförmyndare.

Från 1949 hade Kungälv ett s k stadsarkiv, dvs en arkiviokai i rådhusets bottenvåning, där både
statliga och kommunala handlingar förvarades (historiken 1959 s 357 med bild). Det var inte
ovanligt att rådhusrättens och stadsfullmäktiges arkiv förvarades i samma lokal. 1928 lades
Kungälv under landsrätt, dvs Inlands domsaga, och rådhuset blev en helt kommunal
förvaltningslokal. Gamla rådhuset, som fortfarande står kvar vid Torget, är av trä (bild i
Kungälvshistoriken s 316). På dess vind hade man länge samlat viktiga handlingar, som lätt
hade kunnat förstöras. Från 1936 hade man planer på ett nytt stadshus, kombinerat med
badhus, vilket även förekom i andra små städer, t ex Kungsbacka. Men inte förrän Nämndhuset
byggdes fick Kungälvs kommunala arkiven betryggande förvaring.



VILKA ARKIV INNEHÅLLER UPPGIFTER OM MIG OCH MIN BOSTAD?

Födelsedag, adress m m Skattemyndigheten (till 1991-07-01 pastorsämbetet)

Födelse, sjukvård Sjukhusets arkiv eller landstingsarkivet, numera
Region- och Stadsarkivet Göteborg

Dop m fl kyrkliga händelser Svens'ka Kyrkan, endast för medlemmar från 1/7 -91

Skolgång, betyg Kommunarkivet: skolstyrelse eller motsvarande.
Äldre betygskataloger kan vara sammanförda under
rubriken Skolarkiv

Besökt arbetsförmedling? Akter sorteras efter personnummer, skickas senare
länsarbetsnämnden. AF för dataregister, som förstörs.

Fyllt 16 år? Försäkringskassan skriver in alla från 16 år

Övningskör med tillstånd? Länsstyrelsen har gett tillstånd, polisen har yttrat sig. På
sikt hamnar dessa myndigheters arkiv på landsarkivet
men rutinärenden (som körkort) gallras tidigare

Varit med i fotbolls- eller ridklubb? Förening kan lämna äldre handlingar till
Folkrörelsearkiv, kommunarkiv eller landsarkiv

Ägokartor finns på länets lantmäterikontor i Göteborg (än så länge).

Bebyggelseplanering sköts av kommunala myndigheter, länsstyrelsen övervakar.

Ägare till en gård eller en villa hittar man via inskrivningsmyndigheten vid tingsrätten i
Uddevalla (tel. 0522/657160). Tidigare sköttes lagfartsärenden vid tingsrätten i Stenungsund,
som efterträdde Inlands häradsrätter och rådhusrätterna i Kungälv och Marstrand.
Stenungsunds tingsrätt har levererat äldre lagfartsböcker till landsarkivet. För uppgifter före
1875 måste man använda lagfartsprotokoll i Inlands Södre häradsrätt på landsarkivet.

Husets utseende kan man hitta i bygglovsritningar hos kommunens byggnadsnämnd eller
motsvarande. Arkitektritningar kan finnas på Region- och Stadsarkivet Göteborg. De kan också
finnas kvar hos arkitektfirman. Hyreshus ägt av kommunalt bostadsbolag ska kunna
dokumenteras i kommunens arkiv, men kommunala bolag vet ofta inte om sina
arkiveringsskyldigheter.

Gator och trafik sköts av kommunens gatukontor, tekniska nämnd eller motsvarande. För
busslinjer mellan kommuner har länsstyrelsen beviljat tillstånd sedan 1910-talet. De bör kunna
hittas i länsstyrelsens arkiv: landskansliet (förvaras på landsarkivet) till 1950-talet, därefter
någon arkivbildande sektion eller enhet Uuridiska enheten inom planeringsavdelningen från
1971 ).



1. Om farmorsmor arbetade på Gamlestadens textilfabrik i Göteborg, kan jag se vad hon
tjänade i månaden?
2. Sedan hon gift sig arbetade hon som hemsömmerska i Ytterby. Kan jag se vad hon tjänade
på det?
3. Farmor arbetade på Kexfabriken i Kungälv på I920-talet. Kan jag se vad hon tjänade?
4. Farfar gick i folkskolan i Tunge i Solberga. Var finns hans betyg? Senare arbetade han hos
Claessons, på ABC-fabriken. Var finns det arkivet?
5. Sedan gick han på lantbruksskola i Sätila i Älvsborgs län (nuvarande Marks kommun) och
på folkhögskolan Wendelsberg i Råda kommun, eftersom han var nykterhetsman. Var finns det
handlingar från dessa skolor?
6. Farmorsfar ägde en gård vid en grund sjö, som han och grannarna ville sänka för att få mer
jordbruksmark. Vilka arkiv kan innehålla uppgifter om detta?
7. Morfar hade en gård med litet skog. 1930 högg han ner skogen men brydde sig inte om att
plantera nytt. Vilket arkiv kan innehålla uppgifter om detta?
8. Var hittar jag uppgifter om väghållning och snöplogning i början av 1900-talet?
9. Var finns Bohusbanans arkiv med handlingar om Ytterby station?

SVAR:
1. Gamlestadens fabriks arkiv finns på landsarkivet i Göteborg. Enligt arkivförteckningen finns
det avlöningsräkenskaper, uppdelade på olika verksamheter t ex spinneri, väveri etc.
2. Troligen finns inga uppgifter om hennes inkomster, eftersom skattebokföringen inte var så
effektiv då.
3. Göteborgs Kex har kvar sitt arkiv från 1888. Fråga efter Jan Jägervall.
4. Betygskatalogerna ska finnas i kommunarkivet i Kungälv. ABC-fabrikens arkiv tycks inte ha
bevarats.
5. Strömmaskolan i Sätila drevs av landstinget i Älvsborgs län. Arkivet finns kvar på skolan,
arkivförteckning finns på Regionarkivet Vänersborg. Wendelsberg är en rörelsedriven skola,
dvs i enskild regi, och har kvar sitt arkiv men är inte skyldig att bevara det.
6. Sjösänkningar gjordes av enskilda föreningar, dvs jordägarna. Arkivet från en sådan
förening kan ligga kvar i någon av gårdarna men kan också ha förstörts. Ärendet måste ha
behandlats av länets hushållningssällskap (Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskaps
arkiv till 1920-talet finns på landsarkivet, därefter i Uddevalla). Länsstyrelsen skulle också
yttra sig.
7. Skogsvårdsstyrelsen i länet reagerade nog och såg till att ägaren dömdes att plantera nytt,
kanske också till böter. I skogsvårdsstyrelsen satt från 1905 män från landsting och
hushållningssällskap, men senare blev det en statlig myndighet. Skogssällskapet i Göteborg
arbetade också med skogsvård för enskilda, men det är en förening och behöver inte ha kvar
något arkiv. Men man kan alltid fråga (se telefonkatalogen).
8. Det kan finnas handlingar i kommunarkivet (kommunalnämndens handlingar i de olika
socknarna t ex). Från 1891 fanns vägstyreiser i varje härad, men deras arkiv är sällan bevarade.
De statliga vägmyndigheter som tillkom från 1930-talet kan ha övertagit äldre handlingar.
9. Bohusbanan byggdes av staten, och därför ingår handlingar angående järnvägsbygget i SJ:s
arkiv, som numera lämnats till Riksarkivet. Stationshusritningar kan finnas i SJ:s
ritningssamling, som förvaras i Arningedepån i Täby; men man använde samma ritning till de
flesta stationerna på en bana och ibland tog man en ritning från ett annat järnvägsbygge.
Ritningsregistret finns i forskarexpeditionen i Riksarkivets huvudlokal på Fyrverkarebacken.
Handlingar angående driften av banan, som officiellt hette Göteborg-Uddevalla-Strömstad
(eller Skee-Strömstad, eftersom man planerade en sträckning vidare in i Norge, och då skulle
Skee-Strömstad vara en bibana) finns däremot i arkivet från SJ:s västra distrikt på landsarkivet
i Göteborg. Bansektion 9 och trafiksektion 9 omfattar Bohusbanan; där finns bl a gamla
tidtabeller (9:e trafiksektionen F 6:7).



KYRKOBÖCKERPALANDSA~VET

Bilagorna till kyrkobokföringen ger ibland fylligare upplysningar om personer än vad man
hittar i kyrkoböckerna, som t ex. dessa två handlingar i bilagorna till Solberga dödbok
(Solberga H VI: 1). Hemmasonen August Jansson dog i länshäktet i Göteborg av bröstsjukdom,
dvs troligen lungsot eller lunginflammation. Han hade hamnat där, därför att han smädat sin
fader. Både fjärde budet i 10 Guds bud, som alla barn lärde sig i katekesen, och 1734 års lag
inskärpte att barn var skyldiga att vörda och lyda sina föräldrar. Enligt 1734 års lag kunde den
som misshandlade sina föräldrar döm·as till döden. August Janssons förseelse var inte så svår,
utan han fick begravas på kyrkogården, men det blev i Göteborg enligt påskrift på baksidan av
landskansliets attest.

Den stackars Anna Britta Andreasdotter från Björfjell i Solberga gick på eget bevåg till källan
med en bytta för att hämta vatten men drabbades av ett anfall av fallandesot (hon hade lidit av
epilepsi i 17 år) och föll tydligen i källan.

Enligt Solberga husförhörslängd 1858-61 ( A 1:14) ägde familjen 1/6-dels gård i Stora
Björfjell. Fadern Anders Larsson var född 1818, modem Catharina Svensdotter var född 1805.
Hon hade varit gift en gång förut - de två döttrarna Laurina f 1843 och Albertina f 1847, som
dog i hjärnfeber 1859, omtalas i dödboken som halvsystrar. Sonen Samuel född 1839 övertog
en del av gården 1863. Enligt husförhörslängden delades 1/6-dels gården så att Samuel fick
5/72-delar och styvfadern behöll 7/72-delar. Förmodligen var båda delarna för små för att räcka
till familjejordbruk, men många bönder hade extrainkomster av annan verksamhet än
jordbruket.

Anna Britta var född 1841, och i husförhörslängden 1858-61 omtalas att hon är svagsint och
har fallandesot. Men i följande husförhörslängd (Solberga A I: 15 1861-66) antecknas
visserligen dödsdatum 22/9 1862 men inget annat. Enligt dödboken drunknade hon. Det är bara
i brevet bland bilagorna som man får veta något närmare om dödsfallet. Det låter nästan som en
folkvisa med flickan som gick till källan.
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INVÅNARE I HALTA PÅ 500-TALET OCH PÅ 1800-TALET
Det storajärnåldersgravfåltet i Restad visar att här bott folk sedan långt tillbaka, kanske okända
förfåder till båtsmannen Olof Larsson Frisk, som bodde i Mellan Restad Norgården med
hustrun Charlotta Olsdotter och 10 barn enligt Hålta husförhörslängd 1876-1881 (A 1:12).
Hustrun dog tydligen efter sin sista barnsäng. Sonen Otto Emanuel föddes 19/1 O 1877 och
modem dog III I - barnet dog 15/12. Modem var 45 år, och hon hade fått näst sista barnet bara
ett och ett halvt år tidigare. Så täta baJ;l1sängar var farligt för hårt arbetande landsbygdskvinnor.
Äldsta dottern Albertina Josefina var då 19 år och fick förmodligen ta ansvar för hushållet.
Näst äldsta dottern flyttade till en granngård som piga - hon var 14 år, och det var normal ålder
att börja sitt arbetsliv, eftersom hon hade gått sina år i folkskolan. Hon kom tillbaka till
hemmet 1879 från Säve (på Hisingen) men flyttade ut igen till samma granngård 1881. Äldste
sonen August flyttade till Lycke 1880. Men det var ändå många i hushållet i den lilla stugan.

Båtsmännen var i regel fattigt folk. Bland bilagorna till Iysnings- och vigselboken för Solberga
pastorat (Solberga H V: l) finns en redogörelse i februari 1840 för tillgångar och skulder efter
båtsman Olof Svartlock vid Stora Heljeröd, Solberga, som avlidit 19/ I I 1838 och efterlämnade
tillgångar på 90 riksdaler men skulder på 146 riksdaler. Det blev inget kvar för änkan och
barnet att leva av, så hon ville gifta om sig snarast möjligt - det var enda sättet för henne att
klara försörjningen. Då måste s k avvittring ha skett, dvs bouppteckning och arvskifte i det
tidigare äktenskapet, och därför skrevs detta papper och undertecknades av fem betrodda män.
Namnteckningarna är intressanta. Nils Jönsson undertecknade med samma stil som använts i
redogörelsen, så han var tydligen skrivkarl. Olof Bengtsson och Johannes Johansson var
uppenbarligen ovana att föra pennan. Anders Pålsson i Stora Norby (=Nolby) undertecknade
med hand å pennan, dvs någon av de andra förde handen över papperet. Anders Pålsson var
säkert läskunnig, men skrivkonsten var svår, och de flesta landsbygdsbor hade aldrig anledning
att träna skrivning. Sven Svensson i Häljeröd skrev under egenhändigt, kanske var det han som
hjälpte Anders Pålsson att föra pennan.

En båtsman inkallades i tjänst vid flottan emellanåt. Troligen tillhörde Frisk Bohus första
båtsmanskompani i Karlskrona - Bohus andra båtsmanskompani tillhörde Stockholms
flottstation. På Krigsarkivet i Stockholm finns handlingar om båtsmännen, liksom om
soldaterna i Bohus regemente I Krigsarkivets beståndsöversikt del 6 s 135 kan man se vilka
typer av handlingar som finns från Bohus 1. båtsmanskompani och under vilken tid.
Båtsmannen Olof Larsson Frisk finns säkert upptagen i olika rullor, men det är inte säkert att
man får veta så mycket om hans person.

Hur båtsmannen var klädd kan man se i markegångstaxan, dvs länets tryckta normalprislista. t
ex i den från 1862 som avbildats på s 17. Bönderna i roten var skyldiga att hålla sin båtsman
eller soldat med vissa klädesplagg, både sådant som användes i tjänsten och vardagskläder
(=släpklädning).

Soldaten Bengt Borg i Södra Veneröd hade också stor familj - åtta barn. Äldste sonen Alfred
Julius flyttade till Öckerö 1878. Han var då 23 år, och troligen hade han inte bott hemma på
soldattorpet utan i någon gård där han arbetat som dräng, fast han var folkbokförd hos
föräldrarna.

Kyrkoböcker på mikrofiche kan lånas från SVAR i Ramsele. Många bibliotek har läsapparater
och hjälper till 'med sådana lån.
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Eu kapprock cIlorkaynj af blått vndnwl

En kappsäck af scgelduk, skinn eller vm

nekl1idnadBpersedla~

8:0) Soldat-bckläl1nads)lcrserllar, enligt Kongl. instruktionen för
Direktionernn den 23 ~Iars 1858:

En kask med beslag, vapenplåt, kokard ocb hakremmar med messingsfjeIl
En lägermössa

En vapenrock

Ett par blå kHidesbyxor .

Ett }lar stibletter af smrt halfklädeI En Iiiderhalsduk
En skjorta

Ett par ullstrumpor

Ett par halfstöfior
Ett par skor

Ett par lösa sulor

Ett par tiiltduksbyxor mcd stibletter

9.

~ ..

En tröja nf blått ndmal

En väst med ännar af dito

Ett par långbyxor nf dito med lösa lårfo.der
En halsduk af mörkt lärft

~n batt

Ett pRr läderskol'

Ett par ullstrumpor

j En skjorta af blångarnsl'äf ,

H e m k Il Il s p e r s e d l a r.

En tUDna, eller 6 kubikfot :3 kannor, korn
Ett lispund, eller 20 skålpund, hö

Ett lispund, ollor 20 sHlpund, halm
Et t lass torf

I En famn bränl'edI En vudmals sliipklärlning
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MULBETE pA KOÖN 1863
Marstrand förknippas gärna enbart med badortsliv, men även om detta blomstrade i mitten av
1800-talet fanns det en vardag utanför badsäsongen. För invånarna i de flesta småstäder i
landet var jordbruk och boskapsskötsel viktiga för hushållningen, och Marstrand var inget
undantag. På Koön fanns betesmark, och det behövdes ordningsregler och tillsyn så att djuren
inte förstörde växande skog. En för nykterhet och ordning känd person skulle anställas som
vaktare. Han skulle ha lön med 150 dksdaler om året och bostad i stadens hus å Bleket. Han
skulle också mot särskild avgift tillhandahålla båt för överfart från Bleket till staden.

Betestiden var 15 maj till 1 december. Avgifterna var 5 riksdaler för en ko, 1,5 riksdaler för
ungdjur och 6 riksdaler för häst. Varje djur skulle märkas så att vakten kunde se att avgiften var
betald. Man fastställde också hur många djur varje gård fick ha på det allmänna betet.

Långedalen 6 kor 2 ungkreatur 2 hästar
Eriksberg 3 I I
Smörsund 5 l l
Ögärdet 5 l I
Björnängen 12 3 3
Gunnarsdalen 7 3 2
Metsund 9 3 2
Tornviken 6 2 2
Myren, Roseniund, Backudden, Hammarmåsse, Halsen, Klockarängen och Kalvhagen hade
enbart kor.
"Mindre delar av utmarken inhägnas och planteras med sådana trädslag som man kan antaga
komma att trivas." Tjurar fick inte släppas lösa varken på utmark eller inägor utan skulle
antingen födas inne eller hållas tjudrade. "Andra kreatur som hava ovanor skola förses med
passande fängsel."

}[arstralld och Karlstens fästning.

Bild i Bonniers resehandbok 1896. Enligt texten finns trevliga bostäder för badgäster på Koön,
"där man lever billigare än i det mer fordringsfulla Marstrand." Utflykter i vagn till natursköna
Backudden och Roseniund kostar 33 öre för enkel resa.
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BRON ÖVER NORDRE ÄLV
1867 inlämnades till landstinget denna motion av hemmansägare Lars Hansson, Källsby i
Jörlanda, rörande behovet av bro över Nordre älv. Beskrivningen av svårigheterna att ta sig
över älven är drastisk. Motionen resulterade i landstingsbeslut om en skrivelse till
landshövdingen (som var landstingets ordförande!). Länsstyrelsen frågade ett antal kommuner i
i trakten om de var villiga att bidra till kostnaderna för en bro, men det var bara några enstaka 
och så förstås Kungälvs stad - som var villiga att anslå några medel. Länsstyrelsen hade inga
medel till brobygge. Landstinget lade ner frågan, och folk fick fortsätta riskera livet på isen.
Ishindren för färjetrafiken var lika påtagliga på 1920-talet, då staden ansökte om tillstånd att
lägga ut länsor för att färjan skulle kunna komma över (Magistratens handlingar F 1:5).
Ansökan bollades mellan Trollhätte kanalverk, som ansvarade för att farleden hölls fri, och
länsstyrelsen - krångel med olika myndigheter för en praktisk åtgärd är inget nytt.

Ritningar till den gam la bron 1783-84 finns i historiken Bygden kring älvarna (1959) s 133 och
om färjan 1823-25 kan man läsa på s 151. Jfr även arkivförteckningen över drätselkammarens
verifikationer (sid 8 i detta häfte).

1896 kom ett nytt förslag till bro (Bygden kring älvarna s 195) i samband med planeringen av
järnvägen. Staden skulle då bidra med 30.000 om stationen lades vid Kungälv. I stället byggdes
en särskild järnvägsbro och stationen hamnade i Ytterby. 1900 fanns elektrisk ringledning för
färjan på Hisingssidan (s 209). Man tillsatte en kommitte för bro vid Bohus färja över Nordre
älv med rådman Emanuel Zetterlöf (s 224). Han var rådman 1885-1928 och en viktig person
både inom statlig och kommunal förvaltning (Det gamla Kungälv s 172, jfr detta häfte s 7).
1929 skulle bron över Nordre älv kosta en halv miljon (s 312). Brobygget behandlades i
Kungälvs stadsfullmäktige 1930 (s 319) och 1934 (s 322). 1935 beslutades den (s 324 f) och
invigdes 1940 (s 331).

Kungälvs stad tog upp färjeavgifter. Avgifterna får färjan 1919 var fastställda av länsstyrelsen
(handlingar rörande färjan 1782-1927 finns i magistratens handlingar F 1:5). Motorfordon och
cyklar skulle man betala för men tydligen inte för häst och vagn, som säkerligen förekom ofta.

Den 23 september 1919.

Göteborgs och Bohus Läns

Kungörelser

1919

I. Landskansliet:

Ser. A.

N:Q 311.

N:o 115

Genom nådigt brev den 5 september 1919 har Kungl. Maj:t medgivit att
Kungälvs stad må tillsvidare intill utgången av år 1922 uppbära avgifler för
transport medelst färjinrältgen mellan Kungälv och Hisingen vid BohllS fästning av

automobil ,.".".,., , ,.... med 50 öre
motorcykel , ,., .. '.. , 10 >

med sidovagn......... ,. 15 ,.
velociped.............................. • 5 >

Göteborg, i landskansliet, den 23 september 1919.

På Länsstyrelsens väg'nar:

Ta'a för
Bohus

fästning,

E. Centerwall. Ernst Thorin.



L. HANSSON.

Till Göteborgs och Bohusläns Landsting! ....>. ,,'

Det är väl ej för någon a,f Landstingets ledamöter obekanlhur~~i~
det är ställdt med fortskaffningssättetöfver Nordre eIf förbi Boh~s~rill~'
fästning, synnerligast under vintermånaderna. Det kan ock knappiJ.stblif\i~:
annorlt,mda så länge det gamla fårgdragningssättet skall begagnasför~t~:t
befordra trafikerande öfver nämnde eIf. Mången gång-häTlderdeta.,~
hvarken resandeel1er allmänna posten kunna. komma öfver eIfV'~npå·.tIet-;
dagar, och sistliden, vinter· bortförde drifisen färjan heltochh~l1y~;'#~r,
t?se~ alnar från: fårgstället, hvarefter den ej till begagnande·:b~,efåte~~L.
tIll ,sm plats på flere månader, utan hvar och en fick hjelpa'sig'A)fv~r,~::,'
han bäst kunde, såsom exempel hvarpå kan nämnas attalImänl1~;rfQs~.·
mås~e dragas på kälke öfver isstyckena i elfven, stundom medttnhj~~','
af tJllförda bräder. Den som medhade häst kom ej öfv~r,':utait!'::rB~~~;
stadna på endera sidan till isen hunnit blifva tillfrnsen,; såatt<'inå.iij\0!1
~?k med lifsfara, kunde begifva. sig öfver den osäkra isbron.. ·_:På?~tr\
satt underhölls kommunikationenöfver elfven sistliden vinter och;likart~~l
förhållanden i?träffa nästan hvarjeår. Dylikt bör likviiI ej fåf<:>ttfa:r~:p~.
den enda störa· farled, som ginast förbinder konungariket Norge'weap~~~N

ilb.iIet och Bohuslän med det öfriga'riket söder.; och till en del 'österut.
ElåI,i/Norge klagades;i' vinter :bitt~rt öfver utrikesposternas försena an~

f6'Dist,'hufvudsakligen förorsakad' aftiIIståndet vid Bohus färja. ,'Ochdet
iBa~tt att föreställa sig alla de vådor och förluster ett sådantbefordri~g~~

jtk'kan medföra både fÖr' -det -allmänna 'och för enskilda, så i länet's'om .
tl~~nnriket. Hastiga och kraftiga' åtgärder äro derföre af största behof
1i4!~ijade, ja så högt påkallade att det är mer än förunderligt att åtgär
~~cej redan äro vidtagna, då nutidens fordringar med hvarjedag kräfva
g~tiga och beqvänia koinnitinikation~.r.Det förunderliga företer sig ock
b~mdattvåra fåder, då byggnadskonsten ännu' låg i 'lindan, hade byggt
tli;,;pro.öfver ifrågavarandeeIf,' hvaraf lemningar ännu äro synliga vid lågt
Yllft,enstånd. Men sedan' denna blifvit raserad 'har ej någon,. mig veterligt,
~dare tänkt på någon brobyggnad öfver' elfven på detta ställe. Det är
~j~~aerföre på . tiden' att: sådaht nu sker; och enär 2 § af Kong!' Maj:ts
IlJWga förordning om Landsting den 21 Mars 1862 berättigar Landstinget
Iffi'~(yäcka frågor för kommunikationsväsendets förbättrande, så tager jag
m.igfriheten till Landstingets behandling hemställa och föreslå: att Lands
ti!igetmå besluta vidtagandet af sådane åtgärder, hvarigenom en brobygg
p~g"öfver norra grenen af Göta elf vid Bohus f. d. fäst.ning må komma
~~rClröjligast till stånd och att Landstinget nu beviljar erforderliga medel
~f'röregående undersökningar, upprättandet af ritningar och kostnadsför
~åg'm. m., så att nästa års Landsting må ega all erforderlig ledning och
kännedom för fg-ttandet af vidare beslut i denna för länet, riket och grann
~e~ 'yigtiga angelägenhet.
'I. Kongelf & KäIIsby den 28 Augusti 1867.



LASARETTET I KUNGÄLV
Före landstingets tillkomst 1863 fanns i Göteborgs och Bohus län bara lasarettet i Uddevalla
(förutom Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg). 1863 tillsatte landstinget en kommitte får
utvidgning av lasarettet i Uddevalla och inrättande av två nya sjukhus i länet. 1865 beslutades
att sjukhuset för södra sjukvårdsdistriktet skulle placeras i Kungälv och ha plats för 30 sängar.
Victor von Gegerfelts planritning 1868 (ritning nr A 15677 i Region- och Stadsarkivet
Göteborg) till det nya sjukhuset upptar dock bara 4 rum med sex sängar i vardera. Dessutom
fanns ett mottagningsrum och ett bostadsrum för sköterskan. Borgmästare Rhodin ingick i den
kommitte som skulle genomfåra bygget. 1870 var sjukhuset på Fästningsholmen färdigt.

Redan 1873 kom i landstinget förslag om utbyggnad av Kungälvs sjukhus, och förslagen
återkom följande år, trots att landstinget sade nej. 1884 kom direktionen för Kungälvs lasarett
så långt att en kommitte tillsattes för att förbättra sjukvården i södra distriktet och
sinnessjukvården i hela länet. Kommitten bestod av fabrikören C WColIander
landstingsledamot för Uddevalla, stadsläkare O E Åhlström i Uddevalla, lantbrukaren Christian
Larsson i Huveröd, Ucklum (mångårig socialt intresserad landstingsledamot), kyrkoherde
Daniel Wannberg i Tegneby och nämndeman Daniel Magnusson i Flateby, Harestad. Den fann
att södra sjukvårdsdistriktet för närvarande behövde 45 sängar, men vid en nybyggnad måste
man även tänka på framtida behov. Kommitten överlämnade ritningar gjorda av arkitekt Axel
Kumlien för 63 patienter (alternativt 67). Detta skulle täcka behovet för 15-20 år och även
räcka för patienter från mellersta sjukvårdsdistriktet, som nu hänvisades till Uddevalla. Man
skulle även anskaffa en ångpanna, matkoknings- och tvättapparater samt vattenledning. Enligt
kommitten blev det lägre kostnader vid en större än vid en mindre sjukvårdsanstalt "särskilt om
man kan för ekonomien tillgodogöra sig ångkraften." Kostnaden för hela bygget beräknades
till c:a 44.000 kr. Trots detta föreslog kommitten att utbyggnaden av Kungälv uppsköts ett eller
annat år och i stället ge bidrag till en sjukstuga för Askims och Sävedals härader. Landstinget
beslutade bidrag till 10 sängar i sjukstugan i Fässberg, i Mölndals by, troligen under påverkan
av fabrikören O D Francke, som regerade i Mölndal och var landstingsledamot 1869-77.

Planritningarna till sjukhusbyggnaden finns i landstingstrycket men fasadritningarna förvaras i
Region- och Stadsarkivet Göteborg (ritningssamlingen A 15678: l).

1889 tillsattes en ny kommitte för att förbättra sjukhusen i Strömstad och Kungälv. Beslut
fattades 1891, och bygget var klart 1894.

Patientstatistiken 1884 (s 25) visar vilka socknar som använde Kungälvs lasarett. Något
egendomligt är den medellöse patienten från Motala som legat 68 dagar, trots att det bara var
40 dagars fri sjukvård. De två betalande patienterna från Åsbräcka i Älvsborgs län borde ha
sökt till Vänersborgs lasarett. Mer naturligt är att 17 patienter kom från Nödinge 
förbindelserna över Göta älv var livliga. Transporter över älven var lättare än till lands
fortfarande på 1920-talet, då firmor i Kungälv angav Bohus som järnvägsstation, inte Ytterby
(se s 40).
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Uppgift
r.'i antal patienter vid sjulchuset i Kongelf med hänseende till oliklt kommuner och betalningsvilkor år 1884.

B e t a l a n d e il Fattighjon 1/11edellösa, berättigade till il! Summa.
ii it 2 kr. il, 1 kr. 25 ii. il, 0,60 öre :\1- Antal-il 40 dagars fri sjukvård. Ii, l

K il--;:a-- >-j 1---'1 I----;::~.,---_--
ommuncr. II I -,.-< (l> ~~,:,;;: ""<::1"/;;: 1:>"',.-<11 ~ I Ullderhå.llsdagar III ~ -

1

'1 ~ ~ ~~ ;1 U'1 ~~ ~ ~ ~~ l ~ (]Q ~~J ~ >- f I l ~ ag §~

I
, g I~[~, g ~[~I g ~[~: g ~[~ll §~ Imeodfri m,ot.be- S il' g ~[~
~ t:' 7 ~ ~ 7 ~ ~ 7 l) ~ Pf '1 \1 ~...... yard. talnlng.11- umma. \ ~ ~ ~

II I 'i II' I I , Ii
Backa

I
! - - - - 1 52111 - - I 4 1041 33 137::, 5 189

Björlanc1a 1- - - - 1 I 30 1 29 il 6 200 197 397 ii 8 456
F~:ölunda 1: - - - - - - 1

1
- -- 1 4 132 21 153

1

;1 4 153
Fassberg i - - - - - - I 2 49 I 9 296 351 6471 11 696
Göteborg !I- - 1 17 - - I - - I 1 11 - 11 il 2 28
Harestad 1- - - - 2 40 i - - II 4 89 - 89 I 6 129
Hjertum / -- - - - - - - - I 1 10 - 10 II 1 10
H~lta 1

1
- - - - 2 54 2 54 7 155 63 21811 11 326

~.'uryda 1- - - - 1 39
1

- - 1 21 - 21 il 2 60
Jorl,anda, 1- - - - 2 611- - 2 62 19 8d 4 142
Kaleby I- - - - 2 20 - - 13 323 16 339\1 15 359
Kongclf.. l

j
- - - - 7 60! 1 31 18 419 - 419 1: 26 510

Landvetter il - - - - 2 7911 - - 5 192 35 227:' 7 306
Lundby 11- - - - I ~ 22711 - - 81 195 134 3291\ 10 556
Lycke I- - - - -_ l_l 44 5 82 - 821 6 126
Motala !: - - - - -- - 1 68 - 68 1 68
Norum 1

1
- - - - - - 11- - i 3 77 - 77 3 77

Nödinge ! - - 3 130 6 15!) II - - : 8 190 211 401 17 I G86
Partilled i/ -I - - - - - < Ii - - I 7 214 1 17

81
231\1 7 231

R~~lelanc1a j: -I - - - 3 46\\ 1 12 i 18 407 41511 22 473
R~ a il - - -' -- 1 18 il 1 4 11'11 - - - - II 2 22
Rodbo "!I- - - - 1 26)\ 1 24 3 80 24 104\1

1

5 154
Solberga :1 - - - - 4 78 ii 4 224 ',II 21 481[ 69 550 il 29 852
Spekeröd 11- - - - 2 129 il - ,2 68! 29 971i 4 226
Starrkiirr i: - - 4 59 - - l' - - Il -- - - - Ii 4 59
S,~'tfve il - - - - 10 23911- - ii 25 567 133 700:( 35 939
lhol'sby _ 1 - - - - l 116:! 2 1B8 Ii 21 565

1
90 655 'I 24 909

Tufve il - - -- - 2 92 :i 1 89 II 2 491 20 69· 5 250
Ucklum [ - - - - 1 29:1 - - ii 8 251 1 15 266\ 9 295
Vesterlanda 1- - - - 1 233 11--:- - l' 4 112/ - 112 1 5 345
ytterby i - - - - 6 69 11 2 13 Iii 27 540 ~5 I 585

1

.1 35 667
5~sbrä~ka i - - 2 5 - - ii - I - - - I I 2

Odsmal : - - - - - - 'I-I - I 2 80 24 1041 2 104
Ol'gryte !- - 1- - 2 109i 2 60 I 14 4511 221 6721 18 841

Summa!! - I - 1 10 I 211 162 12,0011! 21 I 771 il 254 \6,49111,775\8,26(-;1\ 347 1 11 ,249

Medeltal patienter per dag 30,82'
" nnderhållsdagar per patient 32,40'



JÄRNVÄGSPLANER 1873
Från I860-talet tillkom ett stort antal järnvägar i Sverige, de flesta byggda av enskilda bolag. I
Bergslagsbanan var t ex familjen Dickson i Göteborg stora intressenter. Järnvägen lades på
östra sidan av Göta älv, men det fanns tankar på att dra den på västra sidan, eftersom man i
april 1873 skulle välja två ombud i varje socken i Inlands södre härad för att möta upp i
tingshuset i Kungälv den 21 april och berätta om kommunerna var villiga att bidra med
aktieteckning, fri jord eller andra fårmåner får järnvägens dragande genom Bohuslän.

Ytterby kommun hade valda kommunalfullmäktige från 1866 men en så viktig fråga
behandlades ändå i kommunalstämman, där röstetalet räknades efter egendom, i motsats till
kommunalfullmäktige, där det gällde en man en röst. Till Ytterbys ombud valdes den 15 april
häradsdomare Andreas Eliasson i Tunge och nämndeman Anders Andreasson. Det blev ingen
järnväg genom Ytterby den gången. Man fick vänta ända tills 1890-talet, innan staten började
bygga Bohusbanan. 1899 fanns fortfarande chans för Kungälv att få Bohusbanan dragen till
staden (historiken 1959 s 206) och 1907-1908 planerades en bana Trollhättan-Ström-Kungälv
eller Ström-Kungälv-Tingstad (s 235 ft). 1912-13 var det tal om banan Tjuvkil-Ytterby
Kungälv (s 274 ft) men 1923 avstod Kungälv från alla planer på järnväg (s 292).
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BETYGSKATALOG FÖR LYCI<E 1873
I folkskolan gavs betyg varje termin. A var högsta betyg, därnäst kom b. C var godkänt vid den
här tiden. Man hade examen, där skolrådet och föräldrarna var närvarande. I betygskatalogen
från höstterminen 1873 kan man se vilka läroämnen som förekom och vad barnen hade läst i
olika ämnen. Innanläsning tränades mycket, och alla barnen kunde läsa rent. Biblisk historia
var ett viktigt ämne liksom katekesen, som var en utgåva av Luthers lilla katekes med
förklaringar. Luther skrev sin katekes med förklaringar till 10 Guds bud och andra bibelstycken
på 1500-talet och katekesplugget togs.inte bort i folkskolan förrän på 1920-talet.

Alla barnen tränade skrivkonsten på papper; i de lägre klasserna användes griffeltavlor. I
Räkning hade en pojke hunnit till kubikrötter, medan de andra hade tränat rabatträkning och
bråktal. I geografi hade man studerat Europa - om de andra världsdelarna undervisades inte
mycket. Historia var Fäderneslandets historia. I naturlära hade barnen läst om ryggradsdjur och
benlösa djur samt om ljudet och ljuset, i modersmålet (=svenska) om ordlära och tränat
rättstavning (som var ganska svårt). Geometri var ett särskilt ämne, och det brukade bara vara
pojkar som deltog, liksom i gymnastik och exercis (med trägevär). Trädgårdsskötsel och sång
förekom också, men teckning finns inte som särskilt ämne ännu Ufr s 34).

Den ambulerande lärarenfick till en början hyra in,sig hos bönder i de olikd rotarna.
I hembygdsmuseet förvaras ännu en del av det portabla undervisningsmaterialet.



SKOLMATERlELINKÖP I TORSBY 1877
Vid kyrkostämman i Torsby kyrka den 25 februari 1877 beslutades om stora inköp till skolan.
Till folkskolan behövdes 21 ex. av Folkskolans Läsebok, 15 ex. av Berlins Naturlära, stora
väggkartan över Skandinavien uppklistrad på väv. Till småskolorna behövdes 100 ex. av
Sandbergs läsebok, 100 ex. av Växelundervisningssällskapets läse- och lärobok första kursen,
20 st bibliska tavlor över Nya Testamentet, 140 st. av Samtal för barn ur bibliska historien, 2
räkneramar och c:a 100 st av Zachrissons skrivtabeller. Läsning, räkning, skrivning och
bibliska historien var den s k minimikursen i folkskolan. Torsby tycks dock ha utvidgat kursen
till naturlära för 15 elever, men ännu saknades historia och geografi

I boken Mellan älv och fjord s 144 finns en bild av skolmateriel i hembygdsmuseet. Där finns
en biblisk plansch, en räkneram och under ringklockan ligger något som skulle kunna vara
Zackrissons Förskrifter. Folkskollärare Zachrisson (senare bokhandlare, bankdirektör och
ledande kommunalman i Kungsbacka) gav ut flera läromedel i skrivkonsten (och andra
ämnen). Så här såg en av hans läroböcker ut.

.h"""~""""'"

1864 avskaffades officiellt växelundervisningsmetoden i Sverige, men i Torsby användes ändå
Växelundervisningssällskapets läse- och lärobok fortfarande 1878. Växelundervisning innebar
att de äldre eleverna undervisade de yngre, dvs pluggade in vissa utantillkunskaper. En enda
lärare kunde då ha 100 barn i skolsalen, uppdelade i grupper på 8-10 med en s k monitör som
handledare.

Man satsade även på bättre löner till lärarna. 1873 hade skollärare H Bengtsson 500 kr i årslön,
jämte 70:- till kofoder, 100: till hyra och ved. Lärarna Karlsson och Johansson, som
undervisade i småskolan, hade bara 250 kronor i årslön. 1878 hade Bengtsson 879 kr i årslön
och de tre småskollärarna hade 300 kr vardera. Materielanslaget hade höjts från 50 till 75
kronor.

Folkskolan finansierades dels genom statsanslag, som var 400 kr 1873 men 1200 1878, dels
genom brännvinsutskänkningsavgifter (Jfr om Kungälvs Rusdrycks AB s 6) dels genom
utdebitering inom församlingen; den summan ökade från 1183 kr 1873 till 1673 1878.
Folkskolorna i Göteborgs och Bohus län fick också sedan 1855 ett litet anslag från
Hushållningssällskapet och senare från landstinget. Folkskoleinspektör C A Rydberg
meddelade 1871 att landstingets kommitterade för folkundervisningen i länet tilldelat Torsby
skoldistrikt "för visat nit och uppoffringar för skolväsendets ändamålsenliga ordnande" 100
riksdaler.







RITUNDERVISNING I FOLKSKOLAN PÅ 1880-TALET
Inom landstinget var man mycket ivrig att främja folkskolans utveckling i länet. Folkskolan
leddes av ett skolråd i varje församling, där prästen var självskriven ordförande.
Hushållningssällskapet i Göteborgs och Bohus län hade sedan 1855 givit bidrag till
folkskolorna, och landstinget tillsatte en särskild folkskoleinspektör, som besökte ett stort antal
skolor varje år och skrev rapporter om tillståndet. På 1870-talet ville landstinget också främja
undervisningen i ritning i folkskolorna, inte för att utveckla barnen till artister utan för att lära
pojkarna göra ritningar till snickeri medan flickorna fick lära sig mönsterteckning. Landstinget
anställde artisten och tryckaren Laurits Baltzer i Göteborg, som reste runt i länet och
undervisade lärare och elever.

Enligt hans rapport 1880 hade läraren A Zachrisson i Marstrand 35 elever, som alla deltog i
teckningsundervisning. De ritade efter Stuhlmanns väggtavlor, dvs lärde sig att avbilda korrekt.
Linearteckning övades också, dvs ritning av geometriska figurer. Lokalen ansågs dock mindre
lämplig. Baltzer kommenterade ofta ljuset och bänkarna. I Hilma Geintscheins folkskola för
flickor i Marstrand hade man 2 timmars teckningsundervisning i veckan (efter Stuhlmann) men
ingen linearteckning - den ansågs i regel onödig för flickor. I Nicoline Frischs småskola i
Marstrand ritade man litet på griffeltavlor, men i Eveline Svahns småskola ritade alla på
griffeltavlor (efter Stuhlmann).

I alla skolorna inom de socknar, som numera ingår i Kungälvs kommun, förekom någon
ritningsundervisning, vilket inte var självklart, eftersom det fanns socknar där föräldrar och
skolråd enades om att det var helt onödig kunskap. Man kan jämföra hur undervisningen
utvecklats i Kareby mellan 1880 och 1883. Läraren var densamme, och skolformen också, dvs
eleverna var delade på två avdelningar, som läste varannan dag. 1880 förekom ingen ritning i
lägre avdelningen, men 1883 hade detta ändrats och man hade skaffat en ny lärobok och även
lagt extra timmar på teckningsundervisningen, även om Baltzer inte verkar helt nöjd med att
bara 83 av 115 elever deltog. Det var ändå en god utveckling på några år, eftersom bara 48 av
de 97 eleverna ritade 1880.

Den nya läroboken av August Pasch, Handbok i linearritning för de allmänna läroverken och
tekniska skolorna kom ut 1880, så den var rykande färsk. Den lilla boken ser inte särskilt rolig
ut, men ritningsundervisningen var också helt inriktad på nyttan av att kunna avbilda och göra
konstruktions- eller mönsterritningar för industrin.

Kungälv och Hålta är inte med i 1880 års redogörelse, men i Lycke har också ritundervisningen
utvecklats, så att även folkskolans två lägre klasser deltog, alltså motsvarande klass 3 och 4 i
dagens skola.

Om man jämför Kareby med Jörlanda och Solberga (lärare A Andersson) så är skillnaden stor.
Läraren koncentrerade tydligen ritundervisningen till den s k fortsättningsskolan, som var
frivillig och varade några veckor och inte besöktes av så många elever. Där ritade alla 35
eleverna, men i den obligatoriska folkskolan var det bara 20 av 160 elever som ritade. Man kan
dock förstå att det måste ha varit tämligen omöjligt för en lärare att undervisa så många barn.
Solberga församling undvek i det längsta att bygga en fast skola. Inte förrän 1872 blev
skolhuset i Tunge klart (Solbergaboken s 327, 336). Läraren August Andersson tjänstgjorde
1875-1902 (foto s 337) och var nog väl värd sin lön på 700 riksdaler om året, fast skolrådet
gärna såg att han ersattes aven lärarinna, som bara kostade 300. I Tunge skola tillämpades
varannandagsläsning till 1951.
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Liirm'e, s!eolm', ritImrser, rmmärlmillgm'

angående 1a!enl och materiel 1/1. m.
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J(dpslttdso 1 !il

Ingen teckning. Lokal förhyres iin hill' ocl,
lin der, då ljuset vanligen faller framifråu
och från cudera sidan.
C. J. 1101111, KongeIf ....
Lokalen ny och bra, Elcverna ordnadc i
4 iirsklass~r. Ritning iifl'ats å punkteradt
pappcl'. Ingen Iincartcckning. Skolan sak-
nar matericI.
A t I .u' I för 1:ste och 2:dre årsk!.

n a 1'1 Immat' ! .. 3;dje '.. 4:dc ..

A. Rydberg, Karreby 115 8
Eleverna i 4 årsklasser, fördeladc på 2 af
afdelningar. som liisa hvarannan dag. En-
aast 83 clever rita. Ritning på. rutarlt och
punkteradt papper samt linearteclming efter
A. Pasch. Extra timmar hafl'a iifven an-
vämJts till detta läroämnc. l_okalen ljus
och bilnkal'1lc bra.

/11. A. Norherg, Holta ." 97/ R
Eleverna i 4 å.rsklasser. l:stc och 2:d rc
klass ritat på rutadt pappcr, 3:djc och 4:de
klass'på punktcradt pappcr. Ingen linear-
tecknlllg. Lokalcn bra, men skolan saknar
matcriel.

lIre.l. lIahlclI, Lyckc
Elcvcl'l1a i 4 årsklasser. Ritning på t'utadt
och punktcradt papper samt lincarteakning
eftcr Pasch.

. . { l:stc och 2:r1rc :hsl<l.
Antal I'lttll1lll1Ur 3:rljc

4:d"

lö&ebo'gs och Ilohu"iiills Landsting, Handlingar 1882. N:o 1.

'. '. '. ~.



ROMELANDA VISADE INGET INTRESSE FÖR SKOGSPLANTERING 1908
Bristen på skog i Bohuslän var ett gammalt problem. Den som idag ser mängden av skog har
svårt att föreställa sig hur kalt det var med vidsträckta ljungmarker. I landstinget föreslogs
redan 1873 en särskild skogslag för länet av kapten Werner Ericsson från Uddevalla. I
Älvsborgs län drev landshövdingen kraftfullt insamling av skogsfrö och skogsplantering, men
det blev ingen lag om vård av enskild skog förrän 1903. 1905 började skogsvårdsstyrelserna
sin verksamhet med tillsyn och rådgivning till enskilda skogsägare, och kommunerna
uppmanades att bilda skogskommitteer för samma ändamål. I skogsvårdsstyrelserna satt från
början representanter för landstinget och hushållningssällskapet.

Bland Romelanda kommunalstämmas handlingar ligger ett par tryckta cirkulär från
skogsvårdsstyrelsen i Uddevalla. I det första, från oktober 1908, hoppas man att kommunen
ska anslå 50 kronor till skogshackor och såddapparater, eftersom flåhackor och potatishackor
visat sig olämpliga i ljungmark Redskapen skulle förvaras vid folkskolorna och utlånas till
skolbarn vid planteringsdagar. Fortfarande finns det många vuxna, bl a Mona Thornberg i
kommunarkivet, som har minnen av sådana skogsplanteringsdagar på 1940-talet.

Romelanda anslog inga medel, och därför kom det ett nytt cirkulär i september 1909. Det var
flera kommuner än Romelanda som varit försumliga. I cirkulär nr 2 omtalas att 45 av länets
kommuner hade anslagit mellan 20 och 70 kronor till inköp av redskap. Varje församling
utgjorde en kommun vid den tiden, så antalet kommuner var stort, och en sådan nymodighet
som skogsplantering tog sin tid att bli accepterad. Man kan dock notera att Harestad 1915
betalade 50 kronor till skogsodlingsföreningen (se s 39), och att Hålta skogsodlingsförening
bildades 1905 (Kalender för Göteborgs och Bohus län 1939).

I Oktober 1908 utfardade Skogsvårdsstyrelsen ett ärkular, hvari en uppmaning riktades

till lanets kommunalstammor aLt så mycket som möjligt beframja skogsvården inom kommunen.

Sarskildt påpekades att kommunalstamman skulle kunna i hög grad underlatta skogsodlings

arbetena, om nödiga medel anslagos till inköp af dugliga redskap såsom hackor och såddkan

nor. I anledning af detta cirkular anslago icke mindre an 45 kommuner belopp mellan 20 och
70 kronor till inköp af redskap.

Eder kommun var tyvarr icke bland detta stora antal för skogsvården ifrande kommu

ner, och vill Skogsvårdsstyrelsen darför ttnnuen gång vttdja till Eder att för den synnerligen

viktiga sakens skull - skogsodlingens beframjande - anslå ett belopp, exempelvis 50 kronor,

till inköp af goda skogshackor och såddkannor, hvilka anskaffas genom skogsvårdsstyrelsens

försorg och lampligen kunna förvaras hos nrlgon ledamot af socknens skogsvårdskommitti eller

vid en skola. Redskapen skulle endast utlånas till skogsodlingsarbeten inom socknen.

Skogsvårdsstyrelsen vågar hoppas, att denna förnyade framstttllning. som uteslutande

afser skogsodlarnes eget Msta, vinner Edert bl/all, såsom fallet varit med 45 andra kommuner.

Uddevalla i September 1909.

För Skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.
o

C. M. AHLUND.
OSCAR AD. BEER.
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Då det utan tvijvel torde vara Kommunalsttimman bekant, hvilken stor vikt skogs

vdrden och speciellt skogsodlingen spelar f6r Bohusltin med dess ofantliga arealer kala ljung

marker, fdr Skogsvårdsstyrelsen i G6teborgs och Bohus ltin hdrmed till Eder rikta en uppmaning

att så mycket som m6jligt beakta de strtijvanden till skogsodlingens befrämjande, som inom

socknen göra sig gtillande.

För skogsodlingars rtitta bedrijvande fordras dels godt fr6 och goda plantor, dels

ocksd goda redskap. Fr6 Odl plantor erhållas från Skogsvårdsstyrelsen, däremot kan ej sty

relsen anskaffa så många goda skogshackor och såddapparater, som tira erforderliga, utan får

styrelsen nu till Kommunalsttimman rikta en uppmaning att anslå ett belopp - exempelvis

.50 Kronor - till inköp af goda skogshackor och såddapparater.
~ ...

Dessa redskap skulle ltimpligen kunna f6rvaras vid folkskolorna eller hos någon

ledamot i socknens skogvårdskommitti och skulle vdr och h6st utlånas till de kalmarksegare,

som vilja skogsodla, och till skolbarn vid planteringsdagar.

Härigenom skulle skogsodlingsarbetet betydligt underltittas, då förut använda red

skap (i allmänhet flåhackor och potatishackor) visat sig alldeles olämpliga i ljungmark.

Skogsvårdsstyrelsen vågar hoppas, att denna framsttillning, som uteslutande afser

skogsodlarnes eget blista, måtte vinna sttimmans bifall.

UDDEVALLA i Oktober 1908.

F6r Skogsvårdsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län.

OSCAR AD. BEER.
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HARESTADS KOMMUNS UTGIFTER 1915
Kommunalkassans största utgift var fattigvården. Folkskolan fanns inte med i den kommunala
budgeten, eftersom den fortfarande sköttes av det kyrkl iga skolrådet. Det fanns kommuner som
anslog mindre summor till folkskolan t ex till slöjd, men det gjorde inte Harestad.
Barnmorskan var ofta kommunens första anställda. Hennes låga lön berodde på att hon även
skulle få betalt av dem som anlitade henne. Kommunen stod dock för hennes bostad.
Kostnaden för häradstjänare och tingshus fördelades mellan kommunerna i häradet.
Fjärdingsmannen var den lokala polisen. Det var en deltidssyssla - det brukade vara någon
lantbrukare som åtog sig att hålla ordning vid marknader och danser. Att döma av den låga
summan förekom det inte många nöjestilIfålIen i Harestad. Kronolänsmannen var däremot
statlig tjänsteman (från 1918 ersatt av landsfiskalen). Ordförande i kommunalstämman hade ett
litet arvode, men ordförande i kommunalnämnden (ofta kallad kommunalordförande) skulle
verkställa alla beslut och skriva alla protokoll och längder, så han hade mycket att göra.

Harestad anslog 50 kronor till skogsodlingsföreningen; det var en frivillig utgift, medan
däremot avgift till folkpensioneringen var obligatorisk från 1914 Donationsfondens 100 kr
lånades ut för att det skulle bli ränta på pengarna (5 kr om året). Budgeten för Harestads
kommun 1915 var drygt 3000 kr. 2336:50 utdebiterades på kommuninvånarna. 40:97 var
inkomster av brännvinsmedel Ufr s 6).
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EN MÅNGSYSSLANDE AFFÄRSMAN
På landsarkivet i Göteborg finns ett affårsarkiv 1903-72 på 36 volymer (C 189) från Carl
Wenanders efterträdare, dsv sonen trävaruhandlare Claes Wenander, som 1933 köpte
fastigheterna Östra gatan 12 och 14 (Sigurd Johansson, Det gamla Kungälv s 146, foto av
Wenanderska huset på Västra gatan s 63 f). Carl Wenander var bror till urmakaren Johannes
Wenander, båda mycket uppfinningsrika. Affårsarkivet innehåller åtskilligt från Wenanders
Krut- Dynamit- och Ammunitionsaffår; han drev också Elektrisk snickeri- och likkistfabrik
samt begravningsbyrå. På 1920-talet tillverkade han parksoffor, som inköptes av Kungälvs
park- och skogsvårdsstyrelse (se nedan). Carl Wenander syns på foto 1932 i
Kungälvshistoriken 1959 s 245.

Wenander köpte fem aktier på 10 kronor vardera (nr 406-410) i Kungälvs Handelsbolag 1910
(volym F: l, jfr s 5). Aktierna torde inte ha givit mycket utdelning, eftersom bolaget gick i
konkurs 1916. Enligt bolagsordningen, som är tryckt i aktiebreven, var avsikten att idka
handelsrörelse och tillhandahålla delägarne och allmänheten livsförnödenheteroch andra varor.
Det var alltså ett kooperativt företag. Styrelsen bestod av tre personer - Carl Hagman, Ernst A
Nilsson och A M Sahlberg (stadsfullmäktig för Sparsamhetsvännerna 1911 enligt historiken
1959 s 254; värdshusföreståndaren Alban Sahlberg se Det gamla Kungälv s 101). Bolagets
tillgångar skulle vid upplösning tillfalla Kungelfs Kex- och Glasbruks- arbetares
understödsförening; troligen var många delägare arbetare vid dessa industrier.

Bland de betalda räkningarna i Carl Wenanders affårsarkiv 1918 (volym G 5A:1) finns dels en
med bild av stadens tredje industri Bröderna Claesson (senare ABC-fabriken) dels några brev
och räkningar från en firma i Karlstad, som prytt dem med en ståtlig vy över
fabriksbyggnaden vid Klarälven. L E Wahlström handlade med begravningsartiklar och hade
sett sig tvungen höja priset på kransar med 100 %. Carl Wenander var begravningsentrepenör
förutom att han snickrade kistor. En liten anteckningsbok från 1932 med tillsägelse att boken
inte får visas för obehöriga har bl a uppgifter om priserna hos Jacobssons tryckeri i Kungälv,
som bl a tryckte biljetter och sorgkort. I samma kartong ligger ritningen till Wenanders
nyinredda snickeriverkstad i ett uthus på tomten 155, godkänd av byggnadsnämnden 1913 .

/7'~-' ~2.J, ; ..":. , .

'Försäljnlng av:
Dynamit,Krut,Jakt. ocb

Mauserammunltlon .
Vapen alla slag

. t

Ramlister, KornIscher,
. Fönster· & Spegelglas.

Elektr. Lampor.

likkistor, Kransar, Band,
Agentur å Gravvål'dar
samt utför alla slags

Snickeriarbeten Eget Sågverk
InramnIng av Tavlor

m. m.. m. m.
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FABRIKATION: ENGROS S EXPORT.

BRÖDERNA CLAESSON
OFH.Jl'ofOAD l (100

SADEL~!AKERIVERKSTÅDER

FA.B~IK "Ö'"
SPORTARTIKLAR

MEKANISK VERKSTAD

JUK.TEL....ON' NIO 2 ••

T&L&ORAM4Dl'Ur:l!!l81 bRÖDERNA.. A II O OOPII: II •• Ul"PL.

& .... NK I A.~B. aÖTElIIOFtO_ H.-D. I KUNOBLP'.

KUNGELF .. 29/1 19 ..

~ ","

Enligt order genom

BANK KONTO:
WÄRMLANDS ENSKILDA SANK.

//. .~ 1!// /~ 320 •
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Herr Carl Ven~n~er.

ha vi tör Eder räkning och
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tillförsa'kras härmed motsvarande andel i bolagets tillgångar och vinst på säft och

under vilkor, som besta'mmes i den för bolaget af /{ungl. Patent· och Registrerings·

verket faststalfda bolagsordning.

~ KRONOR TIO ~

HUNGELF den $~>P"'
For KUNGELFS HANDELS !JKTlEBOLAG

som till fuflo inbetalt en aktie i /{UNGELFS HfiNDELS fi/{T1EBOLfiG med

Ofvergår aganderätfen till aktie annorledes a'n ,qenom ar! elfer giftarMt till

annan fin aktieägare skall aktien hembjudas aktiebolaget på sa'tf bestämmes i ;' 6

af bolagsordningen.

I KUNGELFS HAN~LS AKTIEBOLAG
"X' iÄ~

/t~"

~ kut,f,1d&47~
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NÄR BÖRJADE KVINNORNA SYNAS I DET KOMMUNALA LIVET?
Kommunala förtroendeuppdrag gick länge bara till socknens män, även om man redan på
1800-talet givit möj lighet för kvinnor att ingå i vissa styrelser. Kvinnor med egendom t ex
änkor hade kommunal rösträtt men blev inte valbara till stadsfullmäktige eller
kommunalfullmäktige förrän 1910. Vid första valet till kommunalfullmäktige i Romelanda
1919 valdes fru Emma Kristina Sohlberg, men hon försvann redan i följande val, 1922
(Romelandaboken s 482), och foto. av Romelanda kommunalfullmäktige 1952 visar bara
allvarsmän (s 485). I Romelanda fanns också en kvinnlig delägare (Ida Pettersson) i det bolag
som drev båttrafik över Göta älv med båten Billy 1916-20. Båten fraktade mjölk över älven,
och sedan gick den vidare med järnväg till Göteborg.

I Ytterby valdes 1954 två kvinnliga ledamöter till kommunalfullmäktige, båda
socialdemokrater, men bara en av dem var kvar på foto 1957 (Ytterbyboken s 265). Linnea
Berntsson i Solhem valdes 1954 jämte Barbro Furufors, adress Järnvägsstationen. Inga
borgerliga kvinnliga ledamöter förekom i kommunalfullmäktige, men de kunde sitta i andra
nämnder och styrelser, som ansågs mer passande för kvinnor.

Alma Christiansson i Ulvesund, som valdes till barnavårdsnämnden 1925 (s 258), var kanske
syster till Olof Christiansson, ordförande i Ytterby kommunalnämnd 1923-56 och vald till
pensionsnämnden 1914, hans första uppdrag. Olof Christiansson tillhörde senare folkpartiet
(Ytterbyboken s 266, foto s 264). Om man slår upp Ulvesund i församlingsboken för 1920-talet
- församlingsboken finns fortfarande på pastorsexpeditionen men kommer inom kort att
överföras till landsarkivet - kan man se om Alma och Olof var syskon.

Tekla Bodin i Porten valdes till inkvarteringsnämnden 1941 jämte Ingrid Danielsson i
Kastellegården och till civilförsvarsnämnden 1943 (Tekla Rodin i Porthög är säkert samma
kvinna). Tekla Bodin i Porthög ingick i den grupp som representerade Ytterby kommun vid
diskussion på länsstyrelsen om sammanslagning med Kungälvs kommun (s 264). Var hon
möjligen släkt med Gustaf Rickard Bodin i kommunalfullmäktige och kommunalnämnden,
hälsovårdsnämnden och taxeringsnämnden 1939? Hon finns inte med i kalendern 1939, men
det finns en kvinna i fattigvårdsstyrelsen, A Charlotta Pehrsson, samt Alma T Christiansson i
barnavårdsnämnden.
I Ytterby hemhjälpsnämnd 1946 satt Ebba Larsson, Kyrkskolan och två män. I
nykterhetsnämnden 1944- satt Eira Larsson, Hede, jämte tre män.

Till hemhjälpsnämnden i Romelanda 1945 valdes två män och tre kvinnor (Romelandaboken s
484)

I Solberga (Solbergaboken s 213) fanns det flera kvinnor i fattigvårdsstyrelsen men inte i
någon annan kommunal styrelse. Kommunalfullmäktige 1919 (s 214) var lika helmanligt som
Solbergas representanter i Kode kommunalfullmäktige 1964.

I Göteborgs och Bohus läns kalender 1939 kan man se hur många kvinnliga ledamöter det
fanns i de olika kommunerna och i vilka styrelser de satt. I Lycke hittar man Augusta P
Andersson både i fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden och i styrelsen för folkbiblioteket.
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Daniel.Jakobssons fond ..

(rii.nbLIl tillfaller fat.t.iglmssall)
Karl Olssons dallatio,,' 51/:1200

mtl E,·slyekan.

Revisorer:

för kommunens räkenskaper 1939: ]{arls
son, Axel J.; Sjöberg, IIolw,r Nikolaus;
Svensson, Erik A.

för skolans riikenskap"r, so l<yrlwJmssnn.

J\rmlOombll.r! (ut.s. Il\' L·n): Liehol't, Karl J.,
llarestnd.

Lcdamött'.1': f'hrenFlFmn, .Erik A.; Karlsson,
H. Artur T.; Mil.Xen, Sven 1~.; SalnuclB~on,

Bernt A.; Olofsson, Herman.

__ o 53]

Taxeringsnämnden:
(nts. av L·n): Blolllgron. K ..Jerker, .

Nykterhetsnämnden:
(utgöros nv fatt.igvårdsstyralseJl).

överförmyndare:

S,·cnsson, Gnstaf Hj.

Gode män för lantmäteriförrättningar:
M:Lrtimmon, Hn.raltl O.; Sn.mueJs..'·;on, Bcrnt

A:; Henriksson, H.utger.

Hamnstyrelsen:
Ord/.: Itutgerssoll, K. Mauritz V.
V. ordf.: Wrandel. Axel E.
J.rriamot: SaIlluelsson, Bernt. A.
FiskeblHar, motordrivnn övcr 10 hr.ton:

mot.ordrivna och B~gland('J;

Folkskolan:
Skolt.yp B 2. 2 skolhus i I.yek" präst·

i Tjuvkil. Separata småskolor i EIgön.
t, elevantal: 50.

Ord. folkskollärare: Dalen, ElsB A. M.
Orri. småskol/.ärarinnor: KBrlsson, Garda

J\.; Andersson, Augllsta F.

Skolrådet:
Ord/.: Andorsson, Karl A.
V. orrlf.: Henriksson. Rutger.
Uvr. led,,,nåter: Andersson, ,J. I ,·nrö Ols

son, ArviII B.

Barnavårdsnämnden:

Orrl/.: Johansson, Sven M.
V. ord/.: Olsson, Wiirner M. I,.
U"r. ledamöter: Wikman, Nils K.; An·

.~.!.?l'~son, ..Augustu. P.

Fattigvårdsstyrelsen:
Ordf.: JohnnMon, Svc"n M~

V. ordf.: Kyrkholm, J. Oskar.
tJvr. ledamöter: Maxen, Sven E.j Anders~

~~,,_AugustnP.; Olsson, Värner M. L';--"
Fattigvurdsundorstöd per tir c:a 450 kr.

pr person. Sedan 1.927 oxisterar fattig
vlirdsförbund mod Kungälvs stad. I dess
ulderdoJllshem (se sid. 346) disponerar kom
!IllIllen 3 vårdplatser.

Styrelsen för Folkbiblioteket:
Ordf: DBMn, Elsa A. M.
Uvr. leda,möter: Sq.l11uelason, Sten D.;

It,Mon, ,J. Frodrik: Andarsson, ,Augnsta
Cn.rJ"8on, Carl Birgo·r~'· -,._.," ~' ...

oteket inrymt i paststal.ionslokalen.
'" band: 927, ant.al lim: 1144 per år.

1;"" ' ••• _•.• _. nnslag pcr hr: kr. 100:-. För.../..:
Carl Birger.

Hälsovårdsnämnden:

(utgöres nv kOlnnnlnalnä.nnden).

Brandväsendet:

SkoflBhrandfoyde: Borntsson. J. Fredril;.
V. sko!/Bbrandfoyde: Honril;ssoll,

Lycka viistrB dist.rikt.

Ordf.: (uts. av L-n): Samnolsson,
Alexander, Korsviken, Marstrand.

V. ordf.: (uts. av L-n):
Ledamöter: Johansson, Hj. Adolf; EJlg~'

hInd, Pet,er A.; llengtsson, Carl W.; Olofssoll,
J-Ierlnnn.

Pensionsnämnden:
Ordf. (uts. av L-n): Samuelsson, Sten D:
V. ordf.: (uts. BV L-n): Andersson,

A. (jämväl invald som ledamot).
Ovr. ledamöter: Johansson, Hj. Adolf;

son, le lVII.f; Svensson, }i~rjk A.

~

V. ordf.: (ut.s. av L·n): Andtlrsson,
A. (jämväl invald som ledamot).

Ledamöter: Byrholm,.r. Oskar; Olssoll.
Axol 1.; Hemtsson, J. :Fredrik.

Ekonomiska föreningar:
IAJcke Lantmanna/ärening Bildad ur 1906.

MedJ.-antal 45, teekn. areal 287 har. Ordf·:
Henriksson, Rutger.

Lycke Ayg/örBäliningsförening:
1936. Med .-antal 25 st. Ordf.:
son, J. Magnus A.

Lycke häst/örsäkringsförcning: Bildad
1893. Antal försäkrade, hiistar 73 st.. Ord/.:
ParRSOIl, K. Ivar.

Lyck.. Fruktorllare/ärening. (So si,l.

LYCKE

Valnämnden:
Lycko östra distrikt.

Ordf. (uts. av L-n): SmllUel8S0n, Sten D.

Kommunalstämman:
Ordf.: SA,muelsson, St.en D.
V. ord/.: Henrikssoll, Rut.ger.

Kommunalnämnden:
Ordf.: Sarnuolsaon, J. Magnus A.
V. ordf. .' Horntssoll, .J. Fredrik.
Ovr. ledarnäter: MaxÅn, SVflll E.; Bongts

son, Gottfrid W.; Karlsson, H. Artnr T.;
Larsson, ,Karl B.

Poststation: L~cl<e. Före.•t.: C"r1SS0Il.
Carl Birger.

Telefonstation: Lyc!<e. Förest.: Olsson,
Hulda L.

Järnvägsstation: Kungälvs Ytterby, på
Bohusbanan.

Busslinjer: Göteborg-Tjuvkil, KUlIgälvs
Ytterhy-Tjuvkil.

Båtförbindelse: unrler sommaren Tjuvkil
-Marstrand.

Bilstationer: Lycka Bilstation, Tjllvkils
Bilstation.

(Inlands Södro hlirad)

består nv lika mycket öar Bom fastland. Fast.lantlet grönsnr i iJ till Hälta och i S till
Torsby. På Älgöfjordeo gri,naar soaknem ; O till Solberga i N till Stenkyrka på Tjörn. Viil<."
terut nur Lycke dels till Marstrands st,ads område, dels ut.; Kattegatt. De viktigaste öarns:\
äro ÄIgön i norr och i "lister, do till Marstrandsögrnppen hörande Instön och Klöverön:'
Bland de övriga mlirks.a Lånf\ön, Stora och Norra Kråkerön (Nordönl, vilka alla sensn
gammalt varit bebodda. Socknen genomskäres aven trång, nära milslång dalgång me~

bördig jord, begränsad av lövskogsklädda berf\ssluttningar.
Samhälle: Tiuvkils by lastageplats med 1935 moderniSerad hamn, kajiängd 90 m. Ett

tal mindre båtar. Härifrån färjförbindelso med Marstrand i anslutning till bussturer
Kungiilv och Göteborg. Turu.ttmfikcn har ökat kraftigt senare år och samtidigt livlig Lu."".· "'JII~;"

"adsverksamhet med ett 40·tal villor. Det stora miljonarbetet Marstrandsvägen, se sid.
torde stimulera bebyggelsen i iin högre grad, bl. a. på Instön. , ,',"'-

Huvudnäringen iiI' jordbruk. Större egondom: Tofta, som på 1580·talet tillhörde lagmannen "',\,~Ii~;,·,:,.
över Bohnsliln Claus Jenssen, numera i kabinel.tskammarherre Eric Hallins ägo. Egendome" "'jr;,;;"
utökades på 1840,t.alet genom en stor torrlitggning aven havsvik. 3/8 mtl Tjuvkil Vits
gården, ägare Magnus Samuelsson, har i över 300 år tillhört samma släkt.

Någon industri förekommer: skifferbrott på Tjuvkil, stenhuggeri (sVlgt granit) på Älgön.
Kommunalhus och bastu planerado. "
Socknen omtalas 1364 och kyrkan 1388, .Lykkio.&. Den nuvn.rande kyrkan, som i

om stil nännast ut.gör en kopia n.v Carl Johnns kyrka i Göteborg, uppfördes 1826--27.
P .... Tjuvkilshuvud, förr gästgivori, hölls marknador före 1840. ' Om namnet Tjuvkil gur,

en sägen att Sigrid 8torråda tappat on ring här, och i tanke att den stulits döpt plat...,'"
till detta m,mn. (,Jfr. Gullbringa sid. 482) Trakten iiI' gnnska rik på fornminnen.

Litteratur: Bidrng till kännedom OlO Göt.ehorgs och Bohus liins fornminnen och histQria,
hd 5, h 4, 18D4.

Idrottsföreningar:
Lycke IdrotWiförening, idrott och fotboll.

Bildad 1928., Medl..nnt.al: 31. Ordf.: Olsson,
Nils.

Li/ckc Skytteförening. (Se sid. 280).,

Politiska föreningar:
s. L. U. Bildad 1930. Medl.-antal: 20.

Ord/.: Karlsson, Axel J.
A rbetare/öreningen. Bildad 1933. Medl.

antal: 42. Ordf.: Magnusson, E. Wilhelm.



GÖTEBORGSARKlTEKTER RITADE VILLOR I MARSTRAND OCH KUNGÄLV
Förbindelserna med Göteborg var livliga, i synnerhet mellan Marstrand och Göteborg.
Dispaschören Theodor Berger, vice ordförande i Göteborgs stadsfullmäktige, satt flera år som
representant får Marstrand i landstinget. Den som ägde fastighet i staden var valbar till
landstinget.

Arkitekten R O Svensson var från slutet av l890-talet engagerad i åtskilliga byggprojekt i
Marstrand. I hans ritningsarkiv i Region- och Stadsarkivet Göteborg finns både
Marstrandskartor och byggnadsritnihgar, av vilka en del bara är fårslag.

Kollegan Arvid Bjerke ritade 1912 villa Bostedt i Kungälv (Bjerke 243: I-2). I R O Svenssons
ritningssamling finns pumphuset på Koön (ROS 149: 12) och en funkisvilla för direktör Björn
Prytz, Göteborg (ROS 149: 17)
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HUSRITNINGAR I HÄLSOVARDSNÄMNDENS ARKIV
Eftersom byggnadsnämnd inte infördes i landsbygdskommuner förrän i mitten av 1900-talet,
kan det vara svårt att hitta äldre ritningar till hus på gårdar och torp. Men ibland finns det
sådana i hälsovårdsnämndens arkiv från 1930-talet. De lämnades in till hälsovårdsnämnden för
att få bidrag till förbättringar från egnahemsnämnden, som då sorterade under länets
hushållningssällskap.
Lägenhetsägare Oskar Christensson i Munkegärde Övre 2: 10, Ytterby kommun, fick låna 2000
kronor av egnahemsnämnden för att bygga ett bostadshus enligt ritningen nedan (Ytterby
hälsovårdsnämnd F: l).
Lantbrukare Knut Einar Jansson i 1/4 mantal Torp Östra i Romelanda bodde med sin familj
(hustru och 3 barn) i ett hus som var 200 år gammalt. Familjen hade 2 rum och kök, men det
gamla huset var bristfälligt, och Jansson fick bidrag från egnamhemsnämnden till ett nytt hus.
Enligt den beskrivning som inlämnades av byggmästare Josef Johansson i Signehög,
Romelanda, skulle hela bygget kosta 6.533 kronor. Ägaren skulle själv arbeta 30 dagar på
bygget. Hans dagslön värderades till 6 kronor (Romelanda hälsovårdsnämnd E: l).
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LANTLIG MILJÖ BRA FÖR MISSANPASSADE POJKAR
På landsbygden och i små samhällen (som Kungälv och Marstrand) var den sociala kontrollen
så stark att ungdomar, som var på väg att få dåliga vanor i regel upptäcktes så tidigt att
föräldrar och skola hann reagera i tid. Göteborg hade däremot, liksom andra större städer,
många problembarn. Pojkar och flickor, som inte skötte sin skolgång och ansågs på väg att bli
asociala, placerades i vårdinstitutioner på landsbygden. Gården Östra Nereby l: l i Harestad
byggdes i början av l 960-talet om till ett pojkhem för Göteborgs stad. Därför finns
uppmätningsritningar 1960 till det 'gamla boningshuset i fastighetsavdelningens arkiv på
Region- och Stadsarkivet Göteborg, tillsammans med alla ritningarna till pojkhemmet, som
stod färdigt 1965, då det för första gången finns med i Göteborgs kommunalkalender under
rubriken Socialvård.
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SKOLMATERIEL I RÖDBO 1951
Rödbo socken tillhörde Kungälvs pastorat och hade skolråd med kyrkoherden som ordförande
till 1951. När kommunfullmäktige röstade om Rödbo skulle gå samman med Säve kommun på
Hisingen eller med Kungälvs stad från 1952, vann Kungälv med 10 röster mot9 för Säve. 1974
överfördes Rödbo från Kungälvs kommun till Göteborg.
I september 1951 köpte läraren K J Marzelius undervisningsmateriel från det rikstäckande
Skriv- & ritboksaktiebolaget, som hade fabrik och lager i Göteborg. Men det flesta läromedlen
inhandlades i Kungälvs bokhandel, såm inte var dyrare än det stora företaget. Han hade köpt
30 ex av Min ABC-bok il 80 öre styck från Göteborg men köpte ytterligare 5 ex för samma pris
i Kungälv. Den dyraste boken var ICA:s svampbok för 8 kronor. Läroböcker var fortfarande
relativt billiga.
Karl Josef Marzelius var lärare i Backereds skola från 1930, ordförande i Rödbo
kommunalstämma sedan slutet av 1930-talet och även ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Han
hade arbetat energiskt för att få elektriskt ljus till socknen och därmed till skolan. 1938 kom
elektriciteten till Rödbo.

ilSK och ·\JTl.ANDSK LITTERATUR
PSALMBOCKER - BIBLAR, :

. PÅPPERSlI-AROR. ~ NOTER
FOTOGRÅFISKA A.RTJK~AR.·.. ..

Neito pr 30 dågar

Rödbo Skolkassa
Rödbo

KUNGÄLV del"! 20)9 1951
VUerbyvögen 4
Telef~nl0432 ..
Postgiro ·i1532O

ni 6
g. 28

3

5

6

111
12

19

l Wallin, Folkskolestadgan
4 Andersson, Läsebok förde små l
4" II If"" Il
5 Min ABC-bok . .
6 skolpsalmböcker
i7 Friberg-R, Vå~t modersmål l
9 Berg-L., Naturen del 2
50 carbonpapper
l Ieas svampbok
7 Hedberg, Sv. rattskrivningslära
12 Rydem, Räknebok klass 3
10 Grimberg,Sveriges historia l
4 Hedbe~g, Sv. rättskrivningsl~ra

17" BibI. bet. A .
la Berg-L., Naturen del 2
10 Byden, Räknebok :
2 Ryden, Il 4
10 " Il del 4
12 Hedberg, Sv. rättskEiv~ingslära

a J:70
4:30
-:30
5:25
2:-
2:80

-:60
1:40
5:65
",:,,:60
2:70
2:80
1:30
1:85
1:35
1:15

15 %

10 4.0
1480
17 20
4 -31 50

34 -
25 20
8 --
4 75
4 20

16 80
56 50

2. 40
45 90
2~ -
13 --

3 70
13 50
13 80

347 65
'52 Il

295 51
frakt 2~

:;,;;K;,r..;,o..;;.:n;,.;;;o;..:;r. .--.:.--297_ l I



Hembygdsrörelsen i de olika socknarna i Inlands härad tog fart på 1950-talet, efter den första
kommunsammanslagningen 1952. Kungälvsbygdens Fornminnes- och hembygdsförening
bildades dock redan 1929, och Kungälvs hembygdsmuseum finns från 1959 i gamla
prästgården som flyttats från Västra gatan till Fästningsholmen 1930-31.
Hembygdsföreningen i Ytterby bildades 1952 (s 454) och har museum i en gård i Guddehjälm
(foton s 247 ålderdomshemmet, 358 och 369 föremål.
Hembygdsföreningen för Torsby, Harestad och Lycke (=Hermansby kommun) bildades 1957
och fick sitt museum i Bräcke soldatstorp, som flyttades till vägen mellan Kärna och
Kovikshamn.
Kareby hembygdsförening bildades 1959 och har en kvarn och hembygdsgård i gården Hagen i
Grokareby. Väderkvarnen flyttades från Arntorp och invigdes 1967.
Ramelanda hembygdsförening bildades 1965. En gård i Lid skänktes av ägaren till föreningen
(foto s 622). Solberga hembygdsförening gav ut sockenskildringen 1964. "
Marstrand har också en livaktig hembygdsförening med museum i fåstningenti 11 IC/83 I 5e.dlMl Kt{dh .. );~
Eventuellt arkivmaterial i hembygdsmuseerna brukar inte vara förtecknat någonstans utan
måste sökas på stället.

LITTERATUR:
Bygden kring älvarna. Kungälv under 1000 år red. Bengt G Söderberg. Svensk Bokfilm 1959,
502 s. med stort bildmaterial. Flera olika författare bl a Sigurd Johansson, Från
stadsfullmäktiges första decennium.
Sigurd Johansson, Det gamla Kungälv, Kungälvs Bokhandel 1984, 195 s, hänvisar till Hans
Akerström, Litteratur om Kungälv.

Kerstin och Harry Berg, Kungälv, en stads historia (Förlag Kungälvs bokhandel 1992) 157 s
Kerstin och Harry Berg, Kungälv förr och nu, Kungälvs bokhandel 1988, med många gamla
bilder, 135 s

"att jobba te Claessons". En bok om ABC-fabrikerna i Kungälv 1909-1971 av Thure
Nordström o Valter Lyrmalm (1990) är utarbetad genom studiecirklar inom Vuxenskolan.
Boken innehåller ett rikt bildmaterial och många muntliga upplysningar av medverkande.

Rödbo hembygdsbok red. Josef Axelsson och John Dobritz, 1990
Rödbo, socknen vid älvarna, red. Rune Aronsson, Josef Axelsson, Leif Samuelsson, 1996

Mellan älv och fjord utg. av Torsby, Harestads och Lycke hembygdsförening 1978,309 s flera
olika författare
Evert Samuelsson, Något om kyrkan, skolan och gårdarna i det centrala Lycke utg. av
Föreningen för historisk forskning i Torsby, Harestad och Lycke 1998 (stencil)

Josef Axelsson, Inland vid havet 1976. Några anteckningar om Kungälv, Marstrand, Rödbo,
Lycke, Harestad, Torsby, Solberga, Hålta, Jörlanda, Rammelanda, Kareby och Ytterby 327 s.
Solberga - en sockenskildring, Göteborg 1964, är redigerad av Josef Axelsson, innehåller
bidrag från flera författare, utgiven av Solberga hembygdsförening.

Ramelanda Öster vid älven utg. av Ramelanda hembygdsförening 1977, 655 s med summarisk
innehållsförteckning i slutet, utan uppgifter om de olika författarna. Förord av Josef Axelsson.

Kareby - socken på Inland utg av Kareby hembygdsförening 1972, red Josef Axelsson

Ytterby förr och nu utg av Ytterby hembygds- och fornminnesförening 1957, flera olika
författare bl a Josef Axelsson (studiecirkel) 463 s



EskilOIan, Marstrands historia, sjätte genomsedda upplagan 1939, kan jämföras med
faksimilupplagan av 1917 års upplaga (Carl Zakariasson, 1982) som i vissa avsnitt innehåller
fler upplysningar än trycket 1939 ( t exc s 49 ff om inrättande av stadsfullmäktige 1863).

Lars StackelI, Västkusten förr. Badortsmiljöns liv och bebyggelse under 1800-talet, har många
utmärkta bilder och ger ett koncentrat av Marstrands historia. och ett gott urval av litteratur
Claes Krantz har också givit ut ett par böcker om Marstrand (Marstrand 1950, Societet i
sommarsol 1962). Lennart Berggren, Turisten. Marstrand och inlandet, 1983 (stencil 65 s)

I Bohusläns historia red. Erik Lönnroth, 1963, finns rätt mycket om Marstrands historia, men
inte mycket om Kungälv utom statistiska uppgifter bland de övriga socknarna (i allmän
statistik)

Uppgifter sockenvis bl a om kommunala fårtroendemän finns i Göteborgs och Bohus läns
kalender 1939, liksom i Bohuslän i ord och bild. Kalender med ortsbeskrivningar utg. av
Bohusläningen 1925
Redogörelser får folkskolorna i varje socken av folkskoleinspektören 1864- c:a 1890 trycktes
bland landstingets handlingar.

ARKIVADRESSER
Riksarkivet: postadress Box 12541 10229 Stockholm. Besöksadress Fyrverkarbacken 13-17 i
Stockholm (tel. 0817376350) samt Arningefilialen Mätslingan 17 18766 Täby tel. 08/6309233
SVAR Ramsele (mikrofilm av kyrkoböcker m m): postadress Box 160 880 40 Ramsele.
Besöksadress Arkiv- & Kulturhuset Ramsele (tel. 0623172500)
SVAR Sandslån (NAD-skivan) tel. 0612/50580)

Krigsarkivet: postadress 115 88 Stockholm, besöksadress Banergatan 64, tel forskarexp.
0817826985

Stockholms Företagsarkiv: postadress Box 92003 12006 Stockholm, besöksadress Hammarby
Kajväg 30 (tel. 0817729900

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB) Stockholm: postadress Box 1124 11181
Stockholm, besöksadress Upplandsgatan 5 tel. 08/4546500

Göta hovrätts arkiv: postadress Box 2223 550 02 Jönköping, besöksadress Lantmätargränd 2
tel. 036/156564, öppet må-fre 9-12,13-15

Landsarkivet i Göteborg: postadress Box 19035 400 12 Göteborg, besöksadress Geijersgatan 1
tel. 03117786800

Region- och Stadsarkivet Göteborg: postadress Box 2154 403 13 Göteborg, besöksadress
Otterhällegatan 5, tel. 0311179545
Folkrörelsernas arkiv Göteborg se Region- och Stadsarkivet

Lantmäteriet i Göteborg: arkivservice tel. 03117018532, postadress Box 2234 403 14
Göteborg, besö,ksadress Lilla Badhusgatan 4

Föreningsarkivet Mölndal: Mölndals museum Kvarnbygatan 12 431 34 Mölndal tel.
0311272559
Bohusläns Föreningsarkiv: postadress Box 403 451 19 Uddevalla, besöksadress Bohusläns
museum, Museigatan 1, tel. 0522/37011 eller 656503
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