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Förord till Hilda Arfvidssons berättelse om Landvetters Gästgivargård. 
 

Då jag först kom till Landvetter den 18 juni 1875..... Så inleder Hilda Arfvidsson 

sin berättelse om sina upplevelser och händelser på Landvetters Gästgivargård. 

Det är berättelsen om den unga, nyutexaminerade lärarinnan Hilda, som tillträ-

der sin första lärartjänst som guvernant åt Ida, dottern till gästgivaren på Land-

vetters Gästgivargård. Hildas karriär som lärarinna blir kort. Efter ett par år gif-

ter hon sig med gästgivaren och blir delaktig i gästgivargårdens drift och skötsel. 

Den tänkta framtiden som småskolelärarinna förändras helt plötsligt och Hilda 

blir delaktig och medansvarig i det ansvarsfyllda och ofta betungande arbete, som 

måste skötas på en gästgivaregård. Hilda saknar varje erfarenhet av arbetet på och 

driften av en lant- och gästgivargård, men hon är ung och villig att lära sig och 

snart har hon vuxit in i sin nya roll. 

 

Omställningen från det lugna livet i barndomshemmet och under studieåren till 

det skiftesrika livet på en lant- och gästgivargård var mycket stor. Gården hade 

åkrar, ängar, beteshagar och utmarker som skulle brukas och hästar, kor och an-

dra husdjur som krävde tillsyn och skötsel. Därtill kom alla vägfarande och an-

dra kunder som besökte gästgivargården och som skulle ha mat och dryck och 

logi för en eller flera nätter. Det var människor som kom och gick, det var klapp-

ret av hästhovar och kärrhjulens rassel i Byvägens grus, det var hästars gnägg-

ningar och frustanden, det var kuskarnas hojtanden och kommandon till hästar-

na. Det var arbetet i det stora köket med matlagning och servering. Det var bak-

ning och byk och slakt. Det var planering och inköp och försäljning. Det var om-

sorg och omhändertagande av gäster och deras hästar och vagnar. Det var skyl-

digheten att tillhandahålla byteshästar och vagn och kusk när så fordrades. 

 

Hilda Arfvidsson skriver sin berättelse på 1930-talet, cirka 30 år efter det att hon 

lämnat gästgivargården. Hon har då många års perspektiv och tidsavstånd till 

händelserna. Men händelserna står klart i hennes minne. Glada händelser, som 

värmt hennes hjärta och som ännu efter flera decennier står fram i ett särskilt ljus 

i hennes minne och i hennes berättelse. Men också sorgliga minnen, mörka min-

nen om förluster av nära och kära som gått bort och som hon måst följa till gra-

ven. Men trots sorg och saknad tyngs inte hennes berättelse av dessa mörka min-

nen. Det är istället en ljus, positiv, personlig och saklig ton som lyser fram ge-

nom hela hennes berättelse. 

 

 

 

 

 

Hilda Arfvidsson skriver inte om sina upplevelser i strängt kronologisk ordning. 

Hon berättar om sådant som faller henne i minnet medan hon skriver. Det är om 

arbetet på gästgivargården, om bröllop i bondgårdar, om glada, nöjda gäster, om 

besvärliga gäster och inte minst om arbetsbelastningen vid tingstillfällena.  
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Tingshuset för Sävedals härad låg i Landvetter och när tingsförhandlingar hölls 

anlitades gästgivargården för att tillhandahålla kost och logi för alla de personer, 

domare, jurister, nämndemän och andra, som ansvarade för eller på annat sätt 

deltog i tingsförhandlingarna. 

 

Hilda Arfvidsson skrev sin berättelse i fyra handskrivna, likalydande exemplar, 

ett till vart och ett av sina fyra barn. Det exemplar, som återges här, har ställts till 

förfogande av Hildas sondotter Inga Söderberg, Landvetter. Texten följer helt 

Hildas handskrivna text. I några få fall, där Hilda förkortat ortsnamn, har hela 

namnet skrivits ut för att underlätta förståelsen. I övrigt har inte några ändringar 

gjorts. 
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Då jag först kom till Landvetter den 18 juni 1875… 
En berättelse om upplevelser och händelser på Landvetters Gästgivargård 

 

 

 

Ställd till Erik Pihlo min äldste son, som ett minne af gamla mors hand 

angående hennes upplefvelser å såväl barndomshemmet som hemmet i 

Landvetter under 59 år. 

 

 

Då jag först kom till Landvetter den 18 juni 1875, efter att ha i min hemtrakt 

Göteborg, dels gått i 3 privatskolor. Den första hos fröknarna Rossing å Vestra 

Hamngatan 3, dels i Fru Henrikssons skola, Husargatan 4, samt sist 4½ års tid i 

Fröken Hanna Jonsons skola i början av Södra Larmgatan i Handlare Gäddas hus, 

derifrån ännu mitt skolbetyg finnes i mitt ego. Konfirmationsundervisningen 

började hösten år 1874, och hade jag till lärare Domprosten Per Wieselgren i 

bibelläsning och förklaring samt pastor Carl Sjöblom i katekesläsning. På samma 

gång började jag på B. C. Rodhes småskolelärarinneseminarium för utbildandet 

af småskolelärarinnor, sedan jag först blifvit konfirmerad den 6 maj 1875, gick 

till skrift den 9 maj. Som ett minne af mitt hem vill jag nämna att mina föräldrar 

firade sitt silfverbröllop den 12 maj 1875.  

 

Jag tog min examen på seminariet den 12 juni 1875 med goda betyg, hvadan jag 

innan jag hade slutat der, på anmodan och tillstyrkan af Rektor Rodhe, sökte en 

plats som lärarinna för en 9-årig flicka, Ida Wilhelmina Pihlo, adoptivdotter till 

egaren af Landvetter Gästgifvaregård C. G. Pihlo. Oaktadt jag hade ett gott hem 

så ansåg jag att då jag fått min påkostade lärdom af mina föräldrar jag ock skulle 

önska reda mig på egen hand. Blef antagen till platsen. Han sjelf kom ut till mitt 

hem i mina föräldrars hus, den tiden kallat Hagaheden 112, der nuvarande 

Storgatan finnes. Der hade både min och de flesta af mina syskons vagga stått. 

Han föreföll mig som han vore af tyskt ursprung. Hans förfäder härstammade ock 

derifrån. Han var slägt med den store målaren Olof  Pihlo. Han hemtade mig i en 

kärra, förspänd af en gammal trotjenare häst, hette Perla, som alltid visste vägen 

hem.  

 

Jag minns, då jag första gången såg sjön Gröen, så tyckte jag mig se en stor 

segelbåt, som såg ut som den låg på afstånd sett vid stranden. ”Nej”, sade Herr 

Pihlo då, "det är vår kyrka, som synes derframme”, sa han. Denne trogne hästen 

hade varit mellan Göteborg o Landvetter i många mörka nätter med köld o oväder, 

men hon kände kurvorna och det gick alltid väl.  
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En gång reste jag från staden, och då körde mig en gammal trotjenare hette Johan, 

kallades "Store Johan", och vi reste då med släde över Landvetter sjön. Det blef 

en sådan svår snöstorm, så Johan visste ej hvarest vi voro på sjön. Der fanns vakar 

så vi kunde ju åka ner i en vak, men "Perla" hade kornet, så vi kommo lyckligt 

och väl fram till stranden vid Sjögärdet.  

 

Herr Pihlo hemtade mig som sagt den 18 juni 1875. Nog kändes det lite trist i 

början, ty jag längtade till hemmet, men sedan undervisningen började så 

skingrades det med tiden. Första året hade jag 75 kr, fritt vivre och eget rum. Den 

tiden voro ju ej lönerna så höga. Jag hade ju vissa timmar lediga för promenader, 

och om sommaren badade vi. Vi fingo alltid vara ensamma vid stranden, ty man 

såg aldrig att allmogen den tiden togo sig ett kallbad.  

 

Var det brått med höbergningen, så roade vi oss med att langa upp höet i ladorna. 

Der var en stor gård, 4 hästar, 12 kor, 2 oxar och 1 tjur, får, kalfar, höns, till och 

med perlhöns, kalkoner o ankor samt större svin o smågrisar. Der var 4 drängar o 

4 pigor. Der var stor brännvinsförsäljning, kognak, punsch, vin m.m., samt 

utminutering af spritvaror. En sup kostade 7 öre, punsch, vin och kognak 10 öre 

samt en s.k. kaffehalfva 10 öre. Serveringen nere var i 2 lokaler. Dessa rum finnas 

ännu fast disken är borttagen. Först jag kom dit så var vid disken uppsatt spjelor, 

som kunde öppnas och stängas då ingen servering förekom, då var der tillstängt 

med ett par små reglar innanför disken.  

 

Vi hade en luffare, ty såna var det gott om förr i verlden, nu ej så mycket som då. 

Då han fick se att vi stängde reglarna så tänkte han i sitt stilla sinne, han skulle 

försöka öppna dem, hvilket han ock gjorde. Han hade sett att vi i de öfre hyllorna 

hade fin punsch, s.k. "hästskopunsch", som endast var för fina resandes räkning. 

Han behagade krafla upp på disken fick tag i en sådan flaska, men det bar inte 

bättre till än att han då han skulle gå tillbaka dunsade ned i golfvet i disken, men 

det skall jag säga blef ett brak till all lycka att han höll så väl om buteljen att den 

ej gick sönder, men den som miste allt, det var han det, och fick sig ett redigt kok 

stryk på köpet. Han trodde ingen var i rummet innanför men der satt Pihlo och 

läste, och den luffaren fick så mycket han behöfvde.  

 

De första 15 åren afhemtades all spriten af alla de slag, till och med Piccardong, 

äfven Kösselbärsvin, punsch, vin och kognak. Brännvinet tappades ur en stor 

tunna i mindre och större kuttingar och ankare, men de andra varorna fingo vi dra 

upp genom en s.k. häfvert, hvari gick ½ kanna. Sedan blef det annan ordning så 

vi fingo tappa upp äfven de varorna från kärl med kranar. Punsch å flaskor, äfven 

vin (bättre sorter) hemtades från C.E. Dahlgrens lager vid Grönsakstorget. De 

sämre spritvarorna afhemtades från E.G. Holmgrens Nederlag Kronhusgatan 19. 

Från år 1884 till år 1889 hade Johan Helin i Borås försäljningen om hand, sedan 

öfvertogo herrar I.A. Hertz och Brusevitz det hela, äfven gården, sen vi först 

sjelfva haft det några år. År 1907 blef det emellertid mot vederlag blef indraget, 

av staten. Jag har troligen afvikit något från ämnet, som jag började med, och 

fortsätter nu.  

 

Andra året af min syssla som guvernant hade jag 150 kr. i lön. Tredje året blef jag 

förlovad och gift med flickans fader. Förlofningen skedde 7/7 77. ( Lycko-siffror 
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skulle man kunna tänka derom) Vårt giftermål ingicks den 14/12 1877 o bröllopet 

stod på Henriksberg i närvaro av slägt, vänner och kamrater. Min moder 

bekostade bröllopet och utstyrseln. Den tidens sed var, att brudgummen skulle ge 

bruden bröllopsklänningen och det fick jag ock, ett fint godt sidentyg (svart, ty 

min fader var död ett par mån före, den 5 september samma år). Pastor Berglund, 

en studiekamrat till min bror Johan, vigde oss. Bröllopet slutade ej förrän kl. 4 på 

lördags morgon, så länge var presten också med. Ungdomarna fingo dansa ty der 

var flera som kunde traktera musik å piano. Och sedan jag inlett dansen, så till 

och med spelade jag så alla skulle få dansa. Supén serverades i undervåningen, 

och då vi gingo dit ned, bjöd presten min mamma armen. Hon var 55 år.  

 

Min fader dog efter endast 3 månaders sjukdom i struplungsot. Han hade varit 

som verkmästare i firman B.G. Malmsjös pianofabrik i 29 års tid, egde fastigheten 

i 20 år, hvilken han köpt af stadstjenare Jonson för 20.000 kronor, vilken Jonson 

förut inropat i Poliskommissarie Flygares konkurs efter hans död! Sedan såldes 

huset innan min fader dog, för 32.000 kronor till Herrar Bengtsson och Bennick 

hvilka som hyresgäster bott i många år i fastigheten.  

 

Den 16 december kom jag till Landvetter som hans hustru. Vi åkte dit med ung-

herrarna Holmgren i ett fint ekipage förspänt af 2 vackra eldiga springare, körd af 

deras kusk i fint livré. Fint skulle det vara kan veta. Pihlos gamla moder och dotter 

voro med på färden hem.  

 

I samma droska och i sällskap med samma herrar Charles (nu död), samt Hjalmar 

Holmgren reste vi 3 månader efter vårt bröllop till ett bröllop å Bonareds 

Gästgiftaregård, 3 mil ofvanför Landvetter, der Pihlos f.d. kompanjon Herr L.E. 

Ericsson gifte sig med sin hushållerska, begge några och fyrtio år. Storartadt 

bröllop i dagarna 3 der Marks finaste nobless voro med. Ej mindre än 4 prester 

hvoro bjudna, en kapten Nordenadler med son och dotter, 3 gamla fröknar 

Mentzer, samt en deras bror med fru. Fröknarna Mentzer voro från Forssa 

herrgård, patron Engström med fru från Sandvad, gästgifvaren Engström på 

Hällingsjö med fru och barn, patron Jönsson på Edsgården samt Mellanders på 

Hällingsjö (garfvarefabrikör) samt patron Larsson på stora Ingsered i Sätila med 

fru. Bruden var skånska, hette Hilda Ekstrand. De förlovade sig dagen efter vårt 

bröllop, ty vi voro med dem hos juvelerare Tengstedt i Korsgatan i Göteborg, der 

köpte de ringarna.  

 

Sen i augusti samma år, voro vi begge paren samt Ida Pihlo med oss, ute på en 

weddingtripp, först till Sköfde, sen till Örebro, sen till Stockholm der vi voro 8 

dar för att bese oss i Nationalmuseum, hela Kongliga slottet. Alla de Kungliga 

voro bortresta och i hvar och en våning vi besågo var en vaktmästare för hvar 

våning 2 kr. till hvar vaktmästare. Vi bodde på Kung Carl, der vi betalade 13 kr 

om dygnet. Vi voro ej inne på rummen mer än på småtimmarna, men man skall 

ju vräka sig och den tiden fanns det gott om pengar. Vi besågo Haga, 

Drottningholm, Ulriksdal, voro på Operan, Blanchs kafé och Berns Salong, 

Strömparterren m.fl. ställen. Vi hade mycket roligt der.  

 

Jag har i Landvetter fått upplefva många både glada och sorgsna dagar, men tack 

vare mitt goda humör har allt fått gått, fast det varit många tröttsamma stunder, 
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att vid 18 års ålder ta emot och reda upp så mycket vid en stor gård och ett stort 

gästgifveri, i all synnerhet som jag aldrig i mitt hem varit van vid något husligt, 

men tack vare min duktiga svärmor, gamla fru Margaretha Pihlo så fick man ta 

sig till att inte vara fumlig utan reselverad.  

 

Min förste man Carl Gustaf Pihlo född i Warberg den 18 september 1832 köpte 

gården år 1873 efter att ha i 5 år arrenderat den. Han gav 15.300 kr. för gården, 

hvaraf fanns hypotek å 7.000 kr. samt dessutom skuld vid hans frånfälle á 1.100 

kr, vilka jag året efter hans död betalade. Der fanns utskänknings- och 

utminuterings-rättigheter till gården. Han var betrodd efter ett gott förord af 

dåvarande kronofogde Hedenskog som bevisas att han fick köp på gården fast han 

ej hade mer än 500 kr. i kontanter. De förra egarna voro Herr Anders Johansson i 

Fagerhult, Härryda samt fru Elise Carlstein i Partilled.  

 

I de första åren jag var der var ingen bestämd stängningstid. Kl. 10 på qvällen 

stängdes det hela och då fingo alla åka ut, antingen de ville eller ej, ty Pihlo höll 

dem i schack och var bestämd så det var inte värt att de mockade emot honom. 

Men när som helst kunde der serveras fylla om mornarna. Några år derefter blef 

det ju ordning i den lilla hyddan ( som alltid Robert Sjöstrand säger). Man fick ej 

öppna förrän 9 på morgonen och stänga kl. 8 på qvällen. Der var tyvärr, sällan en 

enda natt för folket med nattron, ty resande kommo ofta och dels skulle ha rum 

och sängplats och enligt gästgifvarestadgan skulle alltid 2 uppvärmda rum med 

sängplatser finnas, dels skulle resande ha skjuts vidare antingen till Göteborg 1½ 

mil från Landvetter, eller till Hellingsjö Gästgivaregård 2 mil ofvanför 

Landvetter, och då måste folket upp dels för att göra i ordning åkdon samt ge en 

häst foder. (der fanns på senare åren 3 hästar). Tillika skulle skjutskarlen ha lite 

mat och kaffe i sig innan resan anträddes, samt 1 eller 2 knabrar i sig om det var 

vinter och mycket kallt!  

 

Den tiden fanns många handelsresande som skulle ha skjuts! Nu för tiden ha 

sådana Herrar, egen eller firmans bil till sin disposition. Nu finns inga skjutsar 

eller gästgifveriskyldigheter vid Landvetter  Gästgifveri, sen jernvägen blef färdig 

och bilbussar nu äfven finnes dit, men det oaktadt finns der dock personer, som 

både vilja och kunna skjutsa såväl en landsfiskal (förr kallad kronolänsman) eller 

riktigt fint "kommissarie", som vi alltid titulerade såväl länsman Lundgren som 

länsman Ring, vilka båda varit der på min tid för vägsyn eller utmätning eller 

annars om något ruskigt hänt i socknen som de borde upp för, samt ock kunde en 

läkare behöfva skjuts till någon sjuk.  

 

Der var förr i verlden alla möjliga slags vägfarande, från alla orter, innan 

jernvägen kom till stånd. En stor massa ståndspersoner som både prester m.fl. 

samt dryga bondpatroner i sina gammalmodiga charabanger, trillor, karioler, samt 

höga s.k. Tidaholmskärror.  

 

 

 

 

Tillika kommo många zigenarefamiljer med hemska höga långa vagnar fulla med 

barn och blomma, vagnen förspänd med en 3 eller 4 hästar, hvilka man ju får se 
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än i dag på landsbygden. På min tid der lade de sig till utanför Gästis, på en hage 

der, kallad Tingslyckan emedan tingshuset den tiden låg der intill. De kunde då 

stanna i flera veckors tid, både sommar och vinter. Vi hade stränga vintrar den 

tiden. De lågo alla ute om natten i sina vagnar och barnen voro till den grad 

härdade att de sutto i snön i kölden alldeles nakna. De gingo in i krogen till 

gästerna och sjungo för dem samt fingo derför pengar. Barnen hade bibliska 

namn, Maria, Josef, Johannes, David och alla barnen voro vackra likaså 

föräldrarna. Ibland satte de upp ett stort tält, och der sjungo de och dansade värre 

för allmänheten. Gumman spådde folk i händerna, de som ville låta spå sig. Men 

2 kronor det var taxan för hvar och en. Jag till och med lät spå mig en gång inne 

på Gästis och det slog verkligen in. De drucko inte brännvin de! Måntro, de skulle 

ha porter och bier som de sa, samt det bästa portvinet som fanns. Mannen hade ett 

stort silfverskärp på sig, der han hade sina sedelböcker, så de hade kovan, de 

personerna. En ungersk familj låg der länge, utanför Gästis. Aldrig gjorde de 

något förfång eller skada på något. Ungdomen hade roligt, fick spå sig, och 

skrattade sen åt utsagorna om deras framtida öde. Och så fingo de dansa, ock i 

tältet. Numera få de slå sig ned på ett område vid sjön Gröen å den s.k. 

Allmänningen endast en viss tid, ibland bara några dagar.  

 

Ofta hände att der kommo flere sotare från Göteborg på en gång och efter allt 

pokulerandet råkade de ibland i lufven på hvarandra och till och med slogos med 

kulorna! En gammal sotare hette Beckman men kallade sig för Bellman; men han 

var så hemskt ful, så han liknade ej Bellman. Denne Beckman hade varit sjöman 

i sin ungdom, och då han var lite gladis så kunde han dra till med en massa glada 

sjömansvisor. En gång höll han på (han sotade alltid för oss på Gästis) att sätta 

sig fast upp i spisen, ty en af tjensteflickorna hade stängt spjellet, då den stackars 

gubben höll på att qväfvas i rökgången; men då ska jag säja att han for ut i 

svordomar öfver den stackars filckan, då han kom ned, (det var Mathilda från 

Skällsjöås, vår sons Eriks f.d. barnflicka som nu hade plats i köket).  

 

Ofta kommo traktens ungdomar in på krogen och de voro många gånger då nog 

så fredliga och sjöngo och hade så roligt. Den bäste sångaren vi hade var vår 

gamle snälle Adolf i Salmered, som lefver än i dag. Han sjöng minnes jag några 

ord: "Se! nu rider bröllopsskaran ståtligen fram, Se på lilla bruden fin framför 

brudgummen sin liksom en sol bland stjernor strålar”. ”Och frågan blir till Källar-

Sven om tunnan rinner än."  Dernäst kom gamle f.d. godsegare Holm från 

Kungsbacka med sin son Herman Holm, hvilken senare lefver än i dag; de två 

hade utmärkta röster, så min gamla, (nu aflidna) kära svägerska sa alltid till dem: 

"Det är röster som inte äro värda att lägga i jorden”, sa Alma Arfvidsson som var 

i vårt hem i 23 års tid med allt, dels på Landvetter dels förestod hushållet för våra 

barn i staden, der de gingo i skolorna, och äfven min Erik, Olof (nu död) samt 

Hjalmar bodde med dem och hade platser i sta'n!  

 

 

 

 

Till ämnet igen. Men så snart några utsocknes gossar kommo in på krogen så blef 

det för det mesta slagsmål af, och då körde Gästgifvaren ut dem allesammans, så 

fingo de på landsvägen pröfva sin styrka bäst de kunde, men det hände aldrig att 

någon blef skadad under bataljerna. Värst var det ju förstås under de s.k. 
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rallaråren, då Göteborgs & Borås-banan byggdes. Då voro rallarna ofta ihop med 

lantborna, så rallarna var en skräck för dem, ithy att vissa konsorters folk af 

”rallarna” skydde inga medel att söka tillegna sig lantboarnas der på Gästis 

inköpta förråd af spritvaror. En gång minnes jag särskildt hur en person från 

Härryda (Carl i Kloddegärde) blef utaf med en sin 4 kannors fjerding full med 

brännvin. Det var stark vinter så ån var frusen, der vi funno sedan fjerdingen 

liggandes tom på isen. Ja, de voro så hänsynslösa så en del af stammen "Rallarna" 

att de en gång hystade in en lantbo i ett närbeläget svinhus, som den tiden 

besynnerligt nog stod intill Gästis, endast 1 mangelbod emellan. Dit fortskaffade 

de gubben, och togo sen på hans kärra så mycket han hade i både fylla o mat der.  

 

Vi tyckte mången gång att det var besynnerligt och liknöjt av jernvägslänsman att 

ej se till huru de buro sig åt! Om qvällarna satt han för det mesta upp på sitt rum. 

Han bodde på Gästis i 1½ års tid. En enda gång var jag uppskrämd af ett lag 

rallare. De ville göra kål på min man, Martin Arfvidson med hvilken jag var 

omgift i slutet af 1890 talet, samma dato 14/12 som jag stått brud första gången. 

Men han som varit en oförfärad sjöman, redde sig gott för dem, och fick en gång, 

just i krogen, rädda jernvägslänsmannen ifrån dem. Fulla som de voro hade de fått 

tag i honom, slagit mössan af honom och skulle klå honom. Just som han kom i 

dörren och skulle tysta ned dem. De tålde ej honom i småvrär. Det uppträdet, samt 

en gång till i krogen då rallarna ansågo sig likställda med ingeniörerna då de en 

gång visade sig i krogen, då sa rallarna god da, kamrater, vi äro ju landsmän från 

samma ort som ni. måste de dock tysta ned ty det var det bästa laget i arbetet, de 

arbetade då i tunnlarna, och vågade ej afskeda dem, ty banan skulle vara klar inom 

en viss tid. När banan blifvit färdig, och vi voro qvitt en stor del familjer som vi 

måste lemna rum till i ett stort rum, nuvarande affärslokalen (Byns folk kunde ej 

ta emot alla!) då drogo vi verkligen en lättnades suck ty mina första grå hår fick 

jag under de härliga "rallaråren". Vi hade dock flere hyggliga lag som ofta ställde 

till frid och sämja, som väl var för oss mången gång.  

 

Sedan blef det lugnare, men vi hade mycket att göra med alla varor som skulle 

expedieras, i synnerhet vid högtiderna, tillika med all utskrifning af räkningar, 

fraktsedlar och adresslappar, så hade jag då att sno med, tills långt fram på 

nätterna. Fast man hade af alla de slags fylla ikring sig, hände det aldrig att något 

af mig förtärdes. Jag hade ej heller det minsta smak derför fast de ibland på skoj 

sa till mig; "Gästgifvaremora". Aldrig hade jag ont af någon, vare sig kunder eller 

vägfarande.  

 

Vi hade beställningar å varor från både Borås, och socknarna derikring samt äfven 

från Göteborg, Mölndal m.fl. ställen, ibland en 300 reqvisitioner. Om dagarna 

hjälptes vi åt att mäta upp, det gällde inte att vara klen i armarna, då de man skulle 

tappa upp en 20-25 liter i stöten i stora kopparkärl från tunnorna och sen fylla 

deras kuttingar och tunnor rymmande både 80 och 90 liter på deras stora dunkar. 

Vid jul, bröllop och begrafningar, köptes ju mycket mer af alla di slag, som 

brännvin, kognak, punsch, Portvin, Kösselbärsvin och Piccardong. Det var den 

tidens sed att bröllopet firades för det mesta i 4 dar. Äfven begrafningar på rika 

ställen kunde förekomma i en 3 dagar.  

 

Sjelf har jag varit med Pihlo, Ida Pihlo, min syster Josefine och barnen varit på ett 

stort bröllop i byn i 4 dars tid. Idas kusin, Martin Arfvidson (då 19 år) var äfven 
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med. Hade varit på sjön i 4 år. Bröllopet firades till Erikes den 12 November 1886. 

Seden då var den att alla fingo komma in och dansa med bruden, sen alla gästerna 

först dansat med bruden, och alla gifvit henne minst 2 kr. i dans-pengar. Sen bjöds 

alla s.k. "Apare" in, och då det för det mesta hände, att bröllopen började på 

fredag, då alla vägfarande reste förbi och skulle in med lass till staden var hvar 

och en inne och dansade med bruden och gaf henne danspengar och fick sen 

fägnad, af en särskild värd dertill, så på lördag då de kommo tillbaka från stan, 

lite påstrukna samt inmundigade lite på Landvetter Krog, så börjades det på ny 

kula med dans och pengar och fängning. Likaså söndagen så då var alla ungdomar 

der och hurrade för bruden, äfven första dagen samt ropade: "Brudparet ut" många 

gånger om samt fyrade af skott till deras ära. Bruden hade i klädningsfickan en 

stor gul skinnportmonée, och när den var full af danspengar så stöflade både brud 

och brudgum upp på s.k. Loftet, ett stort rum der s.k. "Sylina" bodde (nu död). De 

öppnade en chiffonier och låste in dukaterna i en låda der, och så ner igen, och 

dansa och dreja in mer af guldet! Emedan jag m.fl. satt deruppe så sågo vi hur der 

tillgick. Det hölls på till kl. 5 på morgonen, då vi alla skulle äta qvällsmat, innan 

vi gingo hem, och då skall jag säja att vid den måltiden var der ett offrande utan 

all like, ty då skulle paret ha bröllopsskänker i form af pengar. Bruden hette 

Almina Nilsson och brudgummen var August Bengtsson från Bårkulla. Hans 

gamle fader hette Bengt, var med på bröllopet samt mor Anna. De gamle äro nu 

döda, likaså både August, Mina, hennes och hans föräldrar och många andre 

gamla goda grannar, som jag var mycket tillsammans med i min ungdom.  

 

För att gå till bröllopet igen så fick man vara beredd att ha pengar i lummen, ty 

alla gästerna skulle offra till brudparet. Bordet var dukat i hästskoform och det 

gick en tallrik runt om hela bordet, der pengarna lades. Brudgummens far, gamle 

Bengt, han höll kornet på hur mycket hvar och en gaf och jag mins särskildt han 

sade till Kersolas Lotta i Länsmansgården då hon lade 10 kr.: "Bättre upp kan Ni 

mor Lotta!" och det blef skratt mellan gästerna vid bordet. De vigdes af prosten 

Fast, som var med på middagen som ej var slut förrän kl. 9 på qvällen, då ett par 

mannar följde prosten hem. Klockare Svenson som sjöng för brudparet, före och 

efter vigseln, fick 70 kr. af gästerna för sitt besvär, hvilka pengar lades på en tallrik 

som stod på ett litet bord, bredvid paret! Så nog var han belåten med sin dag, kaffe 

o fin middag på köpet. Jag fick ju den höga äran att sitta jemte bruden, men 

eftersom jag ej varit på bondbröllop förut, så kände jag ej till vissa seder och bruk. 

Lenas Anna som var brudqvinna passade upp vid bordet. Gaf bruden en serviett, 

och mig en. Jag tog upp servietten och lade den öfver min sidenklädning; men då 

skulle man få se på Lenas Anna "Nä frua!" sa hon "frua skall torka sin knif och 

gaffel och låta servietten gå vidare till de andra". "All right" sa jag "det skall ske" 

och fick ihop servietten fortare än vanligt, och lät den gå vidare.  

 

Det var ganska hög stämning efter middagen efter alla snapsar o vin o öl så de 

önskade bara att prosten ville gå sin väg så fort som möjligt. Sen vidtog dansen 

och der dracks både kognaksgöka och brännvinshalfvor i långa banor. Der var 3 

krokaner på bordet, den störste från oss kostade 25 Kr, den tiden en hög summa, 

och för att få den hem måste vår gamle Johan och en ladugårdspiga, hette Anna, 

gå ner och upp till Landvetter igen för att bära krokanen i en stor låda.  

Offren vid qvällsbordet var ej slut minsann. Der fanns 3 spelemän från Jônsered, 

2 fiolister och en som spelade dragspel, skulle ock ha pengar på tallrik. Sen skulle 

kokerskan och 4 uppasserskor ha pengar, så nog fick ej saknas mynt. Det var ett 
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bussigt bröllop som jag aldrig glömmer om jag så skulle bli 100 år. Vi bodde då i 

nuvarande Ida Thorins villa och hvarje morgon på de senaste 3 dagarna kom 

brudgummen sjelf och ville prompt ha oss med till bröllopsstugan igen. Det var 

inte värt att säja nej utan bara att följa med i gott sällskap.  

 

Vi voro året derpå på ett fint bröllop i Snåkered då hemmansegaren Johan 

Jönson vigdes vid Bengt på Hallens syster, från Bergshult men der voro vi 

endast 1 dygn.  

 

Jag och Ida Pihlo voro på en fin stor begrafning i Fagerhult efter Pihlo var död, 

och det kalaset räckte verkligen 3 dar fast vi ej voro der mer än 2 dar. Det var Herr 

Anders Johanssons svärfar, Herr Carl Andersson, som var död, och så fin 

middagsbjudning har jag aldrig varit med om hvarken förr eller senare. Der 

förekom 7 rätter mat, 7 omgångar med dryckjom af brännvin, öl, vin o scherry 

samt tårtor och syltkakor i långa banor. De voro alla så förplägade att de knappt 

orkade gå från bordet.  

 

Af de tre krokanerna på Erikes bröllop, bjöds aldrig 1 bit, utan de skulle stå på 

borden alla tre dagarna. De blefvo nog så inrökade, att det var ej gott att få smaka 

på dem heller, men de ströko nog med sedan.  

 

Vi hade bra skoj, jag o Ida, på begrafningen i Fagerhult. Vi blefvo anvisade bra 

långt efter midnatt in i ett stort rum der det fanns en stor dubbelsäng (jernsäng, en 

fin säng) i 2 dra vån. der det fanns 2 bäddar till, en liggsoffa och en s.k. bordbänk. 

Vi undrade nog hvad för sängkamrater vi skulle få i samma rummet. Prosten Fast, 

prostinnan och fröken Elvira Fast voro med på middagen der men reste hem vid 

11 tiden i sin vagn. De voro ock på bröllopet i Snåkered. Wi skyndade oss att så 

fort som möjligt krypa till kojs men det blef ingen sömn af. In stegade 

Hemmansegaren Samuel Andersson i Dansered med sin gumma och de togo 

liggsoffan i beaktande för sin del. Kort derefter kom deras dotter Mina och deras 

måg, Carl i Höjås in. Det blef ett fnissande på mig och Ida, då Carl sade: "Hvad 

är det för töser som ligger här tro." Vi kunde ej hålla oss för skratt, men efter allt 

så blef ju det snart tyst, så vi fingo en liten tupplur; men så snart det började dagas 

så var det jag som gick upp, klädde mig, gick ner och gick ut en stund. Sen då 

Johan var kommen dit med min lilla halftäckarevagn, med 2 hästar för, så tyckte 

Johanssons söner, att vi reste för tidigt och sade både Carl o Axel (båda nu döda) 

"Hvarför ska Ni resa nu, nu börjar ju det roligaste", sade de på sin morfars 

begrafning.  

 

Vi hade också Ting på Landvetter i Tingshuset, som finnes ännu i dag. Der 

förekom ting 3 gånger om året, samt s.k. papperslösen 3 gånger om året. Då hade 

vi folk från alla håll och händer, både från Göteborg, Majorna samt s.k. 

Tjörbostan, Gårda, Partilled, Redbergslid, Härrryda, Jônsered m.fl. ställen. Vi 

kunde då ha minst 100 matgäster, först Häradshöfdingen, Notarien, länsman, 

presten och en hel massa andra af Häradshöfdingen inbjudna Herrar. Cirka 25 

personer åto vid s.k. nämndemansbordet i stora salen på Gästis deribland 

Häradsdomaren, advokater, alla nämndemännen samt många andra personer som 

hade att uträtta vid Tinget, med alla ibland 30-40 stycken, hvilka s.k. Lenas Anna 

passade upp, hon var väl då vid en 30 eller 35 års ålder. Hennes gamla syster Lena 

var vår kokerska då, käcka snälla och vänliga begge två och voro mycket 
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omtyckta i hela Landvetter der de alltid voro anlitade på både bröllop och 

begrafningar, tjenade bra med pengar, och fingo alltid lifsförnödenheter af alla di 

slag med sig hem, då allt var öfver.  

 

Gamla Lena var enka efter en statkarl som i prosten Lindbloms dagar (före min 

tid der) och de bodde länge på ett litet ställe som hetter Bockudden än i dag. 

Prosten Fast vigde mig och Martin Arfvidson i vår gamla sal på Gästis.  

 

Vid nämndemansbordet serverede vi middag 3 rätter mat, smörgåsbord med 

kallskuret, ost, ansjovis och inlagd sill samt brännvin och öl och gott kaffe efteråt, 

allt för 1 krona. Vid häradshöfdingens bord, den första häradshöfdingen jag såg 

der var Häradshöfding Swalander från Bärby, en gammal ärevördig gubbe men 

skarp då så behöfdes. Efter hans död kom Weidenhjelm som Domare, samt en 

annan hvars namn jag för närvarande glömt. Der vid bordet var ju finare mat, som 

lax och hummer samt 3 rätter finfin mat, med 2 sorters brännvin, renat och 

kumminbrännvin o öl för 1.50 personen. Fint kaffe, efter middagen. Hvad de togo 

in i Winer och punsch till kaffet fingo de ju särskildt betala för. Det rum der 

Herrarna åto kallade vi för Herrerummet, som vi ofta kalla det än i dag. Samma 

chiffonier som stod der då står ännu qvar i samma rum. När middagstimmarna var 

öfver så gick en gammal vaktmästare hette Tobias Vikström och ringde in 

menigheten igen med en stor klocka som hördes vida ikring.  

 

Då spisgästerna åto fingo vi servera nere i 3 rum både brännvin, öl, kaffe och 

smörgåsar, men då ska jag säja att vi hade brått att servera en mängd af folk som 

hade törstiga strupar. Eftersom vi hade gården då sjelfva, så hade vi ystat några 

små runda fina ostar som vi hade lagt att torka i ett skåp i köket, hvilket skåp nu 

är borttaget. Vid ett tingstillfälle, då vi alla hade mycket att göra, observerade vi 

ej att en drummel från Kallebäck i ett obevakadt ögonblick hade stulit en af de 

små ostarna och var fräck nog att sitta och äta osten i krogen, då Pihlo fick syn på 

hans tilltag och anmälde honom för länsman. (Då hade vi länsman Lundgren vid 

tinget.) Han tog och burade in honom i en af finkorna som lågo alldeles invid 

tingshuset, en för män, en för qvinnor. Det lilla huset är nu borta, blef sålt då 

tingshuset såldes. Der fick han sova ruset af sig, ty han var blefven söpen! Men 

han visste på råd han, så han inte skulle frysa på natten. Der fanns en gammal 

träsäng i hvarje finka. Han spände isönder flere tunna bräder der i småbitar. En 

gammal kakelugn fanns i finkan, tändstickor hade han och han fyrade på värre, så 

der blef varmt för honom. Dagen efter då han fick lalla af hem till Kallebäck, svor 

han i sitt sinne på att Pihlo skulle få så mycket han behöfde för det kalasets skull. 

Pihlo vågade ej på 3 månaders tid resa den vägen till Göteborg utan for öfver 

Partilled vägen i stället.  

 

En hemsk historia minns jag ock, under Pihlos tid. Af länsman Lundgren var en 

handlare Åberg i Krokslätt instämd att inför Tinget svara för oloflig handel från 

sin affär med öl o Porter. Innan målet var för, så var han framme på Gästis med 

fl. andra och drack Porter i ett gästrum der nu handelslokalen är. Der dundrade 

han öfver länsman Lundgren, och sa att han i den påföljande natten (sent som det 

var då Lundgren reste hem, det var den siste af de tio tingsdagarna) skulle märka 

länsman på hemvägen, och han gjorde det ock. Slog en literbutelj i hufvudet på 

länsman så han höll på att förblöda innan han kom hem till sitt hem, och blef af 

läkare förbunden. Han blef tagen, Åberg, och införd till Cellfängelset i Göteborg 
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och eftersom jag var så dum och nämnde för Pihlo, att jag hört hans hot mot 

länsman och således öfverfallet var öfverlagt, så blef jag instämd som vittne i 

denna ruskiga sak. Jag hade aldrig förut varit vid ett domarebord förr och kände 

mig ganska ledsen deröfver och på Domarens fråga (den häktade Åberg stod nära 

mig hvitklädd, meIlan 2 polisvakter) afgav jag svar hvad jag hört på Gästis; ty jag 

var derinne och serverade Porter, innan Tinget var börjat. Som jag skulle svara 

Häradshöfding Swalander så vände sig Åberg mot mig och sade "får jag fråga 

vittnet något" men då röt Häradshöfdingen till: "Tig Karl", sa Häradshöfdingen, 

sen fick jag gå och Pihlo som var med mig, och länsman Lundgren (han bjöd på 

kaffe nere på en fin båt, som låg vid Lilla Bommen). Cellfängelset var då ock den 

tiden vid Lilla Bommen.  

 

Det aldra ärorikaste minne och glädje för mig, vis á vis resandes uppmärksamhet, 

tacksamhet,och vänlighet mot oss var, då vi i dagarna tre hade Generalstabens 

Herrar boende hos oss. I spetsen för dem var sjelfve Generelstabens Chef, 

Generalmajor Erikson (Kung Oscars högra hand vid Hären), samt hans adjutant, 

löjtnant Dorchimont samt Kapten Ljungberg, Major Åberg, löjtnant Dahlbergher, 

kapten Menu m.fl. storgubbar vid Hären. Nog var det mycket att sträfva för dem. 

Jag minns vi fingo anskaffa målare som målade och tapetserade i det rum som 

generalmajorn och löjtnanten skulle ligga i, ett rum vettande mot trädgården som 

skulle vara lugnt för gubben att få sova. Det rummet hetter "Lille Salen" än i dag. 

Alla Herrarna åto på Gästis, fast vi måste skaffa rum att ligga öfver natten dels i 

Prestgården och dels i Byn. Kapten Menu red upp till Härryda och låg der öfver 

natten hos fru Stenström i Assmundstorp, vår gamle hederlige Häradsdomarens 

dotter. De fingo 3 rätter fin mat hvar, äfven fina frukostar och qvällar; men ack! 

så roligt, då man hade tacksamma personer att göra någonting för. Detta var år 

1897. Tillika var det hästar och ridknektar, hvilka alla skulle ha mat och logi. Allt 

gick väl i lås. Det var härliga sommardagar då. Hvarje morgon sattes nytt löf upp 

på verandan för dem. Fullt av småflaggor på hela verandataket, samt den stora 

flaggan svajade mitt i trädgården.  

 

Det allra roligaste och käraste för mig var, då alla skulle resa, kom Generalmajor 

Erikson sjelf och uppsökte mig i köket och tackade mig å egna och de öfrigas 

vägnar, deras hjertliga Tack för all visad vänlighet, tillmötesgående och artighet 

mot dem, ja se bildadt folk veta alltid att lägga sina ord väl. Jag tycker det var 

mycket mer värt än det vi tjenade på dem. Våra 2 tjensteflickor, som passade upp 

dem fingo 40 kronor att dela sig emellan! Dessa gamle Herrarna och några yngre 

sutto på vår veranda till långt fram på midnatt utstyrda med ordnar och kraschaner, 

hade rysligt roligt sig emellan, och vi inte mindre, som stodo i köksfönstret och 

kikade på dem. Den ordningen var då att all affär med sprit af alla slag skulle sluta 

kl. 8, men innan 8 hade resande rätt att ta ut det de ville ha af sprit. De voro rätt 

glada på nattkröken. Sedan Generalmajorn med sin adjutant ridit uppigenom så 

stannade några glada själar, som Kapten Ljungberg, major Åberg m.fl. qvar ett 

par timmar och sjungo och dansade i salen värre. De sjungo den valsen som jag 

hade i min notbok, som låg på pianot. Den lydde så: "Allt hvad Du vill, så får Du, 

vill Du nåt mer så får Du". Sen trallade De efteråt. Jag hade ett nytt fint piano då, 

som jag ännu har qvar på Gamla Gästis, inköpt från Bröderna Halls fabriker i 

Norge för 740 kronor. Sen red de också af, samt ridknektarna uppigenom för att 

bese terrängerna. De marker de sågo i Landvetter fäste de sig särskildt vid mitt 
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stora s.k. Ladugårdsgärde, som ännu är lika stort. Antagligen hade de väl tanke 

att utnyttjas i händelse af krig kanske!  

 

Nere bland publiken i krogen kunde man få se många roliga typer af folk. Jag 

kommer särskildt ihåg flere stycken. En gammal knalle som kallades Lump-Elias. 

Han gick och sålde kängsnören, tråd, nålar m.m. och han höll mycket till på 

Gästis. Han hade en trälåda med ett rep i och den lådan bar han på sig på ryggen. 

När han hade fått några supar i sig, så tog han af sig lådan, satte den på ett bord, 

och började trumfa på locket, och sjöng: "Tolfhundra man från Dalorten drog 

skullom försvara landet". Sen trallade han i långa rader efter det! Han var nere i 

byn cirka 8-14 dar i stöten. Fick ligga i byn emot det att han fick dela med sig af 

det han hade i sin låda, som stoppnålar, tråd m.m! Det var en mycket snäll 

oförarglig person. Han dog på Borås Lazarett. Så hade vi en som kallades för 

"Trallen". Han såg nästan lite konstig ut. Han gick och plockade upp cigarr-

stumpar och tobaksbussar som han sen smörjde kråset med. Talade man till 

honom och frågade honom om han hade haft någon fästmö, så svarade han: "Ja, 

de va de".  

 

Så hade vi ett gammalt par från Mark, gick och sålde väfnader. De buro på tunga 

säckar af alla slags väfnader som de inköpt från fabrikerna i Kinna, som förkläden, 

klädningstyger (bomullstyg), näsdukar, handdukar m.m. Dessa två gamle kände 

vi ej till namnet; men eftersom de alltid slogo sig ner på Gästis, och hvilade upp 

sig en hel dag, och gerna båda ville ha sig ett glas då och då, så tog gubben in 5 

tum brännvin (pris 15 öre). Vi fingo den tiden servera 5, 10 och 15 och 20 tum i 

Krogen, det blef alltid billigare för konsumenterna att köpa så, än att köpa i 

glasvis! Dessa gamla togo in 5 tum, och när det var slut, återigen 5 tum, och det 

höllo de på med, tills de blefvo glada begge två. De voro alltid goda vänner. 

Gubben fick det vedernamnet "5 tum", så när de kommo så sades det alltid: "Nu 

kommer 5 tum". Sen lågo de i byn öfver natten. Sen knallade de utaf åt Göteborg 

till för att få sälja sina varor.  

 

En annan handlare i klädestyger, hade vi ock ofta på Gästis var en rolig pjes. Han 

hette Hedlund, gick i hvarenda stuga och sålde tyger till herrkläder, ylleschalar, 

strumpor m.m. Han låg alltid till Erikes på natten. Kunde då och då ta sig en 

knaber, men oftast öl och porter.  

 

 

 

En dag en skärtorsdag hade vi roligt frispektakel på Gästis. En 11-12 års gosse, 

då som barn, Martin Arfvidson, hade med tillhjelp af en kusin, samma ålder (Ida 

Pihlo), lagat till s.k. resedon att fara till Blåkulla på. Hornet var af papper fyllt 

med flott och skrifvit och ritat ut en sopa och en raka, skrifvet därpå "Sopa, Raka, 

smörjehorn gifver jag dig till resedon" och fäste sen i långa rader med smörjehorn 

(det var bara pappersstrutar) tillsammans med knappnålar, och fäste sen det på 

ryggarna på någon som de vågade drifva med. Just denne Hedlund fick sig ett 

sådant dingeledang på ryggen och eftersom gubben var lifvad, dansade han ikring 

i krogen och sa alltid då: "I och me desamma tar vi oss en klar!". Han gick sedan 

upp till byn, intet anande till att det hängde något på hans rygg, var till mångas 

skratt och förnöjelse under tiden. Till och med dristade ungdomarna sig till och 

med att hänga ett sådant spektakel på en af husets tjenare, gamla ladugårdspigan 
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Jôhanna, och tillsade henne att hon skulle gå upp i 2dra vån. ty der var någon, som 

ville tala med henne. Intet ont anande gick hon igenom Krogen, som var fullsatt 

af en massa fabriksflickor från Kinna samt andra som sutto der, bland dem en 

mycket snäll gosse från Björketorp hette "Johan på Håfvet" som dessa 

fabriksflickor fingo åka med till staden. Det blef nojs och skratt, då Johanna gick 

både upp och ner genom Krogen. Då hon kom till köket frågade hon mig hvarför 

folk skrattade åt henne, men jag vågade ej säga hvem som var mäster på det kapet. 

Jag hittade på och sa på skoj "det har den lée Jôhan på Håfvet gjort"; hon ut i 

Krogen och brummade värre på honom, men dess mera skrattade han åt henne, 

bara.  

 

På sommaren kommo ock i långa rader, både män och gummor med stora bördor, 

som de buro i säckar, små byttor med smultron och hallon och bjödo ut för 20-30 

öre byttan för smultronen samt för hallonen 50 öre pr bytta. Jag köpte ju rätt 

många byttor med smultron, men hallon hade vi den tiden mer än tillräckligt 

sjelfva i vår trädgård till att såväl äta som koka in sylt af. Sen lågo de alla på 

kaffeställena som Finekes, Bratteklef samt till Sjömans i Solsten och hvilade sig 

några timmar, sen fingo de upp, ut och marschera igen in mot staden, att i tid få 

sälja bären. Så nog fick folk förr i verlden slita för sina slantar och sen på 

eftermiddagen kunde de lyckas få åka med någon lantbo uppigenom igen för att 

veckan derpå börja på ny kula med sin bärplockning och sin vandring igen på 

Fredagen.  

 

När jag nämnde om Tingsherrarna, glömde jag af att omtala det både 

Häradshöfdingen, Notarien och länsmannen hade sina sofrum i 2dra vån. i 

Tingshuset vid tingstillfällena, och dit skulle bäras från Gästis både sängkläder, 

filtar, lakan, örngott samt handdukar och tvättställ m.m. för 3 rum, så sakerna fick 

köras dit. Sängar funnos der, men det skulle finnas 2 ljusstakar med ljus i hvarje 

rum, samt ljus och 2 stakar i s.k. expeditionsrummet, ett stort rum mitt i 

byggnaden i 2 vån. Dessutom fanns der ett stort rum "Arkivet" der fanns väggfasta 

inlåsta skåp, der handlingar förvarades. Allt som kördes dit skulle sen köras 

derifrån igen då tinget var öfver. Tingshusvaktmästaren låg der alltid, då Herrarna 

lågo der, han skulle elda upp alla 4 rummen samt eldas nere i Rättssalen så han 

hade nog jobb för sin lilla lön han fick!  

 

Inte nu nog med detta, men alla de år som Häradshöfding Swalander var, så gitte 

han ej gå fram, och spisa qväll om vintern, utan då var det för oss att packa ned i 

korgar, allt hvad dessa Herrar skulle ha till qvällsmat, och söka vira yllet om det 

som skulla hållas varmt. Det åts då uppe i Expeditionsrummet om vinterqvällarna. 

Om det var aldrig så pinande kallt, eller regn eller snö, så måste mina stackars 

tjensteflickor dit bort med allt och en karl följa med och lysa dem med en lykta, 

ibland kolsvarta qvällar. Den gamle gubben kunde inte äta smör, utan vi måste 

anskaffa det finaste smult som fanns att få. Sen skulle de ha Hummer, all slags 

kallskuret och varmrätter samt fin schweitzerost, så alla ska veta att vi tjenade ej 

på maten, men för rättigheternas skull fingo vi ha dessa besvär.  

 

Lindrigare gick det till vid skattemötet en gång om året, då kronoskatterna skulle 

betalas för Landvetter o Härryda. Herrarna voro första tiden Kronofogde 

Hedenskog, se'n Ringius, Häradsskrifvare John Kleberg (lefver än idag) samt 

mantalskommissarie Janson, alla fina vänliga Herrar. De kommo om morgonen i 
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droska och reste tillbaka på qvällen. De åto middag i salen och det första som 

mantalsskrivaren sade mig, då han helsat: "Vi få väl gädda i dag?” "Ja" svarade 

jag "det är redan ordnat så". Det fanns gott om gäddor i Landvetter sjön, likså 

laxöre i ån. Uppbörden för kronoskatterna var i det s.k. Herrerummet. Alla 

lantborna från Härryda och Landvetter skulle rada upp för trapporna och i rummet 

var så fullt af folk, att de kommo för nära bordet, der Ringius satt. Han röt till 

ibland, att de ej skulle få komma så nära honom. Skogsskatterna från Härryda o 

Landvetter togos upp nere i Krogen af mantalsskrifvare Janson.  

 

Vi hade ofta och i synnerhet om söndagarna mycket fint folk åkandes ut till 

Landvetter i droskor, både läkare m.fl. med fruar och barn och serverades kaffe i 

trädgården till dem. Innan min tid der var der storsångaren Johan Wadman som 

hedrade stället med sin närvaro och sin sång. Straxt efter Jul då vi hade bra med 

snö, och gott före, så fingo vi ta emot stora sällskap med ungdom och äldre, 

åkandes i fina slädar med stiliga hästar, med bjellerkransar, på hästarna. Alla ville 

de ha kaffe och mat samt gott dopp till kaffet, så det gällde att ha bra laddadt 

hemma, sen ville de dansa i salen. Musik hade de med sig. För att värma upp 

hastigt den stora salen måste vi ta upp en stor panna, slå sprit (ren sprit) i den och 

tända eld på, ty kakelugnsvärmen kunde ej räcka till att få varmt i hast. Så voro 

de der tills fram på småtimmarna då de återvände, ibland var det Göteborgare, 

ibland Mölndalsbor.  

 

I början på 1900-talet var på Gästis en föreståndare som skötte det hela för Herr 

Brusevitz (sjelf bodde jag då i Tingshuset som jag köpt). Hans namn var Herr 

Axel Enbring, en gemytlig snäll herre, som gerna ville bereda menskor nöje. Han 

ställde till flere slädpartier med bekanta i orten, som stinsen, flere handlare och 

en del bjudna af honom från Göteborg och då ska jag säja, att det var roligt att få 

följa med. Jag och barnen blefvo alltid af Herr Enbring bjudna att få åka i hans 

släde. Det togs fram stora lasslädar, breddes halm och filtar derpå och så var det 

alltid någon som kunde spela dragspel. Det sjöngs och spelades hela vägen till ett 

ställe, hette "Liera" af resande kalladt "min lilla vrå bland bergen!". Stället låg 

utmed sjön Gröen, egaren hette Lindqvist. Der hade förut beställts 2 warma rum. 

Allt i dryckjom och mat bjöds af föreståndaren. Kaffet var beställt förut af Herr 

Enbring hos folket der, dottern Amanda styrde om det. Warm vinglögg var 

ombonad och nerpackad i buteljer i slädarna. Glas, koppar och fat kommo äfven 

från Gästis. Vi voro der tills på småtimmarna. Der dansades och pratades och 

skålades värre så vi hade mycket roligt på de färderna. Om somrarna beredde han 

mycket nöje för alla för såväl lantborna som för sommargästerna, hvilka bodde år 

efter år i grannskapet.  

 

Äfven hos mig bodde ett par familjer, kammarskrifvare Thulin med familj samt 

kapten Eiserman med fru. Det var Thulins svärföräldrar. På midsommarafton fick 

alla dansa öfver lag på vår loge. Musik och traktat fick alla då öfver lag der, och 

dansen höll på tills 5-6 om morgonen å Midsommaredan. Vi äldre, jag min svåger 

John Arfvidson med fru sutto på min veranda i Tingshuset der jag då bodde, satt 

och språkade  nöjt med kapten Eisermann och hans fru, begge glada trefliga, och 

kapten drog upp med den ena roliga skepparehistorien efter den andra, så vi hade 

lika roligt som de som dansade på Logen. Aldrig något stim eller oväsen hördes 

då af. På senare tider då så mycket ungdom från många andra håll dra sig till 
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Landvetter, har det tyvärr förekommit bråk och oreda, så nu finns der 

polismyndighet att hålla ordning på dem.  

 

Äfven subskriberade kräftsexor förekommo på eftersommaren å Gästis Veranda, 

dit både jag och barnen voro inbjudna af Herr Embring. Fru Hilma Thulin spelade 

dragspel då. Det var dessutom endast sommargäster som efter supén dansade på 

verandan. Fyrverkerier förekommo mycket ofta, samt hölls regatta på sjön med 

en massa båtar, med flaggor, kulörta lyktor o musik. Den tiden bodde jag i 

Tingshuset, som jag då egde (inköpt af Hemmansegare Petter Johansson i 

Helgered för 1.114 kronor). Der fingo de lof att ha föreställningar, teater och 

tablåer samt Zwyck och dans äfven der i den stora tingssalen. I mitt ego finnes 

både program och prolog (tryckta). Prologen skrifven af Stadskassör Adolf 

Thulins fru, Anna Thulin, som är folkskollärarinna i Göteborg. Nu har alla våra 

gamla sommargäster, en del dött och en del uppehåller sig nu på badorter. En del 

af ungdomarna äro nu gifta på andra håll inom Sveriges landamären.  

 

Om vintern hade vi samt på hösten många jagtherrar, den finaste skulle väl vara 

på den tiden James Fredrik Dickson som alltid kom med betjent och kusk och 

bodde ett par dagar på Gästis, i egen fin charabang med en hel massa fin mat med 

sig som betjenten fick värma upp nere i vårt kök. Då han kom från jagten skulle 

han bada i en stor Balja, som kusken och betjenten fick bära upp med vatten i till 

honom, och eftersom han sprungit sig varm (han hade alltid fina siden-skjortor) 

så fingo vi den äran att stryka dem för honom och för det besväret sände han ned 

Champagne och sydfrukter till oss. Han betalade i jagtskatt till oss Kr. 50 för han 

hade arrenderat våra jagtmarker. Han hade alltid god tur med jagtbyte såväl fågel 

som hare.  

 

Äfven hade vi flere andra Göteborgare som hade rum hemma, skulle ha mat o 

kaffe som Grosshandlaren Hjalmar Sternhagen, Kapten Wetterström m.fl. som 

alltid åkte dit i vagn, hade kusk med sig som ock skulle ha mat o rum. Så hade vi 

ett jagtsällskap från Mölndal i flere år som ock kommo skulle ha rum, mat o kaffe. 

Det var en Herr Forsell, anställd hos Franke i Mölndal, en sockerbruksmästare 

Peper med son samt Herrar Leffler m.fl. De skulle upp och ut i skogen kl. 2-3 på 

morgnarna. Jagthundarne gaf skall, och det blåstes i stora horn, då de gåfvo sig af 

till skogen. Kommo igen på eftermiddagen och skulle ha mat innan de reste hem.  

 

Jag måste nämna hur roligt det var då Tinget var slut, och Herrarna hemresta, då 

stannade nämndemännen med Häradsdomaren Johannes Andersson i Stora 

Assmundstorp i Härryda alltid qvar till in på småtimmarna, och pokulerade och 

hade alltid mycket roligt. Pihlo var då alltid med dem samt Erland Herrman 

Schmidt från Partilled och då bådo de mig att jag skulle spela för dem, hvilket jag 

ock gjorde, fast den tiden fanns der bara ett gammalmodigt klavér! Der fanns en 

gammal rolig nämndeman, hette Bengt i Kärsgärde, han skulle alltid sjunga, då 

han blev lite glad af sig. Röst hade han ej, men han sjöng ändå en stump jag minns: 

"Du gamla Göta Lejon hvilar med öppna ögon sofver det!". Då skrattade de andra 

gubbarna, bland hvilka var en gammal fin man, Samuel Bengtson i Bergshult 

(fader till nuvarande vår kommunalordförande i Landvetter Bengt Samuelson på 

Hallen). Den gubben var slägt till Erikes så han var der öfver natten. 

Häradsdomaren reste dock hem 2-3 på morgonen men det hindrade inte att han 

var tillbaka kl. 9 påföljande dagar så länge Tinget pågick i Landvetter, en mäkta 
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stor, stark man tillika en fin man. Der var för oss mycket att göra då, ingen ro var 

att bekomma, men man var ju ung, kände ej behof af sömn, ej heller blef man 

trött.  

 

Ett finare frispektakel ställde ungdomarna i hemmet till en gång då vi hade en 

massa jagtherrar från Mölndal hemma, som en Lördagseftermiddag sutto i ett 

gästrum (der nu affären är). De skulle åka vidare upp till Rya i Härryda och jaga 

der. De hade då, dessa 2 stora barnen klätt ut gossen (Martin Fredrik Arfvidsson), 

till en zigenarflicka och han gick och bar på ett gammalt positiv, med en vef, och 

gick utåt vägen en bit, och vände se´n åt Gästis till. Gick upp på den s.k. 

"Lillegården", och började dra vefven. Det var flere dansnummer och i anledning 

att det fanns mycket folk utanför, som voro komna ifrån staden, på 

Lördagseftermiddán så blef det en riktig balluns på vägen. Mycket pengar drejade 

han in, alla trodde ju (mörk som han var, och vacker tillika) att det var en flicka, 

när alla styckena voro utspelta, så behagade munsjöris att hoppa upp på en af 

bänkarna på Lillegården, och göra en finare saltomortal, med begge benen upp i 

vädret; men då skall jag säga det blef ett skratt. Han var klädd i hvita fina byxor 

med hvita spetsar. Se´n neg han för allesammans, och dunstade af bort åt 

landsvägen till, gjorde sedan en afkrok, kom in på ladugårdsgärdet (vårt), och in 

i trädgården utan att någon utomstående kunde förstå, att han hörde till huset. 

Efteråt fingo vi sjelfva ett gott skratt åt det hela, skojiga nöjet han ställde till.  

 

Hvad inomhusgöromålen beträffade på Gästis, så var det alltid fullt sjå med att 

sköta affären, ta emot resande, ha allt i ordning med mat till pigor, drängar och 

barn. Drängarna åt ibland i köket, ibland i drängstugan (ett stort rum med 2 

fönster, 1 stor öppen spis, bord, stolar o soffor).  Om Jul fingo de alltid en fin hvit 

duk på bordet samt grenljus i en stake, hvilka grenljus voro stöpta på höstsidan i 

hemmet, af en hjelphustru som var dertill kompetent. Samma gumma tjenstgjorde 

alltid vid bak och lak. Det bakades i ett stort rum innanför drängstugan, kallades 

"gamla köket" med en stor öppen spis med en stor bakugn som kunde bakas 4 

stora kakor i den, i stöten. Se´n hängdes brödet upp på stänger i det rummet, för 

att torka och bli hårt; rummet finns än i dag; men spisen och ugnen äro borta. Bröd 

till resande och sjelfva egna familjen köptes alltid i bageri i Landvetter eller från 

staden. Äfven vid slagt tjenstgjorde samma gumma, gamla Maria Vikström gift 

med tingshusvaktmästaren. Till och med fick hon tjenstgöra lite hvarstans, som 

ackusjörska (den tidens s.k. jordgumma, ej examinerad).  

 

Då hade vi värre sjå med vårt slagt. I första veckan af December slagtades 2 svin, 

2 kalfvar och för det mesta äfven 1 ko. Under årets lopp slagtades ju ofta kalfvar, 

som ej skulle "läggas på" som de sade; mest tjurkalfvar slagtades då samt höns, 

ja till och med dufvor. Till julen fingo vi sitta uppe till långt fram på nätterna, att 

skära kött, fläsk och ister (som skulle smältas till smult), 2 sorters ister, det fina 

och det s.k. plockistret som skulle ligga i vatten ett par dagar förut, och skiftas 

vatten på. Köttet och fläsket skulle skäras. Fläsket i små, små tärningar och köttet 

fick drängarna hacka med yxor på en stor hackekubb i drängstugan, och då fingo 

de alltid ett par supar, för att de skulle vara villiga, och så sjungo de ikapp då de 

hackade!  

 

Äfven fläskkött skulle hackas, och till sist lefver ock. Det tillagades alltid 4 sorters 

korfvar, först köttkorf af kött och fläsktärningar, så en sorts korf af fläskkött o 
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fläsktärningar, så en sorts korf af lefver och fläsktärningar och sämre kött som 

slagtarn (slagtarn var i första tiden en gammal gubbe från Härryda, på senare tider 

af vår granne Qvistens Calle kalladt) skars undan, innan de större styckena bars 

ned i källaren och skulle insaltas med salt och salpeter i stora köttbaljor med lock 

öfver. Äfven svinen sönderskuros af slagtaren och styckades; men något 

refbenspjell togs alltid undan att ätas färskt (af familjen) sjelfva! Sen saltades 

äfven fläsket ner, sedan det var undantaget några vackra bitar till den bäste 

korfven samt en del af s.k. sidfläsket, till den billigare korfven. Alla fjelster skulle 

väl rengöras, ligga i vatten, sen i dricka. Till lefverkorfven förvälldes krossgryn 

att ha i den, de aldra finaste, de hvitaste fjelstren skulle vara till Risgrynskorven. 

Till den skulle förvällas fina Carolinas Risgryn samt se´n det kallnat, inblanda så 

många ägg man hade råd till, en 10 ägg för det mesta samt socker, russin och 

mycket kardemumma. Vi hade ägg på gården som den gamle ladugårdsdrängen 

Lars tog väl vara på, och bar fram till köket (för det mesta bar han dem i sin mössa) 

och då fick han alltid ett par supar med lite gott tilltugg för det besväret. Äfven 

skuren mandel var i den korfven. Sedan allt var blandadt östes allt i fjelstren och 

koktes vid sakta eld. Äfven lefverkorfven koktes sen krossgrynen blifvit förvällda 

och blandade med lefvern, samt åts sedan till middagsmat med potatis till.  

 

Se´n var det blodet som skulle arbetas med, hvari man blandade dricka, sirup, 

kryddor, rågmjöl och salt - en del så tunnt att kunna ösa det i fjelstren att koka 

blodkorf af, en del så fast att koka Palt af. Såväl i korfven som i palten skulle 

läggas i af det finaste istret, skuret i små tärningar. Vi lagade ock till Blodpölsa 

d.v.s. det var magarna af kreaturen som fylldes med blodmaten. En stor kittel med 

vatten skulle kokas upp, saltas i vattnet, deri skulle sen korfven kokas, sen 

upptagas varligt och läggas i stora tråg, på fin halm att rinna af. Seden då, var ock 

den att hjelpegumman skulle ha hem af alla slagen till de sina äfven till andra goda 

vänner som ej egde lantgård sändes både fläsk, kött samt af sorterna korf, att 

smaka på.  

 

Många sorts bröd bakades till julen, både groft bröd, finsiktadt samt hvetekakor 

samt stora hvetebullar och vörtbröd, äfven det fingo de känna på.  

 

Vid stöpningen af ljus förekom ock, att en massa mindre talgljus stöptes och att 

ha dels i stallet, dels i ladugården i lyktorna.  

 

Äfven lutfisken (långorna dertill voro inköpta från staden) skulle sönderskäras i 

stycken, flås, hvaraf skinnet rengjordes och skrapades samt torkades att sedan ha 

klarskinn i huset hela året om. Det var i allmänhet 4 stora långor som den 8 Dec 

hvarje år skulle läggas i vatten för att få den fin och vacker till Jul. Tre dar i vatten, 

tre dar i lut, 3 dar i lutvattnet, sedan i rent kallt vatten, hvilket skulle skiftas på 

hvarje dag tills Julafton då en del togs upp för att rinna af.  

 

Vi spisade alla tillsammans på julafton. Det bryggades dricka till Julen ock! Det 

ystades ock långt före Jul så vi hade till Julen en stor ost på bordet s.k. ystekarsost, 

som Gunnes mora ystade för oss. Men innan qvällsmaten åts, så voro husens folk 

uppe i salen, flickorna fingo vin och drängarna toddy, och då skulle alltid vår 

gamle trotjenare Johan klädas ut till Julgumma. Sedan han blef gift med Stina som 

varit i vår tjenst 3 år före så skulle hon och deras 2 söner vara framme hvarje Jul 

på Gästis. De bodde då i Idas villa. Han kom dragandes in i salen med 2 stora 
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säckar med julklappar till allesammans med en gummemask för ansigtet. Det blef 

en glädje på alla barnen. Då var granen färdigklädd ock samt ljusen brunno i 

granen. Granen var klädd så fint med små små äpplen, flaggor, glitter, karameller 

och vackra stjernor samt en engel i toppen på granen. Granar utanför dörrarna 

ock.  

 

I julottan skulle vi alla gå om det änskönt var mycket snö. Seden var då att i hvarje 

hus skulle en massa ljus brinna i fönstren högtiden till ära. Vi hade ljus i små 

stakar i hvarje fönster både uppe och nere så att en fick stanna för att släcka ljusen 

ty de skulle brinna tills klockorna i kyrkan ringt för 3dje gången.  

 

Julkalas hölls om Trettonde på Gästis då grannarna voro inbjudna och de roade 

sig med att dansa de som då voro unga, och de gamle fingo sitta och se på. Jag 

underhöll musiken. Vi hade alltid supé för dem ock. Klenätter o sandbakelser 

bakades ock till julen!  

 

På den tiden jag varit der, voro jag, min siste man och min son Bror på ett fint 

bröllop i granngården hos Gunnes. Pastor Hagard vigde brudparet. Bruden var 

älsta dottern på stället, Anna Johanson, samt brudgummen Carl Börjeson från 

Skultorp i Härryda. Pastor Hagard höll tal för dem vid middagsbordet, till och 

med språkade han med mig, och kallade mig för moster Hilda. Han var ofta 

framme i trädgården och fick frukt af mig, tagna direkt från ett litet dvergträd, 

som står der än i dag. Han var en folklig person, enkel och kunde språka med 

folket på landet.  

 

Den i mitt tycke älskvärdaste prestman var Kyrkoherde J.B. Lindhult, såväl i lära, 

som i lefverne var han ett gott föredöme för sina församlingsboar både i Partilled, 

Härryda och moderförsamlingen Landvetter.  

 

 

 

Under tiden jag var på Gästis har det förekommit 5 begrafningar i hemmet, 2 på 

1 år. Först vår gamle trotjenare Lars som begrofs å Fastlagssöndagen år 1884, 

samt min förste mans moder Enkefru Margaretha Pihlo som dog den 9 September 

1884. De 3 senare begrafningarna på Gästis var vår lille sons John Hildings 

begrafning, som efter 10 månaders lefnad (det var min och min andre mans son) 

dog den 6 Jan. 1896, begrofs den 12 Jan. 1896. Han var född 1 April 1895. Så dog 

min moder Enkefru Marie Nilsson i vårt Hem den 1 Februari 1908, begrofs den 8 

Februari 1908 samt till sist dog min tredje man Vilhelm Magnusson den 3 Januari 

1923, begrofs den 9 Januari 1923, född 9 Juli 1860. Min förste man Carl Gustaf 

Wilhelm Pihlo var född den 18 September 1832 i Warberg. Dog den 6 Januari 

1888 i lda Thorins (dåvarande Ida Pihlo) villa samt begrofs den 12 Januari 1888. 

Det var stora högtidliga begrafningar allesammens. Den tidens sed var att hela 

liklaget skulls bjudas. Två af de älste i liklaget skulle gå före liket (innan vi fingo 

likvagn bars kistan till grafven), och så var det ringkarlar skulle bjudas, som 

ringde både döds- och begrafningsdagen.  
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Min andre man Martin Fredrik Arfvidson född i Göteborg den 18 Juli 1866, 

(sorgligt nog) drunknade den 20 November 1911 i Charlestons hamn i U.S.A. Han 

reste till Amerika för sista gången den 4 Juni 1899.  

 

Sén rättigheterna vid Landvetters Gästgifveri år 1907 i Okt. blefvo borttagna och 

inlösta mot vederlag Kr. 3.000 pr år till mina döddagar har mycket förändrats i 

Landvetter, men är dock besökt om somrarna även under vintern då is och snö 

förekommer, dels af boende som nu ega egna villor, dels af en massa resande, 

som kunna bo och taga in på Pensionat, hvad de önska undantagandes sprit.  
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Ordstäf hemtade från Landvetter från forna dagar:  

 

Passar inte sa Pihlo. ”Mycket riktigt anmärkt!” sa han på 1880-talet till sin gamla 

svärmor då hon frågade honom en gång: "Är det Carl Pihlos häst och dräng som 

har stått här utanför nu ett par timmar för att vänta på husbonden.” Den gamla 

bodde på Getebergsängen 80 och eftersom hon alltid gick upp tidigt i Ottan, såg 

hon i fönstret gamle Johan med Perla stå utanför. Pihlo hade förglömt sig på 

Lorentsberg; men då ska jag säja att gumman var icke nådig.  

 

Tillika hade han alltid det ordstäfvet: ”Det går väl an att prata; men äta smör och 

brö och inte ha, de e värre.” 

 

Tillika sa han: ”Stora ord och fett fläsk fastnar inte i halsen.” 

 

Hans gamla moders språk var alltid: "Du borde ha en sjö att ta i" det var frågan 

om utgifter. 

 

”Tjo för de qvittar,” sa Herr Fast. 

 

”Det är min sak, om jag kör och kärra välter,” sa Erikes August. 

 

”De e bara djedrans fantasier,” sa C.A 

 

”De bultar på stordörra,” sa Hilda. 

 

 ”Kör i vind sa Blomster,” sa Hilda. 

 

”Ett upp och två i minne,” sa Pålabörje. 

 

”All right,” sa Hilda. 

 

”Sakta i backarna,” sa C.P. då han körde utför Kallebäcks lider. 

 

”De e min sak!” sa gamle Johan. 

 

”Mej kugge du inte” sa Smens Bernhard. 

 

”Huru många marker väger du på en lobesmal,” sa Bergen 

 

”Tjo!” sa Laffe  

 

Då jag en gång fyllde år var det någon som sa det till smens Calle. 

Han sa då ”Jag får gratulera och presangtera”. 

 

”Det är bra som det är” sa han som hade eld i håret, var mitt språk. 

 

”Det är inte farligt, det är inga Ko på isen,” sa Hilda. 
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”Tålamod, Tålamod öfvervinner surkål ock,” Hildas uttryck. 

 

”Ordning i den lilla hyddan,” sa Robert Sjöstrand. 

 

Det för mej käraste mest minnesrikaste var det ordspråk som min så käre Nils 

sade till mig hvar Lördagsqväll då han hade plats på Kontoret hos Lagergrens 

och kom hem till Landvetter hvar Lördagsqväll. Det var de kära orden ”Hvad 

nytt lilla Mamma”, då han klappade mig på axeln! O hvilken tid så säll! 

 

Den sälla ljufva tiden, den är förliden! 

 

”Så kan det vara,” sa R.T. då Ida gaf honom en örfil för en kaffekopps skull. 

 

”Jag har sagt en ånne” sa Lena Pihlos mamma då gumman trodde att Lena sagt 

till Pihlo att det måste mer upp från köttbaljorna i källaren då vi skulle ha till 

gästerna. 
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Brev från C.G. Pihlo till den 19 år gamla dottern Ida 

efter en visit på Råda Säteri.  
 
Förmodligen vistades Ida i Göteborg vid denna tidpunkt. Inga Söderberg, 

Landvetter, har ställt detta brev till för-fogande för avskrift. 

 

 

         Landvetter 9/10 (18)85 

 

 

Ida! 

 

Detta är nu det andra brefvet jag aflåter till dig utan att du skrifvit till mig. 

Huru kommer det till? Får du ej lof att gå till posten med brev när du behagar? 

Jag vill nu omtala för dig huru det gick till på kalaset hos kammarherre 

Lagerberg1 samt hvarför det var tillställit. Som du vet har jag mycket arbetat 

för att få en ny väg till Gborg och denna väg i fall den kommer till stånd 

gagnar ofantligt såväl Mölnlycke som Råda hvadan båda egarna häraf äro 

högst intresserade. Detta var anledningen till kalaset.  

 

Inbjudna härifrån orten voro jemte Prosten och jag Johansson i Fagerhult samt 

Jonsson i Ryd som är ordf. i Kom.styrelsen. Dessutom Wendel och några 

Göteborgare tillhopa 10 främmande, samt värdinnan, Lagerbergs syster samt 

en ung fru Kasper. Nu först om stället, hvilket ligger som du vet utmärkt 

vackert vid Råda sjöns ena strand. Byggnaden gammal men ståtlig, har 2 

våningar och likadana fönster som i Stockholms slott. Vi inkommo i en stor 

vestibul försedd med soffor, speglar och klädhängare, de senare af Renhorn 

och Elg. Två breda trappuppgångar leda upp till 2:dra våningen. Betjenter i 

livre (blått med hvita snören lika hoflakejer) mottogo oss i vestibulen, hvarest 

ytterkläder lemnades, derefter fördes vi upp i biblioteket, ett större rum 

hvarest alla väggar voro upptagne af böcker (delvis i eleganta band) samt 

planschverk och manuscripter.  

 

Der mottogs vi af Lagerberg, vänligt och hjertligt och som kl. var ½ 6 e.m. 

voro ljus tända. Straxt derefter inkommo och presenterades fruntimren. Efter 

en liten stund slogs å Chinesisk gongong i tamburen till tecken att det var 

serveradt (Fan så storståtligt) Prosten införde värdinnan, Lagerberg sin syster, 

jag fru Kasper samt en annan herre barnens fransyska guvernant. Två 

betjenter samt en jägare, alla i livré, jägaren med värja vid sidan samt försedde 

med hvita handskar passade upp vid bordet och serverade alla viner. Prosten 

placerades till vänster om värdinnan och jag till venster om Kammarherren 

och de öfvrige i viss ordning.  

 

Nu till maten. Först soppa med blomkål, samt ryska ärter2 och morötter uti; 

dertill Sherry derefter hummer med legumier, dertill Sauternesvin, sedermera 

rapphöns med en utmärkt sås, brun till färgen, troligen vin uti den, dertill 

Rödvin, derefter en serdeles rar sparris med smält smör, dertill Portvin så fint 

att jag ej druckit dylikt förut, sedermera torta med sylt, dertill Rödvin och till 

sist vindrufvor, päron och äpple dertill Portvin och så, med undantag af 
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skålarne som druckos i hvilket af nämnde vinsorter man behagade var 

middagen slut kl. 3/4 8. Genast kringbjöds i förmaket extra fint kaffe, 

hvarefter vi anmodades gå i biblioteket att dricka Kognak och röka. 

 

Sedan besågs hans stora tafvelsamling som fyllde 3 rum. Salen upptogs endast 

af porträtter ifrån stamfadern 1608 till honom sjelf. Möblerna voro alla i antik 

stil med sidenöfverdrag. Uti ett rum voro de alla öfverklädda med en sort fint 

silkeslent mörkbrunt skinn. Flera hundra bref, deribland ett från Kejsar 

Napoleon den 3:dje samt ett från hans son Prins Napoleon. Bref från Snoilsky 

och Victor Rydberg m.fl Flera brev från stormän i 30-åriga kriget (ärfde), stor 

mynt och medaljsamling Hufvudet af en hjort som kronprinsessans fader sköt 

under bröllopshögtidligheterna i Baden, då Lagerberg var der och skänkte L.  

 

Sedan nu allt detta och mera till var besedt bjöds Kognak och vatten i 

biblioteket. till dess kl. vardt 9, då åter inbjöds i matsalen på the, påstrukna 

smörgåsar riktiga miniatyrgåsar med ost, kött eller korf på, hela smörgåsen 2 

munsbitar, men så skall det ju vara när det skall vara fint och förnämt. Härtill 

öl; Ack så slut sa Kasat3. Jag, Johansson och Jonsson åkte i min vagn med en 

hans och en min häst före och voro hemma kl ½4 . Siså, nu har du fått en 

detaljerad beskrifning på kalaset. 

 

Jag har skrifvet till Hilda Holmgren och begärdt återstoden af hennes skuld, 

och skall så snart jag erhållit den sända pengar. 

 

Skrif nu snart. Helsningar från både menniskor och djur. 

 

Din tillgifne far 

 

Carl 

 

 
 
1 LAGERBERG. Adam Magnus Emanuel, numismatiker (1844 - 1820) intendent vid 

Göteborgs museums myntkabinett 1862 - 1887, ombudsman vid museet 1864 - 1898, 

kammarjunkare 1869, kammarherre 1871. Har utgivit skrifter i numismatiska ämnen, sin 

stamfaders Lagerbergs efterlämnade dagbok samt "Göteborgare" och "Stormän, som jag 

mött". 

 

 LAGERBERG är en grevlig ätt. Lars Jonsson (1608 – 1688) adlades 1669 och tog då 

namnet Lagerberg. 

 

 Släkting till General Sven Lagerberg (Sven i helvete) general, kommendant i 

Stockholm och Oscar den II:s synnerligen gode vän. 

 
2 Ryska ärtor - Enligt Svensk Uppslagsbok är det späda, torkade ärtor, som vid kokning 

svälla ut men även därefter är särdeles små i jämförelse med dem, som odlas i våra 

trädgårdar. 

 
3 "Kasat" - oklart begrepp. 

 
4 Resten av klockslaget utlämnat vid övergång till ny sida. 
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Ur: Göteborgs Morgon Post, Veckobilagan abc, 15/10 1938 

 

Landvetter - ett av Göteborgs bortglömda utvärdshus. 
 

I landsarkivet i Göteborg förvaras bl. a. de gamla gästgivaregårdarnas dagböcker. Märkliga 

kulturhistoriska dokument äro de gamla gulnade bladen, där resande namn och Caracter, 

ankomsttid och avresetid skulle antecknas, varjämte uppgifter lämnades varifrån och varthän 

den färdande skulle fara, om hästarnas antal samt resandes Annotationer. Med anledning av 

sistnämda sak, förefanns som sista rubrik i dagboken: Gästgifwarens Attestatum. Ur 

Göteborgs och Bohusläns landskanslis arkiv, Gästgiveridagböcker, har bl. a. Dag-bok för 

Landvetters Gästgifwaregård och Julii Månad, År 1784 studerats i väghistoriskt syfte. 

Dagboken erinrar en livligt om Landvetters gamla gästgivaregård - nu stängd och tom - i äldre 

tider, så välbekant för äldre Göteborgare. 

 

Hur mången handelsresa eller nöjesutflykt, hur många ridturer och slädpartier utgick inte till 

det gamla utvärdshuset, när seklet var ungt. Men stället har ännu äldre traditioner - vem tänkte 

då på, och vem tänker nu på, när man susar förbi på permanentbelagda vägar, att här låg en 

klassisk färdstation på den gamla handels- och militärvägen Öresten - Östra Tranemo mot 

Jönköping, där lederna öppnade sig dels mot östgötarnas gamla rike, till Stockholm och 

Uppsverige, dels österut mot rikets nyckel, Kalmar? 

 

Nu är Landvetters saga som gästgivaregård och skjutsstation all. Men den som skriver dessa 

rader har kanske en speciell anledning att tänka tillbaka på den, som den var innan den 

moderna samfärdstrafiken förintade det gamla pittoreska landsvägslivet - då Landvetter för 

snart 40 år sedan bröts ur Göteborgs telefonnät och fick egen station, erhöll undertecknad 

Landvetters gamla nummer: Göteborg 404. Det återkallar i minnet många uppfriskande ritter 

och träningsturer, där Landvetters gamla gästgivaregård blev det givna målet, och där ryttarna 

lät sig det dignande smörgåsbordet väl smaka, medan hästarna mumsade på sitt friska hö i 

stallarna på andra sidan vägen. Och till middagen serverades - utan några 

restriktionskrumbukter - Carnegies gamla goda porter… Dessa minnesbilder ur ens eget liv 

må vara nog som introduktion till de scener som den ovannämnda dagboken från Landvetter 

framkalla, och till vilka vi nu övergå. 

 

Redan besökarnas namn år 1784 föranleda till rätt intressanta betraktelser. Andra tider - andra 

seder, heter det ju; men man kan också lansera orden: andra tider - andra namn. Hör här några 

för drygt 150 år sedan valda bland de resande på Landvetters gästgivaregård! Vi möta 

Inspector Gyllich, Handelsman Brinck, Ostindiefararen Torbiörnsson, Mamsell Arfvidsson 

från Fläskjum och Mademoiselle Ståhl från Björlanda. Löjtnant Gers, Madam Zetterström 

från Göteborg, Capten Le Bell, Magister Freding, Handelsman P. Militz från Bygärde på väg 

till Göteborg, Assessor Dithmer, Handelsman Bäferman, Sergant Lejon, Kyparen Peter 

Lundbeck samt Handelsman Treslow & co. Vari kompanjonskapet för den värde 

handelsmannen bestod, är ej lätt att säga: det står oss fritt att gissa mellan en affärsvän eller 

någon annan vän. Hom soit qui mal y pense! 

 

Det ser annorlunda ut i moderna hotelliggare - här finns inga Petterssöner och Anderssöner, 

de satt på kuskbocken den tiden: däremot är det utländska inslaget påfallande. Men dagboken 

är noggrann och ger mer än bara namnen, man får hela ekipaget med i bilden. 

 

Hästarnas antal var växlande, allt efter råd och lägenhet, stånd och karaktär. Assessor Dithmer 

kom med ej mindre än 6 hästar, vice borgmästare Plomgren med 2, magister Freding och 



Landvetters Hembygdsförening 

 
Nr 3 – Berättelser om Landvetters Gästgivargård                              Sidan 27(38) 

 

bataljonspredikant Linderoth med 1, vardera. Men Mademoiselle Ståhl disponerade 4 (vilken 

lyx!), allt under det Madam Zetterström hade 1 och lilla mamsell Arfvidsson från Fläskjum 

blott ½ häst (vilket väl må betyda, att hon delat plats med någon i en schäs eller trilla). 

 

De resandes annotationer var ibland inte alltför nådiga - men så var det också andra tider än 

nu, då en tågförsening på en kvart är en liten sensation och att ett par timmars väntan i en 

väntsal dras ut till evigheten. Nåja, det var kanske en smula angenämt att vänta på en 

gästgivaregård av gammal gemytlig typ än i en modern trist stationssal. Men man hade 

bråttom ibland på den tiden också, ock då urladdades säkerligen tunga vredesåskor över de 

försumliga skjutsbönderna. Man kan läsa en hel del mellan de lakoniska raderna i t.ex. 

utlåtande som det här av kronolänsman Anders Ternstedt från Mark: 

Ehuru efter Gästgifwarens upbådande Börge Olofsson i Landwetter Guldsmedsg. som 

närmast intill Gästgifwareg. belägen, sig icke med häst infunnit utan måst wänta öfwer 3:ne 

timmar, då jag warit utj Embetsresor stadd, från Gborg och uttagit kronospannemål; och 

således denne försumlige skiutsande, emot författningarne fordras till laga answar. 

Bataljonspredikant Linderoth blev däremot tydligen prompt expedierad, kronolänsman 

Ekholm t.o.m. hederligt och andra resande som haft mindre bråttom beteckna sig som 

hederligt bemötte över natten. Det skulle vara rätt intressant att se en hotellportiers min om 

man tog sig för att ge sådana små betygssättningar i en nutida hotellresebok… 

Fänrik Hjelm är emellertid ännu mer förtretad än länsmannen från Mark: 

Bonden Pehr Hansson uti Björred, som genast wid ankomsten blef till skjutsning uppbådad, 

ankom icke förrän kl. 10, har således wäntat härstädes 5½ timma, hwilket långvariga 

uteblifvande torde lagl. blifva beiffrad, så mycket mer, som kungl. ma:ts och kronans tjenst, i 

hken jag nu är stadd, derigenom blivit försummad, hvarom således icke underlåta kan att 

wederbörande raportera.” Härtill har gästgivaren genmält och samtyckt: ”At icke allenast Så 

förhåller Sig utan ock jag strax efter tilsägelse gifvet bud till Pär Hansson i Björred, först et 

bud, och sedan 2:ne bud, under förenämnde 5½ Timmar och ändock icke fått des Häst utj 

Skiuss utan måst upbuda andra Hästar …, som kommo kl. 10. 

 

Det är kanske inte så mycket dessa rader säga en vid en flyktig överblick. Men mellan raderna 

pulserar dock livet som det levdes i ett främmande Sverige för halvannat sekel sedan - ett 

Sverige utan järnvägar, industrier, storstäder, arbetarproblem, som vi knappt skulle känna igen 

om vi förflyttades dit. Dagbokens urblekta rader ge oss en glimt av en tid, som verkar forntid 

nu, fast den strängt taget inte ligger så långt tillbaka. Och dit hör de gamla gästgivargårdarna 

som nu stå stängda och tillbommade. 

 

Nu kunna vi därjämte - tack vare lyckliga omständigheter - tala lite närmare om vägen till 

Landvetter vid tidpunkten i fråga. Rapporten till kanslirådet Johan Elers om vägarna i 

Sävedals härad, underskriven J. H. Devenberg, Sågängen, den 7/11 1791, förvarad i Uppsala 

universitets bibliotek, lämnar dessa upplysningar: 

 

Från Ordinarie Lands wägen N:o 1 (= vägen från Göteborg genom Gamle Port på västra 

sidan av Mölndals Strömmen), wid Galg Krogarne, går öfwer Mölndals Strömmen och then 

så kallade Kallebecks Träbro, å östra sidan en Lands wäg med riktiga Mil Pålar försedd, 

updikad, fylld och Dandkjörd, hwilken från urminnes tider haft Namn af Landwetters wägen, i 

sig sielf ganska Backig, anlagd öfwer Berg och dalar och swår att underholla, till 

Landwetters Gästgifwaregård 1 ¼:s mil, förbi Råda och Landwetters Sjöarne: Från 

Landwetter till skillnaden mellan Bohus och Elfsborgs Län i Bugärde Bäck, nära Bugärde 

Gästgifwaregård 1 ¼ mil samt widare genom Elfsborgs Län dels åt Borås och dels åt 

Carlserona. 
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Wid Landwetter är en Trä-bro Agne-Broen kallad, och vid Hemmanet Assmuntorp, en större 

Dito, Assmuntorps Bro Benämnd … 

 

Ja, den gamla Landvettersvägen gick i både krokar och väldiga backar, det minns nog mången 

av de äldre nu levande. Spår av dessa sågos för ett kvarts sekel sedan, då man beundrade det 

nya storartade omläggningasarbetet då vägen sprängdes fram alldeles invid sjön. Nu är vägen 

väl bättrad och ånyo bättrad ideligen. Här går ju våra dagars Kungsväg samt Rikshuvudväg 

fram från Göteborg via Borås - Jönköping mot Stockholm. 

 

Den gamla Prästvägen som förenade Partille med Landwetter över Öjesjö är väl bättrad även 

den Men det var ej länge sedan, då just denna leden, om någon, visade huru en gammal väg 

skulle se ut. Redan den branta stigningen förbi skolan, när man lämnat stora Jonseredsvägen, 

var högst besvärlig; här fingo dragarna sätta i med alla krafter för att ej lassen skulle stanna 

mitt i värsta stigningen. Och på höjderna gick vägen ofta på stenar och hällar. Halkigt och 

svårt var det här. Om våren och hösten, då stenarna kunde vara både våta och hala, var 

framkomsten rent av hotad: riskabelt var det att köra eller rida på den gamla Prästvägen, som 

förde mot Landvetters kända gästgivaregård, en av de mest besökta i närheten av Göteborg. 

Men Landvetter var ej den gästvivaregård, som låg närmast staden. Den för danska resande 

inrättade Redbergets Gästgivaregård vid Danska Vägen låg väl mycket närmare staden. - Men 

gäller det stort antal gäster och bevarade minnen, då står bland dem i främsta rummet - 

Landvetter; i en förteckning över gästgivaregårdarna med miltalet på en Postkarta för 

Älvsborgs län av ungefär 1740 angiven liggande mellan Giötheborg, och Bugierde, samt 

kallad Landwitter i Giötheborgs län. 

 

Måns Mannerfelt. 
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Landvetter Gästgivargård, ägare och invånare. 
 

Ägare och invånare enligt utdrag ur Landvetters Församlings Husförhörslängder sammanställt 

av Barbro Larsson. Rättat efter vigsel-, födelse- och dödböcker av Barbro Larsson samt då det 

gäller släkten Pihlo efter uppgifter från Inga Söderberg. 
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Gästgifvaren 

Olof Landtman    välaktad 1759, son till Olof Gästgivare Sid. 100 

 Född 1718.10.05 

 Död 1779.05.11 

Hustrun    

Ingrid Lena Ahlquist   

 Född 1727  

 

Barn 

Anna Catharina     

 Född 1753.04.02 

Olof      Handelsbetjänt i Göteborg. Traktör 1781. 

 Född 1754.07.26   Madame Brita Ahlqvist fadder. 

Britta       

 Född 1757.03.18 

Bengt      Handelsbetjänt i Göteborg. 

 Född 1759.03.25 

 

Makens föräldrar 

Carl Larsson    Gästgivare 

 Född 1684    

 Död 1752/53   

Hustrun      

Anna       

 Född 1684     Död 25/6 1754. Begr 30/6. Hosta. 65 år. 

 

Svärfader 

Mäster     Handskomakare 

Peter Ahlquist     

 Född 1704 ?   Bodde i Göteborg 1753. 

  

Svägerska 

Anna Stina Ahlquist   

 Född 1741  
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Jacob Jungquist    

 Född 1732  

Hustrun 

Anna Catharina Landtman   

 Född 1753.04.02 

 

Barn 

Brita Christina    

 Född 1771.09.30 

Jonas       

 Född 1774.04.17 

Anna Stina      

 Född 1776.08.18 

Ingrid Lena     

 Född 1779.02.26 

 

Hustruns föräldrar 

Olof Landtman     

 Född 1718.10.05   

 Död 1779.05.11   Av slag och verk i ena foten. 60 år 2 mån. Begr. 16/6. 

Hustrun 

Ingrid Lena Ahlquist   

 Född 1727  

 

Barn 

Brita       

 Född 1757.04.26 

Bengt       

 Född 1759.03.25 

 

Handskomakarmästaren 

Peter Ahlquist     

 Född 1702    

 Död 1782  
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Enkan 

Ingrid Lena Ahlquist   

 Född 1727  

 

Barn 

Britha Landtman    

 Född 1757.03.18  

Hennes fader 

Peter Ahlquist    Handskomakare   

 Född 1702 ?   

 Död 1782.06.14   80 år 
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Hennes måg 

Jacob Jungquist    

 Född 1732  

Hustrun 

1 Anna Catharina Landtman  

 Född 1753.04.02   

 Död 1786.06.15   33 år 2 mån 12 dagar. Tvinsot? 

2 Madame 

  Anna Christina Gylling 

 

Barn - 1:a gifte 

Britta Christina    

 Född 1771.09.30 

Jonas       

 Född 1774.04.17 

Anna Stina      

 Född 1776.08.18 

Ingrid Lena     

 Född 1779.02.20 

Maria Elisabeth    

 Född 1781.07.20 

Johanna Catharina    

 Född 1784.01.21   

 Död 1787.01.30   Tvinsot  
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Gästgifvare 

Carl Fredrik Hagberg   

 Född 1770    

 Utfl 1832.11.20  till Örgryte 

Hustrun 

1 Anna Christina Granbeck  

 Född 1760    

 Död 1824.04.26   Slag, 64 år  

2 Britta Margareta Odin   

 Född 1797   

 Utfl 1832.11.20   Dito 

 

Barn - 2:a giftet 

Carl Olof      

 Född 1827.08.01   

 Utfl 1832.11.20   Dito 

Anna Charlotta     

 Född 1825.06.25   Landvetter   

 UTFL 1832.11.20   Dito 
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Gästgifvare 

Olof Ohlsson     

 Född 1788.02.21   

 Infl 1832     från Örgryte 

Hustrun 

Carolina Nordenström   

 Född 1790.09.09   

 Infl 1832    Dito 

 

Barn 

Carl Ludwig     

 Född  1827.12.08   

 Infl 1832    Dito 

Olena       

 Född 1815.09.20   

 Infl 1832    Dito 

Wilhelmina      

 Född 1818.02.19   

 Infl 1832    Dito 

Maria Christina    

 Född 1821.04.10   

 Infl 1832    Dito 

Lovisa Albertina    

 Född 1823.11.28   

 Infl 1832    Dito 
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Arrendator Gästgifvare 

Gustaf Mauritz Molin   

 Född 1800.12.23   

 Infl 1833.05.10  från Kungsbacka 

 Utfl 1834.10.27  till Angered 

Hustru 

Sofia Clausson     

 Född 1800.11.13   

 Infl 1833.05.10   Dito 

 Utfl 1834.10.27   Dito 

Barn 

Carl Gustaf     

 Född 1824.01.07   

 Infl 1833.05.10   Dito 
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 Utfl 1834.10.27   Dito 

Axel Edvard     

 Född 1828.10.07   

 Infl 1833.05.10   Dito 

 Utfl 1834.10.27   Dito 

John Theodor     

 Född 1830.10.22   

 Infl 1833.05.10   Dito 

 Utfl 1834.10.27   Dito 

Johanna Charlotta    

 Född 1832.05.22   

 Infl 1833.05.10   Dito 

 Utfl 1834.10.27   Dito 

 

Svägerskan 

Cecilia Johanna Clausson  

 Född 1810.10.26   

 Infl 1833.05.23  från Kungsbacka 
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Gästgifvare 

Olof Norgren 

 Född 1795.01.05   

 Utfl 1840.10.01  till Göteborg 

Hustru 

Anna Charlotta Bolander 

 Född  1793.08.07   

 Utfl 1840.10.01   Dito 

 

Barn 

Carl Fredric 

 Född 1826.10.02 

Maria Helena 

 Född 1822.02.01 

 Död 1839.04.11   17 år 2 mån 10 dagar. Lungsot 

Hedvig Charlotta 

 Född 1828.07.19 

 

 

 

Gästgivare 

J David Löfgren 

 Född 1786.07.10   

 Infl 1840.11.14  från Göteborg 

 Utfl 1848     till Kohagslider 

Hustru 
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Anna Elisabeth Hallberg 

 Född 1791.01.29 

 Död 1848.03.07   Vattensot. 57 år 01 mån 07 dagar 

 

Barn 

Charlotta Elisabeth 

 Född 1821.03.28   

 Utfl 1846.11.23  till Göteborg, gifter sig där med J M ?? 
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Gästgivare 

Börje Andersson 

 Född 1825.08.10 i Härryda 

 Gift  1848.04.07 i Landvetter    

 Infl 1848     från St Assmundtorp 

 Utfl 1868.11.17   till Landvetter Lng 

Hustru 

Brita Christina Johansdotter  

 Född 1825.12.14  i Härryda 

 Gift 1848.04.07 i Landvetter   

 Infl 1848     till Landvetter 

 Utfl 1868.11.17   till Härryda 

 

Barn 

Emma Clebertina 

 Född 1848.10.07  i Landvetter 

 Döpt 1848.10.15 

 Utfl 1869.11.08   till Landvetter Stom 

Augusta Josefina 

 Född 1850.06.14  i Landvetter 

 Döpt 1850.06.23 

   1877.11.06  Fattigvården, bräcklig, fattig, sjuklig 

Elfrida Amanda 

 Född 1852.07.12  i Landvetter 

 Döpt 1852.07.18 

Anders Emil 

 Född 1854.01.01  i Landvetter 

 Döpt 1854.01.06 

Johan Carolus 

 Född 1855.05.11  i Landvetter 

 Döpt 1855.05.17 

Jenny Aqvilina 

 Född 1857.04.03 

 Döpt 1857.04.05 

 Död 1858.01.27   Bröstsjuk ? 

 Begr. 1858.01.31 

Julius Albin 
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 Född 1858.05.30 

 Döpt 1858.05.31 

 Död 1859.03.04   Feber 

 Begr. 1859.03.08 

Jenny Aqvelina 

 Född 1860.02.10  i Landvetter 

 Döpt 1860.02.13 

Charles Engelbert 

 Född 1864.04.27 ? i Landvetter 

 Död 1865.07.29   Kolera. 1 år 3 mån 3 dagar 

Berta  Kristina 

 Född  1865.03.22 

 Död 1865.04.23 ? 

Berta Cornelia 

 Född 1866.02.26  i Landvetter 

 

 

1 8 6 8 

 

 

Gästgifvare 

CARL Gustaf Wilhelm Pihlo 

 Född 1832.09.18  i Warberg 

 Infl 1868.11.07  från Örgryte 

 Gift 1877.12.14 

 Död 1888.01.06   I Ida Thorins (dotterns) villa i Landvetter enligt Hilda 

Maria Pihlo 

 Begr. 1888.01.12   i Landvetter enligt Hilda Maria Pihlo. Gravstenen finns 

fortfarande kvar på  

      Landvetters Kyrkogård, uppställd mot stenmuren bakom 

bårhuset 

      tillsammans med en del andra gamla gravstenar. Har till 

hälften sjunkit  

      ned i jorden. 

 

Barn 

IDA Wilhelmina Pihlo 

 Född 1866.03.07  i Göteborg 

 Infl 1875.11.06   från Göteborg. Hette Winberg vid inflyttningen. Bevis att 

flickan erkännes  

      som Pihlos dotter finnes.      

      

 Utfl 1889.11.05   

 Gift     Gift Thorin i Landvetter. 

 Död 1944.11.25 

 

Dotterns moder 

Johanna Lovisa Winberg 

 Född 1833.12.25  i Kungsbacka 

 Infl 1868.11.18   från Göteborg 
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 Död     Enligt Inga Söderberg skall hennes gravsten finnas på 

Landvetters  

      Kyrkogård. 

 

Hustru 

HILDA Maria Nilsson 

 Född  1859.10.13  i Göteborg 

 Förlov 1877.07.07 

 Infl 1878.02.19   från Göteborg (1877.12.16 enligt Hilda Maria Pihlo) 

 Gift 1 1877.12.14 

 

Barn 

ERIC Gustaf Pihlo 

 Född 1881.12.14 i Landvetter 

      Vid Carl Pihlos död, då Eric var 8 år, var stora områden i 

Landvetter  

      testamenterade till honom.  

 

      Kronolänsman Carl Ring var förmyndare för Eric.  

      De testamenterade områdena såldes till Martin Arfwidsson 

och hans hustru  

      Hilda Pihlo/Arfwidsson för 10.000 kr genom förmedling 

av  

      KRONOLÄNSMAN Carl Ring. 

        

      Martin Arfwidsson och Carl Ring var goda vänner. 

 Gift     med FRIDA Octavia Peterson, född i Stenkullen 

1885.12.12, död  

      1938.02.18 i Göteborg.  

 Barn     Dotter "INGA" Ingrid Linnèa Pihlo/Söderberg, född 

1915.02.22 i  

      Göteborg. 

 Död 1940.04.20 i Göteborg 

 

  

 

HILDA Pihlo 

 Trol 2 1890.09.20   Trolovad med Martin Arfwidsson. 

 Gift 2  1890.12.14   Enligt Hilda Maria Pihlo (Årtalet rätt?)      

Make 2 

Sjöman 

MARTIN Fredrik Arfvidsson  Kusin till Ida Pihlo enligt Hilda Maria Pihlo 

 Född 1866.07.13  i Göteborg 

 Infl 1890.09.16 

 Trolov 1890.09.20  Med Hilda Pihlo. 

 Gift 1890.12.14   Enligt Hilda Maria Pihlo (Årtalet rätt?)  

 Död 1911.11.20   Drunknad i Charlestons hamn i USA, 

 

Barn 

MARTHA Helena 
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 Född 1890.12.29   i Landvetter 

 Gift     Gift Lindhult 

 Död 

JOHN Hilding    Enligt Hilda Pihlo/Arfwidssons uppgifter 

 Född 1895.04.01 

 Död 1896.01.06 

 Begr 1896.01.12 

BROR 

 Född 1893.10.19 

NILS 

 Född 1892.03.20 

 Död 1982.02.25   

 

Make 3 

VILHELM Magnusson   Enligt Hilda Pihlo/Arfwidsson 

 Född 1860.07.09   Dito 

 Död 1923.01.03   Dito 

 Begr 1923.01.09   Dito 

 

- - - 

 

JOSEFINA Nilsson,    Tog namnet Pihlo. Syster till Hilda 

Nilsson/Pihlo/Arfwidsson/Magnusson.  

      Var bl a värdshusägare i Veinge Skogaby. Se: Veinge och 

Tjärby genom  

      sekler, Veinge Hembygdsförening, sid 185. 

      For 1912 till USA tillsammans med sin äldsta dotter 

Signe. 

      Josefina Pihlo fick Värdshuset i Veinge Skogaby 

testamenterat till sig. 

 Född 1861 

 Död 1912 

 

Mor till följande barn med Carl Pihlo. 

 

SIGNE Maria Wilhelmina Pihlo 

 Född 1880.07.15 

 Utfl     till USA. 

 Gift 1     med ? Andersson 

 Gift 2     med Vilhelm Magnusson, vilken senare gifte sig med 

Hilda Pihlo/Andersson. 

ANNA Margareta Pihlo 

 Född 1882.06.19 i Gamlestaden, Göteborg 

 Gift     Wenzer 

 Död 1956.09.14 

OLOF Wilhelm Pihlo 

 Född 1884.07.13 i Gamlestaden, Göteborg 

 Död 1931.12.12 

Carl HJALMAR 

 Född 1886.07.02  i Gamlestaden, Göteborg 
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Enligt Inga Söderberg är samtliga Carl Pihlos barn döpta till Pihlo. 
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Enligt denna Husförhörslängd angavs även följande: 

 

Gästgifvaren, arrend., Fabrikör 

J Helin i Borås 

 

Ur Hilda Maria Pihlos minnesanteckningar: 

 

Sidan 3 

Från år 1884 till 1889 hade Johan Helin i Borås (sprit?)försäljningen om hand, sedan 

öfvertogo Hrr J A Hertz och Brusewitz det hela, äfven gården, sedan vi först sjelfva haft det 

några år. År 1907 blef det emellertid mot vederlag indraget av staten. 

 

Sidan 16 

I början på 1900-talet var på Gästis en föreståndare som skötte det hela för Herr Brusevitz 

(sjelf bodde jag då i Tingshuset som jag köpt). Hans namn var Axel Embring... 

 

 


