
 

TVÄTTANSTALTEN SOLTORK 

 
I februari 1932 inregistrerade köpmannen Per Gunnar Olsson från Småland en firma L–Lån i 

Göteborg. 1934 byggde Per Gunnar Olsson och hans bror Sven Emil Olsson en tvättanstalt  

vid stranden av Gröen i Slamby i Landvetter. De gav anläggningen namnet Tvättanstalten 

Soltork. Verksamheten fick en god start. Företaget arbetade sig framåt och hade vid denna tid 

cirka 14 personer anställda . 

 

1936 drabbades tvättanstalten av en eldsvåda, som totalförstörde anläggningen. Efter branden 

beslöt man att återuppbygga Tvättanstalten och återuppta verksamheten. Efter 

återuppbyggnaden blev Gunnar Olsson ensam huvudägare och kvarstod så till sin bortgång 

1971.  

 

Tvättanstalten Soltork tog emot tvätt från såväl privatpersoner som företag, hotell, 

restauranger och fartyg. Soltorks chaufför hämtade och lämnade tvätten hos större kunder, 

och man hade en filial på Vasaplatsen i Göteborg, där privatpersoner kunde lämna in och 

hämta sin tvätt. Antalet anställda har växlat under årens lopp. 1950 var 35 personer anställda 

och i början av 1990-talet var cirka 10 personer anställda. 1991 sålde familjen Olsson 

tvättanstalten, som drevs vidare med annan ägare. På kvällen den första maj 1998 utbröt en 

brand som totalförstörde Tvättanstalten Soltork som därmed upphörde att existera. Någon 

återuppbyggnad skedde inte. Om branden kan läsas i nedanstående utdra ur Göteborgs-Posten 

den andre maj 1998. 

  

 

 

 

 

 

Ur Göteborgs-Posten lördag den 2 maj 1998 

Bara firmabilen blev kvar 
 

Tvätteriet Soltork i Landvetter började brinna vid 22-tiden i går. När brandkårerna kom till 

platsen fick de inrikta sig på att hindra branden att sprida sig. Det enda som räddades var 

firmabilen. 
 
AV SVEN ULLGREN 031-624122 
 

Glöden for hundratals meter och brandkårerna från Öjersjö, Landvetter och Mölnlycke fick 

släcka runt omkring för att hindra branden att få fäste i kringliggande villor. Riksväg 40 

spärrades av, men det hindrade inte åskådare i hundratal från att se tvätteriet brinna ned. 

 

Det var Erik Pedersen och hans flickvän Liz Olofsson som, på väg hem till Göteborg, såg hur 

det pyrde i ena gaveln. Erik slog larm via sin mobiltelefon. Men när brandförsvaret kom till 

platsen var det för sent att släcka huset. 

 

Men jag fick syn på tvätteriets firmabil, som stod alldeles intill byggnaden, berättar Erik 

Pedersen. Jag var rädd att bensinen skulle explodera. Tillsammans med brandmän fick jag 

undan bilen. Först slog vi in en sidoruta, men det satt ingen nyckel i, så vi hjälptes åt att putta 

iväg bilen utom räckhåll för lågorna. 



 

Allt utom bilen blev lågornas rov. 

 

Tvätteriet ligger mellan Landvettersjön och den gamla riksvägen. Lågorna syntes på långt 

avstånd och delar av sjön var upplyst. 
 

Det small som av skott, när rutorna exploderade och gnistor och brinnande delar for genom 

luften. Brandmännen släckte snabbt alla småbränder runt omkring den brinnande byggnaden. 

 

Branden fick ett mycket snabbt förlopp och redan vid midnatt var det bara några sotiga delar 

kvar av tvätteriet. 

 

Polisen hade på natten inte klart för sig hur elden uppstått. Tekniska roteln skall utreda 

branden i dag. 
 

 
 

 

Soltork i lågor. Branden i det gamla tvätteriet Soltork vid Landvettersjön fick ett mycket snabbt för-

lopp. De tre brandkårerna på platsen fick inrikta sig på att hindra elden från att sprida sig till när-

liggande villor. 

 

  Bild: MÅNS LANGHJELM 


