
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

FörordFel! Bokmärket är inte definierat. 
 
Landvetter är en bygd i snabb förvandling. På några år-
tionden har Landvetters karaktär av genuin småbruksbygd 
med en egen tydlig identitet försvunnit. Ännu omkring 
1960 fanns ett levande småbruk med plöjning, sådd och 
skörd på öppen åkermark och äng och med betande kor 
och hästar på gärden och i hagar. 
 
Omkring 1960 började bebyggelse med grupphus breda ut 
sig på tidigare åker- och ängsmark. Nya skolor byggdes, 
nya vägar anlades och på 1970-talet drogs motorvägen 
genom Landvetters centrala del. Fler nya hus byggdes 
och fler planeras att byggas. 
 
Hur var det förr? Hur såg det gamla Landvetter ut? Hur 
gestaltade sig livet för landvetterborna förr i tiden? Det är 
några frågor som Landvetters Hembygdsförening försöker 
finna svaren på. 
 
Landvetters Hembygdsförening bildades hösten 1984. 
Föreningen har redan från starten bl.a. bedrivit studie-
cirkelarbete med forskning och dokumentation av Land-
vetters historia. Detta arbete har bl.a. resulterat i utställ-
ningar, som har visats på Öppet Hus i Hembygdsgården 
och på biblioteken i Landvetter och Mölnlycke. 
 
För att sprida kunskap om Landvetters historia har Hem-
bygdsföreningen beslutat att sammanställa och presen-
tera resultaten av forskningarna och studiearbetena i en 
skriftserie. Denna skrift, STATIONSGATAN FÖRR I TIDEN, är  
den första i en sådan serie. 
 
Det är vår förhoppning att många landvetterbor skall 
känna igen sin barndoms affärsgata och att yngre och 
nyinflyttade genom skriften skall kunna få en pusselbit  
av Landvetters historia. 
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Inledning 

 
Stationsgatan fick sitt namn när järnvägen Göteborg-
Borås anlades och Landvetter fick sin järnvägsstation. 
Stations-gatan, som är ca 230 meter lång, går i nordlig 
riktning från stationsbyggnaden till Byvägen. 
 

 
     GATAN ÅR 1820 

 
Gatan som sådan fanns långt innan järnvägen anlades. 
Den finns markerad på den första kartan över Landvetter 
från senare delen av 1600-talet. Gatan, som i äldre tider 
förmodligen kallades Gatan eller Gatorna, var en fägata, 
längs vilken man drev byns kreatur till betesmarker söder 
om byn. Nuvarande Prästängsvägen var gatans förläng-
ning söder om ån. 
 
När järnvägen öppnades för trafik i mitten av 1890-talet, 
förändrades resandet till och från Landvetter. Tidigare 
måste alla resenärer och varutransporter anlita hästskjut-
sar. Landvetter låg då på en halv dagsresas avstånd från 
Göteborg. Landsvägstrafiken till och från Landvetter var 
mycket livlig. I Landvetter fanns en gästgivargård, som 
betjänade resande med mat och logi, och som även 
förmedlade skjutsning. I Landvetter fanns även Tings-
huset för Sävedals härad, vilket omfattade socknarna 
Härryda, Landvetter, Partille och Örgryte. En stor del av 
Göteborg söder om älven med bl a Majorna och Gamle-
staden tillhörde Örgryte. 
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Landsvägen var omvittnat backig och besvärlig, dålig och 
tidskrävande. Med järnvägens tillkomst blev resan till och 
från Landvetter med ens snabb och bekväm.  
 
Stationsgatan blev ett centralt stråk för såväl resande som 
gods, vilket lockade flera personer att etablera han-
delsverksamheter vid Stationsgatan. 
 
 

 
 

FOTO AV STATIONSGATAN FRÅN BRON 1921. TILL HÖGER PÅ BILDEN SKYMTAR WESTMANS 

GAMLA AFFÄR. FOTO ERIC CARLSSON. 
 

 
 
 
Järnvägens tillkomst medförde även, att det blev lätt för 
Göteborgare i betydande antal besöka Landvetter för att 
som sommargäster bo på landet, vilket gynnade verk-
samheterna vid Stationsgatan. 
 
Stationsgatan stensattes under första hälften av 1930-
talet. Arbetet utfördes som AK-arbete, dvs som nöd-
hjälpsarbete för att lindra den stora arbetslösheten under 
1930-talets depressionsår. 
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ÖVRE DELEN AV STATIONSGATAN I SNÖ. PÅ BILDEN SYNS DE RÄCKEN, SOM 
UNDER LÅNG TID KANTADE GATAN. TILL HÖGER SKYMTAR KÄRRS-OLAS 
LADUGÅRD. FOTO ERIC CARLSSON OMKRING 1930. 
 

 
 
STATIONSGATAN FRÅN SÖDER, OMKRING 1960. VYKORT. 
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De verksamheter, som i ord och bild skildras i denna skrift, 
omspänner i stort sett tiden från första till andra 
världskriget. Verksamheterna beskrivs efter en tänkt 
vandring från stationen utmed Stationsgatans östra sida 
upp till Byvägen och åter längs västra sidan. 
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Järnvägen 

 
Möjligheten av att anlägga en järnväg mellan Göteborg 
och Borås diskuterades under senare delen av 1800-talet. 
Kommunalmännen i de socknar, som kunde komma att 
beröras av en sådan järnväg, var i hög grad intresserade. 
Så även i Landvetter. I Landvetters kommunalstämmas 
protokoll den 17 december 1885 sägs i § 8 följande: 
 
Fråga har blifvit väckt om jernväg Göteborg-Borås. 
Socknemännen ha tagit denna sak i  mycket 
öfvervägande då en jernväg genom socknen skulle blifva 
till mycket gagn och nytta för kommunen så beslöto 
socknemännen att understödja nämnde 
jernvägsanläggning.  
 
Initiativet till järnvägsbyggandet togs av disponent Wendel 
i Mölnlycke. Arbetet med den del av järnvägen, som 
berörde Landvetter, påbörjades i juni 1892 och den 15 
december 1894 var hela arbetet slutfört och banan 
Göteborg-Borås öppnades för trafik. 
 
 
 

 
 
JÄRNVÄGSSTATIONEN 1916. VYKORT. 
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Carl O Olsson anställdes vid Göteborg-Borås järnvägar 
1894. Fem år senare, 1899, blev han stationsförestån-
dare i Landvetter och ytterligare några år senare blev han 
stationsinspektor och innehade den befattningen till 1924, 
då han flyttade till Bollebygd. Efter pensioneringen 1932 
flyttade Carl O Olsson tillbaka till Landvetter. 
 
1894 inrättades en postexpedition i järnvägsstationen. 
Den låg kvar där tills fram på 1910-talet då den flyttades 
till Gästgivargården, vars gästgivarrörelse lagts ner 1907. 
 
1936 genomfördes en betydande modernisering av järn-
vägen då banan elektrifierades. 
 
1940 övertog SJ banan från det privata bolaget Göte-
borg-Borås Järnvägar, som anlagt banan och som dittills 
drivit trafiken. 
 
Under många år fanns en kiosk vid järnvägsstationen. 
Kiosken sålde tobaksvaror, tidningar och tidskrifter, chok-
lad och konfektyrer. Verksamheten upphörde 1963. 
 
Även taxi hade en liten byggnad vid järnvägsstationen. 
 
Under åren efter andra världskriget förlorade järnvägen 
passagerare och gods till följd av ökande landsvägstrafik 
med utvidgning av busslinjetrafiken och växande privat-
bilism. Som en följd härav drogs bemanningen in på 
Landvetters järnvägsstation från och med den 1 juni 1971. 
En epok i järnvägshistorien var till ända. 
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Åstranden 

 
Åstranden gör verkligen skäl för namnet. Ån utgör tomt-
gräns i öster och söder, och endast Stationsgatan skiljer 
från ån i väster. 
 
 
 

 
 
ÅSTRANDEN VID ÖVERSVÄMNING 1923. TRÄDGÅRDEN STÅR UNDER 
VATTEN OCH HUSET ÄR HELT KRINGFLUTET. FOTO ERIC CARLSSON. 

 
 
 
Stationsinspektor C O Olsson, Stins-Olsson kallad, lät 
bygga Åstranden 1917 som bostad för sig och sin familj. 
Snickare från Bollebygd utförde arbetet. Vid arbetet med 
en tillbyggnad åt söder deltog även Andin Jacobsson på 
Ramberget. Huset byggdes så att bottenvåningen delvis 
kunde användas för affärsverksamhet.  
 



 
 

  10 

 
 
 
I nordvästra hörnrummet fanns en kortvaruaffär under 
åren kring 1920. Affären drevs av fröken Cissy Mozart och 
förestods av Alfhild Rudkvist. I tillbyggnaden åt söder drev 
fröken Mozart, som ofta kallades Mozaka, en servering, 
vilken kallades societetshuset. Sommartid, när Landvetter 
besöktes av många sommargäster, ordnades dans för att 
förnöja herrskaperna, därav namnet societetshuset. Under 
vinterhalvåret ordnades dans för byns egna ungdomar. En 
tid arbetade i serveringen en flicka som var kortklippt som 
en pojke och som därför kallades Kalle. 
 
Under några år omkring 1920 hyrdes lokalen några dagar 
årligen av militären, som använde den för mönstring av 
värnpliktiga. 
 

 

 
 
CAFÉ ÅSTRANDEN. PEHR OCH RAGNAR WESTMAN.  
FLICKAN I MITTEN ÄR INGRID OLSSON, HÄRRYDA, GIFT  
ANDERSSON, KUSIN TILL PEHR OCH RAGNAR. 1927.
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Efter fröken Mozart övertog Oscar Persson kaférörelsen 
och drev den under några år. Senare blev det Lindbergs 
Café och ännu senare innehades caféet av en man vid 
namn Wickberg. 
 
När Stins-Olsson pensionerades från sin tjänst vid järn-
vägen flyttade han tillbaka till Landvetter och Åstranden 
och öppnade där fastighetsbyrån Hem och Härd. 
 
Familjen Björlin köpte Åstranden 1938 och bodde där till 
1951, då huset köptes av Gunnar Samuelsson och Gustaf 
Johansson på tegelbruket. 
 
Åstranden med sitt läge vid ån har drabbats av otaliga 
översvämningar. Så gott som varje år har ån svämmat 
över sina bräddar vid snösmältning och höstregn. Husen 
har varit helt kringflutna av vatten. Passage till och från 
husen har måst ske på utlagda spångar. Även Stations-
gatan mitt för Åstranden har stått under vatten vid dessa 
tillfällen. 
 
 

 
 

FAMILJEN BJÖRLIN PÅ TRAPPAN TILL ÅSTRANDEN. ÖVERST GERDA OCH GUSTAV BJÖRLIN, 
DÄRUNDER DÖTTRARNA GRETA OCH BRITA SAMT NEDERST BARNBARNEN. 
SLUTET AV 1940-TALET.  
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Westmans gamla affär 

 
I en byggnad, som hör till Åstranden, öppnade Stins-
Olsson en speceriaffär. Stins-Olssons dotter Brita skötte 
affären något år. 
 
 
 

 
 
WESTMANS GAMLA AFFÄR 1921. FRÅN VÄNSTER OSCAR PERSSON, ERIC CARLSSON 
OCH SPRINGPOJKEN FRÅN BJÖRLINS TORP I BJÖRRED. LÄNGST TILL HÖGER PÅ BYGGNADEN 
SER MAN POSTENS SKYLT. 

 
 
 
 
I mars 1921 kom handlaren Adolf Westman till Landvetter 
 och övertog Stins-Olssons affär. Westman, som var född 
i Toarp i Västergötland, kom närmast från Rommele där 
han haft en egen affär. 
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INTERIÖR AV GAMLA SPECERIAFFÄREN. FRÅN VÄNSTER RAGNAR WESTMAN, ERIC CARLSSON, 
HOLGER WESTMAN, ADOLF WESTMAN, GRETA WESTMAN, MÄRTA WESTMAN. OMKRING 1922. 

 
 
 
 
I affären sträckte sig en disk längs lokalen. Vid diskens 
ena ända stod en silltunna och på lanthandelsvis hängde 
bland annat tofflor, spänner och fotogenlampor i krokar i 
taket. De flesta varorna, som socker, mjöl, salt, såpa mm, 
såldes i lös vikt. Tvättmedel som Persil och Henkel fanns 
dock i förpackning. 
 



 
 

  14 

 
 

 

 
 
ADOLF WESTMAN I DÖRREN TILL GAMLA SPECERIAFFÄREN. FRÅN BÖRJAN  
AV 1930-TALET. 

Till sin hjälp i affären hade Westman Oscar Persson och 
Eric Carlsson samt en springpojke. Senare arbetade även 
två av Westmans barn, Greta och Ragnar, under många 
år i affären. 
 
Alla varor som såldes i affären kom med järnväg och fick 
hämtas vid godsmagasinet. Senare skaffade Westman en 
bil tillsammans med handlare Oscar Olsson i Härryda och 
kunde då hämta varorna hos grossister i Göteborg. 
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Westmans nya affär 

 
 
1938 byggde Carl Damgren och Emil Carlsson på Gäst-
huset ett stort hus längre upp i Stationsgatan. Huset, som 
kallades Centrumhuset, inrymde affärslokaler i botten-
våningen och bostadslägenheter i andra och tredje 
våningarna. 
 
 
 

 
FOTO FRÅN SÖDER MOT CENTRUMHUSET, WESTMANS NYA SPECERIAFFÄR. 1942. 
VYKORT. TILL HÖGER LIGGER DEN VACKRA TRÄDGÅRDEN. ALLDELES TILL VÄNSTER 
OM CENTRUMHUSET SKYMTAR KÄRRS-OLAS HUS. VYKORT. 

 
 
 
 
Westman hyrde affärslokalerna, vilka var rymligare, mo-
dernare och bättre lämpade för verksamheten och flyt-
tade dit med sin affärsrörelse och med poststationen.  
Han hyrde husets andra våning som bostad för sig själv 
och sin familj. 
 
År 1946 sålde Westman affären till sin dotter Greta och 
hennes make Eric Törnqvist. Westman arbetade kvar i 
affären ännu många år. 
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PÅ TRAPPAN TILL WESTMANS NYA AFFÄR. FRÅN VÄNSTER ANNA-MAY ANDRÉASSON, 
SVENSLUND, ADOLF WESTMAN OCH GULLI ANDERSSON, AMIRALS. BÖRJAN AV 1950-TALET. 

 
 
 
 
 
 
 

Posten 

 
Den första poststationen i Landvetter inrättades i Gäst-
givargården 1 januari 1875 med gästgivare C G Pihlo som 
stationsföreståndare. År 1894, när järnvägstrafiken 
började, flyttades posten till järnvägsstationen och sköttes 
av järnvägspersonalen. På 1910-talet flyttades posten åter 
till Gästgivargården och i slutet av 1910-talet flyttades den 
till Stationsgatan till en liten lokal i anslutning  
till den speceriaffär, som Stins-Olsson öppnade vid 
Åstranden. Där sköttes posten en tid av Nosser 
Johansson, Svensk-amerikanen kallad.  
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POST-ERIC CARLSSON MED POSTSÄCKEN ÖVER AXELN PÅ 

VÄG FRÅN POSTKONTORET I WESTMANS GAMLA AFFÄR. 
POSTKONTORET LIGGER TILL HÖGER UTANFÖR BILDEN. 
POJKEN I BAKGRUNDEN ÄR RAGNAR WESTMAN. OMKRING 

1920. 
 

 
När Adolf Westman övertog Stins-Olssons affär i mars 
1921, övertog han även ansvaret för posten. I mars 1921 
kom Eric Carlsson med tåg från Borås till Landvetter. 
Dagen innan hade hans morbror, Adolf Westman, ringt 
hem till Eric i Dannike och erbjudit honom arbete, dels i 
affären,  dels att ha hand om posten.  
 
Posten hölls då öppen alla dagar 8-11 och 16-18, såväl 
vardagar som sön- och helgdagar. De enda dagar då 
posten var stängd var annandag jul, långfredag och 
annandag påsk. 
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Posten var inrymd i en liten lokal på baksidan av 
Westmans affär. På vardagarna värmdes postlokalen upp 
genom att en dörr till affären, där en kamin fanns, stod 
öppen. På sön- och helgdagarna under vintern kunde det 
bli ordentligt kallt. Post-Eric, som Eric Carlsson kom att 
kallas, fick då ha ytterkläderna på när han ordnade med 
posten. Det hände ibland att bläcket i bläckhornet var 
fruset.  
 
En annan olägenhet var de ideligen återkommande över-
svämningarna. Man var tvungen att lägga ut spångar för 
att kunna nå posten, affären och bostadshuset. 
 
Fyra gånger om dagen hämtades och lämnades post vid 
tågen. Den första turen 8:30 på morgonen och den sista 
20:30 på kvällen, då dagens redovisning förseglat med 
lack och sigill sändes till posten i Mölndal. 
 
Till en början förekom inte någon postutdelning med 
brevbärare. Landvetterborna fick själva hämta sin post  
på poststationen. 
 
Den första utdelningen av post i Landvetter sköttes av 
lantbrevbärare. En av dessa var John Karlsson på Branta. 
Han eller hans dräng körde postrundan med häst och 
kärra från Landvetter via Snåkered till Härryda och 
därifrån över Sörtorpa tillbaka till Landvetter. Senare kör-
de Anders Claesson från Björred runt posten med sin 
motorcykel med sidovagn. Andra brevbärare var Lille-Karl 
och Gösta Snygg, senare även Albert Claesson, Olof 
Olausson, Alf Olinsson och mycket senare Mats 
Gustavsson från Gökskulla. 
 
År 1938 flyttade posten till nya större lokaler i Centrum-
huset. Post-Eric var kvar i sin tjänst vid posten till 1947, då 
Pehr Westman tog över ansvaret som stations-mästare. 
Eric Carlsson övergick då till arbete i kommunens tjänst i 
kommunalhuset. År 1952, när Landvetter och Härryda 
sammanlades till en kommun, blev Eric kommunalkamrer i 
den nya kommunen. Han pensionerades 1969. 
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Fiskaffären 

 
Fru Gerda Björlin hade under många år en fiskaffär vid 
Stationsgatan. Hon kom från kyrkevärdens i Snåkered och 
var gift med Gustav Björlin. Den första affären hade hon 
på Gästgivargården ett par år i mitten av 1920-talet. 
Därifrån flyttade hon till Stationsgatan, där hon övertog 
Fiskegummans affär. I slutet av 1920-talet flyttade affären 
till en ny byggnad, som Gustav Björlin byggt längre ner i 
gatan vid vägen in till Tegelbruket. 1938 flyttade affären 
igen, nu till de lokaler, som Westman lämnade när han 
flyttade till Centrumhuset längre upp i gatan. 
 
 
 

 
BRITA BJÖRLIN OCH GRETA WESTMAN PÅ RÄCKET VID FISKAFFÄREN. 1929. 
FOTO ERIC CARLSSON. 

 
 
 
Björlins körde till Fiskhamnen i Göteborg och hämtade 
fisken. Grönsaker köpte de på grossistmarknaden vid 
Saluhallen på Kungstorget i Göteborg. Till hjälp i affären 
hade fru Björlin dottern Brita samt en springpojke. En tid 
arbetade även Åke Johansson i affären. Vid den tiden var 
priset för 1 kg kolja eller vitling ungefär 75 öre. Björlin 
körde även någon dag i veckan till Snåkered och Härryda 
och sålde fisk. 
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Från slutet av andra världskriget fram till 1950 då fru 
Björlin slutade med affären, hämtades fisken med drag-
kärra vid järnvägsstationen dit den sänts med tåg. Drag-
kärran kunde användas även till annat. Under de ständigt 
återkommande översvämningarna vår och höst, kunde det 
hända att Brita körde folk över den helt översvämmade 
Stationsgatan på dragkärran. 
 

 

 
FOTO TAGET FRÅN BRON PÅ BRITA BJÖRLIN DRAGANDE FISKAFFÄRENS KÄRRA MED 
PASSAGERARE GENOM ÖVERSVÄMNINGEN PÅ STATIONSGATAN. I BILDENS ÖVRE VÄNSTRA  
DEL SKYMTAR CAFÉ-SKYLTEN TILL ÅSTRANDEN. FOTO HENRIK NORDBLOM OMKRING 1930. 
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Tegelbruket 
 
1920 började bröderna John och Albert Nilsson från 
kungsbackatrakten tillverkning av cementtaktegel i en 
byggnad som de uppförde på mark som de köpt från 
Kärrs-Olas. Rörelsen fick namnet Landvetters Taktegel-
fabrik. 
 
 
 

 
 

VY FRÅN SYDVÄST MOT LANDVETTERS CEMENTVARUFABRIK, I DAGLIGT TAL OFTAST 
KALLAD TEGELBRUKET. PÅ HÖJDEN BAKOM TEGELBRUKET LIGGER HÄRADSDOMARE FASTHS 

HUS OCH LADUGÅRD VID BYVÄGEN. FOTO GUSTAF JOHANSSON PÅ 1930-TALET. 
 
 
 
Bröderna Nilsson gick i konkurs 1925. Kennedy, född i 
Blädinge i Småland men verksam i Mölndal, köpte rörel-
sen av bröderna Nilsson. 
 
I maj 1925 började Gunnar Samuelsson från Blädinge i 
Småland och Gustaf Johansson från Skrea i Halland, 
båda anställda hos Kennedy, att arbeta i Landvetter. 
Tillverkningen omfattade nu även cementrör och hålsten. 
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GUNNAR SAMUELSSON TILL VÄNSTER OCH GUSTAF JOHANSSON TILL HÖGER LASTAR  
SAND I TEGELBRUKETS SANDHÅLA. SANDHÅLAN ÄR BELÄGEN ALLDELES NORR OM 
TEGELBRUKET I SLUTTNINGEN MOT KÄRRS-OLAS LADUGÅRD. I BAKGRUNDEN SITTER  
RAGNAR OCH PEHR WESTMAN. OMKRING 1926. 

 
 
 
1927 köpte Gunnar Samuelsson och Gustaf Johansson 
rörelsen av Kennedy. Namnet ändrades till Landvetters 
Cementvarufabrik. Arbetet bedrevs till en början som 
hantverk. 1933 inköptes maskiner för att underlätta arbe-
tet. Verksamheten fortsatte till 1966. 
 
Bland personer som kortare eller längre tid varit anställda i 
rörelsen kan nämnas Artur Gustavsson, Tahult, Bengt och 
David Samuelsson, Gunnar Johansson, Backa och 
Gunnar Johansson från Härryda. 
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MÄRTA WESTMAN TILL VÄNSTER OCH MAJA ALFREDSSON 

TILL HÖGER HAR KRUPIT IN I EN AV DE MÅNGA BRUNNSRINGAR 

SOM TILLVERKADES PÅ TEGELBRUKET. GRETA WESTMAN 

STÅR BAKOM BRUNNSRINGEN. FOTO ERIC CARLSSON 1931. 
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Fiskegummans 

 
Affären låg i ett litet rött hus nedanför Kärrs-Olas i övre 
delen av Stationsgatan. Fiskegumman hette Matilda 
Johansson och kom från Göteborg och drev affären några 
år i början av 1920-talet. Hon var känd för att vara mycket 
slagfärdig och kvick i replikerna. 
 
Den fisk hon sålde kom med tåg från Göteborg och fick 
hämtas med dragkärra vid järnvägsstationen.  Hon hade 
affären några år i början av 1920-talet. Efter Matilda 
Johansson hade fru Björlin affären i ett par år. Sedan 
övertogs lokalen av Valfrid Benjaminsson (Ejdevik) som 
under en kort tid hade köttaffär där. 
 
 
 

Värreds hemslöjd 

 
Bredvid Fiskegummans låg ett litet hus med en hem-
slöjdsaffär. Affären drevs av en familj Forshell. Familjen 
flyttade till Landvetter 1929. De kom från Björketorp, där 
de tidigare haft en gård i Värred. Affären fick bära den 
gårdens namn. 
 
I affären sålde de garner, hemvävt och andra hemslöjds-
arbeten. Forshell hade affären till 1931, då fru Alice 
Nilsson övertog den. Fru Nilsson sålde endast hand-
arbeten. Vid den tiden var brickdukar med bomullsfrans 
populära. Ett handarbete kunde man köpa för en femtio-
öring. 
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Svartholms frisersalong 

 
När fru Alice Nilsson upphörde med sin handarbetsaffär, 
övertog Arne Svartholm lokalen och inredde den till friser-
salong. Svartholm drev frisersalongen något år 1933-34, 
innan han flyttade till andra lokaler hos Pölses vid 
Byvägen. 
 
 
 

 
 

ARNE SVARTHOLM I DÖRREN TILL SIN FRISÉRSALONG 1933. 
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Kärrs-Olas 

 
Gården ligger i hörnet av Stationsgatan och Byvägen. 
Fastighetsbeteckningen är Länsmansgården och det 
namnet finns redan 1550 i Jordabalken. Varifrån namnet 
Kärrs-Olas kommer är inte känt. Möjligen kan någon 
tidigare ägare ha kommit från Kärret i Landvetter. 
 
Den nuvarande mangårdsbyggnaden byggdes på 1870-
talet av Johannes och Lotta, föräldrar till Kärrs-Olas Karl, 
som brukade gården tillsammans med sin hustru Ida, från 
1907 fram till sin död. 
 
Omkring 1940 hade gården 1 häst, 3 kor och 4 svin. 
 
 
 

 

 
 
BILDEN VISAR KÄRRS-OLAS LADUGÅRD OCH HUS VID BYVÄGEN. STATIONSGATAN 

GÅR NER TILL VÄNSTER STRAX BORTOM BILEN. DÄR SKYMTAR ÄVEN STAVAS BJÖRK, 
SOM OMTALAS SENARE I SKRIFTEN. FOTO GUSTAF JOHANSSON 1967. 
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Kringvandrande försäljare 

 
Ett återkommande inslag i affärslivet, och kanske också i 
någon mån konkurrenter till de fast etablerade affärerna, 
var de kringvandrande försäljarna, knallarna, som då och 
då besökte Landvetter. En av dem kallades Blecke-
knallen eller Blecke-Klas. Han hette Klas Nilsson och kom 
från Dalstorp i Sjuhäradsbygden. Han sålde mest 
manufakturvaror och bar hela sitt varusortiment i en säck 
över axeln. 
 
 

 

 
 
BLECKEKNALLEN MED SIN VARUSÄCK. 1930-TALET.  
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Bleckeknallen kändes igen på sitt långsamma gångsätt 
med små, korta steg. Ibland kastade han varusäcken 
framför sig några meter för att underlätta gången. Varje 
söndag gick han till kyrkan, vilket tog lång tid för honom på 
grund av hans långsamma gångsätt. Bleckeknallen 
övernattade tillfälligt i några av gårdarna i Landvetter och 
vid några tillfällen även hos Kärrs-Olas. 
 
 
 
 
 

Stavas Björk 

 
Längst upp på Stationsgatans västra sida i hörnet mot 
Byvägen stod en stor björk, som kallades Stavas Björk 
eller Stavas Träd. Björken stod just i hörnet där många 
människor dagligen passerade på sin väg till och från 
järnvägsstationen eller någon av affärerna. Björken an-
vändes som anslagstavla, där föreningar och andra satte 
upp anslag och meddelanden av olika slag. 
 
 
 
 

Kortvaruaffären 

 
Huset byggdes 1930 av trädgårdsmästare Albin 
Carlström. I övervåningen fanns en bostadslägenhet och i 
undervåningen två små affärslokaler. I affären till höger 
om ingången fanns en kort tid en brödaffär och servering. 
En tid hade sonen Stig Carlström lokalen och sålde sina 
och andras tavlor. Carlströms använde en kort tid lokalen 
till grönsaksaffär. Senare byggdes lokalen om till bostads-
lägenhet. 
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PÅ KORTVARUAFFÄRENS TRAPPA. FRÅN VÄNSTER MAJKEN JACOBSSON,  
RAMBERGET, MAJ-BRITT KARLSSON, BRANTA, KARIN ANDRÉASSON, TAPPEN  
OCH BRITA BJÖRLIN. 1930-TALET. 

 
 
 
 
I affären till vänster fanns på 1930 och 1940-talen en 
kortvaruaffär. Den innehades från början av fru Elsa 
Lincoln, som 1930 flyttade dit sin affär från Solbacken i 
backen mittemot Bengtssons Bageri vid Toes väg. Maj-
Britt Karlsson på Branta hade börjat som biträde i fru 
Lincolns affär 1929 och följde med till Stationsgatan. Fru 
Lincoln drev affären till 1933-34, då den övertogs av fru 
Ahlberg från Partille. Man sålde tyger, garner, hand-
arbeten, klänningar, jackor, underkläder, gymnastikskor 
samt tidningar och tobak. Fru Ahlberg sålde affären i 
slutet av 1930-talet och hon hade då en välbesökt auktion 
på Bilcaféet på alla inventarier. Samtidigt slutade Maj-Britt 
Karlsson som biträde. 
 
Affären innehades senare av fru Valborg Hedberg (senare 
gift med Oskar Timell). Som biträde i affären arbetade 
Alice Samuelsson i Tahult. Senare ändrades lokalen om 
och en kemikalieaffär öppnades. 
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PÅ TRAPPAN TILL KORTVARUAFFÄREN. FRÅN VÄNSTER ANNA  
SAMUELSSON OCH LILLEMOR SAMUELSSON, GIFT EKBERG.  
ANNA ÄR FASTER TILL LILLEMOR. OMKRING 1936. 
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Korve-Karlssons 

 
Strax nedanför kortvaruaffären låg från början av 1930-
talet en charkuteriaffär. Affären var inrymd i en liten 
byggnad, som stod på pålar alldeles invid ån. En liten bro 
ledde från gatan in till affären. Innehavaren Johan 
Karlsson kallades för Korve-Karlsson. Han bodde på 
Liseberg i Snåkered.  Han cyklade alltid till och från 
affären. Tidigare hade han sålt korv i en kiosk i Göteborg. 
 
I affären fanns varken vatten eller avlopp. Vatten fick 
Karlsson hämta hos Westmans snett över gatan och 
avskrädet slängdes ut i ån genom bakdörren. En låda 
under golvet användes som kylutrymme. Karlsson for till 
Göteborg med tåg och hämtade sina varor. Handlare 
Westman hjälpte honom ofta med styckningen av köttet. 
 
Kaffekitteln stod på hela dagen och efter stadsresan ville 
han gärna ta en kaffehalv. När han inte hade kunder i 
affären stod han i dörren eller hängde på staketet mot 
gatan. Hans fru Alma stod ibland i affären. Hon var känd 
för sin goda kok-korv. 
 
Korve-Karlsson upphörde med sin affär i början av 1940-
talet, när ransonering på grund av kriget infördes på kött-
varor . 
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Mjölk-Majas schapp 

 
Mjölk-Majas lilla affär låg längre ner i Stationsgatan när-
mare bron. Innehavaren hette hette Elvira Andersson. 
Hon kom till Landvetter 1927. Hon hade först en mjölkaffär 
i Bilcaféet -Gamla Tingshuset- och sedan i Gäst-
givargården innan hon 1931 öppnade mjölkschappet i 
Stationsgatan. Mjölken kom i stora bleckflaskor från 
Hjalmar Svensson, Göteborg, som senare köptes upp av 
Arla. Flaskorna kom med järnväg och mjölken såldes i lös 
vikt. Kunderna fick hämta mjölken i egna flaskor av bleck 
eller emalj. Namnet Mjölk-Majas kom därav, att dottern 
Linnéa, som i skolan kallades Maja, fick heta Mjölk-Maja, 
därför att mamman hade mjölkaffär. 1934 flyttades 
mjölkschappet till Gamla landsvägen nära Agnebro. 1940 
upphörde affären. 
 
 
 

 
 

ELVIRA ANDERSSON I SIN MJÖLK AFFÄR. 1931. 
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Schappmans 

 
Vid bron, där Stationsgatan går över ån, låg en liten 
gottkiosk som kallades Schappmans. Kiosken ägdes av 
Eskil Svensson. Han hämtade varorna med sin motor-
cykel, en Harley Davidson utrustad med flak. Ibland byttes 
flaket ut mot sidovagn. Svensson efterträddes av Folke 
Magnusson, som drev kiosken några år. Kiosken revs i 
slutet av 1930-talet. 
 
 

 

 
ESKIL SVENSSON, INNEHAVARE AV SCHAPMANS  
KIOSK. 1930-TALET. 
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Efterskrift: 
 
Materialet till denna skrift bygger till största delen på 
intervjuer och samtal med personer som har varit verk-
samma i affärsrörelser i Stationsgatan eller har haft an-
knytning till verksamheterna på annat sätt. Bildmaterialet 
är till största delen reproduktioner av bilder från privata 
album och bildsamlingar. 
 
Hembygdsföreningen vill härmed tacka alla er som har 
lämnat uppgifter och lånat ut bilder. Utan er medverkan 
skulle det inte ha varit möjligt att ge ut denna skrift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Det mesta av grundmaterialet har samlats in av Doris Ljungberg. 
Stig Ekberg har redigerat texen. 
Bengt Tordell har svarat för formgivning och teckningar. 
Morgan Persson har utfört det tekniska arbetet. 
Landvetters Hembygdsförenings kontaktperson är Anna-Greta 
Jansson, tel: 031 - 91 63 84. 
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