
Historienom
Petterssons
i Pelleliden
Envälskriven roman,
somdelvis utspelar sig i
Mölndal –det ärbe-
skrivningenavSvenPe-
terssons självbiografis-
ka roman”Att öppnaett
fönstermotdåtiden”,
utgiven2018.Menhur
mycketärdiktat ochhur
mycketärhistoriskt?

■ Jag har bett författarens
två söner Olof och Gunnar
att berätta sina minnen om
föräldrarna och deras ur-
sprung. Gunnar Pettersson
är känd författare och Olof
Petersson professor. Skild-
ringen är med andra ord
mycket välskriven och har
inte behövt bearbetas.
Här kommer första de-

len. Som så många andra
Mölndalsbor hade Petters-
sons bohuslänskt ursprung.
Nu kommer ni att få läsa
historien om Petterssons i
Pelleliden (Norra Fors-
åkersgatans backe). Gun-
nar ochOlof berättar:

En släktkrönika
”Amanda och Karl Petters-
son bodde på Forsåkers-
gatan (Pelleliden) i Möln-
dal från 1920 fram till bör-
jan av 1950-talet.

Amanda var sömmerska
och Karl var elektriker på
Papyrus pappersbruk. De
fick tre pojkar: Åke, Sven
och Nils. Vår far, Sven Pe-
tersson, skrev efter sin
pensionering en roman
med självbiografisk bak-
grund. Den första delen
handlar om ungdomsåren i
Mölndal. Boken, 'Att öppna
ett fönstermotdåtiden', har
nyligen getts ut av Möln-
dals Hembygdsförening. I
ett förordhar vi gett en kort
bakgrund till romanen.
Här berättar vi nu lite

mer utförligt om pappas fa-
milj. Det är inte fråga omen
komplett släktkrönika. Vi
koncentrerar oss på pappa
och hans år i Mölndal. En
huvudkälla är det album
med foton och dokument
som vår farbror Nils har
ställt samman. Vår kusin
Margareta Lillvall har ock-
såhjälpt oss attminnas.”

Utan lösöre
”Drängen Peter Pettersson
i Kungälv föddes 1810 och
gifte sig 1834 med hemma-
dottern Anna Greta Pehrs-
dotter som var född 1816.
Bröllopet lär ha bekostats
av Anna Gretas styvfader,
smedmästare Lindberg.
Anna Greta och Peter fick

14 barn, födda mellan 1835
och 1861, varav åtta upp-
nådde vuxen ålder. Anna
Greta Pettersson avled tra-
giskt 1865 genom drunk-
ningvidBohus färja.
Enligt bouppteckningen

fanns det inte en enda pinal
i bohaget, vare sig husge-
råd, kläder eller pengar.
Man kan ana vilken misär
somde levat i. Förmodligen
harPettersupituppalltsom
fanns. I släkten harman se-
danundrat omAnnaGretas
död var en olyckshändelse
eller omhon inte orkatmed
sitt liv längre. Peter Pet-
tersson dog året efter i
lunginflammation och de-
lirium.Vid sin död stod han
som före detta båtskeppa-
re.”

Äktamakar var kusiner
”Ett av barnen, Anton född
1839, gick tidigt till sjöss.
Han mönstrade på som
jungman på den tremasta-
de barken Långrör, byggd i
Söderhamn 1847. Barken
Långrör led skeppsbrott
utanför Faros i mars 1856.
Det elfte barnet i ordning-
en, Axel Julius, föddes i
Kungälv 1852.
Den 20 juni 1875 vigdes

drängen Axel Julius Pet-
tersson med pigan Anna

Britta Karlsdotter, född
1841. Sonen Karl Emil Pet-
tersson (vår farfar) föddes
1881. Anna Britta hade två
systrar i Varekil på Orust,
Maria och Gustava. Maria
Karlsdotter var gift med
Johan Svensson, som också
härstammade från Vare-

kilstrakten, närmare be-
stämt Bråten och Nedre
Hoga.
Johan ochMaria fick so-

nen Karl och fyra döttrar:
Augusta, Emma, Anna och
Amanda. Emma Amanda
Johansson (vår farmor)
föddes 1885 och gifte sig

1914 med Karl Emil Pet-
tersson. Farmor och farfar
var alltså kusiner.”
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KYRKOR
KÅLLERED

SVENSKAKYRKAN

KÅLLEREDSFÖRSAMLING
Kålleredskyrka
Lör 22/6 Sammanlyst till guds-
tjänster i Stensjökyrkan eller
Fässbergs församlingshem
Sön23/6 kl 11 Gudstjänst, Håkan
Berndtsson
Tis 25/6 kl 19Musik i sommar-
kväll. ”Duett, operett och opera -
kända favoriter ochmedryckande
melodier”. Ida Johansson, alt,
Svetla Tsvetkova, orgel och piano
samt Stoyan Iliev, tenor.Musik ur
Figaros bröllop, GrevinnanMa-
ritza, Csardasfurstinnanmm.

Brattåsgården
Ons 26/6 kl 15 Gudstjänstmed
nattvard

ÖVRIGAKYRKOR
EkenkyrkanKållered
Sön 23/6Gudstjänst i Kållereds
kyrka.

CentrumkyrkanKållered
Lör 22/6 kl 17.00, Gudstjänst i
Greggereds kapell.
Sön 23/6 kl 11.00, Gudstjänstmed
T. Ålöw, R. Löfgren.Kyrkkaffe.

LINDOME

LINDOMEFÖRSAMLING
Lindomekyrka
Lör 22/6 kl. 10.00Gudstjänst

Midsommardagen, Lokrantz.
Hällesåkers spelmanslagmed-
verkar
Sön 23/6 kl. 10.00Mässa, Ing-
hammar

Församlingscentrum
Tis 25/6 kl. 12.00Sommarcafé&
middagsbön, Lokrantz

ÖVRIGAKYRKOR
JohanneskyrkanLindome
Lör 22/6 kl 17.00Midsommar-
gudstjänst i Greggereds kapell
”Skapelsen”, HenrikWernvik,
Gunnel Löfdahl

MÖLNDAL

SVENSKAKYRKAN

STENSJÖNSFÖRSAMLING
Stensjökyrkan
Lör 22/6 kl 10Gudstjänst, Joel
Göranson
Sön 23/6 kl 10Högmässa, Stefan
Risenfors
Ons 26/6 kl 12-14 Stensjöträffen.
Andakt, lätt smörgåslunch och
samvaro

Fågelbergskyrkan
Tors 20/6 kl 12-14 Fågelbergs-
träffen. Andakt, lätt smörgå-
slunch och samvaro

Lackarebäcksäldreboende
Sön 23/6 kl 14.30Gudstjänst

FÄSSBERGSFÖRSAMLING
Fässbergskyrka
Stängt för renovering, guds-

tjänsterna firas i Fässbergs
församlingshem.

Fässbergs församlingshem
Tors 20/6 kl 11-12.30 Sommar-
café. Enkelt sommarcafé för
oss somär i stan
Lör 22/6 kl 11 Gudstjänst,
Marianne Fogelqvist
Sön 23/6 kl 09.30-11 Sommarkör.
Övning kl 09.30-11 i församlings-
hemmet för dig somvill varamed
och sjunga ett par körsånger i
gudstjänsten kl 11
Sön 23/6 kl 11 Högmässa, Johan-
naRisenfors Lindmark. Sommar-
kören
Ons 26/6 kl 09Mässa
Ons 26/6 kl 09.30Kyrkfrukost.
Gemensam frukost efter
morgonmässan, sombörjar
kl 09

ÖVRIGAKYRKOR
Pingstkyrkan
Sön 23/6kl 11.00Gudstjänst
medpredikan av Inger Rosdahl.
Sång&Musik avAnnaMaria
Bergqvist.

Bifrostkyrkan
Sön 23/6 kl 10.15 Bön, kl 11.00
Gudstjänstmeddop, Anders
Svensson

Frälsningsarmén, Centrum-
kårenHagaMölndal
Kvarnbygat.6,Mölndal.
Sön kl. 11.00Sommargudstjänst
medAlejandroGallardo
m.f.l Kyrkfika.

FörsamlingenArkenFolkets
HusMölndal
Sön 23/6 kl 11.00Gudstjänst
MarianneOttosson

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

OlofPeterssonochGunnarPetterssonmed faderns romanunderpresskonferensen i
Kvarnbygårdenden23april 2018. FOTO: LARS GAHRN



Ångmaskinist blev elektriker
Under första världs-
kriget levdeensjöman
tryggastpå land.Maski-
nistenKarlPettersson
kunde i tidningarna läsa
namnenpåomkomna
kamrater, somhade
varit kvar till sjöss.
Självhadehangått
ilandochomskolat sig
till elektriker.

■ Om detta och mycket
annat kan vi läsa i den
släkthistoria, sombröderna
Gunnar och Olof Petersson
har skrivit för att ge bak-
grunden till faderns roman
”Att öppna ett fönster mot
dåtiden” (2018). Författa-
ren heter Sven Petersson
och är son till Karl och
AmandaPettersson.
De förekommer i roma-

nen och hade till slut blivit
Mölndalsbor. Karl fick an-
ställning vid pappersbru-
ket Papyrus. Tjänstebosta-
den låg mycket nära fabri-
ken. Innan man kom så
långt, hade mycket hänt.
GunnarPetterssonochOlof
Peterssonberättar:

SyddepåVegagatan
”Detta var en tid då många
unga bröt upp från lands-
bygden. På västkusten blev
målet ofta den växande
staden Göteborg. För
många fortsatte färdenöver
Atlanten till det stora lan-
det i väster.Andrablevkvar
i Göteborg, så också Aman-

da och Karl. Amanda kom
till Göteborg som 15-åring
och fick arbete som söm-
merska. Hon arbetade i en
syateljé och fick anställning
i en sömmerskeverkstad på
Vegagatan.”

Blev elektriker
”NärKarlPetterssonskrevs
in som beväring vid örlogs-
flottiljen i Karlskrona 1902
antecknades hans yrke som
repslagare. Hans arbete var
att sköta ångmaskinen på
repslageriet vid Bangatan,
på gränsen mellan Mast-
hugget ochMajorna.
I inskrivningsboken an-

tecknades också att han var
inskriven vid sjömanshuset

i Göteborg. Han gick bland
annat i lastfart påBaltikum.
Sommaren 1904 tjänst-
gjorde han som förste elda-
re på ångfartyget Styrsö I,
som trafikerade södra
skärgården på traden
Styrsö Bratten, Villabron
och Tången. Därefter blev
han eldare och biträde i
maskinrummet i konfek-
tionsfabriken Wettergrens,
belägen i den pampiga te-
gelbyggnaden i Stigbergs-
liden.
Han fortsatte med verk-

stadsarbete inom Aktiebo-
laget Edwin Andrén, som
bland annat tillverkade
åskledare till Göteborgs
Högskola.

Ångmaskinen hade nu
trängts ut av den moderna
energikällan elektricitet.
Karl lärde om till elektriker
och blev hissmontör. När
kriget bröt ut mobilisera-
des Karl och mötte upp vid
Grevedämmets skola i
Mölndal.”

Sträng ransonering
”Amanda och Karl förlova-
de sig 1914 och gifte sig året
därpå. I oktober 1916 kunde
de flytta in i enettamedkök
på Gråberget, med adress
Blåsutgatan2.
Av sparade ransone-

ringskort framgår att de
levde under knappa om-
ständigheter.

Även basvaror som po-
tatis, mjölk och socker var
ransonerade. Karl sparade
också en tidningssida med
begravningsannonser.
Flera av hans kamrater
omkom till sjöss under
första världskriget.”

Tidigt utemed radio
”Den 15 november 1920
skrevs Karl Pettersson in
som medlem nummer
23710 i Svenska Pappersin-
dustriarbetareförbundets
avdelning63 iMölndal.
Karl hade fått arbete som

montör vid Papyrus och fa-
miljen flyttade så småning-
om in i en nyuppförd bo-
stadpåbrukets domäner.

Adressen var då Korndal
56, efter brukets gamla
namn. Så småningom änd-
rades adressen till Papyrus
56. De skaffade tidigt en
modernitet som radio – ra-
diolicensen från 1925 bär
numret 95168. Det var ra-
dions grammofonmusik
som väckte pappas musik-
intresse. Hela familjen
lyssnade när Yehudi Me-
nuhin spelade serenadenur
Harlekinsmiljoner.”

Forsåkersgatan2D iPellelidenhetteKorndal 56, närKarl ochAmanda flyttade in.
FOTO: LARSGAHRN

AmandaochKarl PetterssonmedsönernaÅkeochSven
(denblivande författaren). FAMILJEFOTO
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KYRKOR
MÖLNDAL

SVENSKAKYRKAN

STENSJÖNSFÖRSAMLING
Stensjökyrkan
Sön30/6 kl 10Högmässa, Joel
Göranson
Ons 3/7 kl 12-14 Stensjöträffen.
Andakt, lätt smörgåslunch och
samvaro

Fågelbergskyrkan
Tors 27/6 kl 12-14 Fågelbergs-
träffen. Andakt, lätt smörgå-
slunch och samvaro

Brostugan,Gunnebo
Tis 2/7 kl 18-20Musikcafé vid

Brostugan. En sommarvals.
BandetQuatsch spelar jazz-
klassiker och lite egenskrivet.
Axel Almqvist, DinaGrundberg,
JohanÅkesson, JakobUlme-
strand, Elias Fridolfsson och
LeoBengmark

FÄSSBERGSFÖRSAMLING
Fässbergskyrka
Stängt för renovering, guds-
tjänsterna firas i Fässbergs
församlingshem

Fässbergs församlingshem
Tors 27/6 kl 11-12.30 Sommarca-
fé.Musikunderhållning: Älskade
musikal. LovisaWestbacke, sång
och Lars Ekberg, piano. Café från

kl 11,musikunderhållning kl
11.30.
Sön 30/6 kl 11 Högmässa, Johan-
nes Imberg
Ons 3/7 kl 09Mässa
Ons 3/7 kl 09.30Kyrkfrukost.
Gemensam frukost eftermor-
gonmässan, sombörjar kl 09

ÖVRIGAKYRKOR
Pingstkyrkan
Sön30/7 kl 11.00 Gudstjänst
medpredikan av JohanMörlid.
Sång ochMusik avAnders
Bengtsson.

Bifrostkyrkan
Sön30/6 kl 10.15 Bön, kl 11.00
Nattvardsgudstjänst, Anders

Svensson, kl 14.00Persisk guds-
tjänstMiranda Shojaeian

Frälsningsarmén, Centrum-
kårenHagaMölndal
Kvarnbygat.6,Mölndal.
Sön kl. 11.00Sommargudstjänst
medMarita Funke ochRita
Christensen. Kyrkfika.

KÅLLERED

SVENSKAKYRKAN

KÅLLEREDSFÖRSAMLING
Kålleredskyrka
Sön30/6 kl 11Mässa, Håkan
Berndtsson
Tis 2/7 kl 19Kulturkväll.

Kyrkogårdsvandringmed
StaffanBjerrhede frånKållereds
hembygdsförening

Brattåsgården
Ons 3/7 kl 15 Gudstjänst

ÖVRIGAKYRKOR
CentrumkyrkanKållered
Sön30/6 kl 11.00, Gudstjänst
medT. Ålöw, R. Löfgren. Kyrk-
kaffe.

LINDOME

LINDOMEFÖRSAMLING
Lindomekyrka
Sön30/6 kl. 10.00Mässa,

Lokrantz. Päivi Billingmedverkar
medmusik.

Församlingscentrum
Tis 2/7 kl. 12.00Sommarcafé
&middagsbön,Martinsson

Brogården
Ons 3/7 kl. 11.00Gudstjänst,
Inghammar

ÖVRIGAKYRKOR
JohanneskyrkanLindome
Sön30/6 kl 11.00Gudstjänst
”Kallelsen till Guds rike”, Christer
Lygnersjö

Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet. Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  
Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7

 



Enroman från ”gruvan”Papyrus
PappersbruketPapyrus
kallades för ”gruvan”, en
förkortning för ”guld-
gruvan”.MedMölndals
måttmätt tjänadearbe-
tarnabra,mendeskar
inte guldmed täljknivar.
Demåstearbeta för
pengarna, imånga fall
myckethårt.

■ Elektrikern Karl Pet-
tersson blev ibland väckt
mitt i natten för att rycka ut
och åtgärda elektriska fel.
Han fick besvär med ner-
verna och vistades vid flera
tillfällen på vilohem. Karl
Pettersson och hans hustru
Amanda förekommer i ro-
manen ”Att öppna ett föns-
ter mot dåtiden” (2018),
skrivenavderas sonSven.
Skrivargåvan gick i arv

till Svens sönerGunnar och
Olof, den förste författare,
denandreprofessor.Dehar
skrivit en släkthistoria som
bakgrund till romanen.
Gunnar och Olof berättar
vidare:

Slappkommunalskatt
”En bevarad räkning från
1932 visar att familjen Pet-
tersson kompletterade sin
utrustning med köttkvarn,
spann, klädstreck och mat-
ta från bröderna Karlssons
järn- och färghandel. De
fick köpa på avbetalning.
När Karl blev sjuk räckte
inkomsterna inte riktigt till.
Mölndals stadsfullmäktige
beslöt då att befria honom
från kommunalskatt för
åren 1936och 1937.”

Väcktmitt i natten
”Karl Pettersson blev kvar
på Papyrus i nästan tre år-
tionden. Som långvarig
fackföreningsmedlem blev
han vid sin pensionering
utnämnd till hedersleda-
mot i Pappers. Beviset finns
kvar och är daterat den 10
januari 1949. Bakom sig
hade han ett långt och slit-
samt arbetsliv. Eftersom
han bodde på brukets om-
råde förväntades han ha
ständig jour somelektriker.
Det hände att telefonen

ringdemitt i natten:
'Nu står tvåans glätt,

Pettersson måste komma
nermedengång.'
När han gick i pension

fick han ersättas av tre per-
soner.”

Småmaskinsservice
”Äldste sonen Åke föddes
den 9 mars 1916. Han var
praktiskt lagd och började
bland annat köra buss. Så
småningom fick han an-
ställning vid Sjögrens järn-
handel vid Järntorget i Gö-
teborg. Försäljningen av
elverktyg tog fart men re-
parationsmöjligheterna
släpade efter. Åke startade
då ett eget företag, Småma-
skinsservice, somhandrev i
flera år.
Åke var gift med Irene

Jakobsson, dotter till Joel
och Clara Jakobsson som
drev en färghandel på Frö-

lundagatan i Mölndal. Som
nygifta bodde de ett tag på
Storhöjdsgatan i Ström-
mensberg,Göteborgmende
flyttade snart tillbaka till
Mölndal. Åke och Irene
förblev sedan bosatta i
Mölndal. Efter sin pensio-
nering deltog Åke aktivt i
arbetet på att bygga upp ett
industrimuseum i Kvarn-
byn.
Åke dog 2005 och Irene

2017. År 1943 fick de endot-
ter, Margret, som dock dog
i späd ålder. Deras andra
dotter Margareta, född
1949, är vår kusin.”

Kock till sjöss
”Sven föddes den 3 augusti
1918. Som många unga fick

han gå från arbetet på Pa-
pyrus när andra världskri-
get bröt ut och ströp Sveri-
ges pappersexport. Efter
några korta påhugg som
flyttkarl slog han sig in på
kockyrkets bana.Den första
anställningen påHotell och
restaurang Gillet vid Brun-
kebergstorg i Stockholm
bildar underlag för den av-
slutandedelen av romanen.
Efter återkomsten till

västkusten arbetade han
bland annat på Trädgårn,
Gillblads, Coldinuorden,
Hindås turisthotell och re-
staurang Skagerack i
Strömstad. Ibörjanav1950-
talet började han arbeta i
köket på M/S Kronprinses-
san Ingrid och han blev

Sessanlinjen trogen ända
till sin pensionering i slutet
av 1970-talet.”

Sven frånVästergötland
”Under en danskväll på Li-
seberg sommaren 1944
träffade han Marianne
Karlsson, som då arbetade i
familj i Göteborg. De gifte
sig 1946 och fick pojkarna
Olof (1947) och Gunnar
(1951), alltså vi som skriver
dessa rader. När vi kommit
upp i skolåldern tog mam-
ma körkort och började ar-
beta i hemtjänsten i Göte-
borg.
Mamma har berättat om

hur Sven bjöd upp henne
första gången. På frågan var
någonstans han kom ifrån

tyckte han tydligen att
”Mölndal” inte riktigt skul-
le imponera på den unga
kvinnan från storstaden
Göteborg. I stället svarade
han ”Västergötland”, en
något mer diffus ehuru
också korrekt hemortsan-
givelse.
Som nygifta hyrde mam-

ma och pappa en halvmo-
dern etta på Standargatan i
Majorna och flyttade 1957
till en modern tvåa på Blå-
valsgatan i Högsbo. Pappa
dog1993ochmamma2015.”

Karl Pettersson tillsammansmedarbetskamraterpåPapyrus.Han själv ärden tredje
frånvänster.

Räkningenberättar omnyförvärv till Karls ochAmandas
hem.

Karl Pettersson somhedersmedlem i fackföreningen 1949.
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KYRKOR
MÖLNDAL

SVENSKAKYRKAN

STENSJÖNSFÖRSAMLING
Stensjökyrkan
Sön 7/7 kl 10Högmässa, Joel
Göranson
Ons 10/7 kl 12-14 Stensjöträffen.
Andakt, lätt smörgåslunch och
samvaro

Fågelbergskyrkan
Tors 4/7 kl 12-14 Fågelbergs-
träffen. Andakt, lätt smör-
gåslunch och samvaro

Lackarebäcksäldreboende
Sön 7/7 kl 14.30Gudstjänst

Brostugan,Gunnebo
Tis 9/7 kl 18-20Musikcafé vid
Brostugan. Romanser, duetter
ochpianomusik. Tre sångare
och enpianist frånVadstena
Sång- ochPianoakademi.
Musik av bland andraPeterson-
Berger ochMozart. JonnaWes-
terberg, Elin Rundlöf Svenhede,
Lotta Bagge och JohannesBolm-
vall

FÄSSBERGSFÖRSAMLING
Fässbergskyrka
Stängt för renovering, guds-

tjänsterna firas i Fässbergs för-
samlingshem.

Fässbergs församlingshem
Tors 4/7 kl 11-12.30 Sommarcafé.
Musikunderhållning: Jag spelar
för livetmed Iris &Agnes. Agnes
Hulander, sång/cello,Marcus
Fenn, bouzouki/fiol och Johanna
YewOlsson,marimba. Café från
kl 11,musikunderhållning kl
11.30.
Sön 7/7 kl 11 Högmässa,
Marianne Fogelqvist,Mattsson.
Ons 10/7 kl 09Mässa
Ons 10/7 kl 09.30Kyrkfrukost.
Gemensam frukost efter
morgonmässan, sombörjar
kl 09

ÖVRIGAKYRKOR
Pingstkyrkan
Sön 7/7kl 11.00 Gudstjänstmed
predikan av JohanMörlid. Sång&
musik avAnnaMaria Bergqvist.
Nattvard.
Ons 10/7 kl 19.00 Bön i kyrkan.

Bifrostkyrkan
Sön 7/7 kl 10.15 Bön, kl 11.00
Gemensamgudstjänst i Pingst-
kyrkan

Frälsningsarmén,
Centrum-kårenHagaMölndal
Kvarnbygat.6,Mölndal.
Sön kl. 11.00Sommarguds-
tjänstmedKris Halliday.
Kyrkfika.

LINDOME

LINDOMEFÖRSAMLING
Lindomekyrka
Sön 7/7 kl. 10.00Gudstjänst, Ing-
hammar. Rikard Flinkmedverkar.

Församlingscentrum
Tis 9/7 kl. 12.00Sommarcafémed
allsång till fiol. Vår organist Ellen
Finnilä Göranson tillsammans
med sin dotterMirjamSimonsson
på fiol. De leder allsång, i en tänkt
”musikresa genomSverige”.

ÖVRIGAKYRKOR
JohanneskyrkanLindome
Sön 7/7 kl 19.00Sommarkväll i
Johanneskyrkan

KÅLLERED

SVENSKAKYRKAN

KÅLLEREDSFÖRSAMLING
Kålleredskyrka
Sön 7/7 kl 11 Gudstjänst, Håkan
Berndtsson
Sön 7/7 kl 12-15 Guidning av
Kållereds kyrkamedkaffe-
servering. Guide: StaffanBjerr-
hede
Tis 9/7 kl 19Musik i sommarkväll.
Jag tror på sommaren – Somriga
sånger och texter. SusannePet-
tersson, sång&pianooch Ingmari
Dalin, sång&gitarr



Peterson, Pettersson, Petersson?
FamiljenPettersson iPellelidenärkänd tackvare
SvenPeterssons roman.
Somallaandramåste familjemedlemmarna fatta

mångabeslutunder sina liv.
Ett avbesluten rörde stavningenavefternamnet.

MankanstavaefternamnetPetterssonpå flera sätt.

■ Tre stavningar har före-
kommit: Pettersson, Pe-
tersson och Peterson. Stav-
ningarnas fördelning på de
olika släktmedlemmarna
redovisas av bröderna
Gunnar och Olof, som i da-
gens tidning fortsätter sin
släktkrönika.
Den ger oss bakgrunden

till romanen ”Att öppna ett
fönster mot dåtiden”
(2018), skriven av deras far,
SvenPetersson.

Alla riktiga
Vän av ordning undrar
kanskevilkenstavning,som
ärden rätta?
Svaret är att alla stav-

ningarna är riktiga.
Namnet Petter kommer

av Peter. Än uttalade man
namnet på ena sättet och än
pådet andra.
Nu betraktas Peter och

Petter som två olika namn,
men så var det inte förr. Or-
denPetterssonbör,omman
ser till ursprunget, stavas
Pettersson, men om man
ser till uttalat blir det Pet-
terson eller varför inte Pe-
terson. Ingen människa ut-
talar detta efternamn med
två s-ljud.
Bröderna berättar vidare

om bakgrunden till faderns
roman:

VackraMona
”Ett ledmotiv i pappas ro-
man är en kärlekshistoria
mellan huvudpersonen
Simon och den vackra Mo-
na från Mölndal. Här vet vi
inte vad somär sanning och
vad som är fiktion. Det har
hänt förr att föräldrar inte
berättar om alla sina ung-
domsförälskelser så delar
av kärlekshistorien kan i
och för sig ha en reell bak-
grund.
Men det finns inslag som

definitivt inte stämmer.
Den kvinna som pappa se-
dermera gifte sig med hade
ingen anknytning till
Mölndal och sommarjob-
bet på restaurangen i
Strömstad kom först när

hanhadegift sigoch fått sitt
första barn.”

Hasselbladskameror
”Exakt på Svens tioårsdag,
den 3 augusti 1928, föddes
Nils. Om Åke var den prak-
tiskt lagde företagaren och
pappa den poetiske kocken
så var Nisse finmekanikens
maestro. Han började re-
parera skrivmaskiner hos
Hadar Schmidt på Norra
Hamngatan iGöteborg.
I 30-årsåldern gick han

över till Hasselblads kame-
rafabrik och blev en av de-
ras reparatörer. Vid denna
tid hade Hasselblad lanse-
rat en ny avancerad kame-
ra, modell 500C. Det var
denna som blev basen för
den kamera somNASA sat-
te i händerna på de ameri-
kanska astronauterna. Nis-
se arbetade förHasselblad i
Kalifornien under 1960-
talets första år ochunderde
följande åren skulle han
göramånga resor för att or-
ganisera service och ut-
veckla kamerateknik. Han
blev en del av det ameri-
kanska rymdprojekt som
kulminerade med mån-
landningen 1969.
Men liksomhans farKarl

hade blivit av med sitt ar-
bete när ångmaskinen för-
svann så fann Nisse det för
gott att gå i pension när el-
ektroniken började ersätta
kamerornas finmekanik.
Då Hasselblad slutade med
servicen på de första efter-
krigsmodellerna, 1600F
och 1000F, fick han ta över
verktyg och reservdelar. I
sitt hem inredde han en
verkstad där han fortsatte
att reparera de notoriskt
svårjusterade ridåslutarna.
Nisse bildade aldrig familj
ochdog2001.”

Pettersson
”Bröderna hade samma ef-
ternamn, eller snarare näs-
tan samma efternamn. När
Amanda och Karl föddes
höll namnskicket på att
ändras.

Amandas efternamn
följde det gamla mönstret:
hennes far hette Johan,
alltså blev det Amanda Jo-
hansson.
Karls far hette Axel Ju-

lius Pettersson. Sonens
namn följde det nyamönst-
ret:KarlPettersson. I endel
gamla dokument står det
Carl Pettersson, i andra
Karl Pettersson.
Någon gång när de var

unga började Åke och Sven
stava efternamnet Peters-
son, antagligen därför att
det skulle se lite finareut.
Svens två pojkar valde

sedanolika.
Olof följde föräldrarna,

alltsåOlofPetersson.
Gunnar valde den ur-

sprungliga proletära vari-
anten, alltså Gunnar Pet-
tersson.
Skatteverket är på Gun-

nars sida för så heter vi of-
ficiellt i folkbokföringen.
Nils var förutseendenog att
ändra till den stavning som
gick bäst hem i Amerika,
alltsåNilsPeterson.
Kusin Maggan var radi-

kalast av alla. Hon tog ett
gammalt familjenamn från
sin mammas sida och heter
än i dag Margareta Lill-
vall.”

BrödernaSven,ÅkeochNilsPettersson.

Utsikt över Forsåkersgatan från familjensköksfönster.
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KYRKOR
MÖLNDAL

SVENSKAKYRKAN

STENSJÖNSFÖRSAMLING
Stensjökyrkan
Sön 14/7 kl 10Högmässa, Inge-
gerdBlom
Ons 17/7 kl 12-14 Stensjöträffen.
Andakt, lätt smörgåslunch och
samvaro

Fågelbergskyrkan
Tors 11/7 kl 12-14 Fågelbergs-
träffen. Andakt, lätt smörgå-
slunch och samvaro

Brostugan,Gunnebo
Tis 16/7 kl 18-20Musikcafé vid
Brostugan. Klassiskamästare
möter svenska dragspelskungar.
Musik avBeethoven, Andrew
Walterm.fl. Kallis Bengtsson,
dragspel

FÄSSBERGSFÖRSAMLING
Fässbergskyrka
Stängt för renovering, guds-
tjänsterna firas i Fässbergs för-
samlingshem.

Fässbergs församlingshem
Tors 11/7 kl 11-12.30 Sommarcafé.
Musikunderhållning: Nu är det
gott att leva. Åsa Johansson,
sång, violin, dragspel och piano.

Johan LudvigRask, sång, gitarr
och slagverk.Med stormusikali-
tet och variationsrikedompre-
senteras både kändaochokända
visor av den fantastiskemusi-
kern, diktaren, poeten, estradö-
ren och kompositörenOlle Adol-
pson. BådeÅsa och Johanärmed
i SångensemblenAmanda. Café
från kl 11,musikunderhållning kl
11.30.
Sön 14/7 kl 09.30-11 Sommarkör.
Övning kl 09.30-11 i församlings-
hemmet för dig somvill varamed
och sjunga ett par körsånger i
gudstjänsten kl 11
Sön 14/7 kl 11 Högmässa,Mari-
anne Fogelqvist,Mattsson
Ons 17/7 kl 09Mässa

Ons 17/7 kl 09.30Kyrkfrukost.
Gemensam frukost eftermor-
gonmässan, sombörjar kl 09

ÖVRIGAKYRKOR
Pingstkyrkan
Sön 14/7kl 11.00 Gemensam
Gudstjänst i Bifrostkyrkan.

Bifrostkyrkan
Sön 14/7 kl 10.15 Bön, 11.00
Gudstjänst,Miranda Shojaeian, kl
14.00Persisk gudstjänst,Miran-
da Shojaeian.

Frälsningsarmén, Centrum-
kårenHagaMölndal
Kvarnbygat.6,Mölndal.
Sön kl. 11.00Sommargudstjänst
medKris Halliday. Kyrkfika.

KÅLLERED

SVENSKAKYRKAN

KÅLLEREDSFÖRSAMLING
Kålleredskyrka
Sön 14/7 kl 11Mässa, Håkan
Berndtsson
Sön 14/7 kl 12-15 Guidning av
Kållereds kyrkamedkaffe-
servering. Guide: StaffanBjerr-
hede
Tis 16/7 kl 19Kulturkväll. Poesi
ochKlarinettmusik. LisaHedberg
läser utvalda kändadikter.
PhilippAhrendt – klarinett.

Brattåsgården
Ons 17/7 kl 15 Gudstjänst

LINDOME

LINDOMEFÖRSAMLING
Lindomekyrka
Sön 14/7 kl. 10.00Mässa,
Thalenius.Mattias Svensson
medverkarmedmusik.

Församlingscentrum
Tis 16/7 kl. 12.00Sommarcafé
&middagsbön.

Brogården
Ons 17/7 kl. 11.00Mässa, Ing-
hammar.



Matminnen frånMölndal
Minnena frånMölndal visar sig handla om
mat, åtminstonemycket ofta. Bröderna
GunnarPetterssonochOlof Peterssonbe-
rättar omsin farfars och farmorshem i
Pelleliden i gamlaMölndal. Söndagsmid-
dagar och julmiddagar framstår i ett för-
klarat skimmer.

■ Numera köper man
många matvaror mer eller
mindre färdiga, men så var
det inte förr. Då lade hus-
mödrarna ner ett stort och
långvarigt arbete på snart
sagt varje maträtt. Mycket
arbete hade man, men
många minnen blev det.
Gunnar ochOlof har skrivit
ner en släktkrönika som
bakgrund till romanen ”Att
öppna ett fönster mot dåti-
den”, skriven av deras far
Sven Petersson. De berät-
tar:
Farmor och farfar Pet-

tersson tillbringade största
delen av sitt vuxna liv i
Mölndal, längst i huset vid
Pelleliden, efter pensione-
ringen i en modern etta
längst upp på Åbybergsga-
tan. Amanda dog 1961, Karl
året därpå. Vår fars tid i
Mölndal var barndomen,
ungdomen och de tidiga
vuxenåren. Men Sven Pe-
tersson glömde aldrig sitt
gamla Mölndal. Tvärtom
blev dessa minnen och be-
rättelser en del av vår egen
uppväxt. Många av dessa
uttryck och bilder blev en
del av den språkvärld som
formadeoss.

Litetmengott
Mankanha liteochmågott,
sa han ofta. I barndomen
speglade uttrycket hans
föräldrars förmåga att hus-
hålla, alltid ha god mat på
bordet och inte låta knapp-
hetens knåpande bekymra
barnen. När välståndet så
småningom steg och vår fa-
milj kunde ta del av den all-
männa standardhöjningen
fick uttrycket alltmer iro-
niska övertoner. Man kan
ha lite och må gott, kunde
han säga efter att dukat
fram en måltid när rollen
som köksmästare spelats
upp hemma i köket en ledig
dag. Efter avslutat arbete
skulle den rostfria disk-
bänken skrubbas skinande
blank, ett arv från både

mamma Amanda och sjö-
mannensordningskrav.

Att ”möla”
Barnbarnets tidiga minnen
från Pelleliden präglas av
dofterna, den speciella
blandningen av pappers-
bruk och långkokpå spisen.
Det var i detta kök som
pappa fick inspiration att
välja kockyrket. Flera epi-
soder i romanen kretsar
kring maten i föräldra-
hemmet. Oset av stekt fläsk
på den koleldade spisen
stiger från boksidorna.
Farmors julbord var om-
sorgsfullt förberedda. Ve-
ganismen var inte påtänkt
och det var kryddpeppar
som gällde, inte spiskum-
min eller andra sentida på-
fund.
Mitt på bordet tronade

aladåber, pressylta och pa-
stejer. När pappa senare i
livet med välbehag gnagde
på de inkokta grisfötterna
så var det uppenbart var
han hade introducerats till
denna delikatess. Det var
också vid matbordet i för-
äldrahemmet som han lär-
de sig den njutningsfulla,
men lätt syndiga, sedvanan
att möla, det vill säga att ef-
ter avslutad måltid ta lite
extra av de allra läckraste
bitarna utan att behöva fyl-
la upp med potäter och
bröd.

Matlagningskonsten
Det kan tilläggas att en av
Svens paradrätter som
köksmästare blev en förrätt
med kalvbräss smaksatt
medmadeira och valnötter.
Söndagarna på Pelleliden
var högtidsstunder. Roma-
nen berättar om ”kalvstek,
gräddsås, gurka och potatis
medan pappan tar sin sön-
dagssup”. Romanens hu-
vudperson hjälper intres-
serat sin mamma att laga
brylépudding till efterrätt.
”Om inte du skulle ta och
lära dig till kock”, säger

mamman. Pappa lägger till:
”Mat vill folk ha i alla tider.
Så inte behöver du riskera
att bli arbetslös något me-
ra.”Och såblevdet.
Familjen Pettersson i

Pelleliden hade nära kon-
takt med grannarna, sär-
skilt familjen Holmberg
och familjen Forsell (Lilly
ochOssianmedsonenÅke).
Åke Forsell var med och

spelade dragspel på Nisses
ochSvenskombinerade50-
och 60-årskalas 1978, som
firades ombord på en för
tillfället chartrad skär-
gårdsbåt, Styrsö.

Karl ochAmandaPetterssonpåäldredagar.

Grannarnas fest i trädgården.
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KYRKOR
KÅLLERED

KÅLLEREDSFÖRSAMLING
Kålleredskyrka
Sön 21/7 kl 15-18Guidning avKål-
lereds kyrkamedkaffeservering.
Guide: StaffanBjerrhede
Sön 21/7 kl 18Gudstjänst, Inge-
gerdBlom
Tis 23/7 kl 19Musik i sommar-
kväll. Joel Bergström, orgel och
piano

LINDOME

LINDOMEFÖRSAMLING
Lindomekyrka
Sön 21/7 kl. 10.00Gudstjänst,
Leitzinger.

Församlingscentrum
Tis 23/7 kl. 12.00Sommarcafé&
middagsbön, Leitzinger

ÖVRIGAKYRKOR
Johanneskyrkan i Lindome
Sön 21/7 kl 19.00Sommarkväll i
Johanneskyrkan

MÖLNDAL

STENSJÖNSFÖRSAMLING
Stensjökyrkan
Sön 21/7 kl 10Högmässa, Inge-
gerdBlom
Ons 24/7 kl 12-14 Stensjöträffen.
Andakt, lätt smörgåslunch och
samvaro

Fågelbergskyrkan
Tors 18/7 kl 12-14 Fågelbergs-
träffen. Andakt, lätt smörgå-
slunch och samvaro

Lackarebäcksäldreboende
Sön 21/7 kl 14.30Gudstjänst

Brostugan,Gunnebo
Tis 23/7 kl 18-20Musikcafé vid
Brostugan. Kärlek och ohyra. Ett
musikaliskt äventyr bland folk-
musik och visor. Fornfela - Kristin
Svenssonmedmedmusiker.

FÄSSBERGSFÖRSAMLING
Fässbergskyrka
Stängt för renovering, guds-
tjänsterna firas i Fässbergs för-
samlingshem.

Fässbergs församlingshem
Tors 18/7 kl 11-12.30 Sommarca-
fé.Musikunderhållning: A tribute
to Jussi Björling. ArneMurby, pi-

ano ochOlof Söderberg, sång.
Café från kl 11,musikunderhåll-
ning kl 11.30.
Sön 21/7 kl 11 Högmässa, Johan-
nesBörjesson
Ons 24/7 kl 09Mässa
Ons 24/7 kl 09.30Kyrkfrukost.
Gemensam frukost eftermor-
gonmässan, sombörjar kl 09.

ÖVRIGAKYRKOR
Pingstkyrkan
Sön 21/7kl 11, Cafégudstjänst
medUlla och Ivar Gustafsson.
Sång&musik avKennert Orlenius
m. fl.

Ons 24/7 kl 19, Bön i kyrkan

Bifrostkyrkan
Sön 21/7 kl 10.15 Bön, kl 11.00
Gemensamgudstjänst i Pingst-
kyrkan

Frälsningsarmén, Centrum-
kårenHagaMölndal
Kvarnbygat.6,Mölndal.
Sön kl. 11.00Sommargudstjänst
medKris Haliday. Kyrkfika.



Barndomsminnenger glädje
Barndomsminnenagerofta
glädjeåtdemsomminns. Sven
Pettersson skrev sin självbio-
grafiska roman”Att öppnaett
fönstermotdåtiden” (tryckt
2018) för att återvända till sin
barndomsvärld.

■ Hans söner Gunnar och Olof
kommer ihåg att fadern och hans
bröder blommade upp, när de
började berätta barndomsmin-
nen. Pappans bok är en blandning
mellan fiktion och verklighet och
i en släktkrönika, som en kom-
mentar till boken, skriver brö-
dernaGunnarPetterssonochOlof
Petersson:

”Av de jämnåriga i Kvarnbyn
var det Börje som stod pappa när-
mast. Han spelar en viktig roll i
romanen. Av manuskriptet fram-
går att pappa var inne på att kalla
honom ”Bror”, men stannade för
”Björn”. Det som står i boken
stämmer med vad pappa berätta-
de. Sven ochBörje varmycket nä-
ra vänner och när Börje dog ung i
en lungsjukdom så tog pappa det
myckethårt.
Annarsfannsdet intemycketav

tragik eller ens ledsamheter när
pappamindesdet gamlaMölndal.
Tvärtom åtföljdes berättelserna
ofta av skratt, särskilt när de tre
bröderna träffades för att jämfö-
ra, och vid behov förbättra, de
gamla historierna. Övriga famil-
jemedlemmar reducerades till
åhörare, eller på sin höjd sufflö-
rer när händelser återberättades
med luckor eller i alltför fantasi-
fulla versioner.

Motorljudanalyserades
Eftersom den tiden saknade nu-
tidens medicinska och psykolo-
giska behandlingsmetoder så ha-
de en del av grannbarnenmer på-
tagliga, vadman i dag skulle kalla,
funktionsbegränsningar. En av
småpojkarna hade uppenbara
problemmed talapparaten så han
var oftast tyst. När han någon en-
staka gång försökte att säga något
blev det bara en serie nasala vo-
kaler.Engångutbrötplötsligthan
mednågot i stilmed ”e a e aa å eu-
ae”. En av hans närstående för-
klarade att han ville meddela om-
världen sin sensationella upp-
täckt: ”Det satt en skata på sket-
hustaket.”
Uppenbarligen mindes pappa

Kvarnbyns ljudmiljö på 1930-
talet. Nuförtiden låter alla bilar
likadant, kunde han säga. När jag
var liten, fortsatte han, kunde vi
stå uppe i backen och tävla om
vemsomförst hördevilkenbil det
var som var på väg. Fast den bil
som kvarnbybarnen beundrade
mest var den gamla brandbilen,
Tidaholmaren, som också figure-
rar i romanen. Där nämns också
ordningsmaktens gamla Dodge,
bemannad med vaktstyrkan med
Brålandaskräcken i första ledet.

Svagagengasaggregat
Andra världskrigets avspärrning
ledde till extra bekymmer. Gamla
torget var till trängsel fyllt av bi-
lar som inte orkade uppför den
branta, snösörjiga backen, skriver
Sven i sin roman. Gengasaggre-

gaten gav inte kraft nog. Sotiga
och svärande samlades förarna
med sina fordon efter oljeslage-
riets fabriksvägg för att dryfta
möjligheten att besegra en av lan-
dets brantaste lider, den ökända
Kråkan.
Romanen skildrar ett nazist-

möte på Gamla Torget. Det har
uppenbarligen verklighetsbak-
grund för det berättade han om
flera gånger. Vad som inte finns
med ibokenär enepisodnär enav
brukets stadiga arbetare upp-
täcker sin egen son bland de fju-
niganaziynglen.Pappangår fram,
griper pojken i hampan och leder
hemhonom.
Från skoltidenberättadepappa

om två magistrar som hette
Flodén och Larén. I denna utan-
tilläxornas tid skanderadebarnen
taktfast: badar du i floden så bli-
verdu la ren.

Osthyvel ochkniv
En skolresa gick till Stockholm.
Tydligen var det tågresan som

gjorde starkast intryck på Sven.
Uruguays fotbollslandslag befann
sig på samma tåg. Några avMöln-
dalspojkarna stannade fascine-
rade utanför en kupé där några av
spelarnadeladeenmåltid.Detvar
första gången som pappa upp-
täckte att man inte behövde ost-
hyvel utan kunde skära bitar med
kniv. I vår familj frågar vi därför
fortfarande om man vill ha osten
hyvladeller ”uragaj”.”

Romanen ”Att öppna ett föns-
ter mot dåtiden” (tryckt 2018)
finns tillgänglig ävenpånätet.

Utsikt överPelleliden (NorraForsåkersgatan) från familjenPetterssons lägenhet.

SvenPeterssonmedsinkamratBörje, somharkommitmed i romanen.
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Uppbördsmannensbetydelse
Att få träffa sina förtro-
endevaldaoch fackföre-
ningsfunktionärerbety-
dermycket för samman-
hållningen inomfolkrö-
relserna, påpekarbrö-
dernaGunnarPettersson
ochOlofPetersson i da-
gensartikel.

■ Detta påpekande är vik-
tigt och borde tas upp även
i våra dagar, då både folk-
rörelser och företag före-
drar att ”kommunicera”
med medlemmar och kun-
der genom utskick och
hemsidor. I våra dagar
tycks både folkrörelser och
företag vilja ha så litet som
möjligt med folk att göra.
Dennasträvanatt fjärmasig
ifrån folket kan mycket väl
leda till att man förlorar
kontakten med dem, som
man vill vinna. Bröderna
berättar i en släktkrönika
vidare om fadern och hans
kamrater:
”Sven och hans jämnåri-

ga hade inga fritidspro-
blem. Vinterutflykterna till
Stensjön finns med i roma-
nen och om brottningen
och löpartävlingarna kun-
de han berätta. I sportens
värld var de både deltagare
ochåskådare.
Den lokale fotbollsido-

len, högerinnern som ham-
nade på dekis, finns med i
boken och har uppenbarli-
gen verklighetsbakgrund.
”Var hänger brottarna av
sig?”, kunde pappa utbris-
ta” med mörk röst och imi-
terade de starkaste med-
lemmarna i brottarklub-
ben, när någon var alltför
övermodig inför enkamp.
Och de unga idrottarna

från Mölndal skojade långt
efteråt omhur en av de gäs-
tande motståndarna hög-
tidligt, för att inte säga hög-
färdigt, hade presenterat
sig med en sirligt utsträckt
hand: ”Klang,Örgryte”.

Västernfilmerochdragspel
Den store västernhjälten
under matinéerna på bio-
grafen Röda Kvarn var Ken
Maynard. Det förklarar ut-
ropet ”kimmajna”, som
brukade beledsaga pappas
försök att skjuta låtsas-
pickadoll när vi lekte indi-
aner ochkobojsare.
En stor händelse var

dragspelstävlingen i Fol-
kets Hus. Calle Jularbo ha-
de tagit landet med storm
medAvestaforsensbrus.En
ung kortväxt deltagare,
närmare bestämt Pose-
Davids pojk, försvann bak-
om det stora dragspelet,
bara händerna och benen
syntes. Men så kikade kil-
len fram och annonserade:
”Kvarnfallets brus – egen
komposition”.

Avgiften samlas in
Att det fanns en nära kon-
takt och stark samman-
hållning bland arbetarna
och grannfamiljerna vitt-
nar både romanen och be-
rättelserna om. Att vara
med i facket var en själv-
klarhet.
Denpolitiskakartanöver

dåtidens Sverige visar
Mölndal i rödaste rött.
Pappa berättade hur fack-
föreningens kassör vid var-
je veckas slut gick från hus
till hus för att samla in
medlemsavgiften. Det blev
också ett tillfälle att förhöra
sig om hur det stod till, om
frun mådde bättre och hur
det gick med barnen. Den
tidens folkrörelser byggde
på en nära personlig kon-
takt mellan ledning och
medlemmar.
Postgirot kom sedan som

en arbetsbesparande tek-
nik som gjorde att med-
lemsavgifterna kunde be-
talas in på ett enklare sätt.
Det kanske var postgiro-
blanketten som blev början
på slutet av folkrörelse-
Sverige.

Många smeknamn
När vi nu i efterhand läser
romanen känner vi igen åt-
skilliga episoder och detal-
jer. Från Papyrus mindes
han sin fascinerande be-
undran för sortererskorna
och räknerskorna, som
graciöst ordnade pappers-
arken i exaktabuntar.
Arbetskamraterna gick

under namn som Kalle på
vinn, Travarn, Travarns
Emil, Travarns Gerald, Ry-
ens Hjalmar, Hälasena, Bla-
rens John, Bläckas Harry
ochBläckasTherése.
Minnena från det gamla

Mölndal förblev starka ge-
nom hela pappas liv. Hans
roman levandegör händel-
ser, ljud, dofter, uttryckssätt

och synintryck från Pelleli-
den och dess närmaste om-
givning.”
Sven Pettersson självbi-

ografiska roman ”Att öpp-
na ett fönster mot dåtiden”
finns tillgänglig även på
nätet.

Utsikt överPelleliden (NorraForsåkersgatan) påvintern.

Att varamed i fackföreningenvar en självklarhet. Som
pensionärerblevmedlemmarnahedersmedlemmar.Med
hjälp avdettamedlemsbevis, bilden till vänster, harKarl
Petterssonblivit hedersmedlem.
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KYRKOR
KÅLLERED

KÅLLEREDSFÖRSAMLING
Kålleredskyrka
Sön4/8 kl 18,Mässa, Ingegerd
Blom.
Tis 6/8 kl 19,Musik i sommar-
kväll. ”I ljuv ochdjärv folkton”.
ProgrammedviolinisternaAnnie
GunnarsonochAmelie Evmark.

Kållereds församlingshem
Tor 1/8 kl 11-12.30, Elvakaffe.

LINDOME

LINDOMEFÖRSAMLING
Lindomekyrka
Sön4/8 kl 10, Gudstjänst, Lo-
krantz.

Börjesgården
Sön4/8 kl 16, Friluftsgudstjänst,
Lokrantz. Hällesåkers spelman-
slagmedverkar.

Församlingscentrum
Tis 6/8 kl 12, Sommarcafé och
middagsbön, Lokrantz.

ÖVRIGAKYRKOR
Johanneskyrkan
Sön4/6 kl 19, Sommarkväll i Jo-
hanneskyrkan

MÖLNDAL

STENSJÖNSFÖRSAMLING
Stensjökyrkan
Sön4/8 kl 10, Högmässa, Inge-
gerdBlom
Ons 7/8 kl 12-14, Stensjöträffen.
Andakt, lätt smörgåslunch och
samvaro

Fågelbergskyrkan
Tor 1/8 kl 12-14, Fågelbergsträf-
fen. Andakt, lätt smörgåslunch
och samvaro

Lackarebäcksäldreboende
Sön4/8 kl 14.30, Gudstjänst
FÄSSBERGSFÖRSAMLING

Fässbergskyrka
Stängt för renovering, guds-
tjänsterna firas i Fässbergs för-
samlingshem.

Fässbergs församlingshem
Tor, 1/8 kl 11-12.30,Enkelt som-
marcafé för oss somär kvar i stan
Sön4/8 kl 11, Högmässa, Johan-

nesBörjesson
Ons 7/8 kl 9,Mässa
Kl 09.30, Kyrkfrukost. Gemensam
frukost eftermorgonmässan,
sombörjar kl 09

ÖVRIGAKYRKOR
Pingstkyrkan
Sön4/8 kl 11, Gudstjänstmed
predikan av Inger Rosdahl.Sång
ochmusik avOla Edström.
Ons 7/8 kl 19, Bön i kyrkan.

Bifrostkyrkan
Sön4/8 kl 11, Gemensamguds-
tjänst i Pingstkyrkan

Frälsningsarmén, Centrum-
kårenHagaMölndal
Husargatan 1, Göteborg.
Sön4/8 kl 11, Sommargudstjänst
medAlejandroGallardo. Kyrkfi-
ka.

ArkenFolketsHusMölndal
Sön4/8 kl 11, Gudstjänst, Ann-
Shristine Lindström.


