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Mölnbo sarrhreille

under gångna år
t-1

Förord.

Inför l\ölnbo Folkets Parkföreni:rgs stundande 7O-årsjubilqrm
var vi någr:a som beslutade oss för att försö<a dokunentera
foreningens historja. I\'len i ljkhet med många and::a folkröre1seföreningar var pr:otokoll och anteclcningar försrrunna. Detta
gjorde

att

den påbörjade studiecirkeln upphörde

att

fungera.

fortsatte dolurentationen, utr4nuntrade av styrelsen
eh ABF var I€rl Erik Fredriksson och Eric D{ygren.
När vi nu irverlåinnar vårt arbete till ABF och våra läsare
för bedönnirrg, gör vi det j- fönrissni-ng att vi försöst efter
De sonr

vår fönnåga beskriva förenirgen lbfrrbo Folkets Park, sanhåillet
octr dess nåirirrgar.Vår förhoppning är att det ska vara till
glädje för r:nga och galnla mclnlcobor octr att någorr läsare av
detta håifte beslutar sig för att göra en ny octr bättre utgåva
av beskrivning av l{ölnlco sanhåille ned försrnrnrn aröetsplatser
och en dokunentation av Folkets tfus gerrcrn åren.

EN.

MöInbo Folkets Hus

Under ledning av Linus Ek och 0skar Johansson inköptes en tomt av
Mälarprovinsernas Egnahems AB för 600:- den 1J/1O 1916. Nu hade
föreningen 4 1O2 n2 råmark att bygga på, men inga pengar och ringa
kunskap om planering och ekonomiska }ösningar, men en bergfast tro

på framtiden för ett hus på tomten.
Huset var en nödvändighet för det fackliga och politiska liv som då
IokaIt hade större betydel-se för människornas välfärd i Vårdinge
socken.

I Länsstyrelsens föreningsregister från den 5 augusti 19 i I finnes
den första styrelsen och bestod av Linus Ek, Johan Lind, Sven Stolpe,
0skar Johansson samt Arvid Lindkvist.
Dessa utgjorde också byggnadskommitt6 med ansvar

för att skaffa

pengar och organisera byggandet som var Lakstol-sfärdigt 1922.
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Föreningen Folkets trclrk
i Mölnbo
utan personlig ansvarighet
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Amatörbeater i Fol-]<ets Hus slutet av 20-talet.

frr hustru på a.zbet-alnirrgr heter pjäsen

sorn franrförs AV

två broder il<, Viola Nordkvist, Alvar Gustavsson
..{
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Foto

tilliör

Grer-a Artclersson,

dotter tj-ll toryaren på bilden

Alvar Gustavsson.
Det pågår nattr:tstillning i Folke+'s Hus, dåirav del<oren i
ba.l<gn:nderr på bilCen.

tl.

lnbokvirrLt:tleri, l'oto 1'rån 1c)2r, taqi t i pz,trken nrt'il { .:stkr;tnntil-terade
Dess:i parkfcslt-'r var enda inkomster Folket.s llu:; haC..,';ch skulIe r'äcka
t i ll r'äntol pi, 1än samt amorLerinrlar or,'tr dlLf'L av litr;.i.
l',1ii

NcLtot irV L-n Jördaqs- och sLindaqsfest v.r ca

.-<tl0

l<rrinor

jkr,:n, med f iol Åke Lindholm, trummor Algot AncJersson, dragspel
Kr-rrt Andersson, banjo Eskil PeLtersson.

i,lus

lrestkommitterade, l"rån vänster makarna Nilsson, GreLa Widnrark,
ALvar Gustavsson, Karl Lindholm, Rickard Melin, Nils Holmberg, llugo
Jolransson, (mannen bakom dragspelaren okänd), Nils tk, Linus Ek,
Manf'red Andersson, Greta Lindholm, Gudrun Andersson samt Axel Eriksson.
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Det-a är en bild. från Mölnbo Folkets hus på Jo-ta1et, då man
samlades i de relat:-vt nya lokaferna vid fester och arrange-

arbetarrörelsen i bygden. Eetta är en julfestt son
arrangerades av i,lölnbo Ärbetarekommun, MöInbo soc. dem. Kvin-

mang inom

nokl-ubb och

SSU,

lenna traciition ned

genenss:llna'

har levat k.ra: ulider

al,

fester inon arbetarrörelsen

l-a årtiovirien sedan dess, men under 70-

taiet oeh 80-ta.: et har f ijrärrcir:ingar skett, viLket g;ort att
traoitionen

i. viss i:rån br:'u.iits"

iiånga käncia

ar:s

i!;*'err, :li r.ns meil på f o to t

,

6.

Luciaf-est. i Folkets

Foto Från 19lB

Hus

och solidaritet meIlan Socialdemokratrska föreninqen,
Kvinnoklubben och SSU var tidigt mycket storL.

Cemenskal'r

var välbesökta och underskred sä11an ett
50-t.al personer. Vid utflykter och resor var det inget problem
att fylla en buss med medlemmar.0m detta berodde på större
sammanhål1ning eller viljan att bry sig om varandra, är lnte
lätt att sia om. Ett tror jag dock är klart, de nya massmedia
vi begåvats med har inte fört oss närmare varandra, men vi
l<anske lär och vet mer på qott och ont.
De qemensamma möt.ena

I

ucia

l-1e1n;z

Pettersson

7

PensionärsE),mnastik

i

Mölnbo Folkets Park

foto från

1960

Dora Gustavsson var alltid err duqlig och pålitlig medarbetare för
MölnbogymnasLiken. 0ckså r,älutbjldad i olrka kurser med meriterad
utbildnirrg på Lillsveds G),mnastikhögskola.

Irån vänster Dora Gusl,avsson, ledarr:, Ingeborg Eriksson, Anna Pettersson. lngebcrr; Zeil-erva,l.1, [1sa Jansson, Airna larsson, i:,lsa Gust.avsson, l-Janna [:r,iksson, MärL.er I alri6rr, Hr]rna .lohanssori sarnL lli]ttta Karlsson.

8.

Nils

r.l''r

Holmberg

i 1982

Nils Holmberg var den som under näst.arn 5l'l eir äqnirclc s;.itl- intlr-r;:ri- i:l lrii l;lödja
Folkets Hus i Mölnbo. Han ingick r styrelscn 1f)26 urrcjc-r'('n ri\,'ar iiri i lr:irj(its
historia. Tillhörde den sedan fram tj1.l 1959. If'ter ctl rr1:pchi'rii iric,,,ir:rrr re-

visor i föreningen
fram till sin avgång 1 978.

Nils gifte sig
1929 ned Lisa.
Dessa ägnade se-

dan tillsammans

all fritid ti]l
föreningsverksamhet för
kommunens

bästa.

tillhörde
fullmäktige i

Båda

såväl

kommun

som kyrl<a och

var också

med

i

beredninqar
av ärenden i
nämnd och råd.

Nils ledde den
soc.dem arbkommunen några

år

samt. Lisa

Kvinnoklubben.

tillhörde
a]lt.id det inre

Båda

garde som hade
förtroende och
respekt med ett
ödmjukt uppträdande.
Ni.ls hedrades 1982
med pion järnål-en för

stor sorg

sitt

lämnade han oss

1ånga och f,ört- järist f,ul La arbe,Lc

julaf'ton

i

I r; ikr:

i

1982"

1

Historisk åted)lick på rörenilgen Folkets Park i

l,lolnlco

vid jr:lcileum 4 oktober 1986.
När vi nu träffas för att h@tidlighålla rnirrnet av föreningens tillkomst, sl<alf vi inte glönn'a att huset blev byggt set( år senare'
Färdigt blir aidrig ett Folkets Hus, det står för ståindig fornyelse'
FolketsLrusrdrelsen måste bevaka nya former för förenilgs- odl kulturliv och ticligt planera sila tokaler så att de nya arbetsformerna ges
en chans att utvecklas utan hjlder. Detta mål- har föreningen alltid
haft när deri mefl engagellElng ochr intresse påtagit sig ansvaret for att
goda sarnarbetsförhåIlande ska råda

till

oljka folkrorelser.

Er återblid< på den gångrn verlcsanrreten är oclcså ett otnjukt tad<
från förenirrgen till alla som oegennyttigt arbetat for Folkets Ftus
bästa.

historjk jag gjort utgör llte något o<akt dokunent av verksanLreten då protokcll för åren under 20- 30 och 40ta1et saknas'
Men nred verifjkationer och kassabibkers hjälp samt mila tidigare
samtal- rred Nils Holnberg tror jag att dolcumenterilgen är så riktig den kan bli.
- och jag cj-terar Tage Erlander när han sade, - vi löser dagens
upplifter såimre utan kr.nsl(ap om gårdagen.- Gårdagen är alltid en
del av rnorgorrdagerr.
I

den

Ljrus El< crb Oskar Jokransson en tomt av
Måilarprcxzjlserrras Eqna Hem för 600 :-, med den fasta föresatsen att
här skall byggas ett Folkets Hus för ortens mötes- och föreni-ngsliv.
Ivlen nen var åind.å lite försiktig att retfan från början tala aIIt för
höqt drl clessa planern at-.t köpa. en tcrnt för att bygga ett hus för
för-följrla tarkar var något oerhört. Aff.ären gjordes dåirför upp mecl
Den 13 olstober 1916 köpte

Ek och

OsJ<a.r

Johansson som kopare"

ttir stod ffan nu med 4i02 krmr rårnark utan e]<onom-i-ska tillgångar' riJtga
kunskap om p-lanelirrg av ett så stort prrcjel<t scrn ett gellpnsamt hus
for föreni:geliv, l4en med en bergfast tro på framtiden och ett Folkets
ttus på tomten,
De bn-rl<arirtressen scrn clå fanns i Vårdlnge kcnurn:n för en sanLlingslokal var av annan karakr-år iin vi har idag,Det fanns flera fackförerringsavdelnilgar varav stenarbetarna den största och mest aktiva'
/0.

var då en stor avdelnJ-ng ljjcsom Järnvägsnannaförbundets avdelning. Socialdenpkratislca Arbetard<omnun rch Slmdikalisterna ropade efter lokal- att tråiffas i. Att fortsätta att tråiffas
herruna hos den som hade största kdcet gicJ< inte lärqre och utonttus-

Även larrtarbetarna

nöten i Lunlcaclcen kunde bjuda på oven:aslcningar.Kata Dahlstrcm var
här i Mölnbo som talare på ett sådant utomhrusnöte, detta höIls då
i slåinten nedanför Godtenplarelokalen. De nåinnda föreningarna liksom
Idrottsföreningen ocfi l,ogen i Möldco var ocJcså de första andelsägarna i den blivande Ftireningen Molnlco Folketspark-

Efter irköpet 1916 låg man 1ågt i några år, men 1919 började verksamheten att ta fart. Tornten röjdes ochr en danslcana anlades i paricen
for att firransiera verksanrhreten och borja betala av på köpesl<illingert
scrn lånats upp. fi föreni-rrg bildades och en styrelse utsågs.Denna bestod av Linus fl<, JcLran Lind, Sven Stolpe, Os)<ar Jchransson samt Arvid
Ljndkvist. Styrelsens första uppgift blev nu att s]<affa lagfart på
tomten i föreningens nam:r samt låna upp pengar for att kunna börja
bygga. Forsätjningen av andelsbevis inJcrjrgade inga stora sunrnor i
kassan då en post på andelar för 50:- ofta ul4delades på eht år'
Dansbanal irkoptes från idrottsfdrenirqren för 200;- sanrt fraktades
tilt pa.rken för uplmonterlng. Stlzrelsen beslöt att dansbanan också
kunde hyras ut till ett pris av 15:- per kväll, men det ville fören.irrgarna ilte betala, så 10:- ficl< räcka.Folkets Park Föreningens
första egne basar i-nJcringade 183:70 på eI lördag och söndag samt
cnrerblirzna vinster för 50:*.
Styrelsen jnsåg nu att ett storre lån måste tas. Ritnirrgar på huset
titl ett pris av 30:- var klara ocJe god<åinda. Anloud på uppförande
var ant-aget av ett bygglag bestående av Ivar Erjksson, Konrad Pettersson, Karl Andersson, SvenAn.lersson samt Herman Jansson scrn anwarig
byggmästare. Dessa erbjird sig att uppföra huset för 10.300:-. Elinstallationerna kunde utför:as av Kjellberg i Gnesta för 130:-.
En styrelse uppfylld av optimisn och framåtanda starbade nu en uppr
låning. Från Landsse]<retariatet Folkets tiuslånefonden lånades 5000 :av R:dolf Regnstrom 2000:- samt av Vårdinge kontrnrn 3000:- och Vår-

dinge Sjuldcassa i500:-.

Äret var 1922, nycket av de förberedande arbetena var redan klara
och redan sanrna år fanns tak over huset och nötesverksanhreten kunde
flytta in i eget hus. Att bygga Folkets ltus hade nu kostat 11.891:men målning och en del konpletteringar återstod.

//

Viljan att få huset fiirdigt hade ö.zerbrr'ggt alla polit.iska nptsät-tningar. hr framsyrrt styrelse var diirför enig att Folkets ltus
hade ansvar för att en bred och var:ierad kultrrrverksantret erbjirds
j huset" Filmen och säIl-sk"apsdans var med från }:orjan. Tarken på
något helt nytt och ovanl-igt var en rnediacentral-, 1923 inköptes en
radioapSnrat for underhållning, men då åinrru inga ordrr,ade progirarTF
tider fanns sål-des den några år senare.
började snart holn sig, rå'intor och amorta:j:rgar kiindes tunga, irr]<omsterna var srnå. l4otsättningar nellan
social-derokrater och syndikal-ister började bli irriterande ocJe en
trotthet hos styrelsen hade helt naturligt infunnit sig. Lånesurrunan
var 10.500:-, i kassan fanns 24281 sarnt. på KF sparkassa 99 öre. Till
Men de e]<oncni-is]<a problemen

rfoa på allt elände kom inte sossarna ochr den sy-ndikalj-stisl<e valctmästaren så bra overens och ilgen vågade åta sig att säga upp honcm.

I detta läge övertal-ades li ils Holrrbeng att losa en ande.I ah gå in i
styrelsen, detta var 1926 ochr Nils blev den som i nära 50 år kom att
stodja Folkets ltusrörelsen.
senare med sig Hoiger Karlsson scrn kassör, kåind för sitt
lugn och pålitlighet klarade han och Nils upp forenirrgens fi-nanser"
Rclrige nsq;h hteckningslån sanrnanfördes titl ett banklån, andelsförsåiljningen Lql fart och parkfesterna på scnunaren gav ett gott oversl<ott I jksom b-iograf o:r.

Nils fick

NlIs ledrring slutfdr:des återstående arbeten rned huset och ute
i parken" Tomten ir:hägnacles ,senare måste staketeb m:t Kvarnvägen
tas bort. för att ge parl<erirqsytrynrne. En tilbyggnad av scen gjordes
1945 samt instrll-ation av ce*r'trai-värne. Brda uppvärmningen var tidigare en iärnkeudn i sal-ongen, Biobesri<arna l.n:nde vintertid vara
ordentligt genon'fn;sna vid förestiliningens sltit. Arbetet ned cerrtralvärnen sarnt installation av värrn:panna utfordes av r\rne Vallenö, SvenErlk Fllgholm och Fienry FrAigren på fritid helt. utan ersättnilg.
Under

En svår brand irr*-äffade 1956, scrn sårråir hade kumat odelägga huset.
Men ett mycl<et förtjänstful.lt jlgripande av Mblnlco Brandkår gjorde

att oet fortfarande st.år kvar. Pärlspcnten i taicet och på läktaren
ljksorn lägenheten var dock förstorda. Vid den senare reparationen
täcktes aJ-I piirlspont. nned rnasonit och irurertaket fick en rund form.
Ornanentslingan med de handmålade fackenblenen tals fram av Pelle
Nygren 25 är efter branden, slilgan fick sedan flera försiktiga
tvättnl-ngar"

/2

NiIs låirn:at sjna styrelseuppdrag och bl-ev revisor. Er
ny styrelse bestående av Karl Jansson, Arne Wallenö, Verner ErikssoD,
Hilner Pettersson och Börje Jansson skulle nu l-eda förenirgen. SuppIeanter var Gote Karlsson, Martin Flinl< och Alfred JoLlansson.
Denna styrelse tillträdde under en offensiv tid då mårga viktiga
reformer kunde genonföras 1 ett sarnhräIle på god titlviixt. Detta
satte också sin prägel på arbetet i forenfurgen. Stora och kostrradskrävande forbåittringar gjordes. Yttertaket togs borb. och ersattes
red nytt plåttak. Vatten och avlopp anslöts till konrurnl- se:rrice,
samtidigt scm nya toal-etter byggdes tilI. De ganrla triibänkarna i
biografen ersattes med stoplnde fåtöljer, som JrrJ<dptes på ett konkursanbud i Nyköping. Biografutmstningen övertogts av föreninngen
från eio Pelle j- FIen, scnn hade haft kontrakt på visnilgsrätten i
Mölnbo. Vid den tiden hade också Sven Erik Wigholm ingått i stlzrelsen.
Vallenö och Wigholm kom sedan att bilda ett radarpar fram till
mitten av 70-talet då nästa föråindring kcrn, dessa två tjl-lsanmans
red fråimst cösta Lundin var initiativtagare tilr fl]rttningen av AIvLSbaradcen till Folkets Itus. Den har dåir blivit ett värdefullt tillskott som föreningsgård, nred studienrm och utrlznnre för ganenskap.
1959 hade

frågar siil<ert hur detta kr-rnde fjnansieras utan att belrova ta
Iån. Jag viII då påstå att utan kcnurn:nsannnnslagningen först med
Jåirna och sedan tudertilje hade allt detta varit en onöjlighet.
l,lan erhöIl konnn:nalt stod i oljka former. Våra beslutsfattare insåg
att en aktiv denxr]<rati kräver tiffgång till lol<aler for männislcorna
att samlas i.
Dsr offensiva tid jag tidigare nännde hade ocJ<så nedfört en föråindring av aktiviteterna i Folkets lfus. De snå fackavdelnirgarna var
var borta, uppslukade av storavdelnJ:rgarna. De politisl<a besluten
och debatterna dåironkring överförda till representants]<ap. Detta
hade också uppniärksanrunats av FTIR som vid kongressen 1976 beslöt
att centralstyrelsen skulle vidta en programrevision. Ett förslag
till nytt program antogs sedan vid 1980 års kongress. Detta handlirrgsprogram är stort och omfattande , Jag slca dlirför endast nåinna
det jag tycker åir viktigast för vår del, kultrrren i Folkets ltus
samt barn och ungdom. I progranunet slås fast:
- Folketshusrörelsen ansvarar for att en bred och varierad
kulturverksamhet erbjuds i Folkets Husert.
- Kcrnrunal-t stiid krävs för okade kulturella verksamheter i
l4an

Folkets

Husen.

/3

- Polketshusrorelserr hivdar att kulturniinnoderna i första lnnd
slcall svara for resurst-illdelningen till kul,tunrerksanLreten
medan verksantretsarsvaret forläggs till
fo.lkrörelserrEls egna
organisatj.oner.
- Folketshusrörelsen har ett särsl<i.lt ansrrar för att filnen
fär: nöta en stor prblik i Folkets Husen.
Gn bar:n oci-r ungdom säqer nran. Folkets Ifus s]<all också vara barnens
och ungdomens hus.
- Iokaler for barn och ungdom - jrrte mjlst för barns verksanhet
slca tillhandahåIlas i- Folkets ltus.

- Vid planering av folketslruslokaler bör häns1.n tas till urqdonrsorganisationernas spec iella önsl<eirål beträf f ande jlrednlrrg och utn:stnirg.
- Nojesverksamhret i alkcLrolfri miljö for ungdcrn eftersträvas.
Redan j-nnan

detta program var antaget hade Björn Erikssonrscm ny
ordförande, börjat arbeta efter dessa riktlinjer. Varnad för kostnaderna med den ökade förslitnjrrgen tror jag att Björn resonerade
pår- sanrna sätt scrn gn:ndaren av RiksorrSanisationen. Il,ans ord varPengarna finns på narken, bocJca dig-.

tid blev styrelsen helt ombildad. Huvudcokföringen
forlades ti1l FI{R i }Ia1lsber"g och ett avtal crn årligt driftbid.rag
samt ett kcmnu.inalt stcrd tiII Bio Kontrast gjordes upp.Låigenheten
fick äniligen en egerr toalett med dusch. PeIIe Nygren sorn vaktnristare anlaCe flera rabatter med prydnadsbuslcar samt snyggade
upp parken. Gamla koket gjordes om til-l masl<jrur:m,det bewåAliga
och otidsenl:i-ga båq1jus i projektorn ersattes nred xenonljus.
Samtidigt skåirktes en ny maslcin från MedborrJarhuset i Stodchol-ur.
Ljudanläggn-'rngen byttes och arbetsrniljon blev nu godtagbar i
Under Björns

nns]<inrunrnet.

Björn måste ai: tirisbrist srrart Iåinna styrelsen och ersattes av
Lars Lundgren son ordförande" Lars är den scrn aflra ivrigast
föIjt upp prcgrammet för barn och r"rngdcrn i Fol,kets Fhrs. Efter
hans forslag <;jordes ett tidigare förråd i föreningsdelen om till
eLt aktivite'Lsn:m" Ldgenheten byggdes crn ti1l föreningsocpediticn
och försringslunktionäreyr Jc"turde nu erbjudas rlzrntiga och åindamålsenliga l-okaler för sin verksamhet" Några träd togs borb for att
förverkliga den gam,la tilnken crn parkeringsplatser runt berget rot
Kv'arnveigen. lJär sectan Folketslfusflaggan kunde hissa på den nyuppsatta flaggstångerr värnde det sicönt i h$rtat.

//

några iir nåimnda fdr sitt arbete i Folkets Ftusn många är det inte.
men de s]<a veta att de har sina nanm ins]<rirma för alltid i det
dokunent som heter andelsboken. A11a som arbetat för Folkets Hus
har givit det hista scrn kan ges inför en uplryifl- trofasthet och
odnjukhet.
MycJ<et återstår att göra. Er planerad om och tillbyggrrad är projeJct*ad den ligger troligen tångt fram i tiden"Nya och kostnadskrävande föriindringar planeras för trivsel och sarmzaro ah verksanhetens fun]<tion. Med vår tro på att Folkets ttus alltid konner
att ledas av &rgliga odr håingivna ruinnislcor ser vi ljust på framtiden för Mölrrlco Folkets ltus.

Eric
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Nygren
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Mölnbo Folkets Hus spelades filmen Rosen irr 1983, under
Staffan Hild$rands reg-i. Hconomjn klarades gencrn bidrag
från Aef', Socialdenpkraterna, Fackföreningar m fl.
Filmen handlar om hur ungdonarna kåimpar för att få ha kvar
sj-tt rivni:rgshotade Folkets Ftus.
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I rrLo I rl,lt Ied8

irrir i'ör'crrtr){jr.il lti lrjurlt;s; lil trrti, l<iiill.itgl
ii\,' I Siltj- t.i.r i t: t arr,, l(r, i I .Jl;han I recinra r.i. "

ntott l,r),r,lLjn i s;1ul,et

i sl<yttel<rcl si:.n:; fijr:;La i-]lrot,oi<oll vitr l( .l i: t.o,lrnilri< I r.årr
i"lii lrrl;rr S K i' nir:el åtr 1lltl5 och bi lr.iarJer 5iiirlcrl-iirrr:; \riist.r'a
5i<;,Ll-ckrets
I

rr I ri-1

L 5iLirierrl ä1.je.
l'lilirrbrr{-örenir)(terl \,al Crj -;taril< orlr lx,rde: niångir qr-rc1ir si..,,'t-tarr, Jcrl-rn Fredmark
lllc-'v'fiirbttrrdsiräst.irti'i:jt,ockhoirris; lärr 19t17, srniL lirei e:l't.er i lJppsaia.
lliirlof Meiin var r.rcl<så en qotl t_aiv,l1n1lsskyLt. och åtc:rfatrins ofta i pris_
I

i s; i c; rrr;r .

1919 Iades föreningen nrlr, men återuppioqs i bcjr.-j arr a\i 40-ta1et och en
t-iy sk.iutbana anlades vlrJ Skogstorp som he_l t byggdes AV frivillig

arbetskraFt.. Denna tcJr:ottsanläqgnrnq iidelades

cjock

AV

andra intressen.
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loqen i Mölnbc av I 0 G T

ioti.

lr,rir l:)[ja

t'r'itl v icl ut.onlhiil;nrijl.c. Derr eqna sanr I inclslrik;ilr.rrr bör.j ade.
trrarr bvclqii 19'l'i och var f'ärdr11 1914, ll.rlcles serlare of'ta av Ioll<:ts;
i)all<f'tjreriirrqen innarr det egna hLtset_ var färdigi.
1 0 G l-lol<alen låg vrd Skoqsi.olpsvåic1en i sluti,rrrrrc;cn f'r'årr Li liv'äqen.
[)crr slrldcs octr b]c,v sedan srr ickclifablik.
l-örst,örcJes vicJ cn [rrirncl 197
[,rttclclt'ztf
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Foto enligt uppqift från

Mölnbo st.ation

1897

stickspår:ei- fram l.ill
mejerrbyqqnarlen. Vidarekan ntan se: telefonstolpar med,ledningar
sonr sedan fort.satte fram tiIl Televillan.
Läqg också rnärke till derr bakersta godsvagnen ti11 höger med sirt
bronskur. I dessa sat-t ciå medf'öljande brotnsare på ång-[okens Lid.
Dessa kurar hade ingen uppvärmning och det. ansågs att åka bromsare
virrtertid, var clen största pina en människa kunde utsättas för.
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Mölnbo Kvarn och

foLo frän

Såg

1926

Mölnbo kvarn har mycket gamla anor och finns omnämnt. r'edan på 1 )00talet som möIla. Kvarnen som brunnit ned t.re gånger genom tiderna
byggdes i tegel 1891 i nuvarande skick. Den putsade t-illbyqnaden
byggdes troligen av Fredmark vid övertagandet 1898 dii l<varnen utökades till tre stenar och turbin för elbelysning anlades. Samtidigt

installerades stålvalsar, detta var avslutat

ffter sjösänkningen

19O1.

intiltiqgande loqe om ti11 såg vilken
Carl Johan Fredmark arrenderade ut ti11 ett Norrlandsföretag, som anlade tre ramar med ångdrift.. Ärsproduktionen var uppe i 125 000 t-immer
samt en omf,attande kolning. Arbetsstyrkan var ca )5 stycken.
1891 byggdes

1919 övert.oq John och Gunnar Fredmark kvarn och sågrörelsen. Äret

innan hade Fredmark avvecklat Mölnbo Marmorbruk där Bröderna Eriksson
handhaft morteltillverkningen sedan 19O4 och startade egen mortelfabrik med 6 anställda.
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Såqarlag i Mötnbo
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I

foto

sät;

f-rån
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Iijrsi-ar rad€rn frårr vanster
Kar

I

Frjk

Karlss;orr

r

Bacl+:rr, John FrerJmark,

Janssorr samt f vert f riksson "K'l as"

retjt'rr i ttik i,ir,rl:lv:i:;r:r 1 'tli;it pr!,itr, ililj.rar I rncjltolm. l(liII Ni tssjon,
i.:t;l Iisl<aisili(rrl ..]iiml kitiii i ''rclrrr;tt'i.,

Ll:.,l<t't,'
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Stabblägqare

i

foto från

Mölnbo såq

vid islossningen och pågick
efter den tiden blev nvsågat virke btått.
Sågningen började

Till vänster Verner frri<sson santt Kalle

f

rarn t

r

1l

m

1916

idsommar

,

Nilsson

1,/

Mölrrbo Konsum

foto frårr

Sjtrldjecirkei i af'färskunskerp lör st.yrelse och
i I olkets Hus.

mecl.iemnirrr

1915

vicl avslul-ning

Sil-tarrde vid bordef fiirt: siåndarro. Arvrd L inel1.
F'r'ärnre raclc.n stående på qolvel_ l'rån väristelr Johartr.lson. Severirr Iriksson,
Iskr] Peltersson, [-vert- Fljetrn. 13rr.keby, l'1ans fk, Hugo .lohansson, Irik
Anclreasson, Alvar Gustavsson, folke 0lsson, Gunnar llel I man.
Andra raden frårr vänster Nils Stolpe, Bertil Jansson,
Albin Karlsson, l'1arry Karlsson, Holqer Karlsson.
Mölnbo Konsumtionsfrjrenirrq bildades i90B på
och räknade vid bildandet JB nredlernmar.

N

j 1s Holmberg,

jnitiativ av Hulda

Holmberg

22,.

Möl

nbo

Marnnorbruk

Omkrlng 1890 upptäcktes den kall<stensiörarrrjer lr-ici i f'örkastni.ngslinjen
som sLräcker s;ig genom hela Vårcjrnqe, de-:nna ii-rnehiijl Ilera metaller såsom silver, bl y och zink.
Det rnest bryt.värda var dock den vackr:rt qriir,lriinir rrtlrrnor som fick
namnet Mölrrbo ITtarmor. Den första srom äqnade s;rr; å1. rrtt bryta och tiltverka nyLtosal<er , f'rärnst. då nrort lar , hade nanrrrct { nt; l und. En mortel
tiIlverkad av honom Ftnnes l'ort larande berrariicl :rv' lioiger Karfsson som
sjä1v började som st.enarbetai'e ,l915 hos l'1ö1ribo Marnrorbruk, då ägt av

Karl Fredmark.
Denna rörelse övert.ogs någr.a år senare av,S I [riksson som varit
verkmästare på marmorbrukeL, t-rllverknrngL.n f'1yt t.acles rru från kvarnbyggnaden tjll en inköpt loge och tomt på andra sicJarr vägen, logen
byggdes om till mortelfabrik och trllverknrrigen:;kötLes av Erikssons
bröder Oskar och Verner. Man var 6 st- anställda frirm till 1934 dä ti]]verkningen minskades ned och de sista åren på 5u-talets början var
Eriksson helt ensam.
Vid den här tiden fanns i lanclert bara två nort-elfabriker, varav
Mölnbornort lar var mest kända f ör s j n f'ornrskörrhet i cJen l jusgröna marmor
de gjordes r. Som en kuriosif-et kan nämnas aLt eit spurtpris i 5 dagars
(troligen 1961) uLgjordes av e1 Mölnbomoltel yicj ankomsten till samhä]Iet.
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']'ort:hiillbt,rgets rttLteuilt

Verner Eriksson -zar und.er en lång följd av år ver:ksam i t4olrrlco
som folkbi-l:1iotd<arie och var en eldsjtil för ABFs studieverksamhet.
For dessa ilsatser erholl Verrrer Soclertil je konrnuns kulturstipendium

år

1972.
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Nedre berget

Bröderna Gustavssons stenhugger i AB var en betvdel s;er f Lr I I
för traktens folk och sysselsatte som rnest 48 anstäl 1cja.

när.

ing

Produkter därifrån levererades til-1 såvä1 husbyggare som stora
offentliga byggnader, Stockholms Stadshus, Slot-te.l och Nordiska museet
är ut.smyckade med den vackra Mölnbomarmorn.
Kumferdt var den sista ägaren som drev brytning r necjre berget och
hade samtidiqt marmorindustri i Glanshammar, sålde sina företag 1966
till Yxhult AB som genast lade ned brottet i Mölnbo.
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0vre herget.

Övre berqrlverksaml're

t

,

frct I er

ss;r,-n

drif'L

f'r'arn

Väst.erås. 5t-artade

t,il1

där sin

1956. Arbel-sstyrkan var

som mesL cir

Förutom ec;i:n brl,tnirrr.; irrritort-eretcles marmor för bealbetning från
Belgierr och ItaLiirr'r si,'itrl- f'råri br.otL irrunr Iandett..
Manne Rersl< i-or-tsaltr: r:f

te:r

ne-'ci

läqqninger.r mecl beställ.nr.ngsarbeten

i marmor sorri s;erli-iri overt-or;r-; ai, Torbjijrn Rask som fort.farande bedriver til iverkniirrlrrir 1,,, unrJerbarrl- r,,ackra prydnadsföremål sarnt
beställni nqirf r irit Im.rr' .
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PersorraI vid [aqernäs

BommuI

lsväveri

f ot.o f ran 19?6

0vne raden vänster:
Anna ( Kocks ) Pet t.ersson, L.sk r I Petterssr-tn, Axel .Jansl;r,n, Rei.nhold
l arsson, Äke L rndholm, Bert r Jansson, Al f Holmberr;. I vr,:rt Andersson,
F-r; ter ( friksson ) tt<löv .
J

l"1i

t-

terrratJen värrst_er

:

[,va (larsson) Park, Tekln (fövgr-en) Andersson. F llen (Skoglund) Andersson,
lorrJis (l indholnr) 01sson, Konstanse AnrJersson?, Strna (Gust-ar,,sson) Skeppström, [1ilma (Lal<e) Het]man, Maja Karlsson, Tl-rea L rndvrst.
Lindre raden vänster:

Asl-rid (Larsson) viklund, Berta Jansson?, Fric1a Eklund, Dora Hedlund?,
f4argareta (lvidemark) Eriksson, Jurlith Anciersson?, Hilda Karlsson,
Väveriet svsselsatte

sonr

mest 42 anstä1lda.
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Mölnbo Bonmul lsv;iiier i

I

ol.o trollqcn fpfip l!29

Viiveriet st:ri'iaiie r;rrr r,'crkr;arrrlrcI I l{ö]rrLro l9?O av l-ai:,i'ikör Ulenius,
inf'lyttad lriiir lrriallrs lvlolkorn riär han ttrliqare clriv'it textiltill.verknirrq. F'agerrras prttciukt.rons; Lirrlurliirci lr.ir<öoter-; t-,ch gjoldes invändigt om
trJ I passande fabiikslokal.
B0 st. vävst.olarr iix-;i-.-rllei'ades sant. rrt.rvirilre för färgnirrq, dressning

och spolning. Spirrriinq av bornull Liil garn q.jr:rdes inte i Fagernäs.
Varje väverska beL llinade 4 r,ävstclar sonr hade ett grqant.iskt format
som f,ran_oår av [trldcn.
l'1a3a Skarrt.s

på brlrjen var en av de 22

satt e ca 40

arr:;

L:i11ia

vå,ir,,erskor pa f,abr:rken som

syssel-

.

2?

Mölnbo Bomullsväveri

f'ot-o f rårr

1910

Ake ulenius r lägqrrrrrrmeL l;rrm iar;ret kallacJes. Prr:dirki-ionen vrcl
f' agernäs var nu bctvfl;1n66,- ut, lrämst klännings;tycl och madrasstyq
s k st3ärnbolster" T j ilverkninq ar,u f ai rdigsydda siardlockar var
också en stor ari-ikel. frr slor dci av t.illverkningen exporterades
ocl<så t j ll andra liinder, ärien u{-anfiir furopa.

rllverknrngen av texti -l ter lades ned 1949, försä1.j ningerr från
lager f,ort-satte dock f ram L t 11 19')5 .
I

dii år'el innarr r nköpt fabr ikerr och bedrev
vid der-r här trden el.ablerad produktion vid Faqernäs"

Ani tc imexbolaqerr l'rade
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Firma Vil flål-öl.ler

Foto frårr

1949

Troliqen sLartade firman srn tillverkninq vid nedtäggningen av
Mölnbo Bommulsväveri och hyrde då övre våningen på fabriken.
Produkl,ionen var madrasser, täcken samt dynor ti11 vilstolar.
Firman ägde:; av lure Berg, Göran Sundsgård sanrt Kalle Jansson.
Då Ture tserg drog siq ur -lades företaget ned 195J.
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Ett bygqlag från

bygc;nadsfrrma

I Eklund & Co under uppförande

av

huset Alldgården 1938.
Firman startades 1920 av David [k]und som snabbt gav firman ett
mycket gott renomme. Stadsmissionen blev en stor beställare och
Eklund fick också fört.roendet. att uppföra såväl- LövsLahemmet som Skarvikshemmet. Som husbyggare sysselsatte f,irman ett 20-tal anställda.
148 överLogs rörelsen av Tore Eklund och 0Ile Tidblad som också byggde
flera skolor ti11 Läkepedagogiska Institutet.

Firman upphörde i rnit.terr av 70-t-alet och t'lölnbo hade åter blivit
en närinq Fatt.rgare, med tidigare nedläggningar hade nu 250 arbetstillfäI Ien försvurin i t .
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Från vänster fvert Eril<sson, murare llellström, Axel Ersson, Göte
Karlsson, Bo Svensson, Ellert Gustavsson, Oskar Karlsson, Tage Gustavsson.
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5t1-l-arrde f-örst-a ratJen f rän vänst
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I

[-riks:r,:;rr. lir'illa von liosen,
röm, orr,l f llugo K:r,'jssori, rr,ice ordf
L)aqnv

Arrdra rirden John iliss, Gr:or'g Lundk,",ist.,

i

A

[Jrnberq, Dav.id Fk]und.

L l,(ar:]sson" Göte Karlsson, Verrrr.-r l.nlarnaricier, lluqo Johansson,
Ll'ik Lindkvist, Benqt Brrr;ersson, Ni i s llol nrbe rq , Å\gne:; Johansson,
Lisa lJol.nrberg"
Ståendt
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I'iölnbobor lurder ,'larl Lindholns I edninr.i.
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Mölnbo pensionärshem invigdes 1950 och

och medvetna förespråkare

var ett resull-at av franrsynta

för en mänskllgare

äldreonrsorg.

Tankarna om behovet av det.La hem väcktes av [1ugo Kar'] ssorr

i

Soc j

al-

demokratiska arbetarekommun samt Lisar llolmberq fråri Kvinnoklubben,
dessa drev också ärendet i nämnd och fullmäktige f-rain lill beslut.

från de inflyttade var också myckel stor. Ingen av dem
hade trott att de skulle få del av en sådan välfärd eFter att tidigare
bott i dragiga och urusl-a statarebostäder. Detta var en lyx som rörde
många till tårar.
Tacl<samheten
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En

träff vid folkets

!fur;

i

Mtilnbo

Foto Från

1950

Ture Rundkvist i sarmr;pråk' nred :ryst-er M ia Götlind utarrf,ör Folkets
Hus. Ähörare är Llellrl []rrst.avsson or:h Karlsson i Karlsro.

Fotot taget vjrJ invignirrr':siriirldaqen av Perrsionärshemmet i Folkets
Hus. Landshövdninc; Iev j1,-;51;1-1 ,'il l rrrrrigninq:italirre.
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