Välkommen till vårt Mölndal

Vi har båda vår bas i Mölndal. Kristina flyttade till
Bosgården för ett jobb på AstraZeneca i början av
2000-talet och blev kvar (även om hon ofta är på
vift). Mikael är en tvättäkta Mölndalsbo, uppväxt i
Bifrost och bor nu i Balltorp med sin familj.

Hoppas att du ska trivas i vårt Mölndal.
Hälsar
Kristina & Mikael
Mölndal september 2021

Det gemensamma efternamnet till trots är vi,
vad vi vet inte släkt (i varje fall inte på nära håll).
Faktiskt träffades vi i verkligheten först efter flera
månaders arbete. Då passade vi på att ta den
gemensamma bilden vid Gunnebo.
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Hundra nedslag
i Mölndal

Att vi började jobba ihop, kan vi tacka Mölndals-Posten för. Mikael hade burit på idén till boken
ganska länge och sökte efter en skribent. Han
läste ett reportage om Kristina i Mölndals-Posten
hösten 2020 och frågade om hon var intresserad
av att samarbeta. Eftersom Kristina länge beundrat Mikaels foton, var hon snabb med att nappa på
idén. Efter ett par videomöten var vi i full gång och
därefter har boken växt fram gemensamt. Mikael
står för foton och Kristina för text, men det är i
högsta grad ett gemensamt projekt.

Varmt välkommen till hundra nedslag i Mölndal.
Vi som skapat boken gillar att utforska natur och
kultur med kamera i hand. Mikael är naturfotograf på heltid sedan 2004. Du hittar hans vackra
foton i många böcker och tidskrifter (hint, hans
foton går att beställa som tavlor). Kristina debuterade 2010 med en reseskildring från Wales. Sedan
dess har det blivit en trave färgstarka böcker med
strövtåg och smultronställen från olika delar av
Sverige och södra Frankrike.

Mikael Svensson (bild)
& Kristina Svensson (text)
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Kulturarv
Under de maffiga ekarna runt Gunnebo jobbar
olika djur för att hålla kulturlandskapet öppet till
gagn för ängsblommor, insekter och besökare.
Mularbetarna varierar från år till år. Det kan vara
nyfikna får, livliga kor eller ståtliga arbetshästar. En del av dem är också ett levande kulturarv,
genom att de är gamla lantraser.
Ardennerhästen Julin på bilden och hans kollega
Umar gladde besökare i många år. Julin ersattes
senare av nordsvenske Daler. Förutom att köra
besökare användes de för att dra timmer ut ur
skogen. Hästar är smidigare och lämnar färre spår
efter sig än skogsmaskiner.
Gunnebo har också haft egna kor av rasen rödkulla. Namnet passar perfekt, förutom att korna
är röda är de en kullig ras. Det vill säga hornlösa, precis som fjällkor. Rödkullan är en gammal
svensk lantras som var nära att utrotas, men har
räddats. Det är en relativt liten ko som fungerar
både som mjölkko och som köttdjur. De är köldtåliga och kan därför gå utomhus året runt. De är
också spralligare än andra kor.
Gunnebos rödkullor och hästar är numera sålda
och istället hyr man in djur under sommaren,
antingen får eller kor av vanliga raser som simmental på stora bilden.
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Följ med på Hundra nedslag i Mölndal för att fira att det
är hundra år sedan staden bildades. Färden går både till
välkända landmärken som Gunnebo slott och mer udda
platser som bästa blåsippsdiket. Du får följa med till de
högsta, lägsta, äldsta och vildaste platserna i Mölndal,
Kållered och Lindome. Bokens stämningsfulla bilder
och underfundiga berättelser kommer att fördjupa din
bild av områdets historia och dessutom ge dig uppslag
till egna utflykter.
Njut av Mikael Svenssons vackra bilder och Kristina
Svenssons underhållande anekdoter. Boken kommer
fördjupa och förändra din bild av Mölndal – samt ge dig
uppslag till egna utflykter.

Långåkersgården

Långåker inramas av Sandsjöbacka naturreservat och Sisjöns skjutfält. Den vandringssugne kan
hoppa på Torrekullaleden som går i en 16 kilometer stor cirkel.

Intrycket av idyll förstärks vid en tur runt gården
som ramas in av nygjorda gärdsgårdar. Bikuporna
står i rader. Det finns sommarblommor både inne
och ute. Sedan 1986 har medlemmarna i Kållered hembygdsförening arbetat för att renovera
och bevara Långåkersgården för att kunna visa
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Mikael Svensson är Mölndalsbo och professionell natur
fotograf med vatten som en specialitet. Hans foton finns
bland annat i böcker om Mölndalsån, Dalälven och Delsjön.
Vetenskapskommunikatören Kristina Svensson har efter
åtskilliga böcker med svenska och sydfranska smultron
ställen nu tagit sig an att beskriva guldkornen på hemma
plan. Hon hittar och förklarar kuriosa du inte visste att du
var nyfiken på.

nya generationer hur man levde förr i tiden. När
de övertog gården var en hel del av byggnaderna
nedgångna, för att inte säga fallfärdiga. Ladan som
står här är hitflyttad planka för planka. Numera
finns här en smedja och ett hus med olika verktyg.

Det första intrycket av Långåker är idyll, vilket är
något av en överraskning. Mitt uppe i allt annat
dyker det upp en lantlig oas. Kontrasten är störst
om man kommer med bil, då gården ligger praktiskt taget inom kastavstånd från de stora köpcentrumen i Kållered.
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Mitt i smeten

Läs mer om oss och boken på vår facebooksida.
Huset rymmer deras huvudkontor. Själva tillverk
ningen sker på fabriker runt om i världen. Det är på
något sätt helt rätt att Essity ligger mitt i smeten,
för deras produkter är centrala i många människ
ors vardag, som toapapper, blöjor och mensskydd.

En av Mikaels paradgrenar som fotograf är att fånga
stadsmiljöer under den så kallade blå timmen. Med
lång slutartid försvinner alla människor och fordon
ur bilden. Men den mänskliga närvaron går inte
obemärkt förbi. Bilarnas strålkastare lämnar glöd
ande streck i bilden.

När Mikael jobbade med denna bild, var det en och
annan av de nästan tusen anställda som undrade
vad det var för filur som stod där och fotografe
rade dem. Var det en företagsspion på jakt efter
hemligheter? Det kom till och med ett par per
soner och frågade Mikael vad han sysslade med.
Förhoppningsvis blir alla glada nu, när de kan se
slutresultatet.

Här bildar ljuskäglorna en cirkel tack vare rondellen.
Den cirkeln harmonierar med den runda bygg
naden bakom. Den har Mölndals mest centrala läge
och är byggd ovanpå spårvagnarnas vändslinga.
När det 25 000 kvadratmeter stora huset började
byggas stod det SCA på det. Sedan dess har skogs
koncernen delats upp i två bolag. Därför är det
hygienföretaget Essitys logga på taket numera.
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