
Funderingar kring en 55-årig mantalslängd, av Helge Holmstrand, Fullösa, infört i NLT 19770311, 

avskrivet av Bengt Sj. 20100327. På mitt skrivbord ligger en mantalslängd för Fullösa socken av Kinne 

härad och Skaraborgs län. På sista sidorna i längden står ”Forshem den 15 december 1922, Oskar 

Nelson, mantalsskrivningsförrättare. Magnus Hermansson, kyrkoherde, Gilbert Andersson, Albert 

Carlsson, kommunalombud”. På nästa sida står ”Granskad den 14 mars 1923 Magnus Hermansson, 

kyrkoherde. Bestyrkes å tjänstens vägnar Oskar Nelson” Det är med stort intresse man vänder de 

gulnade bladen för att läsa ut ett och annat ur längden. Vi kan ju börja med antalet mantalsskrivna 

personer i socknen. Det var sammanlagt 852 personer. Av dessa var det 517 som hade att erlägga 

mantalspenningar. Det fanns sådana på den tiden. Av dessa 517 personer var 267 av mankön och 

250 av kvinnkön. (Vi använder här längdens beteckning). Så fanns det 53 som av särskilda orsaker var 

befriade från erläggande av mantalspenningar. Här var det 17 av mankön och 36 av kvinnkön. I 

socknen fanns 282 som betecknas som underåriga, därav 141 mankön och 141 kvinnkön. Det finns 

också antecknat att det fanns 9 stycken inskrivningsskyldiga värnpliktiga. Det är många välbekanta 

namn som man möter, då man vänder bladen i mantalslängden. Många personer som för länge 

sedan är borta. Det är en mängd uppgifter man kan hämta. Namnen på jordboks- och 

jordregisternamn. Personernas titel eller yrke och på vilket registernamn de är skrivna och 

naturligtvis födelseförsamling och födelseår och datum. För de nyinflyttade anges också närmast 

föregående mantalsskrivningsort. Vad som kanske slår en mest vid läsandet av den gamla 

mantalslängden är den stora förändring som skett beträffande olika yrkesgrupper och hur många 

personer som var skrivna på en viss registerenhet. Det var helt andra förhållanden då mot vad nu är 

fallet. Låt oss taga ett par exempel, Gössäters station t.ex. på denna enhet var skrivna 34 personer. 

Då är medräknade alla yrkesverksamma vid Gössäter, Stampen, Kärrgården och KinneMalma samt 

deras familjemedlemmar. De anställdas antal var 12 och övriga alltså 22. Ett annat exempel är 

Gössäter Överstegården. Enligt mantalslängden ägdes då denna gård till 3/8 av friherrinnan Louise 

Klingspor på Råbäck och till 5/8 av Skånska Cementaktiebolaget. På detta registernummer var då 

skrivna omkring 200 personer. På Måns Jonsgården alltså Malma gård var antalet 28. På Kållstorp 

Nolgården fanns det 10 personer och på Kållstorp Millomgården 9. Det är också intressant att se vad 

folk hade för sysselsättning i Fullösa på den tiden. Vilka yrken som var representerade, hur många 

som arbetade inom ett visst yrke. Man kan också tydligt utläsa hur arbetslivet har förändrats. En del 

yrkesgrupper har alldeles försvunnit. Allt är väl beroende på den strukturrationalisering som ägt rum 

och även Fullösa har berörts av detta. I en del fall på ett mycket påtagligt sätt. Enligt mantalslängden 

fanns det 35 kalkarbetare och kalkbrännare och åtta stenarbetare. Nu finns det väl knappast någon 

av dem verksamma i yrket. Stenindustrien och kalkbränningen var jämte jordbruket basnäringar på 

Kinnekullebygden. Torsbergs stenhuggeri är väl nu det enda stenhuggeriet på Kinnekulle. Det ligger 

vid Skagen. Det stora stenhuggeriet var ju Gössäters mekaniska stenhuggeri som började sin 

verksamhet redan 1877. Ägare var då L W Kylberg och hans bröder. Byggnaderna finns ännu kvar. I 

byggnaden med en vacker trappsteggavel mot vägen arbetade bl.a. Sanfrid Hwass som smed och 

montör. 1951 upphörde all verksamhet vid Gössäters stenhuggeri. Under de sista åren före 

nedläggningen bröt man ut sammanlagt 383.000 ton sten. Det mesta blev till skärv. I den nyligen 

utkomna boken ”Kinnekullebygd” finns ett mycket läsvärt kapitel om stenindustrien på Kinnekulle. 

Där finns också ett avsnitt som handlar om Gössäters mekaniska stenindustri. Kalkbränningen på 

Kinnekulle har gamla anor. När man började att bearbeta kalkfyndigheterna är inte känt. I boken om 

Gudhem kan man inhämta intressanta uppgifter om kalkbränningen på Kinnekulle. I detta 

sammanhang nämnes på flera ställen Fullösa. Både Skånska Cement AB och Kinnekulle Kalk AB hade 

kalkugnar inom Fullösa. I detta sammanhang kan det vara värt att minna om en annan industri varom 



mycket lite är skrivet och det är framställningen av olja ur alunskiffern på Kinnekulle. Här kommer 

Gössäter med i bilden. Redan i slutet av 1890-talet började man att framställa olja ur skiffern. Det var 

den redan nämnde L W Kylberg, som påbörjade denna verksamhet. Det påstås att han lyckades få 

fram olja, men att man på den tiden inte kunde rena densamma. Projektet lades ner. Men under 

första världskrigets tid kom återigen oljeutvinningen att bli aktuell. Vi minns nog alla som var med på 

den tiden namnet ”oljekoken”, så kallades det bolag som bildades. Just då var det en livlig 

byggnadsverksamhet i Gössäter. Det byggdes ett flertal hus. Mycket folk kom dit. Men det hela rann 

ut i sanden. Detta berodde på många orsaker. Det blev strejker och antagligen var det dåligt med 

planeringen, det hela slutade vill jag minnas med konkurs. Hus såldes och utrustningen såldes på 

auktion. När det hela slutade, hade man dock kommit så långt att man skulle börja med hela 

oljeutvinningen. Många av byggnaderna finns ju kvar men användes för andra ändamål. Under andra 

världskriget kom oljeutvinningen i gång igen men nu i KinneKleva och under helt andra 

förutsättningar. Det skulle vara intressant med en utförlig redogörelse för oljeutvinningen på 

Kinnekulle. Men låt oss bläddra vidare i längden. Kalkbränningen och stenindustrien ägde ju rum på 

Kinnekullesluttningen. Öster därom ligger slättbygden kring Svartån och Sjöråsån eller vilket namn 

man nu ska använda. Det fanns 25 drängar; därav 16 statdrängar och 8 som bara kallades drängar. 

Det fanns också 25 personer som har beteckningen hemson. De allra flesta av dessa arbetade 

troligen inom jordbruket. 25 personer betecknas som arbetare, 8 st kallas arbeterska och 6 

tjänarinna. Det fanns 12 torpare. Här möter oss ett intressant kapitel. Många torp finns väl kvar, men 

många har försvunnit. På många håll i länet håller man på med torpinventering. Uppgifter om platsen 

ifråga samlas in. Så sätter man upp en tavla på platsen. På tavlan skriver man in namnet på torpet, 

dess siste innehavare och om denna flyttade eller avled. Alla dessa uppgifter har ju ett 

kulturhistoriskt värde. Man kan komma fram till en gammal igenväxt odling. Trampar på en 

mossbelupen och nött trappsten. Det finns rester av en spismur, en och annan tegelsten ligger kvar. 

Runtom på den gamla tomten står några syrenbuskar, några bärbuskar och kanske ett mossbelupet 

knotigt fruktträd. I utkanten av tomten finns en igenrasad källare. Här står man och tänker, man grips 

av något som inte kan tolkas i ord. Här har rått liv, här bodde folk, kanske en hund skällde och en katt 

solade sig på trappsteget. En del torp har blivit fritidshus och marken hålls öppen. Kanske torpets lilla 

åkerlapp har blivit trädgårdsland. Den lilla steniga vägen till torpet hålls öppen. Fåglarna i träden och 

buskarna kvittrar, torpet lever kvar men på annorlunda sätt. Det fanns fyra skomakare, fyra 

handlande, tre skräddare, två murare, fyra snickare, två trädgårdsmästare, tre mjölnare, tre målare, 

tre smeder, tre banvakter, fyra lärare m.fl. Det fanns flera yrken som bara hade en utövare. Det 

skulle bli en ganska lång lista, om man skulle räkna upp alla yrkesutövare inom Fullösa socken då i 

början av 1920-talet. Det får emellertid anstå. Så mycket kan dock konstateras, att yrkeslivet var i 

stort sett mycket väl utvecklat. Det fanns fyra affärer, det fanns ett flertal hatverkare av olika slag. 

Det var många som arbetade i jordbruk och binäringar. Antalet traktorer var ett minimum, i stället 

fanns det massor av arbetshästar. Under somrarna betade många kor och ungnöt på vallarna. 

Mjölken kördes till mejeriet, det fanns ju tre mejerskor. Nu är yrkeslivets område ett annat. En affär i 

hela socknen, många service- och hantverksgrupper har försvunnit. Men kommunikationerna har 

förändrats. På varje gård finns en eller två bilar och traktorer. Busslinje går genom socknen. Inga 

järnvägsstationer. Inga skolor. Men så har också befolkningens antal markant minskat. Det finns väl 

inte mer än omkring 400 personer i hela socknen. Strukturrationaliseringen har gått hårt fram över 

den lilla fina socknen Fullösa. HH 


