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Gå på ti

Följ den prickade vägen på kartan och svara på kluriga frågor om platserna du passerar.
Start och mål är på Mölndals stadsmuseum.
Ringa in rätt svar.
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Lycka till!

1. I byggnaden där museet ligger idag fanns under 1900-talet vadå?
En strumpfabrik 		

En cykelfabrik

En pappersfabrik

1

2. Ställ dig på bron utanför museet. Framför dig ser du Mölndalsfallen.

12

2

Här har det funnits kvarnar ända sedan medeltiden och namnet
Mölndal betyder Kvarndalen (mölla är ett annat ord för kvarn).
Hur höga är Mölndalsfallen?
34 meter 		

72 meter 			

3

48 meter

4

3. Gå över grusplanen och sväng svagt till höger. Fortsätt

sedan rakt fram på Royens gata. De två stora husen på
vänster sida kallas fabrikörsvillor. Vad gör en fabrikör?
Sjunger i kör

Tillverkar likör

11

4. Sväng in på planen framför hembygdsmuseet.

Det vita huset med röd dörr byggdes åt skotten
John Roy. Vilket år?

1747

1805 		

5

Äger en fabrik

6

1893

5. Gå till parken bakom Royens gård.

7

Det sägs att det spökar här.
Vad kallas spöket?
Svarta damen

10

Vita hästen

8

Röda faran

9

6. Gå igenom parken och ut i hörnet längst bort.
Strax ser du Franckegatan upp till vänster.
Den är uppkallad efter brukspatron
David Otto Francke som ägde flera fabriker.
Han hade ett smeknamn, vilket?
David den Store 		

Kungen av Mölndal

Mästare Francke

n!
Vänd på sida

7. Fortsätt rakt fram. I slutet av Royens gata tar du trapporna ner för Stockeliden. Vad är en ”lid”?
En genväg 		

En backe		

Ett dike

8. Rakt fram ser du nu ett stort tegelhus. Det byggdes i slutet av 1800-talet som Mölndals första, vadå?
Brandstation		Sjukhus 			Skola

9. Sväng svagt till höger och gå neråt utmed Rygatan. På vänster sida skymtar det stora Papyrusområdet.
Här byggs snart en stor stadsdel som kommer att heta, vadå?
Forsåker 			Kvarnbystaden 		Bruket

10. Fortsätt en bit till på Rygatan och titta rakt fram. Vad heter den lilla bron som går från Kråkans krog
över till Gamla torget?

Kvarnebron 		Forsebron 			Kråkebron

TIPS! På höger sida, vid den lilla parken med två bänkar och en lyktstolpe startar ENTER Mölndal –

Kvarnbyn. Testa gärna att uppleva historien om Kvarnbyn i din mobil. Läs mer på entermolndal.se.

11. Promenera uppför Götaforsliden. Det första tegelhuset på vänster sida är den enda kvarnbyggnaden
som finns kvar i Kvarnbyn idag. Vad heter den?
Nymans kvarn 		

Bergmans kvarn 		

Östermans kvarn

12. Fortsätt uppför backen – passa på att se det forsande fallet på din vänstra sida!

När du kommit allra längst upp på krönet, gå runt hörnet så är du tillbaka på Mölndals stadsmuseum.
Vad kallas grusplanen framför museets entré?
Glasberget 		

Gamla torget 		

Nu är du framme, välkommen in!
Säg till i receptionen så rättar vi din tipslapp.

Fri entré!
Kvarnbygatan 12, Mölndal
Öppet tisdag–söndag, 12.00–16.00
Kvällsöppet torsdag, 12.00–19.00
museum.molndal.se

Brända tomten

