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BRANNINGE GASTGIVAREGARD
Huvudbyggnaden

''SL;iKTFORSKAREN'' MEd1CMSblAd fiJT HABOBYGDENS SLAKTFORSKARFORENING.
ut,kommer minst en g6ng per 5r. rnnehtller - Program - Notiser - Tips -Artiklar - Medlemsmatrikel med forskaruppgifter m.m.
Redaktionskommit,t6n, som besr,Sr av FOLKEEKERED, AINO BERGLING och S-E.
DAGMAN, dr tacksamma ftjr a1la bidrag till Eidningen - STORT som smitt.
Hjelp oss gtira en bra tidning - skicka in uppgifEer, som vi kan publicera
- om dig sjdlv - om forskning - Eips m.m.
Adress: BOX 106, 566 00 HABO.
RING: 0361122052 F.E. - 40825 A.B. - 4AL46 S-E.D.



HAR

En konung syns den gamle mig
vid slutet av sin levnads stig,
vid milet f6r sin linga fird,
si segerrik, sl avundsvird.

Hans folk en fridsam skara ir
av milda, slumrande begir,
av minnen, som f6rblivit kvar
frin forna, ljuvt f6rflutna dar.

Ovanstiende rader, hdmtade ur Johan Ludvig
Runebergs dikr DEN GAMLE, rycker jag kan
passa, som inledning till denna spa1t.
Ty det eir vdl s6 vi sldkt- och hembygds-
forskare kdnner fdr de gamla vi trdffar
p8 i v6ra forskningar. De 6r kungar och
drotEningar i sin vdrld - stor e11er
1iten.

En ny sdsong har biirjat, och vi present-
erar hijsten program hdr intill. Hoppas
at,t det ska1l passa dej. vi har fcirsrjkt
att blanda lokala inslag med fijredrags-
hAllare utifr6n.
Men vi behcjver tipsl
Har du miitt, har du hcirt talas om n6gon
intressanE "figur", som sku1le passa p6
n8got av vAra sammankomster - ring d3-
n8gon i programkommitt6n e11er styrelsen
och berdtta - TACKI
Fcir iivrigt ska11 vi fortsdtta i hijst med
v8r tidningsexcerperingen.
Vi,ska11 efterlysa och insamla gamla fotor
fr5n bygden. I deLta projekt sammarbetar
vi med Biblioteket.
Undertecknad skal1 leda tv8 kurser i
Sldktforskning - en i Bankeryd och en i_

Habo.
Just i. skrivande stund kan jag konstatera
att vAr utflykr ri1l Visingiij-endast
lockat ett 30-ta1. Vad har vi gjort fiir
fel? Resm8let? Tidpunkren? Ska vi inre ha
n8gra utf lykter? Beriitta f ijr oss, annars
giir vi kanske samma fel igen. TACK:

P.S. Styrelsen sammantrdder
i varje m6nad, hdr av dejl

1: sta Tisdag

S-E. D.

NYA MEDLE}&IAR:

Adolfsson, Holger
Agatan 10, 564 00 Bankeryd
036/7733t

Darin, Barbro
Slddvdgen 3, 564 00 Bankeryd
036/77818

NYINKOP:

Fcireningen har gjort fciljande inkcip av
MIKROKORT:

Fcidda - Vigda - Dcjda 1860 - 1897 fijr
fciljande fdrsamlingar :

Habo
Gustav Adolf
Brandstorp
Daretorp
Bjurbdck
Hiirja
Nykyrke
Sandhem
Utvdngstorp

Dessutom Husfcjrhijrsldngd 186i - 1896
fcir Bjurbrick

f vdntan pA atE en mikrokortldsare skal1
inktipas till BiblioEeket, dr medlemmarna
vdlkomna ti11 ordfdranden och anvdndatthansestj

Ydlkomna till
HABO

BIBLIOTEK

0pprrnoeR:
mAndagar 15-20
tisdagar l5-20
onsdagar 15-20
torsdagar l5-20
fredagar t2-16
ldrdagar l0-13

Sommartid och vid lAnghelger
gtrller andra Oppettider.

Box 206
Tidaholmsvilgen 5

566 00 HABO
Tel. 036460 00 vx

TILL DETTA NU},frIER

SLAKTFORSKAREN

HAR VI VALT TEMAT

OCH GASTGIVERI

AV

RESOR

ORDFoRANDEN

ARDET

Olllg.or
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ANBYTARKVALL

Tisdagen 17 September K1.19.00

Fijrsamlingshemmet, Habo

Kaffeservering

Kom och tag med dig vad du har

av Antavlor och Ansedlar , s8

kanske vi kan byta el1er hjdlPa

varandra.'

Du som inget material har, kom

iindi och praEa och drick kaffe.

Onsdag 13 November k1.19.00

Fijrsaml ingshemmet, Habo

"G6ngna sliiktled under

seklers skiftande odentt

Filip Johansson k6serar

kring sin sldktkrcinika
f r8n Vzistbo.

KAFFESERVERING

ttEn Skepparhistorj-at'

Stieg-Erland Dagman

ber5ttar om en b&t-

resa Rtjd8n-Giiteborg

8r 1882.

LUCIAFEST
Torsdag 12 December

Kl . 19.00

Allianskyrkan
Furus ji5

Lisa Me16n, Lidkiiping beriittar
orn TTGAMLA TRADITIONERI

a Blomquist-Bjdrnborg

Alvesta

Spelar F0LKMUSIK FRAN

HABO

Kaffe naturligEvisl

1986

Tisdag 15 Oktober kl.19.00
Fijrsaml ingshemmet, Habo

EMIGRANTINSTITUTET SOM FORSK_

NINGSINSTUTION

Sten Almqvist, Vdxjci, berdttar
om detta och om sin forskning

Kaffeservering

Onsdag 22 Jantari 1986 A n S M O T E
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Frin giistgivarskjuts till
jiirnviigstig
Annu 1870 var det besvdrligt att resa ldngre
strdckor till lands i Sverige. Sommartid ansig
man sig inte kunna transportera varor ld.n_ere en
20 mil pi landsvde. Fdr lingre transporter fick
man anvdnda vattenleder.

Pi giistgivargirdarna var gdstgivaren skyldig
att se till att den resande fick skjuts till ndrmaste
gdstgivargird. Snabbare men dyrare var dili-
genserna. men sidana fanns bara pA nigra av de
mest trafikerade strdckorna.

En diligens rymde endast i.tta personer 
- sey

inne i vagnen och tvi bredvid kusken. Diligensen
fcirde ocksi post med sig. Niir dilieensen ndrma-
de sig gristgivargirden. bliste kusken i post-
hornet. Di var det tid fdr glstgivaren att hemta
utvilade hdstar. En tur mellan Stockholm och
Gciteborg tog pil detta sdtt fem dagar. Med van-
liga gdstgivarskjutsar tog det betydligt liingre tid.

Det tanns dock ett annat samfirdsmedel pi
nigra strdckor. Sedan mitren av 1850-talet hade
man nimligen byggt jdrnvigar i Sverige. Ar
1870 var den fdrsta stambanan mellan Stock-
holm och Gciteborg fCrdig. Man kunde ocks&
resa fri.n Stockholm till Malmcj. om man tog
vdgen civer Faikoping-Jonk<iping-Naissj6.

GASTGIVARE I BRANNINGE 1690 - 1909

1690 - 1725

1725 - 1748

1748 - 1774

1774 - L79I

1791 - L796

1796 - 1818

1818 - 1828

1828 - 1832

1832 - 1839

1839 - 1851

i851 - 1909

Lars Svensson

Jcins Nilsson

Mins Larsson

Jonas Erichsson

Anders M5nsson, son ti1I
MSns Larsson ovan.

Gustaf Svensson

Sven Gustafsson, son ti11
G.S. ovan.

Ankan efter Sven Gustafs.
Maria Andersdott.er

Johannes Gustafsson, gift
med dnkan en1. ovan.

Anders Petter Svensson
son ti1l Sven Gustafsson
och Mari-a Andersdotter
Anders Larsson, kusin ti11
Anders Petter en1. ovan.
Riksdagsman, sedermera
dven Sgare av St.Kdrr,
Ekhammar m-f1. girdar

TTTRAFIKREGLER" fr8n 3r ll57.

S.23. Ndr resande eller farande i stdder
e11er p5 landet mtjtas, bdra til1 var sin
vdnstra sida sSledes vika, att de hinders-
16,sE kunna komma varandra fcirbi, vid 10
Daler Silvermynts bot fcjr den som hdremot
bryter. Ar vdgen trAng, att endera m8.ste
ncidvzindigt 8t sidan, d6 vike den g&ende
f6r den ridande, den ridande fcjr den &k-
ande, kdrra fcir vagn, den mindre vagn fcir
den stijrre, den tomme e1ler den med folk
uti fcjr den med 1ass, det mindre lasset
fcir det stiirre.
Vid trAnga broar vdntar den som som fijrst
med tecken el1er rop blivit varnad, till
dess den andre farit dver, och den som
kommer jdmna vdgen, vdjer fcjr den som kom-
mit backe ut,f dre.
Uti branta backar, driijer antingen nedan,
el1er och viijer den undan, som farer upp-
fcire.
Ar veigen sA tr6ng, att end.era mSste stryka
ti11baka, stryke dA den som minsta vdgen
haver, e11er det bekvdmligast giira kan.
Kan ingendera stryka, d3 bijr endera av-
lasta e1ler sin vagn siindertaga, och den
andra vara honom behjtilplig, si vdl uti
av- och p8lastandeE, som vagnens sijnder-
tagande och sammansdttande; gdr han det
ej, vare han ansvarig fijr den skada ddrav
tima kan.



EN RESA GENOM SVERIGE FOR 174 AR SEDAN

Utdrag ur en dagbok fijrd av den 16-8rige
Greve Carl Rudensch6ld p8 en resa genom
stjdra Sverige 61 18i1.

Ifriu Tibro reste vi fcirbi Rudcr, en egen-
dom, tillh6rig en Ho[unkar Silfverstrlle, till Hjo,
hvilhen stad frjrutan en vacker beligenhet vid
Wettern, torget och en ny kyrka, som ir rar

fcir fin' enkelhet, ir mycket ful. Ifrin Hjo till
1'orp hade vi en oindligt vacker viig, vi hade
variationer utaf nlstan allt vackert emellan Hjo
.och Torp, vi reste fcirst igenom Ingar fulla af
stora ektrin och andra l6ftriid till Flgelis kyrka
och priistglrd, sorn ligga mycl<et vackert pi en.
stor hcijd. Man ser der mycket vitt omkring
sig. Ofver triidena ser man Almnis, en vacker
egendom, tillhtirig en Grefve Stakelberg,'samt
sj6n Wettern. Emot slutet af hillet reser man
igenom en hcig och grof tallsliog, och sedan man
rest igenom skogen, blef det sist stora backar
och dalar. Qvarn och slg samt en kopparharn-

.mare, hvilket alt hcirer till Iljellci, ett mycket
stort gods, far man titt ftjrbi. Pi denna vackra
vlg dr likviil den bldgenheten, att det dr
grind vid grind. I Torp var en stursk giistgif-
vare.

Derifrin till Torkelsryd ir vacker ingviig, och
sjcin \4/ettern'ser man bestindigt ett stycke
ifrln viigen. Wisings.O bcirjar iifven att synas
emellan Torp och Torkelsryd. Hjellci synes pl
lingt hill, och en annan rnindre herrgird vid
namn Skemningsfors, tillhcirig en Ryttmistare
Lind, far man alldeles fiirbi. Torkelsryd var en
dllig gastgifvaregird, derifrin till Sved ir bara
skog, backigt och en ful vig, vi foro iifver en
sandmo, som en half mil intet ir bevixt med
annat en ljung. och bestir af idel stora och smi
kullar. Ifrln Sved, hvarefter vi slgo hela Wi-
sings<i, reste vi iifven en backig och skogig, men
likvil vackrare vf,g in ifrin Torkelsryd. Nira
intill Brinninge ir en fcirskricklig backe, ty utom
att han iir brant, krol<ig och llng, sl er pl ena
sidan en djup dal, och nedanfcire glr en i; vlr
skjutsbonde sarle ifven att minga k<irt ihjiil sig
i den backen. Vid Tombick, sonr ligger bred-
wid vigen en half mil,innan vi kornmo till Brin-
ninge, som tillhtjrer en Capitain Ehrenpreuts,
hade det nyligen varit en stor eldsvida, dil vi
foro frirbi. Det var ett nrycket stort och tillil(a
vil inrittat brinneri jirnte r5 eller lToo kannor
brinvin, som alldeles brunnit upp.

5

V{r sltjutsbonde emellan Sved och I}rinnirrge
fditjente att anmlrkas; det var en redlig och
beskedlig bonde, $om talte vil ont nistan alla,
och om det var rrigon dilig karl, sonr han talte
illa om, sfl glrimde han likviil intet de goda egen-
skaper, som han hade. I Brinninge, der vi hade
vlrt andra nattqvarter, hade vi till gistgifvare
en mycket rik bonde, som fcirutan en stor gird
med tvl tr6skmaskiner, egde ett par rusthlll
och nlgra andra girdar, men han var derfcire
intet sl braf karl sonr vtr husbonde. Han var
vil en ftirstindig bonde, och hade mtnga fran"
syska glosor i sitt tal, rnen bide han och hans
hustru pllgade taga sitt rus, och han tycktes if-
ven vara lat och hdgfnrdig ijfver sin rikedom.

I Brinninge ligo vi ifven illa, men likviil ni-
got bittre in vid Tibro. Ifrin tsrinninge till
Jiinktiping 6ngo vi en sextioirig dring till skjuts-
karl, som var mycket dum, vi hade ritt roligt
utaf honom. Flera vackra egendomar foro vi
fdrbi, hvaribland Attarp, Bjcirneberg och Mon-
serud, som tillhiira Silfverhjelmar. Vigen ir
grufligt backig emellan Briinninge och Jdnkdping.
Jtinktiping har en besynnerlig beligenhet, den
ir bygd pi en smal landtunga nred vatten pi
btda sidor, den har raka och vackra gator samt
en stor kyrka.

Kommentar: Gaistgivaren i Brdnninge var
min morfars-farfars-far Gustaf t"E;;"o"
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SKJUTSBONDER PA IBOO-TALET

Att i gamla tider vara hdstiigande bonde
och bo i niirheten av en gdstgivareg8rd
kunde ha sina problem.
Det var n2imligin inte alltid, som man pi
gdstgiveriet hade tillrdckligt mSnga

hdstar. DA kunde bcinderna beordras att
sldppa til1 sina hdsEar.
VissE var det bra fcir dem. att tA fOr-
tjdna en extra s1ant, men i bland kunde
det hdnda, att hdsEarna sku11e uE och
dra gdstgivarskjutsar mitt i virbruket
eller hcikiirningen, och det var ju inte
s5 liimpligt.
Ibland hdnde det, att Kungen och hans
Hov sku11e ut och 8ka, och d8 hade bcin-
derna sdkerligen inget emot att std11a
b8de sina hdstar, vagnar el1er sig sjdlva
ti1l f ijrf ogande.
Min farfars farfar, Gustaf Nilsson frin
Klingekdrr, var s.k. Kronofjdrdingsman,
och enligt brev, som han f6tt frin Liins-
man Carl J.Bruno den 13 juni 1825, be-
ordras han, att bland bijnderna rekviera

22 sL vdlskodde, friske och sedlige hiist-
ar fijr skjuts av Hennes Majestdt Drott-
ning Decideria vid hennes resa ti1l SkSne
Hdstarna skulle den 15 juni k1.6 em. mcita
vid Scirgirden, Nedre Starbdck och med-
f61ja ti1l Doms bro.
Tydligen hade Drottningen med sig hg13
sitt Hov och mycket bagage.
I juni 1839, var det Kung Karl XIV Johans
tur, att ge sig ut p3 resa, denna gSng
fr8n Christinehamn Eill Jcinkciping. Nu be-
ordrades Gustaf Nilsson att till den 4
juni kl.8 fm. uppbuda 13 st fullkomligt
duglige, kringskodde och sparade hdstar,
att mtita mitt fcir Krimered.
Tilisdga i fcirvdg skul1e Gustaf ocks8
giira, att ej andra dn nyktre och fu11t
p61it1ige Personer vid skjutsningstill-
fdllet sig mA infinna.
Ersdttningen ti11 hdstdgarna utbetalades
med 12 shilling per hdst.
Fcjr nio hdstar jdmte vagnar blev ersiitt-
ningen 2 Riksdaler 15 shilling och 6
Rundstycken.
(UppgifEerna dr hdmtade ur fars, fsak
Johansson fr8n V.Ekered, minnesanteck-
ningar. )

FE

Dc wcntka gdrlgiuaaegdrdu.nd, tom lilgo mcd elt pat mtlt dclla^rum ldngt lilnltudtJu.nn
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tn (ndd y1ing och en ny, som hdllt P.t utl slttto till namn i loqbok.n, trr.1ton idll'
kotl.d oiirm.t tind tt.lltutna l.d.t ltumli. let ippnil rPir.a. - 
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EN HISTORIA.

Det var sonmaren 1915. I Europa rasade
kriget, och hdr hemma blev alla varor
allt dyrare, s3 even smSgrisarna, vilka
stiglt i pris fr&n 25 kr tilI 50 kr.
F. i E. brukade alltid kiipa en liten
gris varje sommar, men detta 8r tvekade
han. Emellertid fanns det pA Mullsjci
Marken en svart gri-s, vilken ingen vi1le
kcipa.
Den fick F. bli vid ti11 ett ganska hygg-
ligt pris.
DA folk s8g, vad F. hade i sin 15da,
kunde de inte lata b1i, att fijrscika skoja
lite med honom.

- Hur komnner det sig, att du har gStt och
kiipt dig en svarter gris?
- Jo, dii beror p5, attvi har f&tt sorg
ddrhemma pA g8rn, svarade den a11tid lika
slagfdrdige torparen.
Gamla farmor, Stina-Li-sa, hade niimligen
nyligen avlidit denna sommar, 95 Ar
gammal.

FE



N6gra axplock ur sockenstdmmoDrotokoll

frAn Habo, som har anknvtnins til1 amnet

Gdstgiveri och kommunikationer frSn fcirr
i tiden.

12/8 7827.S.0.
Ndmndemannen och Giistgifvaren Sven
Gustafsson i Brdnninge 615gges att anting-
en utur Fcjrsamlingen bortskaffa den af
honom emot Fijrsamlingens vilja intagne
vanfrdgdade Personen Johannes Svensson,
e1ler ock att med sin egendom ansvara
Fcirsamlingen fdr de oldgenheter, som gen-
om hans inflyttning kunna uppkomma.

30/t 1842. S.1.
Sjuklige Inhysesmannen Petter Hdgg, som
i dndam8l att sijka bot fijr sin l8ngvariga
sjukdom, iinskade bescika Ldnslazarettet i
Mariestad, men saknade medel att bekosta
resan dit, anhcill det Ftjrsamlingen god-
hetsfullt. m&tte lemna honom nigot bidrag
ti11 skjuts, heldst ha{r af sin siuklighet
vore urst8ndsatt att gA dit; ocf, tann
fcjrsamlingen billigt att lemna honom res-
penningar af Fyra RD RGs ur FaEtig-Cassan.

20/tt 1842. S.3.
V.Pastor anmodades fijranstalta, det Gossen
Johannes Nilsson i Mcirkhult, hvilken sen
flera 6r varit besvdrad af elakartade ut-
slag i hufvudet, som oaktadt flera gjorda
fcirscjk icke kunnat botas, ju fijrr dess
hdldre mStte varda afsdnd til1 Ldns-
Lazarettet fcjr att der blifva curerad,
och Herr Befallningsmannen Bruno fcirmod-
ade att ndmnde Gosse sku11e kunna f3 med-
fcilja dA fingskjurs icke
13ngt hdrefrer komme arr af;e ti11 Marie-
stad. Ersdttningen fdr skjutsen skuIle
erldggas ur Fattig-Cassan.

3/6 t87s
Ftjrekom friga om uppriittande av fcirslag
pA huru mycket brdnnvin, som kan anses
fiirsdljas 3 Vestra Kiirrs Gdstgivareg6rd,
och ans5g stdmrnan fcirsdljningen kunde
uppge ti11 10.000 kannor f6r ndstkommande
6r.

FORSLAG TILL MATTAXA I HABO FATT]GHUS
ANTAGEN A BXTRE KOMMUNALSTAWE DEN 21
MAJ 1900.

Scindag:
Kl.l Kaffe utan dopp pris: 0.03

k1.9 Frukost:
i/3 liter skummjiilk
i/3 kaka brcid
17 gram smiir

Middag:
1 liter soppa
25 gram fliisk
* t aka brOa

Kvdllsvard:
1/3 liter mjiJlk
11iter grcit

0.06, 3

Kt.2

per dag Kronor 0.22

0.08

0.04,7

MAndag:
Kl. 7

K1.9

Kt.2

k1. 7

stdrre ) 0.08

o .04,7

1 kopp kaffe utan

Frukost:
O1supa 1 liter
17 gram smiir
1/3 kaka brod

dopp 0.03

0.06, B

ng
Middag:
1 liter Vd11i
gryn och mjcil
i kaka brc;d
1/3 silt (7/4
Kvuillsvard:
1/3 liter mj61k
1 liter grcit -

Kr pr dag 0.22,5

Gamle hedersmannen och folkskolldraren
sitter en dag och filosoferar ijver sitt
myckna arbete:
- I fullmdktige ii ja ordfijrare, 3 sen d
ja md i fattigv5rden, niikterhetsndmnden
6 ktjrkekcirn. I bif iireninga d ja sekre-
terare 6 i ttSSngens vdnnertt kassijr.
A si a ja ledamot i "Svinavelns friim-
jandett 6 trFijreninga fcir ekens bevarande
i Sydsverige'.' - J7 sen d dii klart att ja
tillhcir hembdgdsfiireninga S "Fiireninga
f cir trddsktjtare". - A s3 har ja ju den
ddr uschle skolen 69, som sinkar sA fijr
en 6 tar b6rt s3 miien tid.
Ur "Vdstgcita-Bengtssonstt viistgciEahistor-
ier.



UPPBROTTET

Detta dr beriittelsen om den fcjrsta etappen
frSn Stockholm til1 Gciteborg pi resan ti1l
Amerika, som Skolliiraren Gustav Mellberg,
bijrdig fr8n Brdnninge i Habo och hans vdn
Thure Kumlien, dennes fiistmci Christina Wa1l
berg samt dennas dldre sysEer Sofia, fdre-
tog 8r 1843. Vi l6ter Gustav berdtta:

30/5 Tisdae.
f dag anldnde Thure, Christina och Sofia
frin Uppsala hit til1 Stockholm. I morgon
skal1 de gA ti1l Passbyr6n, fiir att fi sina
pass utfdrdade. Jag klarade av detta i g3r.
De har tagit in fcjr natten pA Kallaren RIGA
som.-dven har nrlgra resanderum. RIGA ligger
pA OsterlSnggatan, bara ett stenkast frSn
min egen bostad pA Bollhusgrdnd.
.Kanalb6ten, 'rDaniel Thunbergtt avgSr redan
Onsdag morgon k1.5, varfcjr vi f&r se ti1l
att, ha bagageE klart och nere pi Riddarhus-
kajen i morgon kvai11.
31/5 Onsdae.
Dagen gick i avskedets tecken. Gick runt i
huset och tog avsked av dem som var hemma.
Fick goda rAd av Handlare Feit och Kdllar-
mdstare Mosell samt av Froken af Wasell och
Charlotta Bostrcim.
M8nga kunde inte fcjrstS varfcjr vi- sku11e ge
oss ut p3 detta dventyr, andra, bland dem
Demoiselle Lundquist och Kypare Lindqvist
verkade, som om de sku1le velat gdra det-
samma.
PA kviillen samlades vi fyra resendrer pA
RIGA f cir en 1 iten avskedsf est. Mi-n kollega
Skolldrare Sandberg diik upp, och flera
andra av mina bekanta hdr i staden.
1/6 Torsdas.
Fick stiga upp tidigt f6r att vara i tid
vid fartyget. Sade ett sista farvdl ti11
min vdrd, Comministern Pehr fsacus. Sand-
berg komner till kajen. Gick fcjr sista
g6ngen de vdlkdnda str6ken - Kcipmannagatan,
ijver Stortorget, genom Tr6ngsund och Stor-
kyrkobrinken ner. til1 Riddarholmen. Thure,
Christina och Sofia var redan vid b6ten nd
jag kom fram.
Punktligt k1.5 avgick "Daniel Thunberg" med
Kapten Ameen som befdlhavare. Vi Sngade ut
p5 Mdlaren, fijrbi Karls Hatt och ner mot
Scidertelje. Intog frukost.en, som bestod av
smiir, brtjd, spickemat och brdnnvin.
Vi fortsatte ner genom den vackra Scjrmliind-
ska skdrg8rden f cjrbi Trosa och Nykiiping,
som vi skymtade pA avst8nd.
Mijtte KanalAngaren "Eric Nordevall" p3 viig
ti1l Huvudstaden. At en tv6-rdtters ,nidd.g,
som vi nerskiiljde med n8gra stop svagdrlcka
Under fdrden vidare genom skdrg&rden ner
mot Slatbaken, fick jag ti11fdlle ri_1l err
samtal med vtr Kapten.
Jag berdttade att vi var pA vzig pi vArt

1]rg-dventyr, och att vi frAn Gdteborg
sku1le fortsdtta med Kapten Nissen pd
Briggen ttSveatt Kapten Ameen omtalade,
aEt Kapten Nissen var keind som en om-
dtjmesfull och rejiil kar1, s5 resans
fortsettning skulle nog gA bra. Han be-
rdttade ocksA lite om "Daniel Thunberg".
Att hon hade en leingd av c:a 27 meter
och en bredd pA ndstan 7 m. Hon har en
balansmaskin pi 38 hkr, som driver de
b6da skovelhjulen. Hon Zir byggd ftjr itta
3r sedan.
Pi kvdllen, ndr vi gick in i den inre
delen av Sldtbaken, intogo vi v6r afton-
m8ltid, som innehdll the, ciI, mj61k och
liEe ka1l mat, samt det obligatoriska
brdnnvinet.
Anldnde til1 Mem och den fcirsta slussen
i Gcita Kanal k1.9 pA kvaillen. I Sijder-
kiiping, som vi anldnde ti11 n8gon timma
senare, skal1 vi ligga sti11 n8gra tim-
mar. fntog v8r hytt fijr natten.
2/6 Fredae
Vaknade vid 7-tiden pi morgonen. DA var
vi redan vid Norsholm. Hade sovit som
en stock hela natten. Sjciluften och an-
spdnningen infijr resan hade verka! som
scjmnmedel. Hade inte mdrkt avgAngen
fr8n Sciderkciping eller slussningen vid
Carlsborg.
Efter frukosten samlades resekvartetten
vid relingen och njiit av den rofyllda
och skijna fdrden 6ver sjdn Roxen.
Slussade uppfcir de sju Karl-Johans-
slussarna vi-d Berg p& fm. InLog v8r
middag vid Husbyfjdl och anleinde till
Motala k1.7 p6 kvd11en. I Motala 13g
vi kvar en timma, innan vi styrde ut
pi Vatterns stundom sA vreda v8gor.
Dessa hdl1 sig dock s3 lugna, att vi
utan svSrighet kunde intaga aftonmSlet.
Efter n8gra timmars sjciftird anl5nde vi
til1 Vetterns vdstra strand, ddr silu-
etten av Carlsborgs fdstningsbygge
reste sig mot den ljusa kviillshimlen.
I Rddesund, ddr vi ska1l ligga sti11
n6gra timmar, intogo vi v6rt nattkvarter.
3/6 Lordas.
Vaknade til1 ndr vi var i slussen i
Forsvik och sedan ndr vi mcitte Kanal-
Sngaren ttAmiral von Platentt p3 sjdn
Viken.- Lig och tdnkte pe, att jag nu
fdrdades genom mitE hemlandskap Vdster-
giitland, endast tio landmil frin mitt
dlskade Brdnninge. Ack sA ndra, men dn-
dA s3 fjdrran. Skal1 jag nAgonsin Ster-
se min dyra Moder el1er mina kdra brij-
der? - Framtiden och givaren av allt,
gott me avgiira detta.
Thure och jag stod tillsammans med
systrarna Wallberg hela fijrmiddagen och

njdt av vtrt vackra landskapl Thure er



ju ocksi V2istgdte, fr8n Hiirlunda. Anldn-
deti11 Sjiitorp vid middagstid. Efter
slussnlng, l6pte vi ut pi Viinern, som

,.r grnsiig, varfijr middagen kunde av-
njutas utan besviir. Kvdllen och natten
tillbringade vi p3 Vdnerns godmodiga
vigor.
4/6 Sdndae.
entzinae-trt1 Vdnersborg pA em. efEer en
rdtt si behaglig fdrd tjver den stora
Vdnersjtin. Kom ti11 den fijrsta slussen
vid Brinkebergskulle pA kvdllen och an-
ldnde til1 Akersberg och de mSnga sluss-
arna ddr, vid 9-tiden. En ny slussled
var under byggnad och berdknades vara
f iirdig ndsta 8r. Vid O1iden m6,tte vi den
tredje Kanalsngaren ttThomas Telfordtt
L6g itilla n6gra timmar denna natt ocks8.
5/6 M6ndae.
Vid 6-tiden pA morgonen passerade vi
Strcims slussar och fortsatte nerfcir Giita
Atr. fntog frukost i hcijd med Gamla Lijd-
ijse. Vi hann ocksA intaga middagsm8let
innan resan var fullbordad och vi anl
ti11 Gdteborg.
Vi samlade ihop a1lt virt bagage och fic
hjalp av dragare, att forsla detta ti1l
Bloms Hote11 vid Sddra Hamngatan, ddr vi
skrev i-n oss.
Vi flanerade lite i staden under aftonen,
innan vi 8to aftonvarden pA v8rt hotel1.
6/6 Tisdae.
Giiteborg. Fick underrdttelser om att
ttSveatt redan ankommit och 13g vid kaj.
Tillbringade dagen med att bese stadens
sevdrdheter.
7/6 0nsdae.
I{ar fStt besked frSn Herrar Wessberg,
som representerar Kapten Nissen hZir pA
platsen, att det kommer att Eaga en veck
i ansprik, att giira "Sveatt klar fijr av-
g8ng ti1l New York.
8/6 - 13/6 Torsdae - Tisdae.
Vdntan och Ater vdntan.- Bor kvar p8
Hote11et. Har trdffat flera personer,
som liksom vi vdntar p8 att fi gA ombord
pA "Svea" B1.a. en stor familj fr6n
Hijssna i Vdstergtjtland vid namn Reuter-
skiijld. Ett briidrapar vid namn W8h1in
frin Mariestadstrakten samt en person vid
namn Johan 01of Liedberg frAn min gamla
studiestad Jdnkciping.
1416 _Qnsdae.
I dag fick vi Sntligen gE ombord med v8rt
pick och pack. Jag tror vi dr ett 60-ta1
passagerare, de flesta svenskar. Vi leir
dven ha last av st6ngjdrn och Eusen blod
iglar. Det senare 1dr vara en god export-
vara. Avvaktar nu ldmpliga vindar f6r av
f iird.
15/6 Torsdae
Ligger kvar vid Masthuggskajen och vdnt
p5 vind.

16/6 Fredae.
mtt- morse ans8g Kapten Nissen att
vinden var fdrlig, sA t<1.9 hissades seglen
och ttSveatt lamnade kajen.
Vi seglade ut mot Vinga i den ljumma mor-
gonvi-nden och vidare vdsterut mot de
okiinda iiden f ramtiden mA ha i sitt skdte.
Farviil Fosterland, leve framtiden.

SED

LASOVNlNG

Ur en skrivelse insiind ti11 Kungliga
General Poststyrelsen frin Brandstorps
Socken 1868.

...En ftir denna folkrika bodatrackt
niidvdndiga behijfliga fordndring i P6stens
forslande vore dock hiiggeligen p8kallad
hvarfijrer Brandstorps Kommunstdmma andrag-
er med hemstdllan och iidmjuk anh8l1an om

att vederbdrande AkEorlteter vi11e ti1l
sturka, besluta och ombestura s5 att i st.
f. dett Pisten nu befordrades emillan S'

Fog18s fr6n hemman eler ldgenheter aldeles
tomma trackt Daretorp tvdrtom lansvdgen
8tt Skdmningsfors SHteri i Brandstorps
Soken Hafsjijberg och Daretorp samt baltack
vilka tvdrtom vdgskjllnaden dr obetuder-
ligen likas8 hvitnaden emot den fijrdell
och oftare gagn hiir jemte och kringligande
m8nga korspondenter derigenom finge Stnuta
anh611es derfcjre iidmjukerligen om skundsam
fcirdndring der med si att denna kommun
hiidan efter kunde undvika aflemna och hem-
ta p6sEen vid S fog18s kan denna f6rdnd-
ring ske nddias vi anh511a att p6stsEat-
ionen bliver fijrflijtatt ifrin S fogl8s
ti1l brandstorps Kurka.
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