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HAR ARDET

Nu dr hcisten hdr och med den sista num-
ret av HABOBYGDEN f6r i 6r.
Detta numner av tidningen innehdller
b1.a. fortsettningen pE Hembygdsforen-
ingens historia, Habb MusikkAr 50 3r,
utdrag ur brevfr6n Hedvig Pettersson,
ti11 hennnes fiistman Idnsmannen Axel
Rickard Bruno m.m.
VArr inslag KoM OCH SoK DINA ROTIER

Under kulturminaden oktober, var vdlbe-
scjkt och resulterade 1 4 nya medlemmar
anmdlde sig ti1I fcireningen.
Vi kan octiA berdtta att vAr almanacka
for i988 nu 6r klar att borja siiljas.
Styrelsen hoppas att ALLA MEDLEMMAR

hjiilper till att sdlja alnanackan till -

"inu- 
bekanta, Srannar och sAv51 vdn som

ovdnner.
Nybiirjarkurs i sldktforskning pSg8r fiir
ndrvarande. Kursen 5r ful-ltecknad och
leds av Stieg-Erland Dagman med assi-
sLarrs av Anna-Lena Alexandersson, Lars-
01of Markstad och undertecknad,
En fortsdt.tningskurs i ARKIVKUNSKAP 5r
planerad att b6rja i sluLet av januari.
Det 96r nu fort not julm6naden december.
vi vi11 pSninna om v8rt Luciafirande -
9 december - i Furusjd tillsannans ned

Mu11sj6 Genealogiska Fd,rening.
Vi startar upP ndsta 3r med Srsmcite 21

januari
I skrivande stund dr det ndstan tva min-
ader kvar av 1987. Att tjnska Gott NytE
Ar iir vd1 fijr tidigt, nen jag vi11 dnd6

ta tillfallet i akt och tacka a1la fiir
Sret som gitt.
VIiL MOTT 1988:
PS.

Vi flyttar in I nYa forskarrutrmet
under februari m8nad - se sista sidan.

Bengt-Inge Svensson

Det dr ju snart hjull I I I
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KURS I ARKIVKIJNSKAP PI WENDELSBERGS FOLK-
HOGSKOLA 18 - 20 SEPTS{BER L987.

Kursen anordnades av VdstgiiLa Genealogiska
Fiirening. Vi var 30 deltagare fr6n hela
VdstergdEland.
Under de hiir tre dagarna fick vi fiirdjupa
och bredda vSra kunskaper i s15kt- och hen-
bygdsforskning.
Efter en underbar fika pA Caf6 Ellen, sam-
lades vi pA Landsarkivet i G6teborg, ddr
Per Clemensson tog emot oss. Han 6r en av.-
fiirfattarna tiI1 boken SLAKTFORSKA STEG FOR

STEG. Han kallade sitt fciredrag fOr GOt"Ol

och GLOMDA arkiv. De arkiv, som forsummas
mesr p5 landsarklver 5r LIiNSTYRELSEARKMT,
HARADSSKRIVARE - KRONOFOGDE - och KR0N0-
iliHsuauslRKrvEN.
Gunnar Arnborg Edtte oss vid ankomsten till
Wendelsbergs Folkhcigskola i M61nlycke.
Efter lunch delgav oss kvinnoforskaren BEATA
LOSMAN sina rdn om kvinnans st5llning i sam-
hiillet fijrr i Eiden - lulycket lntressantl
Sedan var det soldaternas tur.- BJ0RN
LIPPOLD tog iivgr ordet. Han kallade sitt
ftiredrag fctr vliGEN .TILL VARA KNEKTAR.

Personligen ligger soldaterna mig varmt om

hjdrtat. Av 50.000 soldater i Skaraborg 5r
i dag 28.000 registrerade. NiisLa steg 5r
att sanla in gamla foton. 0m du har ett
gammalf, knektafoto, 6r tippold lntresserad.
COffgOnCS HISTORISKA MUSEIIM och dess arkiv
pA Norra Hamngatan dr nog en skattg6mma fijr
oss Vdstgijtaforskare.
SlSktforskning dr inEe bara namn och 3rta1.
Det g511er att f6 tott p5 benen. Stieg-
Erland Dagman fascinerade oss pA kv511en
med sin berdttelse om GUSTAV MELLBERG.
Pi siindagen berdttade Arnborg oEI sitt ar-
bete med boken MIILENS I'IARKER. Han ldrde oss
ocksS hur man ska inLervjua dldre Personer.
Tdnkvdrda ord fr6n Gunnar Arnborg: TA VARA

PA vAD DE NU LEVANDE KAN BERITIA - DOKI]MENT-
EN I ARKIVEN FINNS KVAR.
Kursen avslutades med att vi fick en orient-
ering om IIEMLDIK och en inblick i EMIGRANT-
FORSKNINGEN.
SlSktforskare 5r ett trevllgt sliikte. Man

sitter^;der oed sina antavlor och pltitsligt
hittar man en getrensam ana - vilken kdnslal

Med mer kunskap, inspiiation, nya kontakter
och boken Mulens marker anlSnde jag hem til1
Habo efter tre hdndelserika dagar.

Anna-Lena Alexandersson



SOMMARAKADEMI I VITSJ0

Undertecknad, som fick m6ilighet att be-
vista rubricerade utbiidning, vi11 p3 ntg-
ra rader redovisa intrycken fr8n fyra
trevliga dagar i det nordsk&nska VITTSJ0.

Syftet med akademin var, att stimulera och
entusiasmera deltagarna att s6ka efter och
l6ra sig intressanta och h6llbara metoder
for lokalhistorisk forskning.
Jag tycker sjiilv, att den gav mycket mera
dn vad som doljs inom syftet.
Att under fyra dagar f3 umg6s med amator-
forskare fr8n olika deiar av vSrt land,
att under ledning av experter p3 olika
omrSden fE bSde teoretiska och praktiska
tips, omsiittningsbara pi den egna lokala
historien var givande.
BIand de intressanta foredragshSllarna
kan ndmnas: Hatte Furuhagen, som jiimf6rde
Iokalhistorisk forsking i Pompeji, Egypten,
och Ingaro. Professor Harald Swedner, som

beriittade om finkultur och bygdekultur,
Antikvarie Anders Odman Ievandegjorde
rrredeltiden p5 ol ika siitt. Bl.a. f ick vi
deltaga i ett medeltida giistabud.
Vi pratade om biologi och historia, om

ekologi och historia m.m.
Vi fick prova pt byggnadshistorisk doku-
mentation, l6ra oss g6ra.uppmiitning av
gamla byggnader. Vi sysslade med fotodoku-
mentation och mycket annat.
Vi holl p3 i fyra dagar fr8n tidig morgon
till sena kviillen - iobbigt men inspirer-
ande.
Akademin blev mycket uppmdrksammad av mass-
media bl.a. siindes ett 45 min l8ngt direkt-
sdnt program i radion, ddr jag siiilv fick
upplyfta min stiimma och komma till tals.
Avslutningsvis vill iag onska, att flera
ska fA m6jlighet att bekanta sig med detta
slag av utbildning och att tiven kultur-
tj iinstemiin f ick 1iira sig f6rst& den lokal-
historiska forskningens betydelse.
Sjiilv ser jag fram mot en fortsdttning, som

tii^ aviserad till niista 3r.
Stieg-Erland Dagman

SLAKTFOR9KNINO
Fatrt r.: EIRA Dgf aPAtzAg

NEO TILL ROTEN
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1ywsr
ONSDAGEN DEN 9 DECEMBER KL.19.OO

I ALLIANSKYRKAN - FURUSJO

Bjorn Lippold kommer att beratta om

"EN BETRODD I,IAN I SOCKNA"

Po I i ser och Fj ?ird i ngsmiin i gengen t i d
Till derna erets slsta ssmnkmrst 5r Sven

. 
PRIEERNA AB I.ITE

tl

Jf,-$s-mti tw
IISDAGEN 19 JANUARI 1988 KL.19.OO

Forsamlingshemmet i Habo

Efter drsmotesforl'nndl ingarna viffir
Stieg-Erland Dagman sin musikbeledsagade

diabi Idserie

FORSVIK I FYRA ARSTIDER
Kaffeservering

OLIKA, DE aEROR PA OA^

NI TROR PA
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ag mlnns. i i
rnaru mns BRUM T vAnrRsruAs uen vl FATT

uTDRAG un ruAona BREV, so4 HANS l'43R sKREV

TILL SINBLIVAhDE MAKE AXEL RICARD BRUNIO.

LARS BRt l\CIS I4ODER HETTE HEDVIG OCH VAR

DOTTER TILL STATTOI'ISIqASTRRE JOSEF PETTERi

;oN'FA Hneo siArtoNt. HEDVIG vAR rooo 11/8
1871. vt drrn BREVEN BERAtrl....
Kcinponp /8/2 7900.
,..,las urulzo't-,sd /.a,s!)gt mgcke-t, on du
fuinkz-n- aLL gcL Li-!-!. Qnnenprl i a{tctn, allul
r-tn clu ucin-Lott l)ll en onnQrt ,sbnrlag, llatz ni
Ukottanl- uciden ,tc.tm hcin, ,sc) kctn du nc'g bte'
gc). ,tci. lcingt, Han dn ,td la,s!)gl mgcke-t- 'tn6,
Z"l, oa gno.n deL udr/-!)gl, LLt-e- uirl ponLe.n dn
cleL nu en dtz-iua mgc*z.L hagne- cin giltul-
,slo!.patzna, (lel!.on g/Litulen uirl Bo!-ahctgett

och tlgaz-LeL liru"5 ingen nbj!-ighQ-L ctiL kon-
ma fnam, uLan !.dngl ltnn uc)gen ui-e pci

gcinrle.L. Nette i !.idzn ull lig'tJtengd'sliadien
in inLc niltligl ,sd rnlldtcL 4c,rrt txn!t'11 ,
rnett l.itlett fzun Kg,tJiengcl nen Li!-{ L1t{:ticJi Jt
lazf.an-ug, v)rl Jctn:,tont' och .tkornakaze

Anrlst,saon,s cin gncins!.a,sL mgcJ<z-l- 'sn6, Den

hatt dom akot-talt ,sci deL Da-lL Inuna)L ':d hagct

tom hu,s pd. ldda ,sirlon, nlen n kan dom ej
hcil{.a 6ppe-t de.,z king.a-e.t ulan ucigett gdn

!.drgl AonL dt Kananz-Qu,tla/.'s 'slo-!-!-, Sc) ilrl
A.ctgen)zt dz.n komnett cle ui,s,sl /natn med

l<twpp ndd, och nzrlar/.6n ]ohans4ont ci/L z-tl

cln-ilua ,sd ,slon ,sit, Luntlgnen,s hcut ui's'sL
kezL la,:t ttu. e./-!-p-n lgno gcingan Pd ucigen
han enc-!-{.ctrt och ,tfud)onett,
Sena,sl i gdn o/.ton kdnde. Lurulgnzn /-a'tL
nerlan./.an Bolahagan u.Lctrt La,s,s. DeL ucut

end.a-tL Luulgnen och /le-(.ga o6;2 6iftLq 'tci
Lunrlqnzn /)ck ,spenna i/.ndn hri,slzn och
hjz!-pct honc.tm ut dttiluan, /le-{.ga ,ttr/2., alL
hr:n butz- ,sdg mztt cin huluu/zL och 4DOrL4en

al hatt-en. DelLa uott u)rl ,se-xl)rlz.n pd
quci!-lzn och dnrngann-e. hacLe uctn-iL d-en och
,tkot-Lcd heta llmil-drlogerl, och ,sd- kunle
deL LU ,sci ngckeL Pd d-e /.d tinnatznz.
€n dag i denna ueckan kande de n^e-d plogen
haz fnannz. pri gdnclznr ,sd ui ha,o nciLL /.6n-
tuanliga,:nbmuzatt ulanlaz /.an,sltzzn.
Dal- an Atct no!)gl ci-t- git pd dinct ak)rlon,
rnen i dctg ci.z ,tn1n ngcke.L lan laz, I gdn

ua,z dpj- u/nt)/zkL. Jag hatt dM ucigen ln.dn
Dc-tck0.erzgei- ctch nprldL Lne/Qrlt m-e.n de-n cin

nn,slan 4'zuulL. Jag tuckz-a kitfurc ctn deL
uppi/-zdn ltzadgdrul,sLack-en och,tci nerlAt.
]ag ua,z i ,slan i /.nerlag,5, Harle ,still,skap
n-erl 7n,7oz,selL, Dut ucttt ock,sci gnutide-z'
de-t- ucin,sla jag uatt-iL m.erl ctm, Sei il-L!.e hon
aiL druingsa a/111-LLe kann handt pci qucilkn,
ad jag h,cle ldLL d*-t, tnz.rl tom ucil uatt
il-lLe jog ej dzl, /.az da hctde ui L-/-iluit-
.riLlnnd.e i ndgon fuz-i-/.ua cin iag 6/.ue,zLggatl
am. jug d/LLe md Li-{-t. llg,ikpL" Serlan gick
jctg da/LLl.enn, De)- gick /?ntL L-/Lat /ct,st- man

ldn gc:. i 6/.ue-n kncinct /.an huazie ,tLe.g, Ut-e
pd gcinrLeL gick jag fatuld,t,s' l6n d/Li/fun
cin nztt iin l"U ct/.,sn6, VeL du' ali- elL pan
cLziluon kmde. joS ei gd ne-nl6n u-/-ctn ncin iag
l.ctno komttiL upp /.on desn' ,sd ,sollz. iog *ig
odt d&e nz-n/.6n, Du mci Lno, etL clin L6,s uott
ldde ",tOL ctch MaL', clci hon kon hen,
I gAn gickhan irn-e. nprl ndgol Ldg latnan uirl
,sp-xl)rlen och Lte. np-z cin e1)- upp, Idag mrl'
ncut jag, ctm det gcin ncignct. Aruut hatt d-e-t- )ti-e
konni-L nftgol och dpj- cin nutklctg ,sncutl-,

Lunrlgn-en,s hott e.j k1)rneL kbna ncigon ni6lk
irlag, Ad<, c.tm d-el ilL{.e. !,-Li lugnt- ,snant-,

Hc)n hjetpen bi-e. alL pklct, DpL an !)ka ka-L!j-
tirula. f'ltn gctn!.a ilnltak(tqP(t gdrL iag nzd on
dagatznz, , , . , Sci ge.rtna jag ui-!Le. gci l)-!-!. zLa'
Liorun, ,sa cin deL omaj!)gl, ]ag uulnatq ncin
jctg ,skalL /.a dnii-a laelue-L l)-{-!. ,sLaLionz-n.
De. komn-ett noE e.j alL /auna kbnn nitgon ni6At
i mongc-tn hzllen, odz ,terlan iruLan fu l&z d21-,

LuruoGRrru, scn4 NAMNS I BREVET, vAR ARRENDAToR
pA rAmpnnP ocH HELGA vAR PIcA DAR.

VI SAXAR LITE UR ETT ANNAT BREV SKRiVET I

uaruuNNT 1899, DET SKALL BLI BROLLOP PA

TLI'AACK. DOTTERN TILL ARO{ WILHELM BERG-

LUND , ANNA MATILDA SKALL GIFTA SIG.

, Do!-{.an och jag hott l,ctkaL lcindigL o-!-!t-
uLom pu.tlz.ie-n, ,sc-tm jag cin dlctgd al-L gbnct i
mougon l-ill)rl.ct, De ,skola uarzn lg-L!.dct mprl
,s lufu n cl e kruifL,: Lj etzlct,t,
l?c-,gan de)- dig aU upla, huarl lan ,slctg,s nct-/-

ui ,tkcil!- ha, ,sit cin dzL l6nsl ka/./.e' ,:erlan
,ska-!-t- don uigct,s, ,:ci uitt e/1zn uigu-ln, Selan
!,utjong mul pa,st-e.jen, o-(.a dauL pci he!-ge-
/.!-unrLu, g/LVjerlul ,sk)nka nzd lz.ggmzt, ,terlan

lirga-l ctch ilngeld och kon/eklLdaLu , ,,, .

DET LAT VAL M.N4S-I'TFIS.
VI TACKAR LARS FOR DET INSANDA BREVET OCH

AunrcnanrR I NAsrA NUt"lvlER MED GAMLA NYHETER

FRAN HEDVIG OCH T]$,IPNNP.

ETT UppROP - DET An SArrnr FLER, sQf"l HAR

sAoeiln rian "oocx'TvlTTNESSKILDRINGAR" FRAN

FORNA TIDER - HOR AV ER.
RED.
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HAtsOMUSITXEN L937

Hiisten 1935 hade Habo ScoutkSr bes6k av
ScoutmusikkEren frSn Huskvarna och dE vdck-
tes tanken p8, att fijrstjka ordna nEgon form
av orkesLer dven i Habo.
Medlemmar i Huskvarnak8ren hiijde varnande
rijster. De ans6g, att en orkester skulle
splittra v8r 1i1la scoutk8r.
Tyvdrr fick de ratt. - Tvi 3r senare hade
Habo en liten bl&sorkester, nen ingen
scoutk8r
Det hela biirjade som sextett med tv6 inst-
rument i varje stdmma plus bas- och marsch-
trumna. Samtliga musikanter rekryterades ur
scoutkiren och musikalisk ledare blev
Martin Almqvist, som tidigare verkat som
musikf urir vid divarande A6 i Jijnkciping.
Musikanter vid starten:
Ess-korneEt: Arne Wulff - Henrik Aberg
B-korneLt: GijsEa lberg - A11an Fransson
Althorn: Giista Johansson - Erik Svensson
Tenorhorn: Torsten H8kansson-Stig Ringqvist
Bastuba: Karl Holmqvist-Sture Hedberg
Trummor: Karl-Gustav Bohman-Olle Bohman

[r 1938 ink6ptes tolv nya insErument ti11
etL pris av 1.600:- kronor. Tidigare in-
strument hade lEnats upp inon kommunen.
Ekonomiska garanter fcir ktipet voro Torsten
Wulff,Bror Thelin och C.A.Dagman.
Musikk8ren, som ti11 en bdrjan kallade sig
Habo Hornmusikkir, lyckades si sminingom
betala s3v51 instrument, som 200 stolar,
vilka inkcipts fijr att bereda publiken sitt-
p1ats.
1946 flyttade Martin Almqvist frin orten
och Arne Wulff iivertog taktpinne och ledar-
skap.
Samtidigt bildades en styrelse bestSende
av ordfijrande, sekreterare, kassdr, materi-
alfiirvaltare och klubbmdsLare.
Efter 41 8r sitter fortfarande ordfdrande
och kassijr kvar pi sina poster.
1984 tilltrddde Ingemar Badman som dirigent.
Arne Wulff hade di varit ledare fcir k&ren
i 38 3r.
Vid en liten tillbakablick genom 6ren
finner vi fiiljande:
1937 Fiirsta framtrddandet i samband med

firandet av Gustav Adolf-dagen.
1938 Valborgsmdssofirande fcirsta g6ngen.
1949 Traditionellt ttlussefirande" i Habo

och detta 3r dven med radioreferat
iiver t'St ockholm-Mota1a"

1952 Musikkiren bygger musikpaviljong i
divarande ttTjurahagen".

1953 Fijrsta kommunala bidraget med 300:-kr.
1960 Uniform - b13 kavaj och vit skjorta

med rijd slips anskaffas.

1987

1964 GrSa byxor och vita mijssor inkiipes.
1965 Anslutning ti11 RSAO

1967 Nyttjanderiittskontrakt fijr Musik-
parken upprdttas med Lars Weibu1l,
Stora Kdrr.

1972 MusikkSren har sedan 1952 spen-
derat 12.000:- kr p8 i-ordnings-
stdllairde av Musikparken.

1974 0nskekonsert med 20 valmtijligheter.
mest ijnskade musikstycke: ttGammal

Fdbodpsalm'.'
1976 Nya uniformer anskaffas med hjtilp

frSn kommunen.
1978 Anltiggningen "Musikparkent' tjver-

lAtes pi kommunen.
1983 Kulturndmnden tivertager ansvaret

fijr valborgsmdssof irandet.
Ti11 a1lt detta kan ldggas nSgra trad-
itioner, som genom Sren har varlt ttett
niste" fiir musi-kk8rens medlemmar:
81.a. GiikoLtan tillsammans med HanE-
verksfijreningen. Luciafirandet, anord-
nat av musikantfruarna och numera med
trtredje generationentt av lucior, Ldrnor
och tomtar.
Och s3, genom mAnga, m8nga 5r, de 3r-
liga resorna - kortare el1er liingre -'
anordnade av Karl-Gustav Bohman.
Spelningarna vid t'Julbtinen" under icke
mindre tin 39 3r.
Lions v6rfest sedan starten.
Kaffet tillsammans med 'fMusikens Vennertt
ef ter Fijrsta-Ma j-marschen.
Framtiden ter sig 1jus. V6ra relationer
ti11 kommunens myndigheter och fdren-
i-ngarna p3 orten dr goda och vi har
sjiilva en k6ns1a av, att vi blivit ndg-
ot av en institution, som Habo ej kan
vara fiirutan. E11er hur?

Arne Wulff
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I ftjrra numret av denna tidskrift gjorde
vi en tillbakablick 6ver dAvarande Forn-
minnesfdreningens verksamhet fr8n 8r 1931
ti11 1963. Under drygt tjugotalet 8r
skulle verksamheten ligga nere.

1963
Den 6 juni 1963 kallades til1 sammantrdde
fiir att understika om...det fanns intresse
fijr ett fortsatt arbete inom hembygdsvSrd
en. Man valde styrelse och upprdttade fd
slag tiI1 stadgar.
Styrelsen hijl1 sitt fijrsta sammantrdde vi
"Fornminnesstugan" den 17 juni 7963. och
konstituerade sig sSlunda: ordf. Bertil
Sijderlund, v. ordf . Folke Wiirnbring, kassiir
Gunnar Axelsson, sekr. At<e Isaksson, samt
Arne Wu1ff, Ake Ekered, Lars Karlsson och
Karl Andersson.
Styrelsens fijrsta arbetsuppgift blev ar.t
stdda upp i derr gamla Fornmitlnesstugan,
som var 'beldgen strax sijder om Isakssons
fabriker, mellan jdrnvdgen och landsvdgen.
Vidare besltjt man, att om miijligt, inter-
vjua dldre personer och spela in deras'
berHttelser pi band.
Redan pd styrelsesammanErdde den 23 okt.
diskuterades inkiip av den c:a 300-&riga
stugan pE KronogErden i Gustav Adolf.
(profossbostdllet), som betingade ett
pris av 2.000:- kronor.
Styrelsen beslijt, att hos Kommunen an-
hAlla om etE bidrag pe 3.000:- kronor
fcir detta dndamtl.
Medlemsantalet var det fiirsta Sret 50.

1964

Kommunen tillskijt begdrda penningar och
1964 inkijptes Profossbost6llet. F<;rbeh8l1
vid k6pet.l Byggnaden sku11e vara flyttad
inom fem 5r. Medlemsantal andra 6ret 175.

L966

Men det gzillde ju inte bara, att anskaffa
ltimpliga gamla byggnader - & skulLe dven
placeras nEgonstans.
Efter m6nga funderingar och civerldggning-
ar kom si till sist Hembygdsparken til1
stind pt sin nuvarande plats tr 1966.Den
7 april beslutades, att Profossbostdllet
sku11e monteras ned och flyttas. Lands-
ant.ikvarie Gunnar Ullenius inspekterade
den tilltdnkta hembygdsparken och fann,
att den motsvarade a1la tdnkbara ford-
ringar. Profossbostdllet besijktes och
landsantkvarien fijrklarade fcirtjust, att
dess motsvarighet fcirmodligen inEe fanns
p3 nSgon annan plats i landeL.
I augusti pAbc;r5ades nedmontering OCh upp-
mtirkning av stugan. Ansvarig for arbetet
var byggmdstare Evald Johansson, Skovde.

HABO-GUSTAV ADOLFS HEMBYGDSFORENINGS HISTORIA AREN 1963 . 1975

1967

Den 2 december 1967 p6b6rjades uppsAttning-
en av Profossbostiillet p& sin nya plats i
Hembygdsparken. Arbetet kostnadsberAknades
till 52.000:- och av denna summa erholls
75% frSn At'1S. Ovriga medel tillskots av
kommunen.

1 969

Styrel sen saml ades f 6rsta g&ngen ,ti I I sam-
mantrade i det Steruppf6rda ProfossbostAllet
den 5 mars och beslot vid detta tillfiille,
att byggnaden framdeles skulle bendmnas
HembygdsgErden.
Samma 3r fick foreningen ett erbjudande
frln br6derna AIf och Tord von Essen, Hiilde-
holm, om att fA overtaga ett gammalt hiirbre
(c:a 300 3r), vilket anvants som sadesbod
for en kvarn och som ursprungligen st8tt vid
Ekebiicken. Det bdrjade nu ocksA bli aktuellt
att flytta den gamla visthusboden (Pukes
Iagdrd) till Hembygdsparken, samt en Loftbod
som kunnat inkopas fr8n Flatered
En byggnadskommitte, bestlende av Ruben
Nilsson, Folke l,liirnbring, Gunnar Axelsson,
och Ake Isaksson, utsSgs, att sk6ta det an-
svarsfulla arbetet med flyttning av dessa
tre byggnader.

1970

I december m8nad inleddes arbetet med att
flytta Visthusbod, Hdrbre och Loftbod med

hjalp av pengar frSn AMS och Kommunen.
197 1

Hembygdsglrden borjar bli populiir som sam-
Iingslokal vid olika tillfallen och hyser
den 19 juni sitt fdrsta brudpar - Gunnel och
Arnold Andersson.
Den 22 august kunde s3 Hembygdsparken med

sina fyra byggnader invigas med pompa och
st3t.
Styrelsen hade nu Aven borjat unders0ka
mojligheten, att fl dvertaga verden av
"StenaGustavs stuqa" vid Fiskebiicks kaoell.
Denna gamla stuga-f16n 17-1800:talet har
trol igen varit klockarbostad.
Medlemsantal nu uppe i 259.



1972

V3r fOrening erh8l Ier '1972 3rs Kulturpris
- 100:- kronor - fr6n Huskvarna Hembygdsf6r-
ening. "F6r att Pi ett fOreddmligt siitt riidd-
at fyra kulturhistoriska byggnader &t efter-
viirlden'.1
Detta 6r dokumenteras iiven Aledals Nyckelfab-
rik genom fotografering i sammarbete med
Bankeryds HembygdsfOrening.
Viistergdtlands Hembygdsfdrbund h&l ler sitt
8rsm6te i Habo den 18 juni.

1973

Fdreningen medverkar tillsammans med Genea-
logiska f6reningen vid utgivande av en andra
upplaga av Erland Blomqvists bok "VEstgdta-
sm&liinningar vid Viittern'l
Den gamla smedjan p3 MOIekullen flyttas till
Hembygdsparken och blir st smSningom ett fint
komplement till de ovriga byggnaderna. Ett
Ett fdrsOk, att ha parken 6ppen fOr visning
juni-jul i-augusti mSnader, motte endast ringa
intresse - c:a 30-talet besdkare totalt.

1975

En av Habos iildste innev8nare - ivan Lundberg
- spelas in p3 band vid en liten triiff i Hem-

bygdsg8rden. Frln Gunnar Forsmo erh6ller for-
eningen en donation av mikrofilmade kyrkbock-
er fr8n Habo pastorat.
Filmrullarna deponeras tills vidare p5 Bib-
Ioteket.

Arne }{ulff Gunnar Karlsson

F0reningens historia frAn 1976 till
vira dagar fOljer i niista nummer av
" Habobygden "

EFTERLYSNING
HAR DU NAGON GAtvll'lAL SKOLBOK ELLER
NAGOT ANNAT I'IATERIAL, SOl,l DU TROR
KAN VARA AV INTRESSE, SA VILL VI
GARNA HA DET Ft,R ATT KUNNA VISA I
VART BLIVANDE SKOL['IUSEU['1 PA

SIMONSTORPS SKOLA

Tala rned Arne l,,lulff 036-l+0188 eller ned
Ornnar Karlsson 0%l1fl72

7.

Staffans Stoillar
. Nlto /utttl i Viistrrgittlurttl.

-HUUNfi. VI HFN HITTH] SVENI}TS

VHBOH I

SLAKTFORSKARSJUKA

Symtom p& patienten:
Besvdrar ofta om namn, datum och
p I atser.
Ar ointresserad av sitt utseende,
ibland d6d for make/maka och barn.
Intet annat dr av intresse 6n feber-
aktigt letande i register, bibliotek
och domstolar.
Har stiindigt behov av att skriva brev.
Besoker ofta kyrkogirdar, ode- och
overgivna platser.
G6mmer teiefonrdkningen for make/maka
och g3r mumlande fOn sig sjiilv.

Kdnnetecken:
Ju sjukare - desto mera njuter hon/han
av detta.
Sj ukdonen dr smittosam.

Tdnkb'ara behandl ingar:
Inga kiirfda botemedel f inns. Mediciner
dr verkningslosa.
Sjukdomen blir undan for undan bara
vdrre.
Patienten bor besoka sliikttrdffar och
hiinvisas till genealogisk Iitteratur
samt ges ett lugnt horn, diir hon/han
kan f3 vara ensam.

Saxat un Sundaq \lontd HettaLd



8.

Monica Ekened har
forskat om Habo i
v&ra dombdcker.
NSgra axplock.

TRAFIKOLYCKA I HABO FoR 2OO AR SEDAN
(Ur 1787-6rs dombok)

EN SONDAG VID JULTIDEN BLEV EN KVINNA,
SARA SVENSDOTTER, PAKoRD PA VAGEN HEM TILL
DROTTNINGSTORP FRAN GUDSTJANSTEN I HABO

KYRKA.
INSPEKTOR AKERBLAD KOM KORANDE "UTI SAKTA

LUNK" MED SIN SLADE. NAR HAN SKULLE PAS-
SERA ETT GAENDE SALLSKAP, STOTTE SKAKELN
PA HANS SLADE OMKULL SARA. MAN HJALPTE-
HENNE UPP OCH KONSTATERADE, ATT HON BLOD-
DE KRAI:TIGT UR NASAN.
EFTER EN TID MASTE HON SOKA LAKARE FoR

SVARA MEN EFTER OLYCKAN.
AKERBLAD FORSVARADE SIG MED, ATT "HAN
KORDE SAKTA OCH H0LL TILL HOGER, VILKET
AR ETT VEDERTAGET BRUK"
EF'TER MANGA TURER I RATTEN,
ATT BETALA SARA SVENSDOTTER
BLODVITE OCH DESSUTOM MASTE

S" SK FoR SABBATSBROTT.

S.

INGENTING AR NYTT UNDER
(Ur 1837 6rs dombok)

NAR TORPAREN SVEN ABRAHAMSSON I SEPTEMBER
,!836 

SKULLE TILLTRADA TORPET MARIELUND

UNDER DALEN, UPPTACKTES RoTA I HUSET.
VID TILLTRADESSYNEN VARDERADES SKADAN

TILL 14 RD OCH 34 SK.
ETT AR SENARE HADE ABRAHAMSSON ANNU INTE
FATT UT ERSATTNING. HAN KRAVER NU FORE-
TRADAREN, FREDRIK ANDERSSON I MELLANGOL-
HULT PA DENNA SUMMA.

S.

EN SOLDAT I SEBBO INKOMMER TILL RATTEN
MED EN ANSOKAN OM SKILSMASSA FRAN SIN
HUSTRU.
HAN HAR RAKAT I EKONOMISKA SVARIGHETER
OCH SKYLLER DETTA PA "DESS HUSTRUS MIND.
RE HUSHALLSAKTIGHET'J

DOMDES HAN

16 SK FoR
HAN B0TA 1 RD

SOLEN

s.

s.
EN MAN FRAN KALLEBACKEN KOM SONDAGEN DEN

30 APRIL TILL GARDEN HJULARED OCH STALLDE
TILL BRAK.
HAN SPARKADE IN EN LAST DoRR OCH GAV SIG
PA AGAREN, ANDERS ANDERSSON OCH DENNES

HUSTRU.

FoR DETTA DOMDES HAN TILL FOLJANDE STRAFF:

2 SKUFFNINGAR
4 BLODVITEN

OKVADN I NGSORD

FR I DSBROTT

SABBATSBROTT
SUMMA

EFTERSOM HAN INTE KUNDE

HAN I SIALLET 24 DAGARS

OCH BRoD PLUS 14 DAGARS

.I 
RD

2RD

13 RD

3RD
20 RD

32 SK
1SK
1SK

16 SK

32 sk

BETALA BOTERNA FICK
FANGELSE PA VATTEN

"ENKELT" FANGELSE.

s.

DEN 16 AUGUSTI 1837 FORETOGS SYN PA BOSTAL-
LET NORRA EKERED - TJANSTEBOSTAD FoR KRONO-
SKOGVAKTARE I^JARRE.

DEN 9 OKTOBER VILLE VARRE HA FASTSLAGET I
RATTEN, ATT "FLYGELN VASTER OM GARDEN" TILL-
HORDE HONOM PERSONLIGEN.
DEN HADE UPPFORTS PA 1820-TALET AV HONOM

OCH HANS FADER AV VIRKE, HUGGET I BOSSEKARR,
DAR I^IARRE VID DEN TIDEN AGED 1/8 MANTAL.

Barnen i en prominent familj
beslot att skriva en bok om
sliktens histora och ge fa.
miljens 6verhuvud i present.

Man anlitade en ftyhint
journalist och f6rvarnade ho-
nom om det enda problemet,
att farbror Wille, fartriljens
svarta fAr, avrittats i elektris-
ka stolen f6r mord. Det fick
absolut inte stA om det i bo.
ken.

Journalisten lovade att
handldgga saksn med stor
diskretion och skrev f6ljande:

Farbror Wille innehade en
lSrostol i tillSmpad elektronik
vid en av vAra ledande statliga
institutioner. Han var knuten
till den med de starkaste band
och hans d6d kom som en
verklig chock.

Ruu Honrtor. Mjollorn
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JULAREDS GAMLA SKOLA

Under 1860-talet byggdes i Habo ett flertal
skolor, varav Julareds gamla skola var an.
Den byggdes eren 1866-67, just diir den vdst-
ligaste Flateredsvdgen kommer fram till
Iandsviigen mellan Habo station och Mullsjo.
Att skolan byggdes just diir, beror p3, att
man rdknade med, att barnen fr&n de olika
g8rdarna i skolroten skulle f& ungefdr Iika
13ng skolviig.
Till niirmaste g8rd var det cirka en kilomet-
er, vilket hade till foljd att ldrarna inte
giirna dvernattade i skolhuset, trots att diir
fanns en Iiten ldrarbostad.
Ur gamla bevarade handlingar framgSr det,
att skolan var 17 alnar ISng och 10* alnar
bred. (t aln = 60 cm)
Bonderna Slades att leverera det virke, som
beh6vdes, och kontanter inkasserades av ut-
sedda uppbordsmiin frSn socknens rotar.
600 Riksdaler Riksgiild kostade hela skol-
bygget.
Enligt sparade kvitterade riikningar, kostade
t.ex. liiggning av stenfoten 20 riksdaler
och allt tegel till tak och skorstensmur 90
ri ksda I er.

Som folkskol liirare f rin
stgjorde Aifred FIorin.

med 1875 tjiin-
bodde i Land-

och
Han

o
J.

torp, men varannan vecka undervisade han
barnen i Julareds skola.
Skolhuset rymde bara ett klassrum, var-
for smSskolebarnen fick sin undervisning
de veckor, dE Florin holl skola hemma i
Landtorp.
Som sm8skolliirarinna tjiinstgjorde i slut-
et av 1800-talet Florins dotter - Amanda.
De viktigaste skoliimnena p3 den tiden
var kristendom, modersm8let och riikning.
Varje dag borjade med en kristendomslek-
tion.
De ldrob6cker man d3 anviinde var Martin
Luthers lilla katekes och psalmboken.
Ur katekesen m8ste barnen l6ra sig l8nga
stycken utantill, och dven mSnga psalm-
verser skulle de kunna liisa upp.

D3 liisSret var slut, h6lls examen, och
d3 kom fortildrarna med till skolan for
att h6ra, hur det gitt fdr deras barn
under &ret.
Skolr8dsledam6terna frSn trakten var
ocksi niirvarande, och det var tiven
priisten. Denne skulle forutom, att han
holl en kort andaktsstund, dven f6rriitta
betygsutdel n i ngen.
Men innan betygen delades ut, liiste han
upp, vilka betyg var och en f8tt.
Detta var naturligtvis trevligt for de
duktiga och flitiga barnen, men for de
barn, vilka hade svirt f6r att lrira sig
ldxorna, va.r detta naturligtvis mycket
obehag I i gt.
Siikert fick dven deras fordldrar skdm-
mas.
Julareds gamla skola anvdndes fram till
1913, d3 den nya skolan byggdes.
Den gamla skolan revs di och 6terupp-
byggdes senare som bostadshus eller
verkstad i Bankeryd.

Folke Ekered
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- Hur man fAr kontalt mcd okinda slik-
tingar? Ett s5tt ar val att vinna pA l.otto!
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VART BLIVANDT FORSKARRUM I NYA BIBLIOTEKETS KALLARPLAN

INVENTARIER:

2 eoRo B0 x 180 cu.

2 sroun MED HJUL

1 sono d 100 cpr'

4 srolnn rrLL D:o

i .nnnruosArcnr srAp

B0x60x200cu
BoKHYLLoR c:n 20 HYLLM.

rolrR0Relsrenrrv ?

c:n 20 HYLLMETER
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