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ANTLIGEN !

Den sorn vdntar p8 nEgot gotL,
vdntar aldrig f ijr 15nge.
Men nu dr tidningen k1ar.
Vi som arbet,at med den, andas ut.
och hoppas du ska hitta n6got
intressanE atL 1dsa.
Temat fdr denna tidning iir
LANSMANSSLIKTEN BRUNo.

Bilden pA utsidan dr.irEn kijket pE
Kdmparp- ldnsmansbostdllet.
Arne Wulff kommer med fortsettning.
pA Hembygdsfiireningens historia.
Nils Bruno berdttar skolminnen.
Stieg-Erland Dagman presenterar
Mandelgren, en resande konstndr i
i. 1800-talets Sverige .
Lars-01of Markstad och Harry Ceder-
wa11 redogcir fcir torpinvenLeringen
i Habo kommun.

Vi kan nu beriitta att vAr almanacka
f cjr 1989 iir k1ar. Styrelsen hoppas
att a1la medlemmar hjdlper ri11
att siilja almanackan ti11 sina
bekanta och grannar. En bra jul-
klapp !

Bengt-Inge Svensson dr ftjrs6ljningg-
ansvarig.
Onskar du almanackor, kontakta
Bengt-Inge te1. 41894 el1er Lars-
010f Marksrad re1. 41529.
Julen ndrmar sig med stormsteg.
Vi vi11 ocksi pirninna om lucia-
firandet i Mullsjci den 13 dec.

annonsen ndsta sida.

rel. 0511-57645

FeffiffiffiffN@sesffi@&ffi
Ndsta 5r bijrjar vi med Srsmcite
tisdagen den 24 jan. i Fcjrsam-
lingshemmet,
Tack ni, som h jeilpE oss att
fyl1a denna tidning. Se vi11
jag be er iirade ldsare att gA
igenom byr813dor och minne'
och komma med artiklar, dikter
och uppslag f6r kommande tid-
ningar.
VArt t'1ager" iir slut och be-
hijver f y11as p5.
Jag vi11 passa pA och tacka
fdr Aret som g&tt.
vlil M6TT ! 1989

Anna-teRa Alexandersson

EFTERLYSNING:

Jag vi11 gdrna komma i kontakt med
nigon som forskar i fdljande sliikt:

Soldaten vid WesEg. Reg. nr 58
Lars Magnus Johansson Flod f. 2/10
1808 i Bankeryd, gift 1832 med
Fredrika Jonasdotter f. 14/L2 lSlO
i H<igaberg , Habo .
De fick barnen Carl f. 8/L 1833,
Miirta Charlotta t 26/12 1834
Emma f. 30/ll 1839
Johan Leonard f. 15/5 1843
Carolina f. 7// 1846

BAde Lars Flod och hustrun Fredrlka
dog i Habo 3r 1870.

Av barnen blev Johan Leonard soldat
3r 1865 nr 28 vid Westg. Reg. och
fick dA efternamnet Kron. I{an bodde
pA soldattorpet Gijlan i Habo.

Lisbeth Svahn
Scirbodalsvdgen 1

533 72 Lundsbrunn
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D0dsfall-.

Under f6rsommaren drabbades
vAr forening av ett sorgebudskap
dA v6r tragne medarbetare Karl-
Olof F6rberg hastigt avled den 

i

ter det att han firat sln 70-
Arsdag den 14 apri1.

Karl-Olof har sedan han pen-
sionerades fdr ci-rka 10 Ar se-
dan eignat det mesta av sin tid
et att utforska sAvail sina egna

som grannarnas slaiktskapsforhal- I

l-anden.
Vidare har Karl-Olof varlt le-

dare fdr en studiecirkel, vil-
ken sysslat med att kartltigga
Holmens och Slatthults byar,hur
diir sAg ut fOre skiftet och var
alla gArdar och torp dA var be-
lagna.

Vi beklagar verkligen, att
Karl-Olof vid sA unga Ar skulle
leimna oss. Det var s& mycket
som han kzinde till- om bygdens
neirlngsli-v och meinniskor bAde

i nutid och i "den gamla goda

tiden", vilket han tyvdrr inte
hunnj-t med att fuista pA papper.

F. E.
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3 Fem linsmin Bruno.

En liinsmanstiSnst sorn qitt i arv friin far till son i fem sl:iktled.

lorde vara mera sillsynt. Sri iir dock f6rhillandet i Slittings tings-

Ings iistra lf,nsmansdistrikt, som omfattar socknarne Habo och Gustav

Adolf. l-lit kom som liinsman 1752 Anders Brttno och tiSnstgiorde

Fredrik Richord Bruno.

till 1783. Det var under den tid'.dl
Gustav Adolfs socken bildadcs, och att
Bruno ingalunda motverkadc den nya

socknens tillkomst visas ay, att han

anvinde sitt inflytande si, att linsmans-

bostillet Kimparp kom att tillh6ra den

nya socknen, ehuru Kimparp lig nir'
mare till Habo kyrkoplats f,n nigon

annan gird, sorn var ifrigasatt att till-
h5ra Gustav Adolf. Efter Anders Bruno

tiinstgiorde till 1794 hans mig Ernst

Rudberg, men sedan var det en son till
Bruno, Daniel Fredrik, som innehade

linsmanstiiirrstcn till 1323, diirefter den-

nes son, Carl Johan Bruno, den linga
tiden till 1867, dirp,i dennes son, Fredrik Richard Bruno, till 1902

och si sonen till denne, Axel Richard Brurro, som fortfarande inne'

har tiSnsten.

Fredrik Richard Bruno avled 1911 i en ilder av 80 ir. Han

hade 1854 ingitt Sktenskap med friherrinnarr Augusta Olivia Kruusc

av Verchou, f6dd e Dykirr 1842. Han kom i besittning av denna

Kimparp nirbeligna 'g6rd Dykiirr i Habo, som han innehade 1882

-95 och var dir bosatt, med liinsmansbostillet under tiden bort-

arrenderat. Han var sirskilt kind som en ivrig iigare och frilufts-

minniska. En representant f6r en pi platsen gammal llnsmansslikt,

den fiirde lSosman Bruoo i Kimparp, itergives hir ovan hans por'

tritt iven som en erinran till alla hans innu kvarlevande vinner.

Den femte lSnsman Bruno i Kimparp, Axel Richard, 5r f6dd

den 26 aug. 1868. Samma ir han tilltridde lSnsmanstiinsten' 1902.

ingick han iktenskap med Hedvig Josefina Pettersson, som uppvuxit

i den nirbelSgna Habo iirnvigsstation, dir hennes far, Josef Petters'

son, var stationsinspektor ett tiugotal ir, intill 1895. Linsmanshem'

met Kimparp 5r en idyll. Den femte linsman Bruno ir folklig och

populSr och virdinnan en solig och omtinksam husmoder. Det hcigt

belSgna Kimparp ligger vackert som i en park. En bick ringlar fram

meltan h6ga stup. Hf,r omvixla ildriga eller yngre trfrd och fina

grismattor i sinkor och kullar. Det 5r sagolikt vackert hiir uppe,

icke minst nir man frin en 6ppen h6id finner en bedirande utsikt

<iver Vettern, Visings6 och det fjirran liggande smilands- och cht'

gStalandet.

Det gamla vilvirdade hemtrevliga envininqshtrset daterar sig frin
l780.talet. Sing och musik trivas gott i Kimparp. Linsman Bruno

har ock varit en virderad medlem av socknens sinqk6r. Han ir ock-

si en intresserad skytt, ordf. sedan 1902 i Habo skyttef6rening, som

med dess biqge skyttelaq f6r Hnbo och Gustav Adolfs socknar rik'
nar 120 medlemmar, ddrav 107 anslagsberittigade. Fiir ff,ltskiutning
har terringen omkring K:imparp visat sig idealisk. Skiutbana har

f6reningen annars en vid Halleboberget i llabo och en i nirheten

av Gustav Adolfs kyrka.

Linsmanstiinsten biuder i vira dagar huvtrdsakligast pti fredliqa

lripande g6romil ; det iir sillsynt att nigot brottmil f<irekommer,

vilartad som befolkningen allt mern blivit. I)en femte liinsman Bruno

har en liusare tif,nstetid in hans f6rfider, och att en siitte linsmerr

Bruno, om vilka frirhoppninqar finnes genom en uppvixande ynglinq,
qod skytt som fadern, skall finna innu liusare och fredligare tider,
biir man kinna sig f6rvissad om.

Ur "Skaraborgsbyg-
den" en tidskrift
tryckt i Hjo 1919.

Del 1, sid ,6-58.



Fdr liinsmannen var det svArt att
sj61v hinna utf6ra alla plikter for
oidningens uppr6tth&11ande i socknen'
TiI1 sin hjalp hade han dtirf6r de s'k
kronofjErdingsmdnnen eller kronorat-
tarna, vilka hade att verkstdlla
hans skriftliga befallnihgar.

Om detta vittnar 6ver etthundra
brev, vilka finns bevarade i vdrt
slilktarkiv.

Hdrnedan Aterges j-nneh&1let i n&g-
ra av dessa brev.

Min k. Gustaf Nilsson.
Var god i- morgon bittida verkstell
narligda utmatning hos Lars p& Sto-
ra Karr. Men dessf6rinnan gack till
ntimndemannen i Siogarp och bed honom
komma tilI bitrdde.

Jag tir sA mYcket mera angelilgen
harom, som jag sPort,att han tEinker
fOrskingra sin egendom - ett litet
concept til1 Protocollet f61jer.

Pania tifven f 6r Edert arfvode,
oagtadt om contanter erhAl1as.

Gack i god tid ti11 SjogarP i mor-
gon bittida och utratta saken vzil.

Kdmparp den 26 / 9 1'822
Daniel Bruno

Ti11 Extra KronofjEirdingsman
Johannes Gustaf sson i Kli-ngekEirr.

Till folid av Hliradsrtittens bi-
lagda utslag och i enlighet med et-
f6ljande F6rpassning anmodas Extra
Kronofjiirdingsmannen att afhiimta Pi-
gan Maja Lisa Andersdotter i Mostu-
gan vid Hdgsbitck och henne infor
Domstolen i Sltitt6ng insttilla den
2re ntistkommande Oktober kl . 11 f . m.

Keimparp den 10 Aug. 1840.
Carl J. Bruno

Tydligen hade Pi-gan hunnit sdtta
sig i silkerhet,fOr drYgt ett Ar se-

nare kom f6ljande brev:

Titl Krono Rtittaren Johannes

Gustaf sson i Klingekiirr.
Som besked frAn J6nkOpings ltin an-

kommit, att pigan Maria Lisa Andersdo

ter frAn HOgsbeck, hvilken nAgon tid
uppehAtlit sig i Ljungarums socken

nu Eir Aterflyttad till Habo socken

och lSrer uppeh&l1a sig vid HOgsbiick;

4

Riksdaler
derefter

sA har Krono Riittaren att af
henne uttaga de uPPfdrda TvA

Banco Boter, hvi-lka
skyndsamt ti1l mig

redovi.sas.
K5mparp den 4 December 1841

Carl- J Bruno

TiIl Krono Fjerdingsmannen
Johannes Gustafsson i Klingekdrr.

Som Faderm6rdaren DrZlngen Jonas
Bergman frAn Svardkullen i Da-
retorps socken den L2te dennes
berett sig ti1lfdl1e att rymma
i ndrheten af Borgunda GEstgi-
fargArd; se efter erhAllen fore-
skrift frAn Konungens Befallnings-
hafvande fAr jag hSrigenom f6r-
stdndiga Krono Fjerdingsmannen'
att honom noga eftersPana, och
om han tr6.f fas, honom genast hak-
ta och tiII mig aff6ra- hvilket
afseende till uPPlYsning lemnas
att Bergman, som dr 2L &r gammal,
har ljust hAr, b1e Qgne och rak
nEisa, dtr 5 fot. och B tum lAng,
samt var vid afvikandet klddd
uti Zne blA vadmalsrockar,bl6,
vadmalsbyxor, samt svart sammets-
viist, rutig halsduk, st6f Iar
och svart myssa.

Ktlmparp den 20 October tBrS
CarI J. Bruno.

/q"P'or4ornur'

!-:y'..,-
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Torpinventering
VAren 1987 AterupptognAgra entusiaster i fdreningen-den

sedan 10 {r tittUali av-somnade torpinventeringen i Habo

kommun. Efter en trevande inledningddr den mesta tiden

iignats {t att i "Fransson-bockef" och husforhdrsldngder

#at."t*" alla torp och backstugor samt nodviindiga

personuppgifter foi att kunna folja respektive torp eller

Lackstuga frAn en husfdrhorsliingd till en annan'

Vi anvHnder oss av 1730 drs kyrkliga indelning i rotar,

vilket fdr Habo kommun innebdr foljande: Baskarps,

Brandstorps, Dardngs, Ekets, Flatereds, Gullskogs, Gdl-

hults, Holhens, Halebos, Hdgsbiicks, Starbicks, Mobos

och Sibbos rotar.

F6r Golhults, Holmens och Baskarps rotar fanns redan en

fdrteckning 6ver torp och backstugor kompletterade med

markeringir pA ekonomiska kartan. For Holmen dess-

utom omf attande dokumentation.

Gullskog, Golhult, Flatered, Hiigsbiick och Holmens rotar
er khra, Starbick, Flallebo, Eket och Dariing har vi boriat

att teckna ned alla torp medan Sibbo och Mobo kvarstAr'

Under hiisten 1987 startade Brandstorps-boma sin egen

torpinventering av BrandstorPs rote, livligt pdheiade. av

osii Habo. 15 mai 1988 anordnade de en torpvandring
som gick fr{n Torkelsryd upp till Riivafailet' Uppslut-
ninge-n var enorrn, ca 75 personer vandrade i vdrfagra

maiker under sakkunnig ledning av Ingmar Holgersson'

Vi hade dven en egen torpvandring i maj diir vi hllsade pA

i de flesta torpen i omrddet mellan Hokeltn och Sjogarp,

oster om riksrag f eS. Ca 10 personer deltog. Under vAren

tdnker vi gdra en ny torPvandring. DA besoker vi torpen

under Dalen i Gdlhults rote, men mera hirom senare'

Fdr att komma till ett mera konkret resultat har under
vAren 1988 arbetet med Golhults rote intensifierats' Idag

dterstdr hdr endast att pd pastorsexpeditionen inhlimta
vilka som bott kvar pd torpen efter dr 1895' Vidare har

forslag till skyltar framtagiB i samarbete med Hembygds-

fdreniirgen. En prototyp uppsattes pA torpet Daldsen den

:z mai 1b88 viden utflykt med Naturskyddsfdreningen

torpina entting t{Ats o KoMgv{tlN

G 47 DalAsen under Dalen i Giilhults Rot€

Hitdyttat 1881 ftin torpot Altona (bel6get ca 30o n norr om

Dallsen) av Axel Svearon Llode l5s med hustru"

Siets son bodd€ hirvar Kae och Tilda Otteoo'
Kar tr6rde med enbetaore. Mloga hlrtorler om DalArarn"'
Hueen rett I b6den ev 1940'talel

YtterlQan htfrrztuly'lrrr om totvlrunntcrinXlett flnu pd
H&oBtbltoaeh

'Ioryboa*anta i thSotyg&*s Stn&{otkrylf@irtg'

Fler intresserade hdlsas vilkomna, torsdagar i iiimna
veckor, kl 19.00 i Forskamrmmet pA Biblioteket'

I Golhults rote dr torpen under Dalen minga och intres-

santa. Redan 1695 omniimns "Dala torp" diir ettbarn d{ liir
ha ddtt.

Redan i slutet av 17OGtalet var Svensksund, Kr6sa-

rddjema, Altona, Kaffesumpen, Hornebron, Tomten och

Marialund bebodda. Namnm p{ dessa torp kan fA fanta-

sin att spela... Byggdes Altona av en knekt som varit med

i slaget vid Altonll Tyskland? Svensksund kanske ocksd

kan-ha anknytning till ett slag. KaffesumPen, diir stod

naturligtvis icaffepannan pA och giistfriheten var stor'

Eller bl-ev man hdr av snAlhet eller fattigdom biuden pd

kaffe kokat enbart PA sumPen?

Under 1800-talet byggdes Bj6rkelund, Lugnet, Nolhagen,

Mostugan och paiA-Jn. Dei senare flyttades frdn Altona

omk 1980. Av dessa tolv stdllen finns idag endast be-

byggel se pd tvi, Hornebron och Krosar6djerna' Diir f anns

eirila uaie kvam och sdg. Liimningar av dammen finns

kvar dn idag.

Mdnga intressanta liimningar finns kvar-vid alla dessa

gamli torp, sAsom husgrunder, kiil-lare, odlingsrosen m m

6cfr myctit finns att upptiicka och forundra-s over' Du kan

i "Stenrort" hitta en flaska, en hiistsko och pd trappan kan-

ske nyckeln till stugdorren.

Ni som tycker detta verkar spdnnande, hjiilp-oss med

uppgifter, beriittelser ni har hort eller minnen frAn torPen

i HiSo to."ttt"n' Vivill gora vdrhistoria omvdraforfdder
sA komplett och levande som mojligt' En tid som kan

tyckas iviiigsen men som egentligen ligger oss ganska

nira.
En av foreningens aktiviteter under vdren blir en vand-

ring mellan de"ssa gamla torp. Viil-mott alla intresserade'

-e-dle--at likaviil som icke medlemmar!

Det eir med sorg i hfiirtat vi noterar att Karl€lof Forberg

inte liingre ar lbhnd oss. Vi 6r honom innerligt tack-

sarnma I6t d"t stot.ttade arbete han nedlagt inom torPin-

verntering och hembygdsforskning'

HCochLOM



lag rninns. , .
TilI Arne Wulff
Tidningen HABO-BYGDEN.

Tjenare Broder.
Jag heter Nisse Bruno och er fal-
len efter gamle ltinsman Bruno PA

Kamparp. De kanske Du vet vem som

skriver - det var ju sA liinge se-

dan.
H6ndelsevis har iag sett en notis
om att skolan i SimonstorP skall
bli skolmus6um. Det var ju dtir som

jag Aren I921't923 tog mina f6rs-
la stapplande steg Pe studiernas
tOrnbestrodda stig. Jag hdrsammar

diirfOr med gleidje Din uPPmaning

att insEnda ett bidrag. Det tir in-
te mycket iag har, men heir kommer

ett skolfoto fr&n n6got av dessa

Ar. De flesta av oss elever ar val
d6da nu efter 67 AP, men iag hop-

pas att nAgra fortfarande lever
och vill hjalpa ti11 med att doku-

mentera "livet". Ar det n&gon som

vill ordna en skoltrtif f , sA kan iag
gdrna anmiila mig nu genast.
Nu overgAr iag till nAgra sm6 min-

nesbilder som Du fAr anvtlnda som

Du viI1.

FOrsta skoldagen var fruktansveird.
Trota att mi.n mamma var med och
satt jilmte mig hela tiden, sA ba-
ra lipade iag. Man var ju van att
gA ensam ddrhemma pA KaimParP och
leka med hdnsen, hundvalparna,lamm-
ungarna och att str6va ikring och
leta efter fjddrar och fAgeIbon.
Nu hamnade jag helt of6rmodat och
ofdrberett mitt bland en massa fraim-
mande barn. Vi var fyra stYcken i
min klass och sex i den eildre klas-
sen. Tillsammans med ltirarinnan var
det alltsA tio personer som stir-
rade pA mej. Jag minns endast att
jag envi-st och ihairdigt bolade och

och greit. Stackars mamma, som mAs-
te "visa uPp"en sAn YnkrYgg tilt
grabb. De smA torParebarnen var
deiremot redan htirdade av livets
besvarligheter och mYcket tuffa-

Skolan tir ju till for att"lzira
f6r livet" och nog fick man gora
en del erfarenheter. Till exem-
pef att inte liLa PA vad folk sa1

I 
-Uf ter nAgra dagar bi od dom mej PA

I svarta smA tabletter ur en PIX-
ask. GIad 6ver vanligheten et iag
nAgra stYcken, fast de inte sma-
kade gott al1s. AlIa stod sedan
runt mei och skrattade f6r att
dom lurat "Idnsmans Poik" att a-
ta fAralort.

Man blev vail lite"tuffare" ef ter
hand som man kom in i gdnget.
Sairskilt bra - ja rent av bast-
var jag i konsten att snabbt
sl€inga sig dver en gdrdesgArd el-
ler grind. Det fanns m6nga sA-
dana pA vAr skolvttg och oftasl
gick det til-l- pA det viset att
nAgon i flocken ropade:"Sist o-
ver grinna loktar skit" och deir-
eflter stormade alla ungarna fram
mot hindret och sltingde sig over
som om tjuren varit i halarna.
Aven av denna lEirdom har jag haft
mycken nylta och stor gledje se-
nare i livet.

6
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PA tal om "skolv5.gen", sA gick
denna 6ver Sngar och skogar me1-
lan KiimParP och SimonstorP' Jag
skulle tro att den var sA ddr
2,5 eller m6jtigen 3 km. Mesta-
deisfOljde den en uPPtramPad
stig men gick ocksA ldngs de
sko[svdgar som PA den tiden fanns
me1lan TumbttckstorPen Hackebo '
Hackeberg, LOvstuga, Holmen,Sto-
ra-Lyckorna, LilIa-LYckorna och
Sk6rhult. Det var ibland ratt
h5rda bud att i hdllande regn'
stark kYIa e1ler diuP snd ta sig
fram pA sina smA sju-Ariga ben
denna veg. Normalt fick man s61l--
skap av andra ungar alltefter
som torPen Passerades, men var
det mYcket aafigt vdder brukade
faktiikt jag,som bodde lzingst
bort , och Ture i SkArhult ' som
bodde narmast, vara de enda som

kom. SAdana dagar insttilldes un-
dervisningen och "fr6ken" biOd
pA kakor och saft i sin ldgenhet 'innat vi antrddde &terfdrden'

Varf6r var det iag, som hade
Iringsta vagen, som trotsade det
aaflg" vadret nEir andra stannade
nemmi? Jo, kanske var det del-
,ri= beroende PA att hela min fa-
milj atltid vari-t mYcket sPort-
intiesserad och ville att iag
tidigt skulle hiirdas' M"T mest
trollga orsaken var nog i alla
fall itt barnen PA den tiden ha-
de s& ddligt med k16der att de

inte kunde sdndas ut i ovd'der
o"n Uftlt". Det var mYcket faL'
tigt runt om i torPen' -Sjiilv
.r.i jag vintertid kladd i- en
ri-nn6s[iorta, som kytde- forskrack'
Ii;t dA den blev v6t.. YtterPlag-
EEi """ en tjock rock som blev
ilycket tung vi-d regnvEider' Pe

nLnen hade man l6nga svarta Yl-
IestrumPor som kliades och som

h6lls uPPe med l6nga strumPeband
i livstY-ct<et. Pe f 6tterna hade
i"n kraitiga skomakargjorda
iraigot. En tid hade nog dessa

"""It 
for smA, f6r det kliade

i- iattt" i f lera Ar. Hade vill
iorfrusit dem dA och d6' Regn-
kappor, gummist6vlar,annorakhu-
vor-, termovantar och andra nu-
tidens vtilsignelser fanns inte
pA den tiden.
NAgon enstaka geng htinde. det att
;"E foljde med de andra barnen
6"E. KvlrnekulIa, Tumback,MYsket
och"Drefta" uPP titl KamParP'
Vi-a ett sadant tiltfall-e hdnde
det en gAng att vi ungar arran-
;;;"4; i=.tEuottskrig" med torkad
hastlort som det fanns 6verfl6d
av-pa landsvEigen. Vi hade hemskt
kul'anda tills dess att IiIIa

"naff. 
Etin-i-Blombacka fick in

en-iuff triif f pA mej ' I "stridens
f,"ti." och baia Pe skoi- iag Io-
var- sA knuffade jag ned henne
i diket. TYVarr sA lAg dzir en
sOnderslagen butelj och PA denna
;k;; hon iig attvarligt i hand-
leden. Att Pulsddern skadats Eir

helt klart ior det str6mmade ut
tjusr6tt blod st6tvis' Om jag
*i.r.r= rEitt var det ocksA en se-
na skadad och mAste sYS ihoP '
FOrmodligen kom diir nAgon vuxen
och tog hand om flickebarnet
lj.g ,Inns inte- och f6rmodligen

"["I.tg iag genast hem till Ktimp-

aip ocn- frof f mig undan i f 6r-
stiacxelsen. Lilla Elin var bor-
ta frAn skolan i flera veckor
och kamraterna sAg till att iag
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inte f6rblev ostraffad. Hdndelsen
hette lAng tid ddrefter:"Ner Kdmp-
arpa-Nesse puttade EIin i diket".
Sj-a1v var iag sA riidd att iag aldrig
vAgade ber6tta detta i mitt hem.Ha-
de jag gjort det, s& hade s6kerligen
far och mor hjelPt mig att sdka uPP

Elin och hennes fdrtlldrar och f,&
n&got siitt fOrsdkt att be om ursEikt
och gottg6ra. I min barnsliga rEids-
1a och stora Anger hOIl jag mig ba-
ra undan och har sedan dess i hela
mitt liv Angrat denna feghet.
" HOr Du lil1a Elin, om Du fortfa-
rande lever och rAkar lEisa detta,

-sA giv mej ett livstecken, s& att
jag fAr fOrsttkra Dej att det i-nte
var i11a menat utan bara PA skoj . "

ry/tr
Nog fanns det bilar i Habo och
"Gustava" Eiven pd den tiden, men
inte var de sA van11ga. Jag minns
att vi en vacker sommardag fick se
en bi1 ute pA vEigen. Signe hade inget
emot att vi rusade fram til1 fOnt-
ret och tittade ut. Det var "Kora-
re-Johan" som bytt ut sin hEist mot
en T-Ford. FOr sentida lEisare kan-
ske jag b6r fdrklara att Korare-
Johan var lantbrevbdrare och att en
T-Ford ej hade nAgra "riktiga" vax-
lar utan gick pA he1- och halvfart.

En annan gang h6rdes det surr i luf-
ten, men i-ngen bil syntes till ute
pA viigen. Fr6ken Signe sade att
kanske var det ett flygplan (nej-
flygmaskin sade man pA den tiden)
och tog hela "smAskolan" med ut pA
gArden fdr att titta. Jo- verkligen.
Dilr uppe pe 5-6OO meters hojd kom
det f6rsta flygplan som vi sett.Det
gick frAn norr mot s6der och var veil
pA vd.g frAn "Lusharpan't i Karlsborg
til1 n6got exercisfdlt i Jdnkoping
eller Skillingaryd. "Ser i barn hur
det flaxar mei vingera precis s6m e
krAka", sB Frdken - och naturligt-
vis sAg vi det a1Iihop, f6r inbill-
ningens makt har alltid varit stor.
Inte hel1er hade man 1921 - 23 b6r-
jat I F R A G A S A T T A nAgot som
" larari-nna" sade .

NAgon "skolfrukost" serverades na-
turligtvis inte. Varje barn medfor-
de en flaska mj6lk och nAgra smdr-
gAsar. Denna mAltid intogs ute i
kapprummet utanf6r undervisningssa-
1en, varp& vi gick ut PA skolgdr-
den och lekte. DA rasterna var slut
kom"fr6ken" ut och ringde i en biell-
ra eller dylikt. Alla barnen stAll-
de dA upp i ett led efter varandra



I
och pe given order marscherade vi
s'edan in i salen.
Betraiffande dessa sm6rgAsar kan iag
inte pAminna mej nAgon storFe"klass-
skil-Inad" , men i frAga om renlighet
fanns det en utpraglad sAdan- LoP-
por hade vi viil lite til-I mans ef-
tersom vi lekte i ladugArdar, h6ns-
hus och med hundarna.LOss i h&ret
rAkade nog alla ocksA ut for en el-
ler annan period, tY det fanns ju
en de1 "p&litliga smittohEirdar".
Diiremot var det storre skillnad pA
renlighet om halsen, i Oronen, oD
f6tterna och htinderna. Att "Iarar-
1nna" skrubbad.e bort skovorna pA nA-
gon unge det f6rekom, Sven om det
inte horde till- det vanliga.
En av mina sm& kamrater frAn ett
mycket "eftersatt" hem led av vad
man numera skulle beteckna som "kro-
nisk inkontinens". Kanske var det
svAra hemf6rh&llanden eI1er var det
kanske ritdslan f6r att"fA frAgan",
som f Ororsakade ld.ckaget. Hur som
helst - lbland kom det en liten
"r6.nni1'r krypande utefter den lAng-
a gemensamma bEinken vi satt p6. fn-
te ville man skvallra utan lyfte sig
och h5ngde med armbAgarna pA baink-
Iocket tills "lararinna"sAg att
det var nAgonting Pe geng.

PS. Denna stund av ovan och li-te o-
dverlagd f6rfattarverksamhet har
kommit mei att "tanka om" ifr6ga om

vad jag ltirde mei i Simonstorps smA-
skola. MOiligen var det bra mYcket
mer dn jag f6rut har anat.
Den lAnga skolvtigen i alla v:ider
trarOade mei, s& att iag senare i
livet btev fjSllf6rare och-tn.tces-
serad VasaloppsAkare.
Jag liirde mei r:dkna. lEisa och skri-
va. Lite grann Atminstone. Den snEil-
Ia ltlrarinnan litrde mej valvilia
och h.i tilpsamhet .

Kamratlivet lttrde mei att med gott
mod uthrirda livets "Practical i okes"
och dessutom att gott kamratskap
inte har nAgot samband med f6rald-
rarnas bankbok.

Nisse Bruno

Mitt i skogen ddr stigen knappt
skdnjes idag
och ddr asparna ktimpar f cir 1ivet,
gick jag ut i den glimrande
kvdllen ett s1ag.
Jag stannade ndstan i klivet.

Ja, vad iir det som lyser
s& prAlande diir,
just ddr solen bland- lijvverket
skiner,
mitt bland grdset och riset -
jag ser vad det iir.
Det dr vildvuxna stAnd av lupiner.

Hiir glck tr6Et, gamla mor
sedan dagen var slut, I

fcir att skiita med kratta och kanna
nAgra blommor som viixEe vid
torpstugans knut
och som tycktes b1i hdga och granna.

Det finns ingen som vet
ndr hon fanns, vem hon var.
Det finns inEe ett sp8r av ruiner.
Det iir bara en vindfliikt som flyger
och far
kring ett lysande knippe lupiner.
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NILS t'lANSSON.l'1ANDELGREN HABO 1848-49.
EN RESANDE KONSTNAR I lSOO.TALETS SVERIGT

Kvinna' L vandagtlg t.ofinarldrLAgt
H abo a o cben 

ri ,,ld,o 
tetgiitland

I m&nadsskiftet mai -j uni kommer han

iiri Habo - niirmast fr6n Jonk6ping.
f iter uppehtl I pl Drosphults Giist-
giuuregit;'o stiilier han kosan tiIl
ilabo kirkby, diir han bl i r mYcket
i. ntresierad av kYrkan och dess
inventarier.
Hin gOr ett 40-taI skisser-och ak-
uiiei t er. Han 6vernattar Pe giilt:
g ivareglrden i Briinn i nge ' . men det
5i ortirt hur lSng hans vistelse i
Hiuo ii. n11tno9, ef ter Habo stiil ls
f iirden Ster t111 Sm&land-
minOeigren fann Habo kYIkq se in-
traasait, att han ttervtinde Sret
diirpe f 6r att gdra Ytterl i gare
stud i er.
ioiiit har iag funnit 14 k91- och
blvertsteckiringar, 30 fiirglagdq
iiisser och 21-rentecknade bilder
i fiirg.
Dessa-finns nu dokumenterade p& en

dia-bi ldserie omfattande 40 dia'
oeisuiom underlag f6r framtagande
i, positiva bi ldar och div. koPior
p3 skriftl igt material. forts.

Ni ts M&nsson-Mandelgren ( 1813-1899)
var en av den svenska folklivsforsk-
ningens stora Pionj tirer. _ . -Han-fOddes den 17 iuli 1813 i den
litla sklnska landsortsbyn Ingels-
triide i nlrheten av HOgands.
Han var son till en bonde. Han fick
tidigt tiiina sitt uppehiille genom
att meta m6bler och rita "kistebrev"
till folk i trakten.
Som tjugoiring kom han till Stock-
ho lm och bOri ade s i n konstniir l i ga
utbi ldning. Senare fortsatte han
sina studier i KOPenhamn, ddr han
kom i kontakt med konst- och kultur-
h i stori sk forskn i ng, som gav honom
inpulsen att utforska vSra rika folk-
I iga skatter.
Han gjorde 6ven flera studieresor i
Europa. (Tyskland-Ital ien-Frankrike-
Hol land-Betgien.England) I dessa
tidiga folkl ivsbi Ider f16n dessa
liinder har redan kulturhistorikern
segrat 6ver konstniiren.
Det f01 I sig naturl igt fOr Mandelgren
att arbeta pl fiiltet - resa land och
rike runt f6r att med egna 6gon se
och teckna ner det han fann nddviind-
i gt att riidda och bevara.
Noggrant och grundl igt ger han ti I I
viiga; besdker bondstugor, s amta I ar
med g6rdens folk, tittar in i ladu-
gErdar, visthusbodar och P3 vindar
i j akten pi nlgot viirt att dokumen-
tera.
Under senare de I en av 1 800-ta I et f i ck
han Antikvitetsakademiens uppdrag
att dokumentera vtra medeltidskyrkor
och dess i nventarier.
Under dessa resor passade han sam-
tidigt pl att teckna av och skriva
ner det han f ann i priistgSrdar, bond-
gErdar och herresiiten. J0, he I a den
folkl iga kulturen, som han s&g gt
f0rlorad, fOrsdkte han bevara et
eftervdrlden.
Vid ett par besdk pi Folkl ivsarkivet
i Lund, diir hela denna unika saml ing
av 30.000 skisser och akvarel ler
finns bevarade - fann jag, att Mand-
elgren hade intresserat sig fdr Habo
och dess kyrka i synnerhet.
1848 besokte Mandelgren Habo fdr
f0rsta glngen. Resan hade b0rjat i
Stockholm den 13 ma j och s I utade diir
den 29 oktober, efter att ha rest
qenom nio landskap och avverkat 320
mi I med hiist och 'vagn.
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Mandelgren forts.
Motiven best&r friimst av interi6r-
;;-;;I eiieri6rer samt inventarier
i.an-liyrkan, men 6ven en kv i nna i
vardagisommardriikt och en tavla
i;;;;iariinoe Paston BPYnoIf Andr'
Lundelius, som var kYrkoherde i
H;6;-lott'- 1693 ins&r i samli!9en'
i;;; sianostorPs kYika iir avbi I d-
ad.
Fortsatta forskningar kan fOrhopp-
;i;siris brinsa !I9r fakta i dagen'
tti;;rafin i aitikeln iir hiimtad ur
iii:kind. Behgt Jacobssons b6cker
Ni I s Mlnsson-Mandelgrens resor I
5m&land och 0sterg0tland'

Sti eg-ErI and Dagman

OLarnrs liiser ti.dnlngen. 0vera11t iir
a"t'f.rf^ och vdsen och slagsnE'I'
i"r, faeEer tfrAn sig tldnJ.ngen med'

en fron-suck:
-- taof. va longt tl'ii v6re qA' jolat

i"ir alla uflanninga v6re viistgdta'

YRVADRET HINDRADE BROLLOPET

Det myckna och ih611ande yrviidret
under lcirdagen Sstadkom som bekant
m&nga oldgenheter och hiir en sSdan
af ganska egendomligt slag.
Gdstgifvaren 6 Vestra Kdrrs gdst-
gifvareg5rd i Habo, C. Fri-berg
skulle fdrliden sdndag ingi 2ikten-
skap med frdken Anna Johansson ddr-
stiides. Men Bore var oblid och gaf
icke samtycke hiirti11. Yrviidret
hade sA genstdngt a1la vdgarna atE
det var omdjligt fdr hvarken priist
eller brdllopsgiister taga sig fram.
Man beslijt uppskjuta fdrriittningen
till pefdljande dag mindagen men
yrvddret fortfor hela s6ndagen.
N6got br611op kunde icke h311as den
dagen heller. Man kan ltitt tiinka
sig brudens och brudgummens bekym-
mer att sA ddr f8 vdnta.
Man kom d3 <jfverens' att dnnu gdra
ett fdrsijk, och sA bestiimdes ons-
rlagen och nu var lYckan bev5gen.,
si att de vdntande tu kunde lYck-
ligt och viil fira sitt br611oP.
skiifver en meddelare ti1l
J6nkopings Post,en

JP febr. 1900

'3blanu lir !r:bjy:,j1,

Arh ... tndigenl Mln dlku r6ttarl Vom YPt - iaS
fansfe hl-rvtammarfrln en kung " ' eller " ' "

inte beta"'



HABO - GUSTAV ADOLFS HEMBYGDSFOREN]NGS HISTORIA L976,g

1976

Bertil Sdderlund avgSr som ordfdrande
efter treEton &r och han eftertrdds av
Gunnar Karlsson, Bcjssekiirr.
FrysskAp anskaffas ti11 Hembygdsg6rdens
kijk och ansijkan om byggnadslov inldmnas
ti11 kommunens bYggnadskontor.

1977

Fdrberedelser gdrs fcir torpinventering
och ftjreningen ansijker om att fA tjver-
ta vArden av ttstena Gustavs Stugatt
vid Fiskebdcks kapell. Fcjrvirring r6der
om iiganderatten till stugan.
Som kuriositet kan ndmnas att dAvarande
Fornminnesfcireningen redan &r 1938
fijrsdkte fA disponera stugan.
Styrelsen bdrjar skissa pA en reclskaps-
bod f dr vagnar, slddar clch andra stcjrre
f cjrem81. Ritningar uppriittas och in-
ldmnas fdr byggnadslov.

1978

Ca 40 kvm. gammalt golvvirke fr8n
sockenstugan vid Habo kyrka samE tak-
tegel riiddas fcir korunande behov.Enligt
uppgifter framkomna i samband med torp-
inventering har i Habo kommun funnits
31 soldaLtorp varav 11 st i Gustav
Ado1f. Det har ocksS funnits en steng-
jiirnssmedja i Sdtersfors, en lAsfabrik
i Aledal, fem garverier, fem tegelbruk
tjugoLv6 kvarnar, fem s5gar, tre giist-
giverier, en vagnfabrik och fyra 8ng-
brdnnerier.
Ftjrsrik gcirs att fa civerta Rebbo kvarn
el1er aLt fi den fcjrklarad som byggnads-
mi-nnesmdrke.
FrAn kommunen har erh811its B 500 kr
fiir uppfcirande av smedjan och iirendet
med redskapsboden har vandrat fram och
Eillbaka utan resultat.

12

1979

Anscikan inldmnas ti11 kommunen om aEt fe
kvdllsbelysning i parken inkopplad pA
gatubelysningen.
Fcireningen provodlar lin vid Sjogarp och
p8b6rjar efterforskningen efter nigra
spSr av en folkdrakt i Habo.

1980

F6ljetongen genom 6ren ttstena Gustavstt
stuga har med hjelp av trdgna efter-
forskningar utmynnat i att kommunen en
gSng i tiden erh511it stugan som gAva av
Fritiof Svensson, Ekets g8rd.
Givobrev saknas dock och eftersom givan
icke bevakats vid Tingsriitten, sA har
kommunen fcjrlorat retEen till att gora
anspr8k p3 stugan.
Nuvarande iigare Eva Gustavsson och Bodil
Frdndberg fdrklarar sig villiga att
skdnka stugan ti11 Hembygdsfiireningen.
Smedjan invigs i samband med hembygds-
fest.
Brcjderna Fransson, Norra Ekered erbjuder
fd,reningen det gamla 170O-talshuset pE
girden och styrelsen tar med tacksamhet
emot erbjudandet och p6bcirjar nedmon-
teringen. Samtidigt forbereds -iintligen
uppfcirandet av redskapsboden.
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1981

Styrelsen tecknar borgen fcir ett bank-
13n pA 25.000 kr fdr aEt fA pengar arr
uppfiira redskapsboden. Byggnaden upp-
fcirs ti11 stdrsta delen med skdnkt
material och fcirsiikras fcir 180.000 kr.
Parkbelysningen kunde tyviirr inte er-
h&llas genom inkoppling pA gatuniiter
och styrelsen beslutar ddrfdr om in-
koppling pA eget tidur. Kvdllsbelysning
i parken borde fijrhindra vandalisering
av lyktor samtidigt som det ger ett
gemytligare intryck.

1982

Byggnadslov har beviljats fijr "Ekereds-
husetil och huset bet,ecknas som kultur-
historisk byggnad. Ateruppfijrandet dr
kostnadsberdknat till 178.000 kr.
FrAn Tuvebo g6rd erh8l1es en gammal
sEengrund som kan anvdndas vid uppf6ran-
det och dessutom taktegel. Ldnsarbets-
ndmnden har tlllstyrkt beredskapsarbete
fcir uppfiirande av Ekeredshuset och fcjre-
lagt AMS drendet fijr beslut.
Den gamla ladugSrden pA n3atkebo (en av
traktens dldsEa byggnader) erbjudes ti1l
fdreningen. Efter inspektion bedcjms dock
at.t huset inEe iir i sadant skick att det
g8r att flytLa.
Vid grdvningsarbeten vid Vdtterstranden
i Fiskebdck pAtriiffas grunden ti11 ett.
av de tre tegelbriinnerier som funnits
ddr. Sture Isaksson, pA vars mark fyndet
gjordes, berdttar att tegelbriinneriet
nedlades av hans farfar nigon g&ng p3
1880-ta1et. Fyndplatsen har fotograferats

Pi Dalen finns fortfarande ett iiammalt
vattenhjul inbyggt i en ladugird. Hjulet
var dmnat. att. medelst vatten fr5n en
griivd kanal driva en tillrankr fabrik
fijr framstiillning av stii.rkelse.

1983

Kommitt6n fijr I'hembygdsdrdktenrr har genom
Sren flitigE fortsatt scjkandet efter sp6r
av nigon ti-dig bygdedriikt och har samlat
m6nga bilder av mijssor och allehanda
gamla klddesplagg uEan att dock kunna p3-
visa fdrekomsEen av nigon speciell hem-
bygdsdrdkt el1er sockendrdkt. Fotona fijr-
varas i album i Hembygdsgirden.
AMS har meddelat att Ekeredshuset f8r
uppfdras som beredskapsarbete och med ett
anslag pA 100.000 kr fr6n kommunen har
styrelsen ddrfdr beslutat att genomf6ra
arbetet med Steruppfiirandet. DeE sku11e
visa slg innebdra en stor kraftanstrdng-
ning, men huset stod fdrdigt fdr invig-
ning i augusti 1984.
Kommunstyrelsen meddelar att de med tack-
samhet dverl8ter ansvareL f6r ttStena

Gustavs" stuga till Hembygdsf6reningen"
och diirmed dr en frSga som verkligen
"dragits i 16ngbdnk" ur vdrlden.

ArbeEet med ett skolmuseun p8biirjas
och en piminnelse avsdndes till kon-
munen om de sanitera olagenheterna
som r6der vid parkeringsplaLsen vid
Bokskogen. RastplaEsen 5r i sEort
behov av toalett.

tjt gtdmdlt NnNLtn t tru lrta Is,E

1984

Hembygdsfdreningen inbjuds av kultur-
ndmnden att medverka ti11 att National-
dagen den 6 juni kommer aEt hiigtidlig-
h511as igen.
PA Hembygdens dag den 5 augusti invigs
Ekeredshuset av Berit Hange-Persson,
ordfdrande i V2istergdtlands Hembygds-
f cirbund.
I Karstorp, Fagerhult finns en gammal
kraftsEationsanliiggning som erbjuds
foreningen och den kommer sA smAningom
aEt avhdrntas fdr renovering.



1985

Ekeredsstugan fdrses med elviirme f6'r
att kunna anvdndas dven vintertid och
fdr att inte skadas av fukt.
Gamla skolb6cker och iivrigt skol-
material insamlas frin vindar och
kdllare pA kommunens skolor f6r aEE

placeras dels i det iordningsstdllda
iummet fdr skolmuseum pA andra v6ningen
i Ekeredsstugan och i en av skolsalarna
i Simontorps gamla skola som hjdlpligt
renoveraEs och diir deE numera finns en
sa1 fiir skolmuseum och en sa1 fiir viiv-
kurser

1986

Kommunens turistavdelning frigar om

Hembygdsfiireningen kan ordna servering av
kaffe i parken sommartid.
i'Ied erfarenhet frAn tidigare fcirsok
avsl8r styrelsen denna begdran.
Pi Nyg6rds dgor pStraffas gamla vatten-
ledningar best8ende av borrade trd-
stockar. Vid inspektion anser styrelsen
rdren vdl viirda atE bevara.
Fdreningen deltar fdr forsEa gSngen
i fcirsiiljning av lotter p3 skyltsdndagen.

Julbak pi gammalt vis ordnas i Ekereds-
stugans bakugn.

Tiden f6r Gunnar Karlssons ordfcirande-
skap har som framgSr av ovanstAende
resum6 priiglats av stora och kriivande
byggprojekt.
Ilembygdsparken kan viil nu anses vara i
det ndrmaste trperfekttt i vad som griller
sammansdttningen av byggnader.
Tillresande och p5 plaEsen bosatta
hembygdsvdnner har vid flera tillfdllen
uttryckt sin stora Lillfredsstiillelse
med anliiggningen

Arne l{ulff
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Utdrag ur sockenstdmmoprotokoll:

Den allmdnna Valborgsmdssosocken-
stdmmanmed Habo fdrsamling
den 27/5 1859.

Som man bAde med ledsnad och f6r-
argelse fdrnimmer att en hop driingar,
ynglingar och gossar har fdr vana
aEt stanna utanfdr kYrkan, men icke
g8 ditin, utan vandra under guds-
tjiinsten av och an bedrivande alle-
handa oskick och viicka fdrargelse
hos allvarliga kristna, si finna
sockenstdmrnan sig fijranlAtna att
fornya den uppmaning som gjordes
f6r 6 6r sedan och dr inf6rd i
protokollet den 7 augusti 1853 att
antingen ing& i Herrens hus el1er
bliva hemma, dA de hava inga behov
att upplysas och undervisas, pinyt.t-
fcjdas och helgas av Guds ord och man

kan visserligen icke driva nigon ti1l
Gudsfruktan ty mdnniskan har en fri
vilja atE handla' men man kan r,:ed

kraft av vdrldslig lag Evinga dem

som visa uppenbart fdrakt f6r deE
heliga, att iakttaga utvdrtes drbar-
het.
Vi bedja Gudstjdnstens fdraktare
avliigga den anstijtliga oseden aEE
skocka sig p5 kyrkovallen och kyrko-
gArden ti11 samtal i onyttiga och
syndiga ting och uppmanar fcjriildrar
och husfdder s6ka utrota rlen farliga
oseden.

Detta ldstes upp i Habo kyrka
den 5 juni 1859.

t4
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VIKTIGA ARTAL I BIBLIOTEKETS

di biblioteket stiingdes i
om bibliotekets biicker'

Bibliotekarie 1881 - 'lBB5

dengseptemberiippnadeHabosockenbibliotekikyrkskolan.
BokbestSndet.llTband-hadedelvisink6ptsmedhjiilpav
hundskattemedel.

DenFijrstebibliotekarienvarskollsrarenJohanWahl6n.

Flyttadebibliotekettillsockenstugan.BokbestSndethade
d5 utiikats men ,,m5nga biieker voro s5 slitna, att de ndppeligen

kunde ut15nas".

Bibliotpkarie var ingenjiiren AIfred Stonberg fram till

iivertogs bibliotekets skijtsel av den verklige trotjiinaren

Johan svensson i Dardng som efterliinnat noggranna anteekningar

om bibliotekets verksamhet'

inrdttadesensdrskildavdelningfijrskolbiblioteket.

dvertog Gustav Persson 
'

lade i denna sYssla ner

startar ABF- biblioteket
skolan. Fijrestindare var

Viisterlid, bibliotekets skijtsel och

en livsl8ng giirning fram till 1978'

med 1 2 band i den gamla stations-

Einar Sandin.

sammanslogsABF.biblioteketmeddetkommunalabibliotetet
som detta 5r flyttar in i kommunalhuset'

Einar Sandin b10v kommunal bibliotekarie'

Flyttade biblioteket ti11 egna Iokaler p5 TidaholmsvSgen 5,

tidigare en mijbelaf fdr'

fick biblioteket nya, Sndamslsenliga lokaler mitt i eentrum'

D6e,

IOTEK
a
AR

HISTORIA.

tvi minader PE grund av en strid

var skolliiraren A. Florin'

i,x{8,D(.t0x{CI)6fi,
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