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Just nu h311er du i handen ett nytt
nummer av tidningen Habobygden.
Den hdr g8ngen har vi som tema
JARNVAGEN.
Vi hoppas du fAr en trevlig ldsstund.
Redaktionen vil1 tacka er som bi-
dragit med artiklar.
Det g8r viil an att gdra en medlems-
tidning dA man f6r god hje1p.
Men vi behijver allas hjdlp dven
f ramijver. Fatta pennan !

NiisLa nummer kommer att handla om

fattigv6rden.
Sommaren ndrmar sig med stormsteg.
Men vi har tv6 aktiviteter kvar pA
v8rens program.
Du kommer vd1 pA torpvandringen
den 21 maj?
VSrens resa gAr av stapeln den 4
juni. Se niista sida.
Vi dr ca 100 nedlemmar i Habobyg-
dens Sliiktiorskarfijrening. VArt
m81 detta 3r dr att fA 20 nya med-
lemmar. Vem vdrvar flest medlemmar
under 1989? Pris uEdelas p3 ndsta
Srsmcite ti11 den bdste medlems-
vdrvaren. Lycka ti11!

Nya medlemmar anmdls ti1l v6r
kasscir Eivor Koskiniemi, tel.
414 10.
Hijstens program hittar du sist i
tidningen. AnEligen har vi fAtt
klartecken fr&n ViistgiiEa-Bengtsson.
Det iir vi glada cjver.
En riktig hdrlig sommar cinskar jag
alla sldktforskare och hembygds-
vdnner.
Skiit om er !

Anna-Lena Alexandersson
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NAera i foreningen har under det
seiaste Sret sYsslat med tidnings-
excerpiering. Vi har g8tt igenom
Falkiipings-Posten 5r 1900-1910.
Allt som rcir Habo kommun dr an-
tecknat. Arbetet fortsdtter i
hijst, f ramf cirallt med kopiering '
Lerlare fdr gruppen dr Bengt-Inge '
Vi har vdldigt roligt tillsammans '

Hiir kommer n6gra smakProv.

Tttfier frtststs undg. ett
oedltaa. Pl nylrcrftonen ekulle
!r!rigq' Dtnur J,i[anr!b,a. Eimpnp,
frlo ekogea i n6rheten a,v B6geol[rig
Iugrlg'ktha ett laer ved till Eabo ete-
tioa. Meu virl stailsr friu ekogen
{iElpte det gruske rtora Imaet, och
Johaucson rlkrde kommr uader det-
iamna. Lyckligtvi! hade laaset fallit
pl horiom rl, ett vedeng tyugil ej kunde
kroorq honoo, uen fartLliioil llg haa
likviil, och metl Euunen oot mCrken,
sl eit hen ej kuaile rope pA hjelp.
Eeu uppffugaie gott riirtirai ev iai.
trlanile pe!rcue! vid de niirbelflgna glr-
da:ue, mea ingen kunde hiira honou,
qoh ingen kco ooh m6rkte hrna l[ge.
86ret fram pl e. m., ttl hao raLaorl-es
pl ritt hemrtBlle, gjoriles tliirifrla f6r.
frlgoinlar pl Eobo atetiou ooh andra
pleteer, dir mou vBntet stt han ekulle
fErdag fraa. Slutligen s6kt€ oau ho-
uon i ekogen, och fann houom
i ovauuiouilo beliigeahet. Det hr-
ile vorit piuraot llugr timmar 16r
Johanrson och ea lngertfoll uylrrvoto.
I hetton timmar harle hau legrt flageu.
Da lycLlig oostinilighet var, -ott

Ollolccfrldndebc. PaetorekeP
fru Tlde[ug i Starbick, Gurtef Ailolfl
rocken, skulle f6r nlgm dagat eedan

i nlgot Ereude begivr aig t'ill Eabo
idrnvlcutstiou. Dl vrgaea, vsri fru
h. oc[' kuskeu befunuo fl8, huuuit
nicro meter frin Pristgitdeu, blev
Ueiten skrlmil i eken gonon rtt fru
T. hastigt upprpflntle aitt prraply,-en
6. k. 'ijaErplnnarer. 

Yiil.. en h6k'
nins av'"4c6" slog emellertitl vagnen
mof, ett trEtl rl vlldsaot, ott toltyget
bregt ooh hiictoa, Ull atl lycka fiir de

lkande, kou lih frln vagaen, somblev
stlende pl platrea. Frn tiilelius brOt
virt ilea hntiige kollirionen metl tt6det
flere revben och mlrto stika vlril l la'
rarettet; losken fiirblev oskadad, ekri
ver en medilelore.

tr.u rJulltl{ (,E![arusrSggE yEr, E[!
;kiiltlen ej var syuuerligea svlr, oen nog
ihotle hau varit ills krameil oy dou-,

lsiviil ron av laseet. r\lgot svlnre men
lav iiveutyret tortle hau ej fl.
I

Falkcipings-Posten
8 jan. 1909

Falkdpings -Posten
27 aprtl L909

M31et fcir pastorskan Tirlelius och
Habo station.

drdngen Linus Johansson var

Stati.onshuset, uppfort i tj-mmar med Iiggande trdpanel och utspring-
ande takfot i s k "schweizerstil" stod kvar dnda til1 1952, d5. det revs
och ersattes av ett nytt men byggt i tegel pA norra sidan av spiren.



JARNVAGEN.
Ur Karl- Ringqvists bok om Habo.

Efter m6nga debatter i riksdagen och
uEtalade betiinkligheter blev dock under
1853 - 1854 8rs riksdag beslutat om

byggande av s.k. stambanor. Ar 1857 be-
slutade riksdagen att ans13 100 miljoner
fdr jdrnvdgsbygge. Denna summa utgjorde
L/5 av hela Sveriges nationalinkomst.
Overste N11s Eriksson blev ledare fcir
detta sLora fciretag, och jdrnvdgsbyggan-
det synes ha gitt fcjrv6nansvdrt fort.

I en av lantmdteridirektcjr F.G Friberg
i St8nghem uppgjord beskrlvning dver
Vartofta Fdgderi 61 1859 uppgives, att
ifrAgavarande jiirnvdg kommer att dragas
fr8n vdstra stambanan vid stationen
Ranten niira Falkoping tett intill stadens
vdstra dnda, genom Falkciping, Luttra,
Slcjta, Asaka, Y11estad, Vistorp och Sand-
hems socknar ti-l1 och ijver sion Straken
samt vidare ddrifrAn ti11 Jdnkciping genom
Sm&land och SkSne Eil1 Ma1md. Me1lan
Falkciping och StrAken dr banans Ldge be-
stdmt, och ansenliga arbeten verkstdllda,
men mellan Str8ken och Jcjnkcjping, ddr
m6nga naturhinder mdta dr banans strdck-
ning iinnu ndr detta skrives obestdmd.

I bygden talas dnnu om olika forslag
som utstakats, bland annat si L&ngt scjder
som vid Apelskift. Berdttas dven att ur-
sprungligen hade tiinkts, att Habo station
skul1e l2iggas i niirheten av llellan Gdlhult
men att riksdagsman Larsson i Branninge
var s3 pass fiirutseende, att han skankte
mark fcir stationsomrSdet fcir att fA
stationen lagd i ndrheten av sina domdner.
Det beriittas ocks8, att d& jdrnvdgen fiirst
var fdrdig til1 Mullsjti, gick mAnga per-
soner frSn Habo och Gustav Adolf till
Mullsjd fdr att fi en lusttur med tiget.
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Vid Mcj1lekullen var ett lSngsamt
arbete med den viildigt hiiga bank-
fyllnaden Man kan fcjrscika tiinka ut
hur m6nga spadtag jord, som erford-
rades fdr utfyllnad av denna bank
och man bcir dven taga i betraktande
de stenarbeten som utfiirts i- den
1&nga viilbyggda kulverten tiver
Hdkes8n samt tve vagPortar.
Bankfyllnaden ditforslades med s.k.
storkdrror.

DAvarande prosten Strand hci11 pA
scindagarna predikningar fcir ral1arna.
DA bankplatserna i kyrkan pi den tiden
var bestdmda mSste en omreglering i
detta hdnseende ske, si aLt jiirnvdgens
personal fick sig anvisad siirskilda
stolar.

En del av rallarna stannade kvar i
socknen och skaffade sig annan syssel-
sdttning. Det intrdffade ocks6 att
yngre kvinnor medfciljde rallarna pi
deras kringflackande fdrder.
Man m6ste vijrdsamt bijja sig fcir v&ra
fcjrfdders stora offervilja och strdvan
att fcirbiittra landets samfardsmedel
til1 nytta fcjr befolkni-ngen.

Denna jdrnvdgsstriicka invigdes 3r 1864.
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Avskrifter av gamla handlj-ngar

angAende j tirnvagbbYgget genom

Habo socken i b6rjan av 1850-ta1et
samt om den Planerade jtlrnviigen
me1lan Ulricehamn och MuI1sj6 finns
fl6r pAseende i vAr fiOrenings fors-
karrum i Bi6liotekshuset.

Den 23 februari 1863:

I en skrivelse till Kungl. StYrel-
sen 6fver Statens Jdrnvdgsbyggnader

klagar S.garen til1 hemmanet FArsj6,

H5.radsdomaren Nils Gustafsson over

att jtirnvagen kommer att dela hans

marker i tvA delar, vllket har till
fOljd, att kreaturen inte kan kom-

ma ti1I sjdn f6r att dricka vatten.
Vidare medfOr det olEigenheter fOr
jord- och skogsbruket PA gArden.

Han krilver dtirf6r, att en jairnvdgs-

underg6ng ska11 bYggas.

Den 11 april fB63:
Sttimning. (att upplaisas 1 Habo kyrka
den 17 och 24 aPri1. )

Samtliga markegare ltings jtirnvd.gen

anmodas att insteil-la sig vid Statt-
Eings ti-ngsst611e den 10 maj f6r att
h6ras angAende avtr5.dande av j ord

och ersdttning m. m.

(Al-l-a g&rdar och deras agare Eir

antecknade. )

Den 12 august j- 1863:

I en skrivelse ti1l Kung1. StYrel-
sen ofver Statens Jtlrnvitgsbyggna-
der anh&ller man oD, att en s.k.
s tannatj ons inrat tning ( h6ltpIat s )

mAtte bliva anlagd A banan 1 ntir-
heten av hemmanen Julared e1ler
Furesj6. Detta skulIe komma att
medfOra stora fdrdelar sAv6l fdr
Statens jSrnvdgar som fOr orts-
befolkningen.

Den L2 februari I9L7:

Anliinder en skrivelse frAn Sta-

tens Jarnvtigar med medgivande om

att en hAltP1ats bentimnd FurusjO

fAr anltiggas under fdrutsiittning
att ortsbeflolkningen sjalv be-

kostar byggandet av hAllplatsstu-
ga och en 46 m lAng Plattform av

trai.

Maj 1918:

Skrivelse t11I Konungen med an-

hAllan om koncession A normal-

spArig jtirnvzig meIlan Ulricehamn

och Viistra Ekered, eventuellt
med flOrltingning av banan titl
Hj o.

Denna skrivelse ilr underteck-
nad av kyrkoherde Peter S6der-

strOm i Dal-um samt av Ytterligare
drygt 40 f6rtroendemtin boende i
narheten av den Planerade iiirn-
vagen.
Vid ett sammantriide i Ulrlcehamn

rOstades detta fOrslag ner, och

jarnvdgen kom istallet att sA

smAnj-ngom bYggas vla BottnarYd
till JOnkoPing.
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RALLARE.

Mitt emellan MullsJO och Furusjd
linns alldeles inti1l jArnv6gen pA

dess sodra slda en hdg kuLle, som

kaIlas Gastakullen. PA ki6net av den-
na kulle kan man 1 marken se flera
gropar med en diameter av cirla tre
meter. I dessa Sropar linns uppstap-
lade stenar, vilka verkar ha anvdnts
ti11 eldstdder:

Fdrmodligen har rallarna, dA de

omkring 1860 Uyggde jErnvagen,haft
sin l6rl6ggnlng h6r.

Hur rall-arna lagade sin mat och

vlIade ut efter dagens tunga arbete
med mera kan man flA en inbllck i, om

man l-6ser den f6rtrdflliga boken

R A L L A R E N med teckningar och

text av Bert OI1s.
VilI man veta mera om rallarlivet

i vAra bygder, kan man ISsa kaPitlet
Habo jtsrnvagsstation ur boken Habo

samh6lle av Harald Dagman.

BONDEPRAKTIKA

M"j
Om dct regnar mycket i maj, blir dcr litet regn i scptember och tvlrt
om. Dagg och kyla om aftnarna bringar ctr gort foderAr. Aska i dcnna
min:rd betyder inte gott ar. sval maj ger bonden myckct hci i ladorna

En varm maj g<idcr kyrkogArdcn. En bisviirm i maj ir lika
myckct viird som ctt lass hii. Vlt pingsr 96r en fet jul, men pingstdags
regn Ir siillan gott. Pi vlt maj ftiljer en rorr juni.

Jirnvigsbyggandet i vin land'skapade err nyrr
yrke, rallarens. Ett yrke sdm skulle vara i knappa
hundra ir. Ett yrke for hirdftjra, starka min som
kallades: "Svingremmarnas, snusets, brlnnvinets,
slagsmilers och de vidbrlttade hattarnas mCn."
Det ligger vdl nigon iiverdrift lven i dema. Bland
rallarna fanns det mdnniskor ur alla kategorier.
Men mesr kom dom frin fartiga miljiier. De sml
rorpstillena som inte gav dllrlckligt mycket att
leva av men som i gengild dstrade stora barnkullar
var en ypperlig grognrnd fiir en blivande rallare.
Sedan barnsben var torparungarna vena vid svilt
och ncid, att slita onr och gora rltt fcir sig. De var
fostrade i livets hirda skola.

ANNONS

Orsres rrne

Torr plate fdr lAngtldafonrarlng av
tv& veteranbllar, . en trettlotals-
och en fentiotale Volvo.
Gtrna pA ett "r[nn€' eller llknande.
Renoverlngaarbete pA bllarna ekall
eJ fdrekoma.
Svar tll1 Lare-Olof Uark8tad
tel 036-41528.



BANVAKTERNA
Ldngs j eirnvdgen f anns en miingd ban-

vaktsstugor f6rr i tiden. I Habo

socken fanns enligt en karta frAn
Ar 1,875 ett tiotal, niimligen vid
Julareds grindar, Furusjo, Mon,

PirkAs, Kv111, Brtinni-oge , Ktirnekul-
18, Fiskebdck, EbbarP och Solberga'

Banvaktens huvudsakliga uPPgift
var att kontrollera att inga skador

uppstett pA banan. Upptiickte han nA-

got allvarligt fe1, kunde han i tid
stoppa tAget med sin signalflagga'
Sommartid Akte han med si-n tralla
den honom tilldelade bevakningsstrtic-
kan sA snart ett tAg Passerat for
att se till, att inte gnlstor frAn

lokets skorsten hade antant skogen

liings banan.
Banvaktsstugorna var mYcket smA

och primitiva, och eftersom familjer-
na p6. den tiden var stora, rAdde

trAngboddhet. Detta medf6rde i sin
tur, att smittosamma sjukdomar ofta
harjade. VEirst av a1la sjukdomar var

Iungsoten.
I en banvaktsstuga vid Furusj0

bodde vid sekelskiftet en banvakt,

som hette Josua Gustafsson. Han hade

nio barn, varav fem dog i unga 6r'
Fyra av dessa dog av lungsot, under

det att den femte dog av akut led-

, gAngsreumatism

Banvaltens aidnstedriiht

lrdn 1870-1910

I

Efter hand bYggdes stugorna till
och fOrbdttrades, vilket hade til1
flOfjd, att sjukdoniarna kunde begrAn-

SAS.

I vAra dagar beh6vs inte ldngre
nAgra banvakter. Deirl6r har ocksA

banvaktsstugorna blivit 6verll6diga.
En del av dessa har d6nf6r sAlts till
privatpersoner,nAgra han fllyttats och

ytterligare nAgra har nivits.

BANVAKTSSTUGAN I KVILL
OMKRING 19OO

Johanna Adamsdotter-Utterberg,
hustru til1 banvakten Claes
Wilhelm Gren.
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SJ KVARDEN HABO

Mln mor, Berta Johnsson KYrkerYd,
beraittade en geng f6r mig, hur det
kunde vara,nar man blev sjuk i b6r-
jan av detta Arhundrade. Det var
1918 och spanska sjukan graserade.
Mor blev sjuk och lAg till sangs en

lringre tid. Leikare fanns da inte i
Habo, utan ndrmaste ort var JOnk6-

ping,men ltikarna ddr hade inte tiltr-
lAte1se att resa til1 Habo, formod-
ligen p& grund av smittorisken och

att det var sA mAnga sjuka i J0nk6-
ping. Efter en tid blev dock mor

bzittre och kunde borja hitilpa titl
med sysslorna pe g6rden.

En tid fore iul sku1le mor hjelPa
til1 med tvatt.Hon blev vdl da kall
och fick en vAldsam feber. DA det
inte gick att fA hem leikare, sAg slg
mors f6rtll-drar lngen annan r6d 5n at
mor kom ti1I lasarettet i FalkOping.
Detta var dagen f0re julafton.Hon
k6rdes med h6st tiI1 jilrnv6gsstatio-
nen i Habo, ddr hon placerades i en

ouppvEirmd godsfinka nerb6ddad i en

sdng med en fArskinnsf6ll 6ver.
- Vem var med mor i godsfinkan?

frAgade jag.
- Ingen,svarade mor. Det var sA

kallt att ingen kunde vara dttr de

timmar det tog att komma titt Fa1k6-
ping.

Nrir de vttl kommit fram till lasa-
rettet, fick de trdffA doktor Schil-
Ier. Denne bl-ev rasande och arg f 6r
att de kom och besvEirade dagen f'6re
julaftonen. Han spottade och svor.
Mors styvfar sade de et honom, att
de lnte rest til1 Falk6ping f6r att
b1i utskdl1da utan f6r att fd hialP

7
U til1 en svArt febersjuk. DA be-

ordrade doktor Schiller Perso-
nalen att lagga in mor PA ett
rum. Htir f ick hon ligga i Atta
dagar, men under denna tid kom

vare sig liikare eller sk6terskor
och seg till henne , och i-ngen me-

dicin fick hon.
N€ir mor varit hemma i cirka

14 dagar efter Falkdpingsvistel--
sen, var hon sA pass bra, att
hon orkade att 6ka med tAget
tiIl JOnkoping. Diir trtiffade
hon en ltikare, doktor Vestlin.
Han tog v51 hand om mor, under-
s6kte henne noga och gav henne

den medicin hon beh6vde. Hon

blev sedan ganska snart Ater-
steitld.

Men vilka strapatser och svA-

righeter sjuka mainnlskor de f ick
stA ut med.

Habo den 2l mars 1989

Ingemar Kyrkeryd



FURUSJO ett litet stationssamhdlles
Ei1lb1ivelse och utveckline.

Innan jdrnvdgen mellan FalkiSping och
Niissjci kom tiIl, fanns ingen bebyggelse,
diir Furusjii nu dr beldget mer iin Firsjci
gird och n6gra torp- e1ler backstugor
vid sjtin ldngs stora viigen.
Det var inte he11er meningen att t6gen
sku11e giira uppehAl1 mellan Mullsjo och
Habo, men detta retade b6nderna pi
gArdarna i jdrnvdgens ndrhet. Redan 1863
tillskrev de diirfdr styrelsen fcjr statens
jiirnvtigsbyggen och anhd11 om, att en s.k.
stannatjonsinrdttning mAste anldggas
nagonstans i niirheten av Julared eller
F6rsjd. Trots aL; man framfijrde mdnga
argument fdr denna h511p1ats fick man av-
slag pA sin begdran.
Det kom att droja dnda ti11 1917 innan
den kunde anldggas.

I en skrivelse som man dA erhotl frAn
Statens Jdrnvdgar, framh611s emellertid,
att tigen skulle gcira uppeh311 vid Furu-
sjd bara pA det villkoret, att ortsbe-
folkningen sjdlv svarade fdr uppfcirandet
av en -med eldstad fdrsedd vdntkur och
anliiggandet av en 46 m 13ng plattform av

trii. Inga kostnader fcir stationsanldgg-
ningen fick drabba SJ.

Agarna ti1l de niirbeliigna g6rdarna
samlades fdr att ta stdllning tiI1
SJ:s erbjudande, ti11 vilket man
med gl2idje Eackade ja. TiIl att
leda byggnadsarbetet uts8gs lvar
F6rberg.

\
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Niir h8llplatsen vd1 var klar och
t8gen stannade, visade deE sig,
att detta var till stor fcirdel fcir
traktens befolkning. Nu kunde man

med ldtthet resa Ei11 Mu11sjd,
Habo el1er Jcinkciping for att ut-
riitta drenden. Man kunde ocks8
transportera mj61k till mejeriet,
och pA ldrdagarna kunde man ta med
potatis, smdr och dgg till Jcjn-
kciping, ddr varorna kunde siiljas
pA torget. Vidare kunde man trans-
portera massaved och timmer fr&n
Furusjd til1 Habo utan att n6got
1ok anvdndes. De tomma timmervagnar-
na medfd,rdes av ett vanligt tAg,
varefter de bromsades och kopplades
1oss. Nu fick man skynda sig att
lasta vagnarna innan niista tAg
skulle anldnda. Ndr vagnarna var
lastade, lossade man bromsarna, var-
vid vagnarna av sig sjdlva rullade
ti11 Habo station, ddr de leddes in
p3 ett sticksp8r. Fcjr att inte
vagnarna skulle.skena i den svaga
utforsbacken, mdste alluid en brom-
sare vara med.

STADGAR
FOR

-tTIJ 
ITLlSJ() I IANDEI.SF'()REN ING

t:. P. .\.

Andtmdl och lirma.
s l'

Fiireninsen. s.ln utPOr en kooper8tiv semmsnslut-

ninp av kon--surnentcr i liakten omkring Furuslii, h'r till
irrdirnti att triimis sins medlemmars hushillnin-g gertom

.ii-;;;irti; och it medlemnrarrre mot kontsnt betrl4irrS

;;h-iix l-;ri.^ sdnrs. pris lillhandshAllr sunda och o16r

frltk^J. I'u.m.?el-och' rndrs fiirbrukningsartiklar'
I hreninsen skall qenom sll skrpe ett Semenssml l(a-

pital betryg[a ftirverkiigandet av silt iind8mll'

t 27'
I iivrigt liinder lill eflerrdllelse tagen om ekonomiska

fiirenrneai av den22 iuni l9ll.
Furisiti den 3l !trli l9l9'

lvar forberg. K. G. Andersson'
tiot Tnturrrin. l. Iior.ss.ll. 

Gideon Ekstrin.

,l0h,rn Crrr,dfsson. Snnlrid l'eiion'

Fijrest6ende egenhdndiga namntcckningar bevittnes:

W'ilgott llultberg. F. O. I'indberg'

Ganska snart bildades en andels-
f cirening f 6r en speceriaf f iir. Man

inkcipte ett hus, som 13g d2ir viigen
till Htjkessjdn tar av frAn viigen
mellan Julared och Habo kyrka.
Detta hus monterades ner och flYt-
tades tiI1 en plats a11de1es norr
om stationsomr6deL. Till fcirestin-
dare uts6gs Arvid Karlsson fr6n
Habo. Efter n8gra 3r ijvertog han
sjiilv affdren och drev den sedan
i egen regi ganska l8ngt in pA

30-ta1et. Han var dven postens
ombud i Furusjd under m8nga Ar.
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Nu drcijde det inte ldnge, fdrrdn
ett helt litet samhiille hade vuxiE
upp kring stationen. Aven om man
hade si.n arbersplat,s i Mullsjo e11er
i Habo, kunde man ju med tSgets hjdlp
snabbE f6rflytra sig ri11 och frSn
arbetet.

19
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Den person som uppfdrde de flesta av
samhdllets vil1or var byggmdstaren
Johan Cedervall. Han gjorde sig kZind
fijr att vara en mycket pliktmedveten
och noggrann byggare, som aldrig
gjorde sig skyldig ti11 n8gor bygg-
fusk.

Som bekant finns det, en utmarkt bra
badsjci, Furusjdn, ganska ndra hAll-
platsen. Redan under slutet av 20-
talet och under hela 30-ta1et var det
ganska m8nga personer frin Jcjnkciping
och Falkijping, som byggdr. sig sommar-
vi11or med strandtomt vid sjiin.Som
tur var kom det sA sm6ningom en lag,
vilken fijrbjcid bebyggelse av srrand-
tomter.

MSnga mdnniskor kom pA siindagarna med
tAg ti11 Furusjd fcjr att bada, om

vddret var vackerL. Pe sdndagskvdllar-
na var det diirfijr miingder av mdnniskor
vid stationen i vdntan p3 att rAget
skulle f ijra dem hem igen. Aven u.,g-
domarna frSn trakten brukade samlas
vid stationen vid kvdllst8gets ankomst-
tid. Man sade, att man gick for att
tiLta pA tiget, men egentligen var det
nog fcir att man hoppades p6 att triiffa
n6gon person av det motsatta kcjnet.

IHAt,, 
Ulnrdrblllrtl

n.oo-4

Ganska m6nga av ortsbefolkningen Ei11-
hcirde Alliansmissj-onen, varfijr man
snart enades om att bygga ett eget
missionshus pi kullen nordvdst om
stationen. Btjnderna i Lrakten sldppte
ti11 virke, och fijrsamlingsmedlemmarna
hjdlptes 5t att uppfcira byggnaden,
vilken stod klar for invigning hcisten
1920.

Ett flertal av folket i bygden gick
s5-sm6ningom dver til1 pl-n[stroielsen.
Frin bcirjan samlades dessa i en lit,en
rcid stuga, den s.k. Lokalen, men i
mitten av 30-ta1et kunde d.ven de bygga
sig en egen kyrka.

De som j-nte var engagerade i nSgon
religicis fijreni-ng hade det betydligt
mer besvdrligt, ty de saknade helt
samlingslokal. Ddrfcir brukade de pA
kviillarna triiffas pA Halna Sa16ns
kaf6, ddr de kunde sitta och prata
och riika iinda tills Hanna t.iEtade
in och f6rkunnade att klockan hade
kilat, vilket betydde, att alla
snarast miste ge sig iviig, f cjr nu
var det stdngningsdags.

Nigon skola har aldrig funnits i
Furusjd, trots att diir pA 30-ta1et
fanns ganska mAnga barn i skol81dern.
Sedan 1914 fanns det ndmligen en
skola i Julared, ddr det dven fanns
plats for barnen frin Furusjci. Frin
Furusjci till Julared iir det ca Ere
km, sA aA det var d81igt viider, hade
barnen det ganska besvdrligt. pi
vintrarna brukade de Aka spark, och
ndr det var barmark cyklade de. SA
m8nga bilar fanns deE ju inte pe den
tiden, varfiir det var ganska liten
risk att fiirdas pA landsvdgen.



N5gon idrottsfdrening fanns deE

inte i Furusjij fcirrdn i slutet av
40-ta1et, men pojkarna sporEade
2ind6. Pi somrarna sparkade man fot-
bol1, troEs att det inte fanns n8gon
riktig idrottsplats. Trdnade gjorde
man pA en liten plan neira stations-
omr6det, vilken tidigare vari-t upp-
lagsplats fcir virke, men ndr det
gtillde att spela match, fick man

cykla n6gra kilometer till Dungen,
diir det fanns en nAgorlunda jdmn
Sker att spela p6. Sent omsider fick
man en riktig idrottsPlats norr om

sjdn vid vdgen ti1l Mu11sj6. Marken
ddr var skdnkt av en PrivatPerson
Eill Habo kyrka fdr att anvdndas som

begravningsplats' men eftersom en

sSdan inte behdvdes, uPPliits den
ist611et ti11 idrottsanliiggning 3t
bygdens ungdom.

Vintertid trdnade man och sPeLade
bandy pA Furusj6ns is. Si fin ut-
rustning som ungdomarna krdver i
v8ra dagar hade man inte ti1l en
bcirjan, men man hade roligt 2ind5.
Man fick kanske noja sig med att Aka
pA s.k. sellardr d.v.s. lcjsa skrid-
skor, som man fiiste pA p jzixorna med

hjelp av en liten vev. Milvalcten hade
inga benskydd, men han tillverkade
si.g s5dana av sdckar, vilka han fyllde
o,.d hO. Ndr det var snci pA isen, m8ste
alla i fdrvdg hjiilpa ti-11 att skotta
planen, vilket kunde vara nog sA arbeL-
samt. En ging kom nAgon slZipande pA

framstycket till en pinnsoffa, vilket
visade sig vara ett ypperli-gt skott-
ningsredskap.

/2
Under krigs8ren skedde en uppryck-
ning fcir Furusjds vidkommande. Nu
fanns deE plciEsligt gott om arbets-
ti11fii11en. SA liinge kriget varade
gick det 5t stora mdngder med ved,
varfijr de som inte hade n6got fast
arbete a11tid kunde skaffa sig en
god dagsfiirtjdnst genom att arbeta
i skogen.

Smedja hade funnits liinge i Furusjii,
och smeden tjansEgjorde ocks6 som
hovslagare. Ibland hjdlpte han ocksS
b6nderna att bli av med stora sten-
block pA gdrdena. Stenarna sprdckte
han med hjalp av bergkrut el1er ki-lar,
s3 aEt han fick fram prydliga b1ock,
vilka han sedan bearbetade ti11 grind-
stolpar, trappstenar m.m.

Aven andra hantverkare eEablerade sig
tiriigt i Furusjd. DZir fanns bide sko-
makare, snickare och mAlare. Bland
m8larna kan ndmnas Oskar Josefsson
eller som han i dagligt tal kallades
Milare-Oskar. Det var inte bara m61a
han kunde gcira. Ndr Furusj6bornas
h6r blev fdr 18ngt, behdvde de inte
Aka t:-11 Habo el1er Mullsjii fdr att
klippa sig. Den detaljen klarade
Oskar minst lika bra som n6gon barbe-
rare.

En annan kunnig person var Sven
Nordstrom. Han hade i yngre dagar
r&kat ut fdr n&gon olyckshiindelse och
fdrlorat en hand. Trots sitt handikapp
var han duktig p5 att bota kreatur.
Niir det t.ex. pA en gSrd fanns en ko,
som inte blev av med efEerbcirden efter
kalvningen, skickade man bud efter
Nordstrcjm, och med sin enda hand ord-
nade han strax, sA att kossan blev
botad.

)tli
) 1l) t.
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Furusjd var faktiskt pA 40-ra1et ert
litet blomstrande samhd11e. Ddr fanns
dA tvi speceri-affdrer, en charkuteri-
affdr, tv& kaf6er, taxistation, last-
bils6keri och ett pensionat.
Under somrarna var penslonatet fcir
det mesta fullbokat av stamgdster,
vilka Sterkom 6r efter 6r. Otta s6g
man pensionatsgdsterna, dA de satt. i
trddgArden och drack sitt kaffe. Der
var ndstan uteslutande dldre herrar
och damer, vilka s8g ganska vdlmienrle
ut. Helt sdkerE blev de inte srnalare
efter att under n8gra veckors tid
ha fijrtdrr Fru Hcigbergs fiirtrtiffliga
m51tider.

Efter krigsirens slut starLades ndgra
mindre industrier i Furusjci' och det
fcirefiill som om samhiillet skulle ut-
vecklas t111 en industriort i likheE
med Mul1s5ii. Atminstone SJ trodde
tydligen pA Furusj6s framtidsmdjlig-
heter, fiir i slutet av 40-ta1et P5-
bcirjade man en utbyggnad av stations-
omrAdet. Man anlade miitessp6r och
byggde lastkaj. DeE gamla staEions-
huset fick idrottsfcireningen dverta
att anvdnda som omkliidningsrum vi-d
i-drottsplatsen. PA scjdra sidan av
jiirnvdgen uppfiirdes ett nytt fint
stationshus i r6tt tegel. Hela
stationsanldggningen var mycket im-
ponerande. Hiir kunde nu tigen mijtas.
och lastvagnar kunde i lugn och ro
lastas med timmer, massaved och fabriks-

T(HI
l,l

Ir

ffi

varor

Furusjdborna kdnde sig just d8 mycket
ndjda med sitt samhdlles utveckling,
men snart blev det annat ljud i skiil-
1an. Folk bcirjade att skaffa biIar,
vilket hade ti1l fciljd, att allt fZirre
personer Skte med t&gen. Detta med-
fijrde i sin tur, att SJ bdrjade att
spara. Til1 att biirja med drogs stins-
tjdnsLen in. I fortsiittningen fick
man kcipa biljett av konduktoren pA
EigeE. Sedan stannade t8geE fdr p3-
stigande endast om man signalerade
med den semafor, som monterats upp pa
perrongen.

S3 t:.11 slut kom ett sorgligt med-
delande ti11 Furusjciborna. Det var
1971 som SJ meddelade, aEt t8gen i
fortsiittningen skulle kdra fcjrbi
Furusj6 utan att sEanna. Detta var
ndstan ett drSpslag for de iildre
samhiillsborna, vilka varit med och
kdmpat fdr att det sku11e bli en
h311p1ats vid Furusjij. SJ 1dt sig
emellertid inte bevekas, och inom
kort bdrjade man riva bort det ena
spAret och montera ner a1la cjver-
fltidiga ledningar och stolPar.
Stationshuset fick st6 kvar en tid,
men efter det lraktens ungdomar
bdrjade anvdnda vdntsalen som vdrme-
stuga, togs ocks8, staEionshuset bort.
Diir huset en ging stod, finns i dag
endast en liten sandkulle.
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Trots att allting fdr Furusj6borna
nyligen sig sA ljust ut och att det
hade tillkommit ganska mAnga nYa
vi11or i omrSdet mel1an Storgatan
och sjcin, skedde nu en tillbakag8ng.
Fabrikerna slog igen eller flyttade
ti1l annan ort. Affiirerna upphorde
en efter en, liksom kaf6erna och
poststationen. Ndr man i dag behijver

=t rttu hem mjcilk och andra varor ti-1l
livets nodtorft m6ste man 6ka med

bil e11er buss ti11 ett st6rre sam-

hd11e, vilket vdl gAr bra fcjr Yngre
personer, men fdr dldre och fcjr sjuka
personer mSste det nu fdr tiden vara
fijrenat med vissa svArigheter att bo

i Furus jii.
Under den senaste tiden har man dA

och di kunnat ldsa i tidnlngen, att
man funderar pA att pabdrja pendel-
trafik pA jiirnv?igsstrdckan Falkdpj-ng-
Nlissjd med t5g, vilka ldttare kan
stanna vid stationerna.
Kanske kan Furusjo i samband med

detta dn en ging fA en h8l1Plats,
vilket i sin tur kanske kan ge sam-
hdllet ett nytt uPPsving.

Jdnkciping den 30 januari 1989

Folke Ekered

d. Furusj6bo

Furuslo Station 1931.

POEt,S
Visst var det skiint Corner
att flka tig
Visst var det sk6nt att bo i ett stationssamhrille
diir det var bara lem minuters viig att g:i
iill en station diir tigen hade rld att stinna
och lAta glesbygdsborna stiga av och pA.
Och det var skont att komma till stutionssamhillet
diir nAgon stod och vintade och tog emot sin grist.
och det var trevligt att ge tillsammans bortit vigen
och prata om att aka tAg nir tigen var som bdst.

Visst var det skont att Aka tAg i gAngna tider
nrir man satt mittemot varann och mldde gott.
Man kunde sticka. l6sa. skriva cller prata,
om allt pA jorden med dct ressdllskap man filtt.
Men stora brAdskan kom och inga tig fick stanna.
drir glesbygdsborna skulle stiga av och p6.
sA de fick kdpa bil och sitta diir i ensamhetcn
och tiinka pA gemenskapen de inte liingre kunde lil.

GRETA }IANSSON
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,Tings Riittens i Wartoftl hdrad rannsakning

och domb iifw'er Enkian hustru Anna Nilsdotter
i Habo sochn, som rvarit i ryckte fijr truldom och
undra illaka konster, men i synnerhet bli-twit an'

klrrgaI och lrrgliird fiil tlct lriiurdcnraurrcn N. l,uls-
son, rlir lruu rllrit ltos lrenuc at upsiija honnc eftcr
l,andshiifdingcns Ilesoluti<ln frrin kiiirkiotornptcn i
l"iskcbcck, sour lrou nigrc ahr ribodt, pi hernrc-
.s:rn fullit mcd hiistcn och brutit sig i bcnct, hu'ar
1ra hustrun dagcn cltcr okallad kourrnit till niinrbde-
llluuncn och utbudit en snriir,ja, hrvilkcn scdan han
.sig dcr urcd surordt bckonrrnit en olidelig pina och
srrriirta, sorn ickc uf ldtit, fiir an han hustrun bc-
skit'kirt ot,h lutit sii.irr, ut hln ltettnc <lct'l'iile trtis-
tiirtltcr, tlu llirrutt sig strirxt lirrtlrut oclt sittt. I)ctttr.r
stuiirjtru har hustrun liilcgil'rvit sig l'aCt nu pu dct
crru stiillct, uu l)u dct an<lrir, dock orn sidor tnrist
tillstu sig siclI dcn sunluru tillrcdt aI ytnpcw'ux,
hrvitl(ik oclr ctt st5'ckc uf en u,utusurk, rnetr niir
strtiir,iun blil'rr it ..ie ruf(irrl ructl ),rul)e\r'ax lrur <lcn
tlct'tttc<l c,j rirrgustr: liklrct hal't.

Utotrr.tlcttl lrirl tli-.rrnrr hustruu stutt i aluriirrt
11 r'hte liir rrt kunnir trulll och ut horr nri0lkut hu-
t'irr, hs'lt' til <lc outstiindighctcr cnrot hcnne dro,
l:o ut utskilligc rvitncn cCcligcn intygat, ut hon
ianseendc till dct lron huft cj nrcr iin trva kor
hul't urchr uriiilk iiu undru, sorn halt scx, jcnrb-
rliill dct su (ilrvcr'lldtligt, at r hennes uririlkestugu
borrl, lliiuckur och gullrvct nretl miiilk rvarit 6frrcr-
sitt(c, 2:o itrstiiururu sarutligc hcnncs grilnnar att
seclirrr lron konrruit till liiirrkiotour;ltcn lrtrr rnirilkcn
tttinskus fiit'<lcur. \lr:n scdan lrou kornnrit under
tilltuhl liir sinc lrirurcutc konstcr, har uririlkcn liir
tlcur ute r sig ftirnrchrat, halwandcs och 3:o ickc
ullcnust tndngc scdt haror pi t'iskebiicks kitirkio.

glird r.rclr ourkring kiiirkiotorullten, utln och ut snru
ruriiilkeharur iiro fundns undcr ki0rkiobalks brri<lcr-
uc, sonr s'arit rcnslickadc, uf hrvilku fiilnrcnirs ,\unir
Nilsdotter gifrvit hararne rniiilk, hvvilkct su rr idu
bestyrkes uf hcnncs cgcn kiiitsligc Sons, gasscrr
Nils Andcrsons pA sitt fcmbte ahr be riitte lsc, ut
han sedt rvita harar i sin ruodcls nririlkcstugu, <lcur

hon skull mitilkat tre gunger ont dagen.
l,ikalcCcs hafrucr somrnil hustrus stiulson Su'crr

.\ntlet's.sou pri firlrtondc lhrct bcriittrrt sig sctlt,
du lr:rtt utttlct' sin firrlcrs lil'stitl rrirrit hcrurnrr, hir.
rar och hour' rvid ki(ilkian ot,h ut stiulurodrcn i
ruiiilkcstugrrn rniiilkut lrararuc, sonl skola lrul'rvir
u'arit hrvitu, srlrrtu och gra, or:h tlijr lron rr clut
nritilku dcnr, skalI hon gadt uth oclr rollut lrirrl,
Ituru ctc. santt slugit tniitlk i lrouruc liir <lcru.

4:o ltulrvct'.\n,Cels l,urssorr l)il tor;lct Kriikcrr
kii!1lt snr(ir uf Annn Nilsdottcr, sonr lran ickc hult
s1 trnerligct grtgn uf, cj.cllcr skull hrrlt uirg(,n srurrk,
och da nran snriilt dcruf skull dcl af cj urcr blil'rrit
igen iin riiduclrtig Iruggu.

I 722



il:o r,,ittnar l-nkan Annu Jtlhatt'sdottct', itt dcss

tnodcr l\[argreta, som rr ur Annu Nilsdotte rs l'ur'

s1'ster, sagt f(ir Anna Joltansdotter' at ltott fiirtrtilrtI
.\. N. icke brukr hurami0lkning, da '\' N' skall

su'irrat hon skall u'iill fijr sadant sig fi-irslr ara'

I)et A. N. <lch tillstur sig str lundu hlfrva ssut'at'
6:o huf u a t'cn'Crichcn C'arl \ lcllin oclt l'ostin-

spectoren i Jtinkitiping l)ettcr Aschun rrittrat, huru
som de en ging kotrrmit tilL l'iskcbcck och rAkut

lrustru A. N, sdjandes sig u'ilja jagu dcr ornkring,

cla .\. I. uist cleut till cn l1'cka, sa skullc dc fu
Irarir, hrr arcst sa stritrt dc sliipt hundarrta, de Iatt
rcsning l)u cn ltaru, hrr ilkcn Inspcctorcn skutit,
oclr tlu l"cndrikcn tlctr sittttnta skullc u1>skitiru, lta['
rru iniillrvornu lik.sotu kokut 1la hotrottl, tncn scditn
hul'rlir de fatt en ilnnan ltura up, pd hu'ilkcn ['cnd-
riken upskutit alt sitt krut och hagcl rnen doclt,
e lruru rcut och niihru skatt han haf t pd honottt,
sour undcrticlen sutit hclt stilla, icke iinda kunnat
skarlu cllcr skiutu ihjel ltottotu.

l'jllicst hul'u'a oclr Antra Nilsdottcrs stiull-rarn gas'
sarne .\ndcrs och Su'cn Andcrs Stincr bcriittat, at
..\. N. rne d cn tunn sticka utur fattigbiissan u id
l"iskcbiick uptagit ndrgre pcnningar, som deras S;s'
tcr flickan \lartu iifucn r,''5ll giordt, och at A. N.,

rrlir [udrcn s illc straffa flickan, tagit henne i ftir-
s\\ lr. \ lcn -{nna trckar ut siclf hafrva tagit pcn'
ningur, dock tillstatt ut stiufdottren w'iill tagit crr

Hang l)cnningar' och at hon tagit f re'C, dd fadren
<lottren rvillc ugu.

Icke urindrc nckat' lton e nstiitrdigt till alt hvr ad

eurot lrcnne iir anfiirt, si ungdenCe sm(irjan sont

hararniiilkningcn, u isunilcs hdl hos en stor hird'
ruirt'kcrrhct, i rlet hon infiir' 'l'ingsriittcn utlatit sig,

ltt lron intei skull llckiiilrrrir oltt det rvorrl trctti,irl
s itIncn.

'l'ingsriittcu hor sa sottt uti ct rniirkt nrAhl icke
kunnat ftilla A. N.. utun i lnlcdning af domcn be'
Iriat ltctrnc, nlcu hrl'ud angir at .\. N. r,r'idgitt sig

trndcr gudstienstcn h&llit 6lrlsiilgning, jimbvr'51 bli'
rvit dfrvertygad ultid tifwat swordom! och cn p6s'

kcuturgou [lst hon firs::ligc Hilcr utgul,it, tLrch lik-
rr iil bcgridt sirurrua drrg I lcrraus nattrr urd, un<L:r'.

stiillcr tingsriittun I Iof Riittcns ourllrrilrvun'.1c, ont
hou ickc kunCc urctl strtlI ir[ 2() pirr ri,js be liigl-
gas. " (l Iubo k1'rkobok 1722)

./6

"Organisten (iiOlin l>csrliiraclc.sig, at han c.i
kirn ticnu ['iir sl litcn 16n sour 6 cire af rnatlaget,
tr sarntl'cktc lrirsamblin6;cn at iin dka til 2 tjrc,
sir irt [(incrr kan af rnutlagct bli frarngcnt B drc,
lnvancurot Gitilin frirklarade sig n<igcl. Fliircmot h(ir-
<[cs ingcn rvirrir cmot, utan itllcnerst Srv.cn i l]renn-
irscn. D (llabo tTG3)

"Pflminte Nemdemannen N[&ns i Dahlen huru
ochristeligt det'ftirhAlles med gamla Enckian i Ulf-
westorp, i det barnen innehafwa hennes egendom
och lAta henne lida ndd och g{ 16r andras ddrar och
tiggia, fants altsA nddigt at SwAgren MAns i Dah-
len blefwo hennes MAhlsman och st{mde barnen
till ndsta ting, at the upwisa mAtte sin iVloders
egendom och den til hennes nytto anwiinds." (Habo

1732)



/7 SIMONSTORPS SKOLA

SKOI}IUSEUM

Simonstorps skola invigdes hcjst-
terminen 1881.
Tomtmark fiir byggnationen uppldts
av godsdgaren A.W. Berglund som inkijpt
Tumbdcks gSrd 1856. Han avled pA
Simonstorp 1910. Den ftjrsta ldrar-
innan var Klara Andersson som den 9
augusti kunde rdkna in 38 elever.

Skolan innehAller fdrutom tvA ldro-
salar, dven en bostad fcjr ldrare.
Skolan var i bruk t.o.m. v8rter-
minen 1963, dA den lades ned.
Eleverna dverfdrdes ti1l Fagerhults
sko1a.

I bcirjan av 1980-talet beslutades att
hjiilpfigt renovera skolbyggnaden som

Uf:-vit ganska i1la medfaren. Huset
fiirs6gs med nytt tegeltak och inomhus
mSlades skolsalarna och fiirs8gs med

el-vdrme efter p8rtryckning frin Hem-

bygdsf6reni-ngen som fAtt kommunens

lcjfte aEE fA anvdnda salarna f6r
skolmuseum och fdr v6vskola.
Ett skolmuseum hade tidigare blivit
provisoriskt iordningstiillt i det ny-
uppfdrda Ekeredshuset i Hembygdsparken '
Styrelsen ftir Hembygdsfiireningen an-
s8g pA goda grunder, att detta^ej upp-
rylrie in"p.5k"t pA ett 6versk8dligt
museum. Ddrfcir hiilsades med tillfreds-
stiillelse mojlj-gheten att anvdnda en

autentisk g"mrn"l skolsal fcir dndam5let '
Sedan 1950-talet har b1.a. Brog8rden-
Fiskebdck-Apelskif t-Gustav Adolf -
Gubbhulan-Landtorp-Julared-RijdSn och
Brandstorps skolor lagts ned och
maEeri elet ddrif8n mer eller mindre
skingrats. FolkskollSrare FiliP
Nilsson, som var mycket fbrutseende,
samlade under sin aktiva tid in en

he1 del planscher och annat materi-elr.
som nu finns bevarat.
Ar 1985 besl6t kommunen att siilja
a1lt gammalt skolmateriel och derta
f6ranledde styrelsen att gcira en sista
anstrdngning. Frin vindar och kdllare
i de gamla skolbyggnaderna tillvara-
togs bdcker och annat som kunde vara
av viirde vid iordningstdllandet av

en skolsal ltmodell dldrel.

Ndr vi en dag jobbade med att stdda
upp i skolan och avliigsnade den
gamla korkmattan, uPPtiickte vi i
ialen ndrmast landsvdgen en lucka
i golvet. Handtag och gAngjdrn
var avldgsnade, men vi bdnde uPP

den och fann en enkel traPPa som

ledde ner till ett mindre kiillar-
utryrnme med viiggar av kullersten
och cement..
Vad k511aren har anvdnts till
har vi inte kunnat rakna ut.
En sak har vi missaE, den gamla
takbelysningen. EtE Par av de

gamla armaturerna finns dock
bevarade och kan monteras UPP

illusoriskt vid ti11fd1le.

Hembygdsfdreningens
stYrelse

Arne Wulff

J , I I gotcen finns fiir utl8n

llrt k, Lriblioteket.

,onrt*or- gm
'*i 

fi1ffary,6\ /rc*hlar

Sliktforskaren och de militira killorna

I forskarruffnet fi-nns nu

Geo graf i skt-stati sti skt
handlexlkon dver Sverige'

4 band C.M. Rosenberg
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Soltluilelnlngstaboll.
r! I 1 menad:3gt) dng.-l veckor'- lfyutsorter: r mana(r:tu', "iE;ii]aiig",

l krona:l(Xl tire I ldYgn:24^tim',,f .,-,--o^..utinjme:60 min.: I min,:60 rek'
Liiuscsorter: I I I'rlrrre-w"""r'

: -. ,isekel:l0oir; ldecenniuml0
I uymil:lo km.:&368t fot. I ' "l;riliirns,l.orto"t
I kilom.:l000 m.:3368 fot.. L *tr]iio.o-ioi:ro,nrau t*.I m.:10 d61.:g,i6E1 (3,i7) rot. I i ;;i:io itf,,ge.:29,c0 m.
I decimeter:10 em.-3,37 ttttn. | 1 sting:10 f')t:2t!6e m.

I ccntimeter:10 mtn.-3,37 lin' I t f')t-:10 lttnr:2,s60 tI6':(297
millirttclort'lktsorter: I r iiiri:r,i iinier:2e,2 mm

I ton:l 000 ks:2332,rt 21. I i nln-g [ot:2t vcrkturn:288
I cleciton:10() kl.:233,2i tl. I vt'rklini.or-.514 Tg
I kilogram-Io fc---e,alr:.{r-: i ' 

**l;1,1"}lii;ili.lT
I ls,:100 gr.:71 lod-23,r, ort. I I -k.r;illii:doil*r,,ina:+..,,t.
1 gram:10 decisr.:2f,,s korn. I ^ ,lJ:ii,i t itngrim (t70,oro.r).

1 ileeigram:l0centicr.:9kotn. | 1 fnnrn.p:lrtg sJiilp 142^'6 l{C.

i ..,,tigrn*:10 milligram' I I Iispurul:2()skiilprrnd:8't kg''- I I tl-loo orL:32 lod:42i gr.

(kb.tlm.):3R,tt krrb.f.:6trt:r. | (.lnlrrtn rrrrrrlrorlor:
iroktoliler:ltx1 litll::|8,? k:r. | 1 kulrikfanrn.:27 kubikalnnr:
litcL:10 tll.:38,e krrb.ttrrn. I 

- ptl krrhik[nt:;-r.'ns kub meter'

d..ilit.,:ro .g1i1il :.$,sr rr,t I 
t lliiililil,=lt,]il,::'-*rlffi

tlfirrrlsorler: .. I i ti,a:i t'.:intln.:it ort:lB Er.
kubikmeier:lt)hl,:1 0(Dlite, I i lrLfur korn:{,:i, gr.

rtlrrflttrorter: I I [n:ltto krrb ium:Z'orz .liter
kvarlratmil:l(n kvatlralkilo' | :2 stop:8li111lgr:$tJum'

I frtrr. 1 Lu5.1grn:B,n c['
,.191:202i7 tunnland. I r ilrnirj$'i1p"pnr:_#rnn"o.
kvadratkilometer:l()0heklir. | - :iii t. itOsO; dO kpr.:68 kn:r
hektar:100 ar:2 tnl. 0,E kpl. I :16,-r liier (fast mit).
ar:100 kv.m.:o,6t klppl. I fi;r vittn vnror:
kr'.m.:100kv.,16.:11,rrkv f. | 1 pipa:1n0 krnrror:4'zt hl''.1' I t bihufvtrtl_--rlo k:r:2,rrs hl.
kv.decimerer:1{,n kv.centirn. I i i^8il"k;r.liiiz r

kv.centimeter:1U) kr'.millim. I i iiin"n:l8 kn:i:lZi'r l.

Styekctrrlsortt'r': I t ankare:15 
.kn,1 .-3tt',:n 

l;
a,'"tiir:i-toiii.-ii*tv"knn, | {lnrrrln 1'lnrrrttrortor:

UR RAKNELARAN AV J.A. SVENSSON

1890

u,oss:tl dussin:l.l.lstvckcrt. | [ ttrrtrrlnntl:32kapl.:l"{ 000kv.
iinu:,-ll stvcken. I nlrrar::-r,6 kv.1c'f.:4$,rc5 8r.

ilo'ct:oo dtycken (t. e.'<. kil" I t knpplarrd:1 7i0 kvntlratfot:
i:ai:zo 

-[nst:80 siycken I I iri,rc krarlratmetcr'
lai:16 ris (1,appo1j. I t k* tut:-lu) kr' l:8,e, kvdm'
;ir--20 hickrir. ' i t,,it -=z t ar k i I kva'h rtttr m:100 kvadratlin:r'

skrifpapper, 2ir ark tr YekPa 1r 
pe

ir:12 mitnadcr::-r2 ro,:hor:
306.dagar. Ett skottrir Stiti dng.

(-6*),
--=>r'

ATT KOKA 5iPA.

Atta t<appar ( Ia kannor ) god b jiirkasta--] .,-.
Fem sk3lp pottaska.

Kokas med trettiotvi kannor vatten i fyra timmar.

0m ett 39g di flyter i lutenr dr den stark no9.

Den lyftes nu av elden och den klara luten

silas ifrin askan i ett annat kbrl.

Vari man fijrut hijlt ett stop(25 kub=tum )vj.t kalk,

Detta 6vertbckes oclr f3r ste till fijfiande dagen,

da fjiardedel avhalles i den grytan vari man

vi11 koka sipan.Denna lut fir nu jimt koka

med fem sk3lp talg under jbmn omrijring och.

pispiidning av den iivriga luten tilIs, all' luten
tagit slut och blivit tjock som grijt

och sSpan iir fdrdig.
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Sndotdg i hembygden

I

Det dr skimmer i molnen och glimer i sjiin,

der Ir Ijus iiver suinder och nis
och omkring stlr den hiirliga skogen griin
bakom iingarnas gungande gris.

Och med somrur och skiinhet och skopvindseckord
stlr min hembygd och hdlsar mig glad:

var mig hilsad! - Men var dr min faders glrd,
det 6r tomt bakom liinnarnas rad.

Det ir tomt, det dr brint, det iir hiirfat och kalt,
dlr den llg, Iiggcr berghillen bar,

men d[riiver gir minnet med vinden svalt,

och det minnet [r allt som iir kvar.

Och det 6r som iag slge en g.avel sd vit
och em fiinster stl iippet diiri,
som piano det ljtid och en munter bit
av en visa med klck melodi.

Och det ir som det vore min faders riht,
nir han dnnu var lycklig och ung,
innan slngen blcv ryst i hans dii<tssjuka briist
och hans levnad blev sorpen och nrng.

Det Ir tomq det Ir brInt, jag vill ligga mig ned
invid sjiin fiir att hiira hans ul
om det gamla, som gdm, medan dden led,
om det grmla i Alsterns dal.

Och sitt sorgsne och sorlandc svar han slir,
men sl svegr som det blott vore &iimt:
"Det rir kastat f<ir vind sedan tjugu lr,
det ir d6tt och begravet och gliime

Dir du kiira gestalter och syncr minns,
diir stilr romheten tide och kal,
och min eviga vaggslng 6r allt som finns
av det gamla i Atterns dal.,,

CUSTAF FRODTNG

Vad dogman egentligen
av fiirr i vSrlden?

De ollka daldsonakenra betyder med
dagens sprikbn:k: 1. (HAU o sflng)
Iturgsdcksln0ammaHon. 2. (TVnsot) st-
tlfl = hogEi adl8t utmargltneEtustAnd.
3. (Bukrev) kollk.4. (R0dsot) dysenterl.
5. (Konwlsloner) kramper. 6. (And.
tdppa) dffust begrepp, kan t.ex. vara
astme. 7. (HJArtsprAnS) eklampsl =
ellmC.nt utbrett krampanfa,U, samlrrgB-
namn for atl! kt?rnper hos bera, som
ledde dll medvetsldshet. 8. (IHnsJuk8)
lungEot. e. (Vattusot) vattensamllng I
kroppens hdJrum, lokalt elter ellmf,nt
t.ex. hudvattusot eller bukvathrsot. 10.
(Rdt feber) s{,rfeber. 11. (Stnrpsjuke)
eller strupsjuka = dlfterl. 1jt. (Ma,g:ref)
kollk. 13. (Pleurlsle) turuElckElnoarn-
maflon. lunglnllammatson. 14. (Fldsel)
eller frlesel = akuta febrar med utdeg.
16. (Obstrucdon) tUlstoppnlnA, t.ex. ob.
stnrktlon alvl = f6rstoppnlnS.

EN TORPARHISTORIA

Torparfar skulle gA till Grflstorps marknad med en ko.
Torparmor fdrmanade honom innan han gick att han nu
mAste fA 40 kronor for den. "Du kommer inte hem utan
att du har fAtt fdrti kroner fOr koa!" sa, hon.
NAr han kom fram till kreatursmarknaden, sA mdttes
han ntstan genast av en uppk0pare som strackte fram
handen och frAgade: "Ska du ha 50 kroner fOr koa -gubbe?"
Torparfar svarar rappt: "NIe - f0rti it dii sagt - fcirti
sa jak ha!"
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I.IiiR .iNC VAR SPRINGPOJKE HOS STENKILS. . .

svEN JANssoll ssnArrAR GAMLA MTNNEN

rRAN tq+o-TALETS HABo.

ONSDAGEN DEN 4 OKTOBER K1. 19.00
TORSII"ILTUGSHEJ',IMET.

vAlrouna I

VET DU VAD DIN FARFARS FAR HETTE?

cAsmaLeRe: vAstcOtn-BENGTSSoN

T]SDAGEN DEN 7 NOVE]"IBER Kl. 19.00

MISSIONSKYRKAN I HABO.

vAlrormll

1? 8?

slArmonsrenronnnrNcENs uOsrupptart
BL]R TISDAGEN DEN 12 SEPTE}"IBER KL. 19.
r HEMBYGDSGARoSI'I,

MEDLEI.,IMARNAS AFTON

vT ITNATTAR GAMLA MINNEN OCH UTBYTER

ERFARENHETER.

vAlrouul I

i



C,arI Ancon t'Jetterbergh, 16kare, roman och

novellfijrfattare undir pseudonymen'rOnkel
Adamtr
Fiidd i Jiinki5ping den 6 juni 1804. Till-
bringade stoi Ait av sin uppvdxttid pA

gArden Donneberg i Habo,

'oNKEL ADAM'

=LUCIAFEST.

MANDAGEN DEN 11 DECEMBER KI. 19.00
FURUSJo ALLIANSKYRKA \-

LUCIAPROGRAM

FOREDRAG:

STORA JARNVAGSPROJEKT OCH SMA.

BO CARLSSON BERATTAR OM BL.A.
JARNV}iGSPLANER T HABO FOR 70 [N STNEU.

DESSUTOM FINNS DET TVA ARBETSGRUPPER.

TORPINVENTERING
TIDNINGSEXCERPIERING

AN OU INTRESSERAD?
VI BEHOVER MEDHJALPARE;

KONTAKT& LARS-OLOF MARKSTAD

BENGT-INGE SVENSSON

(TORPTNVENTERTNG)
( TIDN INGSEXCERPIERING )

REDAN I DAG.

TEL. 4i5
TEL.418

28
94

BOKA IN AKTIVITETERNA I DIN ALMANACKA

VAL MOTT!

DET IiR 1OO AR SEDAN ONKEL ADAM DOG.

1 NOVEMBER KOI.T,IER DET ATT ANORDNAS

EN UTSTALLNING OM ONKEL ADAM.

ONKEL ADAM AFTON

ONSDAGEN DEN 22 NOVEI"IBER K1. 19.00
BIBLIOTEKET

STIEG-ERLAND DAGMAN BERATTAR.

VIiLKOI'fi'IA I


