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Nair denrra tidn-ing konrner till dej, keire
sle&tforskare, kan vi i F{abobygdens Sleikt-
forskarforening se tilIbaka pA ett handel-
serikt er. Vi har haft brasaftnar i Hem-
bygdsgArden, ddr vi haft trevliga och gi-
vande stunder tillsannrans. Vi har haft
stora sanrnankonster som i november forra
dret, da Sixten VaistgOta-Bengtsson gasta-
de oss. Vi var dA ca 100 personer i Mis-
si-onslqrrkan, vi-Ika fick lyssna, ndr harr
bereittade over ainnet "Vet du vad din
farfars far hette?" frr ofdrglcxrlig lci,zri11
liksom ndr Hans Werth6n i februari geista-
de oss. DA var vl ocksA ca 500 personer
i- Missionslqpkan, vilka fick lyssna til-l-
denne bygdens son.
I rnars var fdreningen vard f6r Veistgdta
Genealogiska F6renings Arsm6te i Habo.
Vi santades i Habo lq4rka, deir Rolf Gren
berattade for deltagarna om v6r fina }qrr-
ka.
Den 9 juni hade vi tillsanrnans n'red hem-
bygdsforeningen bussutflykt til-l- Atrada-
Ien.
Vad jag her i korta ordalag beraittat om
rir de storre evenemangen, som har synts
mest ut&t, E[ det irrre arbetet, som dr
lika vtirdefullt, om inte vardefullare, dr
det arbete som sker bl.a.i forskarrunmet
i biblioteket. Varannan m6ndag samfas dalr
gruppen som h6l-1er pd med torpinventering-
en. Vi har ca 800 torp och backstugor i
Habo, vilka vi pa besta srltt vill doi<u-
mentera, var de har legat for att diir seit-mentera, var de har legat fdr att dair set-i
ta upp slqgltar om namn pA torpet och pa 

I

de personer, som bott pa dessa torp. An- 
I

svariga for denna grupp iir i forsta harrd
Lars-Olof Markstad,Harry Cedenzall cch
Rune Franz6n. Det iir ett fantastiskt ar-
bete de laigger ner pA denna forsla-ring.
Bengt-Inge Svensson lnr en stor samling
ortstidnjngar fran sekelskiftet. Han gAr
igenom dessa och noterar hiindelser fr6n
var bygd. Bengt-Inge basar ocksd for vdr
alnnnacka,vilken vi- hoppas skall bli fer-
dig ti11 den 13 november, dA en av Habos
vAl-keinda soner, Flah.,o- Janne Johansson,
konmer och beretttar om sjn tid som bandy-
spelare i Habo, Neissjo, landslaget och i
V M - safimanhang.

F@tstsffiilffi@SoSil@&N
orn jag sA fAr se framAt p& ndsta verksam-
hetsAr och onska, sA dr det fdrst och
freirnst,alt vi kan fortsiitta det arbete vi
h61l-er pA med. Vidare sku-t_le jag b1i veil-
digt g1ad, om vi finge tillstand att sam-
arbeta nred skolan fdr att lntressera de
unga att forska i sjn sleikt genom att ta
kontakt ned mormor och morfar eller far-
mor och farfar och fA dessa att berritta
orn sina npr- och farfOrdldrar och f6ra
den muntliga traditj-onen vidare. Jag ar
Overtygad att dagens ungdorn, for att kun-
na se flramAt, mAste veta sjn bakgn:nd.
Jag ser ocksA fram mot att vi t111 v6ren
fdr h6ra Valter Karlsson beratta om sitt
m6ngAriga konrnunal-a arbete. Jag tycker
det air fantastiskt, att Valter har vari-t
kcnrnunalt engagerad under 30- 40- 5A- 60-
och 70-ta1et. Han foljer noga nred vad
som hiinder i konnnrnen, sedan han lainu-ra-
de ordforandeskapet i konn:unstyrelsen.
Jag eir seiker pA,att det blir intressant
att lyssna pA den rnirrresgode Va-Iter och
vad sorn hent i Habo rinder sju decennier.
Jag vilJ- passa p& ti11flei1l-et att tacka
rnina kamrater i sgrelsen och i olika
konrnitteer fdr deras stora arbetsiasatser.
Utan deras hjaiLp och initiativrikedorn
skuJ-le det vara ornojligt att ku-rra be-
driva det ornfattande arbete, vilket nu
sker.
Vidare v111 jag varmt tacka kulturnEnnden
och konmunen f6r det goda san'nrbete vi-
har och for den ekononrlska hjeilp vi f&r.
Den f6rutan s}dle vl lnte klara oss.
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ALEDA]-S NYCKE]-"F'ABRIK.

Den ganrla fabriken gar i konkurs i nnrs
manad 1990, och nnskjner och verktyg ut-
bjudes sA sm6n-ingom till forsaliruing.
HemWgdsfdreningen anhAller om och f6r
1O.OO0 kronor frAn KultllrnEirnden f6r in-
kop av naskjner,verktyg och n'nterj-al.
Allt detta flyttas sedan med rycket ar-
bete ti1l Kvarnelmlla, dEir det kon'ner att
inga i ett framtida Industrirnuseum. '

KVAFNEKULTA.

1-0 naj 1-989 erhaller Hembygdsforenlngen
frdn Habo Konmun nyttjandereitten for
fastigheten Kvarnelrulla "sA 15rge bygg-
naden bestAr".
Byggnaden irrynmer den garnla sulfitko-
karen och Llar serrast anv€ints som kvarn.

Styrelsen fdr Hembygdsforeningen
avser att, om tid och krafter stAr
bi, her inratta ett Industrinn-seum.

HABO-GUSTAV ADOLF

ORDFORANDE:
JOHN KOSKINIEMI
SEKRETERARE:
ARNE idULFF
TASSOR:
IRENE GELLERBRANT
UTHYRNING AV
HEMBYGDSCANOEN:
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JOHN KOSKINIEM]
LOKALHISTORISKT OPlBUD
FOR LANSMUSEET I SKARA

SWO}.ISTOBPS SKOLA.

Den gamla skolan bdrjade bl-i fal1-
ftirdig, och konnn:nen beslutar 1-985

att f6ranstalta om byte av yttertak.
Dermed ans6gs det raicka. Ett tele-
fonsamtal med Wsgudskontoret re-
sulterade dock sA sm6ningom i, att
de bAda skolsalarna kunde konna till
anvandning. Konm:nen lovade m€r-la

tak och ilnervtiggar samt installe-
ra vdfine och ljus. Ovrigt arbete
fick Hembygdsf6renlngen stA for.
Fonster och golv btittrades PA,och
inredningen med bankar, kateder,
orgel samt bocker och diverse plan-
scher korn pA plats i den ena salen.
I den andra irrrattades vEivsal,och
d5r har alltsedan dess pAgatt kur-
ser i vEivning.
Invignilg av skolsalen skedde den
19 aW. I919,och dA hade en gans-
ka stor skara gamla elever och 6v-
riga intresserade mott uPP. Aven
ett par ldrare, vil-ka tldi-gare
tjanstgjort vid skolan,hade idunnj-t
sig. De berattade nu en del glacla-
miruren fr6n SjmorrstorPstiden.
Vaidret var denna dag sA vackert, att
kaffeserveringen kunde Eiga rum ute.
M6nga av deltagarna slog sig ner
ned sjna kaffekoppar pa den klippa
bakom skolhuset, pA vilken barn un-
der alla skolAren, dA vadret till-at,
suttit och atit sina medhavda smor-
gasar.

Arne W.

Arnes blygsaml-ret har hjndrat honom
att beratta, att det var han sjeilv
och Gurrnar Karlsson frAn Bossekdr,
som utrEittade det rnesta arbetet i
samband med skolrrruseets iordning-
steiJ-lande 
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StenA-Gustafs stuga {Iyttar till
Habo-
llarrk
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''STfl\A-GUSTAVS STUGA.

I rnars I99O f$ttades str-rgan frAn "Tornten"
i Fiskebeick ti-l-l Hemffgdsparken. Flyttnin-
gen har varit patankt sedan sept 1987, och
orsakerna eir m6nga. FOr det forsta hO1l
stugan pA att vEixa ned i grdsvallen med
r6ta i tjmret som f61jd. For det andra
skal-l veigen til-l Domsand ltiggas orn, och
dA utgjorde stugan ett hinder. For det
tredje ansfu styrelsen f6r Hembygdsf6re-
ningen, att det sl<ul-Ie vara nycket enkla-
re att ha den fina lilla stugan inom par-
kens omr6de vid ett framtida iordn:-ngstal-
lande.
Byggnadskontorel har ordnat med anskaff-
ning av gn:ndstenar, @h sa sm6ningorn korn-
mer stugan att ha det torrt orn fOtterna.
Golvet zlr nycket dAligt och mAste bytas
ut, och dA konmer ett erbjudande som ett
brev p6. posten. Per Isaksson, sedan flera
6r bosatt i Liden, Brandstorp, lovar att
skrinka ett ganrnalt golv t-ngefEir av sarma
Alder sorn stugan.
Stugan har varit bebodd rnellan 1803 och
1819 av Magnus Lagerman, Jonkoping. Han
var fddd i Ururaryd 1744.
1819-1835 ankan Ingegerd Pettersdotter
fodd i Hdgaberg t759.
1827 -t835 ankan Catharina Magnusdotter.
1835-1885 Johrannes Abraham Flod fodd i
Sandhem 1799.
1840-1919 dottern Maria Flod fodd 1840
och dod 1,91.9 pa Tomten sjuklig och ut-
fattig.
1920-1938 Sven Gustav Gustavsson "Stena-
Gustav",fodd i Gronahdg tB62 och formod-
ligen dtH pa Tornten 1938.
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.foset Lundquist

Vi gratulerar Josef Lr-urdqvist tjl-1
kulturprlset, vilket han delade med

Arne Johansson.
Ur Jonkdpings-Posten de 2! september
saxar vi fOljande:
Se hAr lyder lruJ-turndnndens motiverlng
for att han s}illle bli en av Arets sii-
pendiater:
- Josef Lundqvist har under lang tid ut-
f6rt ett vardefullt arbete for vAr bygds
historia. F{ans stora sakkurrskap har kom-
rnlt manga ti1l de1. SAvril- fackfolk fran
mtseerna som skol-barn ocir hembygdsintres-
serade i Habo har fiaft Josef Lundqvist
sorn l2trofader i kunskapen om Habos
hr-i-storia.

KLTPP-

StraffAngrarna
pe Karlsborg
registreras
Sedan hosten 1988 bedrrver
Soldatregnstret i Skara pro'
lektet Karisborgs fastntng.

Det syftar till att regrstrera
alla de straffAngar, omknng

18.000 personer. som deltog i
byggandet av den gngantls-
ka fistmngen vid Vitterns
vastra strand.

Hittdis har ca 10.000 straff-
fAngar regislrerats och upp-
giftema om dem finns sarnla-
de pa Stifts- och iandsbibi:o-
teket (Box 194,532 23 Skara,
tel.0511-108 15).

FAngama kom fran heia
landet. De var forst orgaruse-
rade i en ptonjdrkAr. Sedan
kallades den kronoarbetska-

S].A}:THISTORISKT FORUM 4'90

ren ocn siutJrgen drsctpLn-
kompamet.

Karisborgs fastrung bygg-
des aren 1819-1909, sAledes
under ruttro ars trd. Ytan ar
ca 100 hektar, omisetsen 5
i<rlometer!

tsjom Lippoid, chef for sol-
Ca'"reglstret r Skara, och arkr-
'.'arre Lars Encson vid krigs-
drKrvet r Stockhoim har till-
sanmans skrivtt en bok om
:vel pA Karisborg, som ut-
iicn'rmer rnom kort.

Yid ctt srrnrr:antride i U. uppstod friga onr inri,ttan-
de ar trikinbl.ri. Di vcdcrhrjr:rnde t1'ckte, att dct bler.
fjr d-rrt, fiircslog lrrnrl:rrrkarc Jansorr:

>Giir som vi Ircrlrrra i Tranarp, rr;ir vi slaktar. \'i
skickar cn skinkbit till frttiglrusr't. ni;r ingct a.r hjr-
ncn. :rr griscn fresli.r
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1:o Sorbirrbn mi o[, att urrbet ttfitttttbc tib giiroo bornct rrdbill ru6rb, t[dber od

ftiba, iaurt utrberruiBning o6 6hrin0 i [d6niug, €lriltenborn od ngttigo fonboitoiba,

uttt citer bcfi bet)of, titbu od inttnirgig&itos.

rt:o Sfota rui tiftfc, ntt bonret bogtigcn mib ruou[igo tittfdlten rrntfai fin Orrb

rucb bc b6rrcr bct [tirt, et[er urrber tibctt fottttner ntt [rito; ott bct bag[igcn troritto8 od

fnnrnrci, ionrt beftiae irirn oDnrc, nriu ifibarrt tretl6imcB; ott tcnt Iirtrrc rjrtting en g&ng

i [ruorir: rucdo, odr ott fft rutit bcfi fi-opp forn f(iibeu al(tib ttti(on f& tcnc, iortt trdi,

tigt; clr uppiotB ur)0 f(6bcr (riir oruilfouligerr mib oi[errtrrouDct oimcr[trtttta6, iolnt be

ganrfn ruri[ rurlrbobc od; [ognbe.

il:0 ![[[o molortr, oflebligletcr c[[ct [tr[tcr, [;miffn bnunct rutij[igtmio fan egc cl(et

ruiitr ntr[trg ftjr, brirs mi tibigt crrrruiir-fa odl rtrco fogti6gt nlltunt fiircfotntno od;l tcittrt

rnco lifo itltirbigfct, fonr mi nlcD goDo citcub6tttcu, fotutorrirrgar odl rtrrbermi6nirrg flfolo

t'r:o {tefinneg [rorrret mcnrufirbobt cl(rrrigot uroftl&tet, [om betto fontroft ittne,

lrlller, lppt.ydr gcrroit otl fuoft ocl rucrfon ,rf \orrrnru, odl rui iiiubinba o[, ott genoft

atculcruno bntnct, it'ulebt rrrcb uriDigo ftrib/r, rtt\niptrif ct[ct tritt tttt lmob mi ett'

ligt lrctto fontuoft frtnrta [ofioc ott iorbry'. \
ri:o Jrucrrrrc tifa tgbonDc ,U,,nptn/ oi oetta fontrn\m ni oti rrnbeuifuiirro, oS

loirua rui er$&tlii ett clctno[nu.
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EFTERLYSNING
Hur gick det f6r gossen John Axel Arvid Hallqvist?
Kom han iviig till Amerika?
Enligt brev til-1 Fattigvdrdsstyrelsen j- Habo fr&n f'adern,
John B.Hallqvist, daterat Kettlahult den L7 april LB93 skulle
pojken fe f Ofja med en f-arbror till Amerika under fldrutseittning,
att fattigvdrdsstyrelsen svarade fl6r reskostnaderna.
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TORPINVENTERING

VAren 1987 Aterupptog nAgra eldsjiilar i-nom
Blaktforskarf6reningen- den tidigare pA-
b6rjade torpinventeringen.

En llrupp p& 7-8 personer jobbar entusiaa-
tiski vidare p& detta gigantiska projekt som
vi tycker att torPinventeringen i EABO 5r-

uen en hel deI har faktiskt hant. sen vi Ater-
upptog arbetet. Tre torPvandringar har vi
aiiangerat. .f,rets torpvandring iigde nrm den
19 rnii. vi bescjkte da 18 torp i Darlings
rote. Det iir mAnga intressanta fakta och
tips som kouner fram under en sAdan vand-
riirq. Da konrmer vi oscikt in pA n5sta akti-
vitet som vi borde ha mycket mera av, n6m-
ligen INTERVWER. Vi hade en helkvdll i hem-
bygdsg&rden i december dA Ingemar Kyrkeryd
kokat risgrlmsgr6t. UAlslittningen ned kviil-
Ien var att g& igenom alla torP och back-
stugor i DARiINGS rote. vi- hann knappt half-
ten.

Torpinventeringen startar i "Fransson bdcke-
rIla", dvs de av Karl-Gustav Fransson re-
konstruerade husfdrh6rsliingderna samt de
vanliga husf6rh6rsllingderna. Har noteras
a1la torp och backstugar samt all personalia
om dessa. vi g&r sedan vidare med att mar-
kera torpens oih backstullornas liige pA kar-
tor och ute i terringen med en s\rlt- fdag
finns cirka 40 slclrltar uppsatta.

vi anvlinder oss av 1730-Ars kyrkliga rote
indelning. Nedan fd,Ijer en l5gesrapport om
dessa 12 rotar:
(Ued torp avses nedan 2iven backstugor och
nedlagda qArdar)

BASK.ARPS ROTE.
InnehAller 43 torp, 4 kvarnar och 9 skval-
tor- Al-Ia st5llen ?ir markerade med en ek-
s\rlt samt p& kartan av Helmer Andersson.
Ingen forskning i IIr (husf6rh6rsliigder) ut-
f6rd.

STARBICKS ROTE.
I denna lilla rote ar 26 torp utforskade i
"Pransson b<jckerna", dvs fram till Ar 1800.

GITLLSKOGS ROTE.
jir klar i IIF fram till Ar 1892- 57 torp.

GOUTULTS ROTE.
11 torp under Dalen markerades med skyltar
vAren 1989. Roten iir klar i IIF fram till
1896 och h5r AterstAr att p& pastorsexpi-
ditionen inhiimta uppgifter om de fA torp son

lngen suarar

Varf6r lyxnode jag inte
mera uPpmarlcsamt?

Tjugo, siikert trettio, kanske I emtio
gdnger

beriittode han

om lorfor och kuamen
om skolan och fisket

om hiisten och...

Nu berdttar ingen...

Nu suoror ingen

nar jog uill frdga.

ss{|ffi6i&

finns knar efter 1895. En stor rote med
drygt 140 torp dlir platsen iir kiind f6r de
fLesta.

ET,ATEREDS ROTE.
Best&r av 55 torp dlir platsen iir k5nd f6r de
flesta. Forskning i IfP klar fram till 1892.

HocsBii,cKs RorE.
Utforskad i IIF fram till 1892. Ca 50 torp.

IIAI,I.EBO ROTE.
35 torp funna i "Fransson bcickerna", dvs
fram tom Ar 1800.

EKETS ROTE.
20 to4) utforskade fram tiII &r 1800.

DARiiNGS ROTE.
En stor rote som best&t av 103 to4> d5r
platsen 5r faslstlilld fdr de allra flesta.
Forskning i HP Ar klar fr:n tiII Ar 1800 och
p&gAr fdr resterande fram till 1892.

HOI,}TENS ROTE.
I denna rote markerades f6r nAgra &r sedan
18 torp med en ekp&Ie med namn och nuruner.
Dessa 18 torp 5r helt utforskade. Ytter-
J.igare 40 torp 5r delvis p&bcirjade i HP.

SJoBO (SEBBo) ROTE.
P&b<irjat ca 25 torp i Hr.

UOBO ROTE.
Ett 20-ta} torp funna i I{F fram ti}l 1820.

I april m&nad beslutade kulturn6mnden att
st6dja Habobygdens SL:iktforskarfdrening med
ett projektbidrag tiU pAgAende torpin-
ventering p& r0.000 kronor.
Detta ir vi mycket. tacksama f6r. vi har bla
k6pt in nikrofilmat kartmaterial fr&n IIABO
fram till &r 1900, tiII en kostnad av 5.500
kronor.
TiIl dessa kartor h6r ofta en beskrivning
vilken ger nartrn pA alla &kerlappar och
5ngar. el-Ia skifteskartor ned tillh6rande
skifteshandlingar fr&n Habo finns ned.
Detta naterial 5r en guldgruva f6r aIIa son
sysslar med slSkt och henbygdsforskning i
Habo.
Materialet, iir om fattande och besttr av 54
nikrokort f6r Habo, 2l fdr G-A och 14 f6r
Brandstorp. TilI detta h6r 23 rullar rned
beskriwningar samt alla mindre kartor.
Katalogisering av materialet pAqAr.

rO- '''
:5

lrhmrie Tornqvis t
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tln Sventba do.ttzzt s undelbwta oden, band 4

tzan man Lti,sa. on vi.tba- vdlliga {6lidut det
lzan id,, om matl anviindett en ,s.tz. dontang,
en hlig hatupp,sti"ttning, vi.Llzen ualL moduln
bland lzvinnon pd. 1700-talet.

t,L 1716 behandlal'ea (ontangens ,sedliga- vd,-

d.on attutligate av ei pa.tt-on Seth i en {olh-
aluiit med Za\onaz titeL: uFontangePnedi-

han," Lennad- uttt opnad, gna-d pd" Habo Kqntzi.o-
galLd A6 ett Dod{i)dt Battn, hwilbet a-( 'sd-dan
ihapnad,, ,son niiatdotLiande aiidat f igln-u:!-
lwi.jaat, i wettt-dei lz.om den 13 Augu'sti 1,715,

i hemnanet GioLa,i Habo {'on'soa*-ing, lwdwan-
de en (ontange ytd" ho{wudet ltdgne en aielwa
an sichtet , zlt ,snipp i pannan med amd-tt b'zu-
,sat llilL. Thetunden aant wid tinningoJLna, en

ttengiande dattte wid wen sttta" lzindbenet.I ngzn
nittla., mzn ,smd, nii,sebonot. Ingen 'odweil-ep.

Then htigna lnavLden niidh, thzn wensttta- lnuit."

Seth,s ytruditzan hat (:o/Lm &v Ln vi\a, aom

ajunge,s av det diiddfidda ba,'t-nzt, .vana ganA-
Aa ai,stuttnmeLiga dqaionomi ztt bi{oga-t tttii-
,snitt utviawt

Dct ddill iidila barnel.

Instint av Anders Linell, Brornna

/&"/./fr-a
,' 
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FRAN FATTIGSTUGA TILL SERVICEIIUS

Redan L542 kom ett pAbud f"rAn myn-
digheterna att socknarna borde byg-
ga sm& stugor ,diir de allra mest ut-
blottade personerna kunde inhysas.
Att genomfdra detta gick trogt.
Biskop Haqvin Spegel rapporterade
fr6n en visitation i Habo t5B7,att
dair saknades fattigstuga.Kyrkan an-
ordnade dock vid vi-ssa tillftillen
med insamling av penningar t111 de
fattiga.
I Habo lair det i alla fall funnits
ett fattighus redan i bOrjan av
1700-talet.Troligen lAg denna stu-
ga pe andra sidan vzigen reiknat fr6n
1Bo0-talets flattighus.
1815 bes16t man alt bygga om och
f6rbaittra denna stuga.Varje hemman
tvingades slaippa till vlrke. Stugan
blev 21, alnar l6ng,10 alnar bred
och 5 alnar hog.Den innehdll ett
stdrre rum,10 alnar i fyrkant,dair
a1la hjon bodde,och ett par mind-
re rum;som anvdndes till f'6rrAd.
Anders Pettersson i Hallebo Atog
sig bygget for 150 Rdr.
iB29 lamnade prosten Tengborg in
en rapport om fattigvArden i Habo.
Han bereittade att varje helt hem-
man lemnade 4 kappar rag och 4 kap-
par havre att delas ut fili hjonen
i fattighuset.En oxe slaktades Ar-
ligen pA fattigkassans bekostnad.
Forutom kottet togs ocksA skinnet
tillvara.Av huden tillverkades skor
til1 hj onen. Kassan anvaindes ocksA
for ink6p av en halv tunna salt och
brd.nsle f6r stugans uppviirmning.
En legd kvinnoperson svarade fdr
f ordelningen av gdrvorna.Som ersdtt-
ning fdr detta fick hon delta i hjo
nens kosthall och en arlig summa av
4 Rdr och 32 sk.
Detta 4r,1829, bodde i fattigslugan
5 personer plus skoterskan.Av dessa
var bara en man.Samma ar underh6l1
socknen ocks6 1,6 main och 35 kvinnor
utanf6r fattighuset.llestadels fick
de bidrag i form av mj6l,men ocksA
skor och penningbidrag flOrekom.
F6rsamlingen var indelad L 1,2 rotar
var och en med en fattigvardfore-
stAndare,som organiserade det he1a.
1B4B val-de sockenstdmman fOr fOrsta
gAngen en fattigvArds-styrelse be-
st6ende av en medlem flrAn var rote.
1850 var det platsbrist i I'attlghu-
set.Man b6rjade sa smatt planera at
bygga nytt igen.
I871, var det nya huset }<lart att ta
i bruk.Detta var beldget rni-tt emot
den gamla stugan.Forlfarancie fick

7

a1la hjonen bo tillsammans i ett
rum.Mat lagade var och en pA den
6ppna hilrden.22 grytor och kaffe-
kokare fick traingas om utrymmet.
tB96 f6reslogs nya forbiittringar.
Det stora utrymmet skulle delas
upp i tvA rum,ett f6r vardera ko-
net.Vtiggarna skul1e oljas mot ohy-
ra.Man fOreslog ocksA gemensam mat-
hallning.Detta skul1e komma att
kosta 17 6re/dag.Vid omr6stning
gick detta forslag igenom med 2220
rdster mot 538.
SA blev det alltsA gemensam mat-
h511ning,men f6rst Ar 1900. DA in-
k6ptes en jetrnspis och kastruller.
1903 bestrimdes att hjonen skulie
bidraga tilI sin f6rs6rjning ge-
nom att sticka strumpor och vantar
och binda mosskvastar.
1905 avskiljdes ett rum f6r till-
fa11ig vArd av slnnessjuka personer
1907 fdreslogs Aterigen att detstora gemensamma rummet skulle de_
"l-as upp. Denna geng i fyra mindre.l9l3 inreittades ett badrum j- huset.
Jdrnsangar ersatte de gamla trai_
sangarna,och 10 nattduksbord ink6p_tes.
1918 fj-ck man elektriskt 1jus.
1924 utrotades ohyra
L927 bodde 23 gamlingar i fattig_
s tugan
t937 fick man vattentoalett i huset
SAlunda drog man sig fram i det
gamla huset, som d6ptes om tiIl al-
derdomshem, einda til1 den 2, / 2 L9i0 ,
da Malmgdrden i stations-samhallet
togs j- bruk.Hiir fanns plats f6r
32 gaster i enkel-och dubbelrum.
Man kunde glaja sig et nya och fina
lokaler med god standard. I mer an
30 6r var MalmgArden ett omtyckt
hem f6r gamla och handikappade per-
soner.Man trivdes tiven om finesser-
na blev lite slitna med ti-den.
1980 pabOrjades sA dverflyttningen
ti1l den hypermoderna vArdanlaigg-
ningen vid K6rrsveigen.

M. E.
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SOCKT{GANG I GUSTAV ADOLF 1879.

Sockengang var ju en vanlig foreteelse i forna tlders fattigvard.DA fick den
fattige och ofta dven sjr:ke personen gA fran gard till g6rd och starura dtir
2 ti1l flera dagar beroende pA g6rdens eller byrs storlek och sedan vidare
ti11 nHsta gSrd o.s.v.
I en sockeng6ngsdagbok frAn 1879 kan nran utliisa foljande:

Dovstunme Johan Holgersson korrmer i nedanskrivne ordnjng gA gard frSn gArd
och enrottages vdrdas veil och forses med till-rackligt uppehblle.
kr dag pA varje t/1,5 nantal- eller 16 pa helt nrantal.
Brzinliaret i hurnrdet rentvdttas med ljumt vatten varje morgon,och av plAstret
pAlagges en bi-t pA en ren ljsnelapp,sorn darefter pfllaigges saret.
Oetta f$r icke nfuon dag forsun-rnas emedan Doktor Westerberg fdreskrivit att
det ovillkorli-gen skall ske,sdvida det onda skall med tiden bliva botat.
Gullskog den 2 augr..:sti L879.

Aug.Ringqvist.

Holgersson stannade i }6a'ebo och Hul-tet 2 dagar,i Rlngborg,Bjtilkebo,Karstorp
och B6ssekag 4 dagar.B Aagar skul-le han hlysas i Gul-lskog,Ulvestorp,L^anghult
och K:i-l-lebacken.I byarna Abbarp,Starback och Fagerhu-l-t i 1-6 dagar,samt pA

Tumback i 72 dagar.

Var och en som tagit emot Holgersson s}<ul-le antecla-ra i dagboken:n5r han kon'rnit
och n6rr han gatt,samt antalet dagar pA garden.
Man kan utliisa att han b6rjade pe 1/B nnntal Gullskog den 30 juli pA rniddagen
och stannade ti11 samIe' tid den 2 aug.3 dagar.
Han tillbringade julen 1EB0 i LAnghult.
lBBl- kan vi leisa:
1/B mtf . Keillebaicken:Ankom den 24 december,avgAtt den 26 vid sanrna tid kl- 4
eftermiddag.

Underskrift Adolf Dagnan
Dagboken fortsEitter fram till den 28 iud LBBZ.

Stieg-Erland Dagmarr

&IDKAFLE.

Att hd..L(-a vdtzd,t dt;gn (nan hX- 6 den ena, mulgone-n till- lzL 6 den andna.,'dverz
,sinne,s,slulza,ywne-,ti atittsanna- Hu,sttu Anna" Stina" i .tholltu,set instdllo" ,sig
denstii-d.e,s
nii,sta Sondag tzl b 6.m. Tne clvinspQntonQn dtdn Eb.batr-yt

ntisto. Mandag lzL 6 {.m. Zne - do - dndn Sloganp
nii,sta. Tiddag lzl 6 (.m. Tnz - do - (ttd.n Kiixne[zuLLa
nii,stl. |nsdag ht- 6 {.m. Znz - do - dttdn Stotta Kiitttt
nii,sta Tctnadig bI- 6 {'m' Znz do - dttdn Munha'shog

nii,staFrcdag"bl 6 l-.m. Lnz - do nem.(- 1 dndn KrLdlzanAd o zn (ndn KLingelziilr.n

lom ,sd. beltii6,s)
medha"dvande- om ,S& ,stze han,lite ma"tvatton d.t den a)Lm& menni,stzan.

1enna. budha.d.te dontstiitt-za [nd.n Ebbo,ttp tiLl sjogwtp,duLi(\n&n tiU. Kthnelzul-
La,d.enidnfuL- tit-i Stona. XUn,de,ti{nan tilL llunlza.atzog c:ch do,t.tdndn tilL Kn&-

lzoiqd awnt duri|nan tiLt- Ktingehii,,zn.Ka.Lt-e-.Lsen d"tltlde.t vid entvatL,om nd"got,
geiom unoktld.tenhzt ahutLl.2 handa. den aiulza.

Habo dzn 1I ila"i 1855

P.Haltenbeng



SE gick det till forr...

Som regel bodde folket i soclc-ren kvar i
sjna hem dnda till deddagar. Bodde de hos
anlr6riga, fick de fdrhoppningsvis den vArd
och skdtsel,som de behovde. VEirre var det
f6r alla gamlingar, som bodde ensallrna i si-
na stugor. Trots att de ofta hade w6rt fdr
att klara sig pA egen hand, vdgrade de h6rd
nackat att flytta ti1l "fattigstugan". Mang
a g6nger spjeirnade de emot rinda ti.l-ls de
var sA sjuka, att de inte langre f6rmAdde
gora motstend, nar folket frdn fattigvArden
kom fdr att h5mta dem.

Vad var det dA som var sA skrainn"nnde med

att kom'na till fattigstugan? Forst och
frrimst var man reidd f6r att nr-ista sin fri-
het, att lnte fA besteinrna over sitt eget
liv och over sjla enk-l-a tillh6righeter.
Vidare keinde rnan stikert till, att flerta-
let av de som bodde i f'attigstugan var
personer, vilka pA ett eller annat satt
var annorh.nda ain vad folk i a-Ilmanhet var.
De kr-rnde vara bljnda,dova, rdrel-seirindra-
de eller psykiskt efterblivna. I Habo
Alderdomshem flanns t.o.m. sedan l9O5 ett
seirskilt rum for vdrd av sinnessjuka.

Fran min barndcxn har jag svaga mirrnen av
folket fr6n Habo Al-derdomshem. Man s6g dem
a11tid, nair n'nn nAgon sondag var med f6r-
Eildrarna i }q/rkan. DA i<urrde man se en li-
ten grA skara konrna tagande uppfor backen
mot lqrrkporten. Tlst och fdrsy^tt tog de
sedan plats a.l-lra langst ner i }qrkan un-
der orgellaiktaren.

Ett flerta]- av folket fr&n Al-derdomshern'net
hade dlsmnn,av viJ-ka jag rnimts en del t.ex.
Mocklingen,Jonta-Klas, Kalle Skimtroja,
Supare-Herrr-irrg, Doktor Hjal-plos, Panta--- . -
tatta och Bettis Marrda. Vad deras riktiga
nafltrr var, vet jag inte.
Bettis Manda har jag rniruie av fr€rn det jag
var riycket liten. Hon brukade ga omkrlrrg
i socls-len och tlgga nrat och pengar. Hon
n6jde sig emellertid inte med kopparslan-
tar. frr viter peng skulle det vara.
NEr jag f6rsta gangen fick se henne, blev
jag raidd, f6r hon bar sig lnte at sorn vlx-
na nEinrllskor brukade gora. Trots att hon
haft sA 16ng veig att gA,gick hon barfota.
Hon kunde jnte tala rent, och sA hade hon
med sig en lilen flaska, i vilken hon b16s-
te,s& att det blldades en ton. For varje
ton hon astdkorn skattade hon fdrtjust.
Manda var nycket ryfiken. Var det pA lqrr1*,
backen nfura personer, Sffi stod och prata-
de, sA kcrn hon och trangde sig fram for att
hora efter, vad sorn avhandlades.

itiago.r gang hande det, att ett par av
folket p& al-derdomshennet blev fortjus-
ta j- varandra, vilket dock ansAgs vara
opassande. Ntir de nekades att dela num,
blev de sA ledsna och fortvivlade, att
de hotade n'red att dranka sig i- An. Som

vEil var sattes aldrig hotelsen 1 verket.

Ibland heinde det, att gubbarna blev o-
sams, vilket ledde till, att de slogs
sA vdldsamt, att fdrest6ndarinnan blev
tvungen att skicka bud efter fattigvards-
ordfOranden, for att han slmlle makla
fred.
F6restAndarirrna f'6r Alderdomshenrnet var
fran 1927 syster Gerda Spjut. Ti1I sin
hjeilp hade hon ett bitrdde. Aven d.e som
bodde pA hennret f-ick hjailpa ti11 med vad
de kunde t-ex. vedhuggnjng,disla-r-ing och
stadning-.Den 1l november 1948 avgick
Syster Gerda med pension, och dA fick
hon Patriotiska Sallskapets rnedalj fOr
lang och trogen tianst.
Sakert var det en 1yckodag, nff nnn kun-
de flytta til1 det r4ya, noderna iiJ.der-
domshenmet MaLmgarden i Habo. FIit behOv-
de inga atdrllgar dra sig f6r att flytta,
och fr6n och med nu var den fdrhetliga
bendm-rllgen "fattigstugan" fdr alltid
bortsopad.

trF
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POTATOES
llan lzan undna, fuitt alla (a-ttiga mdnni,shon
pd. ,sina. ,smd, tottp,stiilLe-n lzunde tzLwta. Liv-
hanhen undett 1600-tale.t. Kavulze lzluade de
,sig taeh vo)Le,att de odLa.de potati,s tiLt
aig djiAva" och titl ,sin hu,s|ta.{l,sgtti,s.

PotatiaQ.n lzom ti.L.(- vutt Land ,sd. ,sent ,som

ycd" 1700-tolet, men til!- en b'otian van det',svdltt o.tt ovestt4ga dollzzt om, a"tt detta vut
en viixt, ,som det- vatz .[-ont att bottia" od'(-a",

niilt man nedatt hod,e ba.de ftovoi oeh balttottett

tln en boh tttqetzt i Nqlziiping 1769 'tHwtheLb-
!-zxilzon" av Can.L CwtLe.ton l'tan vi htintat dtSl
j ande upp.Lqdningilt om ytota-ti,sviixtena diStt-
t j rin stett .

t' Pota.toe,s iirzo en ott nottolt,,som zi Ltinge-
aedan tit-t- o,sa dtdn England ino inlzomnz. Dz

iino di)t den mifuubliga na"tutton gantha beclvti-
ma, tit-L niitting och gona" zn l'tiil,so,san blod.
Genenz man vdrtdat den nu ei ,stottt oaktat
dexaa witl,smake.(-iglnet, oelt ,slzu.tle man e! 6d
vdtta tidetta tjtirute{olh ti{-.(- a'tt amaka dem,

om nan octz willz gi$va" dom penningan detr-d'6-

te. Men den tid tdn itnnu homma en g&ng, att
de winna. ett atbme anszzndz bLand det ,u4n-

diga $o.Llzet.

Ha-{ven ttans Kungl". Ma"i:t ei alLena,st dogat
den Rdl,igtte a"vtatllt a"tt gode J otdpinon i-
lnan uttThe,s otten, del,s tzdan bLivit, del,s
hiidanedtet- utuda in{ij;tatz'r-edne til{- {titata
utp.(-anlettingen,utan och i Radzt anbeda.Lt-t
7e,sa Rihe,s Commerzce-C oX-Legiun a"tt utditttda
en be,sfznidning, om biiata. ,siittet tilL denna-
J otd{ttubt s plantotting .tant om de-,s,s n4 tta.
oc|t bnuk .

0m Jondpdaons n4tta. oclt bnulz:
lenna lond{rutzt iiget uti ,sig en gatwlza nti-
tande hna"{t och tienat ti'LL hiil-to,sant uppz-
Lville bal,e diitt do.Lfz oeh lznza.twt.
TitL attniint bnutz {6tt At-Lmogen iia.o de nqt-
tiga,st, dd. de lzotza,s, ,sedan ,slzala,t och d-te-a

med. nd,got dett e%u ,salt i ,stiilLzt dbtt
bniid. -0m nan vi.LL 6"t0" dem atzlzta, md,ste de

dbut Litet lzolzat....
TiLL bniidbak iino de .ttitde!.z,s gode. Detto"
,stzen pd" $i5liande ,siitt: Man lzohor dem tilL
dea,s ahalet Lo,s,snat, hvi.Lhet o"dtage,s. Man

,st'dte-tt den ,sedavt wdl ,sonden uti ett bake-
tttd.g zX.Lu annat lziiiit-,a.tt dz bli{va- aom

ett mo,s och utavt lzlimpa,z. llatt {-iigget detr--

till a"( td,g-ellu lzonmiol- zLLet och a-d

hvod ,s.(-a.ga tzLi mon wil-.t-,en {ietdzdel
e-??olt ,sd, mtletzet ,som i delta,s aadt, z%ett
oclz. tiLLsiU a6 l-itz wa"tten beqwiinligen Ld,

te* ,sig infznd,.da. 0)idute- till-aiitte.t iiLtt
{iiadarua diinmed Lilza. Aom med annan deg ti
bahning
Uta( ha"{na. oeh iondptitton tillneilzat ti{ven-
I-edea ett tqit"tao,sant och t-angt .malzeLigate
bttiid iin ad Lwdna a.LLzna.

Fi)n i5dnigt h.an a"d jondpiinon bttiinna,s
bttitnnwin. ?et gidvet wirl ej mqchet
til-L tzannetalet e(tut det allnitnna
bniinning,s,siittet med mindet nd"got Apan-
nend"(- tillsiit te,s wid innii,shningen,
doefz, om man anse duta,s Umnoge diittolzel-
Ae med ttinga pdko,stna.d., tzan man, iidven
utan ti.tl,sat-r a"$ ,sitd.,dinna. dtirtwid god
tttthning.
Uid dieL{va" bttiinninge.n iitt et-ieat intet
anna.t a-tt ialztta-ga itn att i ottdpiirzonzn
otzolzodz md,ste dt)nut wiil dondettttiitaA
och innd,slza,s med hett wa,tten.
l,lan hut liiuoht a"tt gidva. dnantzen d.t
,swinlzneatun, den de ii{ven ,sd. giitno" ,som

,sit de,sdrtanlz ( o tt ta,t t .

Ai de Atona jondpiuonen ban et ganslza
hwit t mj iiL ti,(.ltteda^.
Detta mjiSl $ottdttat minfute til"Lso.ts a(
tii.deam jd.L wid bakningen iin ytd, det
d'du omnitnnda aiittet.
Man will tiLL ,slut nd.got niimna om lotd-
piittonena nt1 ttj ande don lutea.tuaen.
De bnutza,s tiLL (tida dt)n oxatt oeh lzon,
dd. nan ,sdnderzhachwt dem nd, oeh blandut
dzm med hachelse. Kottna" gi{va, e$ten
denna api,s men mlii.Lb, iin e{tet nd-got
annat dodett, oeh mjdlhen gei mQi amoft."

Denna- aqnnenligen intne,s,santa bab,
u4 viLlzen ovan,std,end.e text a"n lniim'
ttd tilLhiSn Ingemat Kqnlzenqd.

F .E.
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UR'' JOHANNESABYRAN'' .

Bland Isak Johanssons i FurusjO efterltimnade papper finns bl.a.
bouppteckningar, auktionsprotokoll och arvsutredningar frAn hans
farfir, Johannes Gustafssons tid, vilka kanske kan vara av intres-
se f6r sl6ktforskare fr6n vAra trakter.
Om nAgon skulle vilja ta del av dessa handlingar, kan han elIer hon
kontalta Folke Ekered telefon 036/ 122052.

Auktionsprotokoll

IB42 Skattegarden,BrEinninge
tB42 Sven Svenssons hustru

SodergArden, Brainninge
1842 Hem.aig. Sven Pettersson

Sjogarp
1843 Joharrnes i en backstuga

vid Bre;rrnlnge Gterg.
1844 Millomgarden,Brdnninge
1844 finmn Stina Jacobsdotter

Rosenlund under H6gsback
1845 Hustr:tr Catharina Jonasdotter

Backstuga vid Knutshult
1845 Brannlnge
1845 Anders Svensson

Berget under St.Hal-lebo
1846 Gustav Nilsson

Flatered
1.846 Gustav Jacobsson

Mwrkaskog
1845 Siiteriet Stora KEim
1845 Branninge Gaistgivargard
1846 Sven Eriksson

Backstr-rga vid hnutshult
1845 Hustrun Stina l-,otta Andersdotter

Briirrrringe Gtergdrd
1846 Johannes Pettersson

Stora Fiskebtick
1846 Lars Pettersson

Suttran
1845 Dreingen Carl Carlsson

Sjogarp
1.847 fintan Christjna Jaensdotter

F\rusjd
1849 Seiteriet Stora Kdrr
1B5o Sjogarp
iB5O Jonas Brtinnilg

185r
1851
1851

185r

Flackeberg
Hestra
MAsen
Arrendatorn HAkarr La.rsson
Sodra Hallebo
Pigan Maja Lisa Pettersdotter
Skogen

1851 An/id Abransson
Stora Hallebo,Sdrgarden

LB52 Klingektrrr
LB52 linXan l-ena Andersdotter

Lyckorna r..ulder Tumbeick
tB53 Pigan Cfristina Svensdotter

ffikeryd
1853 Johannes Svensson

Li1la Gr:nnarsbo
1854 Anders Eknan
1854 Johannes Svensson

KrSkeryd
iB54 Ant<an Stina MArtensdotter

Gustavsberg
1854 Petter l-arsson

Sillavadet
lBSi Torpet Lerbo under Habo Praslg.
lB55 Anlean Brlta Larsdotter

Lilla Fiskebeick
LB5, Johannes Larsson

Nlurrkaskog
A d- 

-ro)) f{noers La.rsson
Stenbeicken

1856 Gustav Jaensson
Braruriage Gtergard

1816 Johannes Svensson
Tubbered

L856 finmn Johanna Andersdotter
MSsen

LB57 Anders Gr:stavsson
(yrkeryd

IB52 l(ronoskattehenrnanet Sdcken
1867 Hennranet Durgen
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Bouppteclrririgar.

tB45 Hustru Catrlna Jonasdotter
Backstuga Knutshult

1845 Hustru Stina-L,otta Andersdotter
Klingektirr

1B4B tlndant.eg.Lars Magnusson
Dareng

1B4B Hem.ag.Lars-Petter Svensson
Sjogarp

1849 Vagnnrak.Gustav Jonasson
Gus tavsberg, Gus tav-adol f

1849 Hustru Anna-Lisa Olofsdotter
Sjogarp

1850 Hustru Johanna Mansdotter
Torpet Uppsala, Branninge

1850 Torparen Anders Andersson
Hackebo

1850 finiran Catlrrila Svensdotter
Krubbenraden

IB51 ftnXan Sara ABramsdotter
Backstuga vid SjogarP

1851 Arendatorn HAkan Larsson
Konnrinis terbos t . Sodra Hallebo

1851 Kopparslagaren Gustav Agren
Donneberg. ( tiv . aukt ionsprotok. )

LB52 Anken-rarrnen Gustav Nilsson
Klingektirr

LB12 Ankan Ingjeil-d Andersdotter
Tumbeick

1853 Inhysesnnnnen Sven Andersson
Backstuga vid Molelmllen

1"853 Anders Elflian
Karne}<ulla (div.arrdra handl. )

1853 Hustru Cajsa Erlarrdsdotter
Stonihrenrnanet Eket

1854 linkefnrn,direktOrskarr Christina
Cathari:ra Me11berg, f .Brglurrd
Knutshult

tB56 Hustru Maja-L,ena Bengtsdotter
ffikeryd

tB57 Hustru Stjna-Lisa HAkansdctter
Torpet Suttran,H6gsbrick

1857 Dotter i Tirbberred
1B5B Hustru Ctprlotta Fagersten

I(rSkeryd
1865 Hem.ag. HAkan Arrdersson

Ulvestorp
LB66 f\nrcn Stina Svensdotter

Torpet Ekesbo,V. Ekered
1,855 Hem.ag. Johan Johansson

Jabo
1866 Anders Magnusson

Flatered, Konkurs
1B5B Hem.ag. August Andersson

Eskeda-Ien (av. arvsutredning

Arvskiften.

1843 Hustru Inga-Maja Joiransdotter
Torpet Bj 6rke1und, Gunnarsbo

LB52 Maja-Greta Andersdotter
Sjogarp

iB54 Hustru Johranna HAkansdotter
Julared

LBr4 Hem.aig.Anders Johransson
Gubbhulan

1857 Hustru Anna Jonasdotter
Sdcken

LB57 Hem.ag. Joharures Svensson
T\-rbbered

tB59 Anders Andersson
Abbarp

1850 DrEingen August Adamsson
Bastebo. (avl.hos fadern i Fiflered)

1852 Inhysesnnnnen Nils Isaksson
I{nutsbo under Knutshult

1862 Hustru Maria Andersdotter
Algingen

tB62 HSkan Jaensson
Julared

1863 Hustru Lovj-sa Isaksdotter
Sdrtorp SltittebrAten

LB57 Hem.ag. Johannes Andersson
Heisthagen

tB67 iinkan Inga Maria Olofsdotter
Apelskift

Reilallng over fornYnderskaP.
Gryndiga flickan Johanna Adeljna Carls-
dotter,sjogarp. Arvskifte efter modern
1850,fadern 1852

Dito f6r CarI Wiktor Johensson
Julared 1869.

Johannes Gustafsson
V.Ekered
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Her ar ett exenpel pe, vad rnan kan leisa ut ur en av de gan,Ia boupptecloeilgar-
na.
Anf{ans fA rigodelar gick jnte til1 rner iin !4 riksdaler och 40,! 6re. NEr se-
dan slnrlderna och utgifterna 1 samband nred begravningen dragits ifrAn detta
belopp, Aterstod for de bAda brcHerna att Arva endast 2 riksda'ler och 66,5 Ore.

EF
a .!.

BoupprecknLng i uorpet Ekesbo 1866.

Ar 1866 den 12 Ee I'lovember inst6l1de sig undertecisad el'ter vederbdrllg an-
npdan i Torpet Ekesbo under lrlestna Ekered i Flabo socken f0p att uppretta
Bouppteclnjng elter d5rstEdes den 1a i sanna mared aflidna Enl€n Stlna Svens-

dotter, scm efterlSrmaE slg sdson arfulngar &re nVndige och vid derrra forrstt-
njrg narvarande satler,nsnligen Anders Pettersson i Banirern under Backen vesterg.
j- Bankeryds socken och CarI Johansson i Torpet Ekesbo. Sedan yngsta scnen CarI
Jolransson flOrst efter Lagens flOreskrift bli.fvlt i I
uppgift fdretogs t'dmattnirgen 1 nedansirif\,,ne ordrdng.

crn Boets riktiga

;'--*; H';"tr-------- ;;;;;---l;;l
1 waggr.rr med f'o&al- 5 iO 1 1 thennfat i f ':llr

---1
54

B5

f ganrnal sdng - i5 1 kaIVeltyg, 1 bntlCkafVel ;, -
I ntrCrnalat skrja r io 1 g1 slkt,l sil 1 qjolkkopp ;i -
I nattl6da - 50 I trefat, I 91 pdse ii -
I litet bord - 40 : I uJ-l-"o., 1 S6ng stn4stlckor'l -
1 wefvestol L 25 , 1 shrdsaresa:< i -
L halfskappa - 25 1 par slnubbor i -
1 baketrag - 25 1 par 1er.6or i -
I tjitrna, 1talkbrtide - 35 2 psalmbtcker, 1 bOribok 

', 
-

1 liten kAJ.ttrrra - 25 1 bolster nred gI fJ5der vEg 39'14
1 saltbalg I - 2 g,L hJddar rned senre stopp 2

4 w8fVeskedar - 25 I dito nred dito ' 1

l- par r,rarpor - 40 1 gl stoppetecke rned bRnt var 1

1 splmrock - 35 1 dito ned r{drandigt var 1

I s4ltzbr-rrke - 37 1 farskifl'rsf[l I ned randlgt var 1

1 linhackla - 33 1 ytleuygskleruUng ii Z

lbrandring 1 - lbcnullstygEdito i2
1 gyta nred lock 1 40 1 kjortel rned lifvstycke i -
1 gI dJ.to - 37 1 wart fl6rk1dde i -
2 g1 stekepannor - 40 3 r$Esor rned lin i. -

'I
1 strykeiern - 25 2 bcrnullskldden :i -
2 ljr.rsplAtar av bleck - 20 1 witt broderat sockerdr.rkskl5de -
3 g1 bordshrif\'ar rned gafflar - L5 2 llnWg , -

1 par strwpor,l par skor I -

25

20

25

L6

))
25

33

76

oz,,

,;
25

25

50

50,
l

75

33

10

58i
20;
50

25

2,5 aJn halfllletyg 6 50 dre aln ,125
-60

Surma Inventarie Riksnynt: 54 40,5
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CONTRAKT

1o Som torpare pd de[ un<ler Ekered varande torp Ekebo antages
Carl Johansstn I-rAn emot nedatlskrit'vne villkor ' Torpet
emottages den 14 mars 1866 sdrdant det dA till hus, h6gnader
och joid i alla delar bef innes och skall vid af'trilde som

sker ef'ter 6msesidig laga uppsiigning och f'ardag 16mnas i f6r-
svarligt skick.

29 Torpets aigorymd bestar af den sarskilt inhiignade iorden samt
en aXer i-gaidens V6stergiirde, och 2ne &krar samt ett llngs-
kdrr i NolEardet, vilka Akrar och angskiirr fAr begagnas endast
ti}l sk$rd men icke tiII betande, och de Ar som dessa gdrden
trEidas och betas skall dven torparens &krar triidas'

39 Sommarbete t'6r 2ne kor erhaller torparen i den sa kallade
-= Westerhagen bland gArdens kreatur dem han likvEil icke fAr

dj-tsId.ppa om varen f-6rrdn gdrrdens kreatur ditslSppes - Aven
I'Ar torparen begagna det bete Som finns ut1 den norr om

torpet till garden hdnande utskogen'

l+o De hdgnader som skiljer torpets agor f"rAn gArdens och de som

ar mitl flor dngskdrret vid Fonesjo hage samt de uti skill-
naden emellan Foresjos i 6ster, Julared i norr och Hilsthagen
i vdster vid Ekereds utskog befintelige och Ekered tilldelte
heignader samt en grind a biveigen mi-tt for torpet och en
grInO A HEisthagen- utfartsvag berdknas att tillh6ra torpet
och skall av torparen under iiOen underhAllas sd att de g$r
flred och lEimnas lavaf dessa som de inre httgnaderna p& stltt
f'ors ta bes tEimmer .

,g. Torparen skall sjiilv eller genom annan godktind person vid
garden utgora tva karledagsverken i varje vecka aret om men

unden Oargriingstiden flrAn den B ;ufi til1 den I oktober
s&ledes 3 manader g6res I dagsverken i varje vecka pa de
dagar som kommer ait bestdmmas a1la pA egen kost- Dessutom
skall han vid till-siigelse instiilla sig f6r att bitriida vid
de arbeten som pafordias emot ersEittning efter ortens medel-
p"i=. Aven utgores 6rligen vid titlsagelse Tolv kvinsdags-
verken sasom ratt 16r torpet da kosten likveil erhalles '

Torpet Ekesbo under VEistra Ekered
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HAlvdgarna i Ttmmeie.

Vid Srn-ta Asar firrrs ett naturceservat.
PA dessa Asar vaixer vanliga sonrnarblonmor
nren ocksA sHl'l synta sttlppviixter.Dnakblorn-
ster,blodnrivor och trollsmultron h611
just pa att s16 ut.Utsikten hdrifr&n over
det soliga landskapet var betagande vacker.
Resans hojdpunkt blev dock besOket i Eke-
hagens fornby i Asarp.Her har hembygdsen-
tr:siaster r.:nder Bengt F?anssons ledniry
byggt upp en rnzirkliS anJ-aggniry,ddr rnan

kan fA uppleva,hur v6ra forntida f6rfaider
hade det,hur de bodde'At och arbetade.En
sptinrunde sten6.l-dersm6-l-tid serverades i
det fria: grillat vildsvirsk6tt,kokta
XafrOttei , gfOOU"X.t brtd. enrisdricka
och fruktsoppa,snekligt serverat pA

treskivor och i lenrn:ggar.
PA Atervzigen mot Ulrj-celranu-r passerades
ett antal jntressanta platser,heliga
kbllor, bautastenar och dm'rarringar'
Resart avslutades vid hembygdsgSrden i
Habo.Resenererna tackade Ingener i(yr-
keryd f6r en synrrerU-gen vEilordnad
och rolig resa.MAnga konner sEikert att
vilja atervzlnda tj-l-l- Atrans vacica
Oalsat g fOr att pA egen hand utforska
dessa historiska och vaclaa platser'

SOIJG BESA I GAI,T.IAL V;IflCOTAHTGD 
II

Lordagen den 9/5 floretog Habobygdens ll
slEiktforskarfdrening och Hernbygdsfore- ll
ningen i Habo en trevlig resa tj I I At- ll
rans dalgdng norr cxn UlriceLr,ann.Med pA 

Il

resan f61jde den vdlkiinde guiden David Il

Fla-l-l-dorsson.Denne mangkltnnige nun hade ll

nycket att bertitta om traktens hlstorj-a 
ll

och underbara natur. ll
Atrans dalgang kan uppvisa manga sp6r ll
av inl-andsisens franrfart i v6rt land, ll
dodisgropar, ru1l-s tens6sar, terrasslilman- 

I I

de avlagrirgar och spAr av forntida vat- 
Iltendrag. ll

Just denna trakt,fr€rt Tinmel-e upp mot ll
Falk6ping,rdlc:as som en av v€rrt lands 

ll
mest fornlairr-r-ingstata omr6den. ll
Soder om Tj:rnrele,alldeles invid en nu- ll
tida motocross-bana,kan man se ett vEil- ll
bevarat bronsAldersrose,25m L diameter ll
och 2m h6gt.Heir fjffis ocksA tydliga spar ll
av den urgamla ridveigen,arrvand redan fcir ll
tusentals €r sedan,ndr de f6rsta jnvand- 

ll
rarna efter istiden drog norrut genorn 

ll
dessa trakter.I nEirheten firns ocksA en ll
tilvkvarnsten ned 214 gr.opar.HZir offrade ll
nran troligen ti11 jordens gudirina,Nerthusfl
for att fA en god skord.En liten bild av ll
denna gudirrna i brons har hittats ndr- ll
heten.Just pa denna plats,dErr flera gam- 

ll
la vagar mdts,fanns ocksa det gamla ll
tingshuset i Tfunnele,avrtittningsplatsen ll
och galgbacken. ll
I Tinmele fdrevisade Mats Werthen Tlnnelell
fiirgeri,det storsta enskilda fiirgeriet i ll
Sverige.Det var imponerande att se dessa ll
stora lokaler med al-la telqliska finesser.ll
Resans kafferast var f6rlagd til1 Tirrrrelell
gamla gastgivargArd,pietetsful-lt restau- ll
rerad av trakterrs hembygdsf6rening. ll
P& snrala v€igar oster orn Atran gick turen ll
vidare mot Dalums garnla nredeltida }qrrka. il
Utanf6r denna }qrrka fjnns markliga grav- ll
stenar fran tidig kristen tid,nen ocksA ll
ru::stenar,sorn kan bereitta om dvenffifiga ll
vdstg6tapojkar,sorn gav sig ut pA vitdnga-ll
tAg i obter- och vdsterled. ll

,* 1j'w

ffi*,
{;it,,x*
'" .!2 * -l. P't, ,.-,
:l/;1 ,, J' . 
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H:*



t8.

UT VATTERI.,ANDSKAPEN

Resehandbok utgiven av
Vdtterns trafikfOrening
tgLT

ALLMANNA ANVISNINGAR.

l. Kommunikationer.

Vetterlandskapen,iiro viil fdrsedda med idrnallgsfdrbindelser.
P{ l-3 mils avstllnd ifriln Viittern och urtgefdr parallellt med

dess lilngdriktning liipa tvilnne stora jiirnvflgslinjer, som tlllhdra
staten, nflmligen iister om sjiin 6stra stambanan mellan Katrirre-
lrolm och Nilssjd och viister om densamma, vilslra stambanan
mellan Hallsberg och Falkiiping-Ranten. A dessa banor fram-
fdras snabba genomgiende tllg, av vilka flere medfdra restaura-
tionsvagnar.

StTals (droska) krn erlrillrs i samtliga stilder efter olika laxor'

Cdstgivaregirdnrna (skiutsstationcrna) iiro skvldiga l?lmna skjrrts

till vissa angivna platser. Taxr i allmiinhet omkring 2 kr' pr mil'

Aulomobiler iinnas i de flesta stdder till olika taxor' Fdr

langre ferder i antomobil berdknas I allm{nhet 5-6 kr. pr mil

ftir automobil oclt omkring 3,so kr. pr mil fdr fenomobil'

Vissa stnalare vfgar f;i ej befaras med automobil' Dessa {ro

angivna i K. atrtornobilklrrbbens karlor, av vilka bladen 5 oclt

8 (a 40 6re) omfatta Viitterns omgivningar.

-ffid- siyri<a- ririiE enrerrertla rrimnerras att ierder A 14nds-

vegame pr "auto", cykel eller allra hltlst "apostlahdstarna" lemna

det oiemfdrllgt rikaste utbyte fiir den oerkliga turisten, d. v' s.

den som vill ldra kanna landskapet och folket.

Yad tandsoagorna i nerheten av Vdttern betrdffar, si fdlja

tvtnne stora vtgar sjdrts dstra och vflstra strand, i allmlnhet
helt ntlra sjdn och flersl?ldes, erbjudande de mest storslagna

utsikter. I allmfnhet galler rOrande deras beskaffenhet, att stora

landsvtgen lflngs 6stra stranden dr otll lramkomlig fiir automo'
blt och cykel och mlngenstltdes mycket god, att motsvarande

vIg ldngs sjdns vdstra strand ?lr backig och sdder om Hjo ganska

dlllg, mellan Hjo och Karlsborg god, men notr om Hjo (genom

Tlveden) ytterst backig och svirframkomlig, I vilkert strllcka
den hlller sig prl ungefflr en mils avstdnd frrln Vattern.

Samtllga dessa kustvilgar dro till.itna fOr auiomobil. En del

av den dstra kustlandsvilgen, nilmligen den mellan Crf,rlna och

Odeshog, anses vara Sveriges vackraste landsvag. Den kan

jflmldras med den vdrldsber6mda Axenstrasse i Schweiz.

4
6&

Sr"rige dr fantastisktl

2. Hotellfdrhdllanden.

Dessa lro i allmdnhet goda. I samtllga stdrre orter vid V{t'
tern evensom st0rre jdrnvdgsstationer finnas holell. Dessa trro

i denna bok sil lingt mcijligt uppreknade i den ordning de f. n.

kunna for turister rekommenderas. Ofta dro de sist upprdknade

inom samma plats billigare oclt cnklare, en de forst angivna.

Pi mr'lnga platser fintras dessutom privatpensionat och "rum

for resande", som med fdrdel krrnna anvdndas. Prlset pr natt

iii fdrstklassiga hotell kan anses i medeltal beldpa sig till 2 a

3 kr. (l sring). Fdr 2 (eller flera) siingar I samma rum blir
priset pr sang betydligt redrrcerat. I olikhet med fdrhlllandcna
i allmlnhet ,{ Kontinenterr [r prlset detsamma, vare sig man

dler ftirsla mllet i holellet eller ej.

A de sttirre restaurattterna servetas otla middag till gemen-

samt pris (l,so-3,-- kr.) trnder namn Av dinner kl. f. o. m,2
e. m. Eljest {tes "i la carte". De( forra sttller sig billigare.

Pl de stdrre restattrattterna utfores ofta middags'och afton-

musik.

f. Habo kyrka och Dommeberg.

(Jarnviig frdn Jtinktlping till Habo statlon, 19 km.)

Hela viigen fr&n stalionen till kyrkan, berget och tillbaka till
stn l3 km. (delvis ratt god cykelvrig). Skjuts efter tillsilgelse
vid siationen. FrAn stationen S till Brdnninge och dlrifrAn V.
till (5 km.) Habo hyrha beldgen A en hojd. Habo gamla tr{-
kyrka med klockstapel ar en av de mdrkllgaste i sitt slag I

Sverlge. Den tldsta kyrkan, som var mlndre, forstorades 1723.

FrAn kyrkan ger man stora vligcn rdtt 0. Vid en torpsluga

gdr viigen uppit genonr lijvtradsallc nrot ({ hln.) bergets topp'

ttar ligger ltemmartet Domrrtcbergets nlanbyggnad. I det lttts'

sotn stod hiir fore 1916, foddes fr.rrfattaren och skalden "Onxcl'
Aoeu". Fadern, hovr{ttsridct VertrHaencn, byggde det ildre
huset. Utsikten h{rifrln, 292 m. ti. lt', sdker sin like i sddra

Sverige I storslagen skdnhet. Itlan ser bl' a. Omberg, Taberg

samt lirrgt irr i hjrirlat a\,.rv{strrgailland. Nedfarten dr lfltt.
IHan grir till en btirjan sarnnri--y?ig som man komrnit upp. Vid
torpet gilr man sedan rakt frarii till s5ff4lgen, sotLqen dock
blolt korsar, ty mitt framf0r har man en lrevllg skogsffi, som
er genveg och lf,lt att hltta. Sedan man prss€rrt ett par torp
och en ilker, dr man vl4 Erdnninge, varlfriln man fortstrtter
till slationen. H,itrifrin karr mah pl t{g fortsltta llll MullsjL,
varom se luren: Tidalxrlm-Mullsjri.

Enligt Nordisk familjebok var "Fenornobilen" en motordriven trelfuling av-
sedd for pakettransport med styrstAng kopplad ti11 frarnhjulet.
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HAmffi I HEIC MH SOCIGT{ L99I.

Vi neirrnar oss ett nytt 6r. DA konnrer vi
ut nred en ny alnanacka.
Vi har val-t ut 12 intressanta garnla bi1-
der t.ex. L,ogen Vtittervag 1908, Habo iarn-
vtrgsstation 1903 m. fl.
Alnranackan konmer atf vara klar i mi-tten
av november.
Det bli-r svdrare f6r varje Ar att identi-
flera personer och byggnader, varf6r vi
upprElnar alla som hr,ar gamla bilder att
pA baksidan s}<r'iva ner detta. Det under-
leittar vArt arbete i framtiden.
Vi hoppas, att 1991 ars alnnnacka ska-ll
bti tilt fu].l belatenhet och att medlem-
nlar och andra intresserade stoder oss i
vArt arbete genorn att kOPa den.

FOr Alnnnackskonrnitt6n

Bengt-Inge Svensson

Karl-Gustav
Fransson
' l7l7 l9l7

/7.

BLIV MED OCH FORSKA

,d SIIIIAI{DS ALTIIAIIIIA

Som vd-l- de flesta av vAra nedlenmar i
Slaktforskarf6reningen och Hembygdef6r-
eningen kzinner ti-l-l, samlar jag pa gam-
la bOcker och tldn-ingar.
Mitt senaste fdrvzirv, Sm&Iands Allehanda
1BB5 - L960, ett sextiotal &rg6ngar, iir
nycket intressant. De flesta air i utmrirkt
skick.
Br hembygdsflOrening i SmAland annonserade
i Jonk6pings-Posten, att dessa tidningar
var till sa-l-u. Genast ringde jag dit och
k6pte denna" tidningsskatt" .

Jag har f6r avsikt att leta efter artik-
lar fr6n frarnfor al-lt Habo ned onu-rejd.
De som Eir jntresserade kan kontakta rnig
f6r att bilda en "l5sgrupp". Det er ett
tidsodande men intressant arbete att Ie-
ta efter artiklar frAn vdra bygder.

Bengt-Inge Svensson

I dagens tidning kunde vi ltisa,
att Karl--Gustav Fransson den
25 oktober gAtt ur tiden.
Fransson har utf6rt ett storar-
tat arbete som slaiktforskare.
Han har neimli-gen rekonstruerat
husf6rh6rsliingder frAn 1675 och
framAt, vilket i hdg grad under-
liittar forskningsarbetet f6r all-a
dem som s6ker si-na rotter inom
Habo, Gustav-Adolf , Brandstorp
och Htirja fOrsamting.er.
FOr detta arbete harr*-tran tillde-
lats Habo kommuns kfft:Iurstipen-
dium. :'-4,-i ,

Vi saknar dig, Karll-Gustav, men
genom det arbete du utfdrt, kommer
ditt namn att leva vidare i vAra
bygder i all framtid.

trtr
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