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Basta Tdsare av Habobggden!

Nar du f ihtt v&r tidning nu i vilr 1997,
5r det cirka ett halvt dr sedan vdr for-
ra tidning kom ut- Mgcket har hdnt sedan
dess. Vi har m&nga gTadjande saker att
minnas, t-ex. ndr Habo-Jan besokte oss
i november-Det var verkTigen intressant
att h1ra Jan beratta om sitt bandgTiv-

Vid ett annat tilTfiil_1e beriittade Anna-
Lena Huftman om emigrationen tiff Ame-
rika.
Hostterminens sLsta mote hoLls pa SjO-
haga pensionat i FurusjO, ddr vi firade
Lucia tiTTsammans med MuTTsjOfOreningen -

Vid drsmotet i januari k&serade Anders
BertiTsson om vad v&ra f6rfdders odTarm6-
da betgtt for oss.
Det bTev inga personfordndringar i stg-
relsen, bTott nd.gra ombgtta funktioner.
Pii brasaftonen i Henbggdsgdrden berat-
tade " skepparn" Erland Larsson om hur
det var att arbeta ombord ph vilttersku-
tor
En fantastiskt fin gava har vi fett.
Margit Fransson och hennes soner har do-
nerat CarL-Gustavs stora Tivsverk tiTl
kufturndmnden och sldktforskarforening-
en.HeLa detta omfattand.e arbete finns nu
i forskarrummet pa bibTioteket - Jag
viTL hdr framfOra foreningens varma tack
ti77 Margit och famiTjen fOr denna vdr-
defuLTa gAva-

I mars hade vi oppet hus i bibTioteket.
Vi kunde aTdrig drbmma om, att sd mitnga
vi77e besoka oss och ta def av vdrt ar-
bete- Det kanns stimulerande, ndr vi mO-
ter ett sedant gensvar.

Om hostens program kan du Tiisa pit annan
pTats i tidningen, men jag vi77 berota
n6.gra vdrdefuTl-a och spdnnande saker,
som att "torparna" fortsdtter sitt sto-
ra arbete med dokttnrentation over vAta
800 torp och backstugor i kommunen,och
att vi kommer att fOrsoka fA igang verk-
samhet i skoTan. Vi fortsattet med vdra
brasaftnar och serlen "Gam7a Habo-bor
berdttar" Detta och mgcket mera har vi
pTanerat, men for att kTara av och orka
med a77t arbete behOver vi m1nga ti77
hjalp. Darfor, kare fasate, hjaTp oss i
vArt arbetskrdvande men stimuTerande och
intressanta arbete- Vi bLir vaTdigt g7a-
da, om du vi77e ta kontakt med ndgon i
stgreTsen.
Ha en bra och skon sommar och vdl mott
i vdrt arbete!

Ingemar Kgrkergd
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NOTISER.
,'IJTFJ,YXTqI\1AL i ]iA,3O''

Sroschyren med ovanstaende namn til]kom ned hjrilp av Ka1Ie iloln-
qvist som gjort samtliga i1]ustrationer. Den har blivit mycket
populdr och b1.a. har skolorna vid f1era tillfallen utnyttjat
det 1i1la hHftet som v.d.gledning vid utflykter med s6.vrjI ld.rare
som elever.
ilembygdsf ireningen liar ocks& overenskommit med KalIe om framtagning
av en serie vykort fCr f.orsiiljning. I:lotiven ar hdmtade fr6.n olika
platser i IIabo och Kalle har tecknat dem i svart-vitt.

uGAt'iliiEI.,DAG I IIEIJTBYGDSPA:K.EN"

TilI glddje fcjr de Jngye klasserna l Skolan har l{embygdsforeningen
vid ett par tillfallen anoronat en s.k. Gammeldag. Barnen har fatt
se hur det g&r till att baka brodkako-r: i en Aammaldags ugn och hur
det g&r tilI att kCrna smcjr av gradde i en smcirkHrna. Efter€Li p-r ov-
smakar c : a Ioo-tal-et elever det nybakade brodet med f rirskt smclr.

f m&a ev tilJ g8.ng p& ri-kaffe har de Hven fett va-ra med om att rosta
bonorna over elden i den oppna spise:r och kd.nna doften av nylostat
kaf f e. Brod , smcir och kaf fe koper raan j u e1j est i btrtiken och de

flesta barRen gor stora i)gon ndr de fi.r vi-.ia aLti fliJn forr ficir gUra

allt detta i hemmet. Barnen f&r ocks& se och hora hur det var pi
"Gammelfarfars tid", hur man bodde, &t och tillverkade kIHder m.m.

Och sist men i-nte i:tt f dr gl5mma - smeden som gor spikar , krokar och

andra intressanta ting av det rodglodgade jdrnet.

"iI.BI\1BYGDSPARK N"

Genom "goda krafters" medverkan i:ar parken fdrsetts med nyr effektiv
ocl: vacirer belysning. Kan den bev::ta s fr&.n &.verkan och inbe stdndigt
s15.s scinder , si vore styrelsen i f oreningen inner ligt tacksam.
fardesg&rden runt parken har fatt "hjdlp" med att ramla ned, men

har nu reparerats. In del trHd st5rre som nindre- har tagits bort
fcjr att ge blommor och vdxter lite mera scI. Det har varit fdr surt
i marken derina vinter och v&r fcir att kunna f lytta tunga stenar ti}l
grunden f 5r "Stena Gustavs str:ga " , men de t torkar viil upp.
iiembygdspalken d.r en f in oas att tillbringa n5.gra timmar i. Sdrskilt
nu p3. v&ren med fflgels&ng och med sippor p8. marken.
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Samlingen av plylar tjll mus6e'b p& Ilvarnekulla 'u5xer sakba ned

sakert. ECr dagen fjnr:s ri;ir rrr-l:

-!en gamla sul f i l,kokaren
Aledals Nyckel fabrrks maskiner och verktyg
Kr a f t sta ti onen :lr in I(a r stor P

sigen frAn ''Ilsterlid
Ing et
hocpas

av a 11t Oetta Cr dnnu upplockil; och i olir: ings"t;511 t , men vi
att tid och kraf bcr r:icker till i-ijr 'tS*t,yIeIsegubb:JIna" '

''IAPPTACKEN''

Hembygdsforenllgen, Kulturnamnden och LSnsmuseel har haft en sammankomst for

att dokumentera ,ilsanrlade lapptacken i Habo konmirn'

trr special l'-tet f 'or tacken fran det har omradet var, att de ej forsetts med

en ttramtt runt om.

En vandringsutstallning konnner att anordnas, och f6r Habos de1 kan man nagon

gAng i augusti mAnad se densamma'

Arne W.

Habo-Gustav Adolfs
hembygdsforening:

Ordf: John Koskinieml
036-414 10

Sekr: Arne l,rlul ff
036-401 BB

Kassdr: Irene Gellerbrant
036-403 94

Uthyrning av HembYgdsg6rden:
Nils L{erner
036-40, 37

JoIn Koskinlemi ombud f6r
Ldnsmuseel i Skara

{,etlz-



IN MEMORIAM YNGVE KARLSSON

Viistgiita Genealogiska Fijrenings grundare
och forste ordfdrande, prosten Yngve
Karlsson, har ldmnat oss i sorg och sak-
nad.

Jordfiistningen dgde rum i Habo kyrka den
28 dec 1990. Prosten Donald Kennemark,
Sandhem, forrdttade begravningen. MSnga
hade slutit upp for att bringa Yngve sin
sista hdlsnlng.

Vid b8ren tog barnen med familjer av-
sked fr6n sin far och farfar och deras
tack tolkades av dldste sonen Sigfrid
Yngvesson. Bland minga tal rndrktes en
grupp konfirmander Yngve hade 1933. Fcir
Vestgijta Genealogiska Fijrening talade
Lennart Jacobsson, Eriksberg, ftjr Mull-
sjd Genealogiska Fdrening Sven Granander,
Mullsjti och fijr Habobygdens sldktforskar-
f cirening undertecknad.

Vid minnesstunden i Sockenstugan sades
m8nga varma ord om Yngves gdrning. Per
Sriderlund fr6n Kd11by, som dr jiimn8rig
med Yngves barn, berdttade med vdrme och
tacksamhet om Yngve och hans insatser
som prdst i Kd11by och om hur priistgSr-
den blev en naturlig samlingsplats fcir
socknens barn och ungdom. Lennart
Jacobsson berdttade om vilket stort ar-
bete Yngve nedlagt fcjr bildandet av
VZistgiita Genealogiska Fiirening och un-
der de 3r han var dess ordfcirande.

Efter minnesstunden reste vi ti11 Ka11-
by, ddr Yngve sku11e gravsdttas. Kyrkan
var fy11d av sockenbor som vl11e framfd-
ra sitt tack ti11 sin forne herde och
fcilja honom t111 den sj-sta vi1an.

Efter hcigtidligheten i kyrkan bars
Yngves stoft tiI1 graven av hans sex
barn. Ddr nedlades en vacker och riklig
blomstergdrd. Aven hdr hcjlls minga tal.

Yngve Karlsson var mycket sleiktkeir. Han

tillhcirde den viilkdnda Giila-Ho1ma-s12ik-
ten i Habo. Det var naturligt ftjr honom
att sldktforska, och han startade Holma-
sliiktf cjreningen. Han var ocks6 initiativ-
tagare ti11 Habo-Mu1lsjii Genealogiska
Fdrening, som senare delades p3 tv8 fijre-
ningar, en i varje kommun.

1980 bc;rjade Yngve arbeta fijr bildan-
det av ett regionalt slaktforskarfcirbund
och 1981 bildades Viistg6ta Genealogiska
Fiirening, vars ordf cjrande Yngve var
1981-1985.

Efter det att Yngve drabbades av sin
sjukdom var han dndi ofta med p3 mcjten

Prosten Yngve Karlsson, Mt:llsjci
x L9/7 LgOl + 73/L2 1990

och sammankomster som ordnades av sldkt-
forskarna i Mullsjci och Habo. Jag minns
sdrskilt den kvdllen dA Vdstgcita-Bengts-
son gdstade Habo och talade dver dmnetttVet Du vad din farfars far hette?"
Bengtsson berdttade naturligtvis m5nga
roliga episoder och historler och Yngve
skrattade sA t6rarna fcil1 ned fiir hans
kinder. Han hade en h6gtidsstund ti11-
sammans med oss ovriga 500 som fick lyss-
na ti11 Sixten Bengtsson.

Yngve var en varm medmd.nniska och en
stor personlighet. Hans storhet 1Ag
mycket i hans enkelhet. I sin ungdom
arbetade han pA en industri och hans
sldkt var til1 stor de1 bcinder. Han
visste genom livserfarenhet hur mdnni-
skor hade det, kunde dela deras glddje
och fcirst8 deras sv6righeter. I sina
kyrkliga sammankomster och vid slna
m8nga bescjk i hemmen samtalade han med
sina medmdnniskor, inte bara ti11 dem.
Detta gjorde att a1la kdnde en varm
medmdnniska i Yngve.

Ingemar Kyrkeryd, Habo

snT!9
effig

t1c, I /il
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I'IINNEN TPAN UUENASTIDENI HAN.

av O77e HuTtberg

"Tank ndr en blir sd gammeT, sa en bara
har minnen A Teve pit. De kan 7a inte va
s6. ro7it" -

Sd gttrade sig en ghng en av mina skoT-
kamrater, niir vi var pd hemviig- Nu iir vi
ddr, bdde han och jag och fl-era dArti7L.
Irlinnena str1fianar ti77, och nog dr det
fint att kunna tdnka tiTfbaka ibfand-.
Ndr FoTke Ekered och hans Monica for ett
par veckor sedan besOkte oss, frhgade han:
"Sku77e inte du kunna skriva ner negra ra-
der och beratta om ungdomstiden i nabo
och i kgrkan?" Nu ska77 jaS fOrsoka - helt
kort -

Kanske bOrjade det redan i sOndagsskol-an-
Jag tror det. Frdn fem Ars dLder och fram
ti77 konfirmationsdTdern var jag trogen
turusj o missionsforsamTings s5ndagsskofa.
Att sd var faTlet har jag heTt siikert mi-
na fOriiTdrar att tacka fdr. Det var inte
76nt att forsoka skoTka. SOndagsskoLan var
ett Led i hemmets kristna fostran. Detta
med al7 ratt!
Med tacksamhet minns jag ocksd fdrarna i
sdndagsskoTan; Gideon EkstrOm, Johan
CedervalL, OTga Pettersson och senare
ocksd G)sta CedervaTT. Vad som kanske of-
ta brast i frd.ga om pedagogik hos dessa
uppviigdes tiLL fu77o av deras nit for
barnens bdsta-

som junior fick jag vid nd.got tiTl-fii77e
s-ztta vid orgeln, sd ocksd sA smhningom
vid moten och gudstjiinster. De hade for
vi.sso inga stora krav i lurusjo missions-
hus r frAga om "kgrkomusik". Detta har
jag mer och mer kommit under fund med ef-
teret - med tanke pa mig sja7v.
Tidigt drogs mitt intresse t:ff Svenska
kgrkan. Varfor vet jag inte, men sA var
det, och sd har det fOrbTivit- Vad som
tgcktes vara rena til-l-fAlfigheter, bfev
av varaktig betgdeTse

Vid ett par tiTTfdlTen hade jag tiffsan-
mans med ett par andra pojkar varit up-
pe i kTockstapeTn vid Habo kqrka,ndr
KarT Svensson, som pk den tiden var kgrk-
vaktmastare, ringde he7gsmd7. Nkgon gdng
vid ett senare ti11fA77e fattades det en
man vid en begravningsringning. Dd sager
Svensson ti77 mej,diir jag stod vid kgrk-
porten: "I dag fAr du hjaTpa til-L- Du fl.r
ringa meTTankTockan.Det klarar du nog" -

Det var spiinnande och det gick. Detta kom
sedan att upprepas dtskiTTiga giinger.

Sedan kom uppdraget pd" orge7pa77en.
Den gode kantorn, Georg WaTTqvist,
yjsste nog inte sjaTv med sig, hur
djdrv han var, dh jag fick vika-
riera fOr ltonom. Han trodde siikert
TAngt mer om mej,iin vad jag var viird.
Betraffande nej sjaTv sd var jag tga-
Tigen helt obesviirad av a77t vad
sjaTvkritik hette.
Ett specieTTt minne har jag fran
denna tid. Det var kviiTl-. Jag satt
vid orgeTn och ovade infor en vigse.I .

FOr forsta gAngen skuTl-e jag speTa
broTTopsmarschen ur " En midsommar-
nattsdrom" av MendeJ.sson i en tii'n-
Tigen forenkTad satxning. Son jag
sitter diir, miirker jag hur nd.gon
kommer in pa Tiiktaren.Han satter
sig Tugnt och sti77a p&. en stoT vid
min sida. Jag kdnner honom ganska
viiL. Det iir gamTe KarL Gustafsson i
Fiskaretorpet, ofta ka7Lad fOr
"Fiskarft" - I en paus frdgar han vad
det ar for en bit jaq speTar. Dd
jag uppTgser honom om detta, kanske
inte heTt utan stolthet, sdger han:
rtJd.t de sa ja saja dej,min kiire HuTt-
berg, att dA begriper ja inte ett
enda fiirn." - Jag tgckte att gubben
var drTig!
En sommarsOndag i slutet av 7950-
tal-et hade jag Tovat att speTa bd-
de i Gustav AdoTt och Habo. Det var
i semestertid.Jag hade dA varit ute
som forsamTingsdiakon under ndgra dr
och dA i ndgon men ovat mig i pre-
dikokonsten. Ett par dagar fore den
utsatta sOndagen ringer min vOrdade
konf irmationsldrare, Sven Gudmundsson
"Vi bgter p;i sondag. Du predikar och
jag spe7ar", sdger rosten i telefon.
SA bTev det. TiTTkggas kan, att ne-
gon viimTig sjaT hade uppmdrksammat
hitndeTsen med bAde text och foto i
J onkopings-Poster2 . Detta publicera-
dQs sedan i flera tidningar
Jd, detta var ndgra minnen frdn en
ringa beggnneTse. SjiiTv ser jag med
gTadje och tacksamhet ti7lbaka.
Kanske kan dessa minnen fOrhoppnings-
vis formedTa nAgot av vdrde tiTL nd*
gon ungdomsvan, som snart iir Tika
gammaT som jag sjiiTv.

Med kiir hdTsning!
O77e HuTtberg



EN C.AI'[T'IAL B]LD ilt,I VACKER IqINNEN.

av Valter Holn'qvist

Habobygdens slaktforskarfdrening hade i
mars 1991, i Biblioteket ordnat med s.k.
6ppet hus, ddr allmainheten fick ta del
av fdrenj-ngens forsloring och arbete om
g&ngra tider och handelser. M6nga hade
horsanrnat inbjudan och visade stort in-
tresse f6r vad man fick se och h6ra.
Bland andra saker visades en skEirm med
bilder fr6n gamla Habo, bilder pa plat-
ser och pa folk i helg och s6cken. 81. a.
fanns det en bild p& mjn bror, Folke;
sittande pA motorhuven pA vAr fdrsta
l-astbit i slutet av 1,920-talet. Det var
en av de fdrsta lastbilarna heir i sam-
hei]let.
Far hade i borjan av 1,920-ta1et startat
ett cementgjuteri har i Habo, och vi,
hans pojkar flick hjalpa till efter baista
f6rmaga med tillverlcringen av taktegel,
16r, hSlsten for murnlng med mera.
Sornrnaren 1928 var jag i Norra Unnaryd och
nn-rade en ladug6rd. Far hade komrnit i kon-
takt med n6gra ortsbor, som behovde tak-
tegel men drog sig f6r den lAnga frakten.
Det blev dA bestamt, att vi dA sktt-l-le
flytla tillverlqlingsgrejerna dit och 96-
ra teglet pA platsen.
Vad jag hzir har skrivit ar f6r att till-
rattaleigga saker och thg vld mimet av
en tid, som var sA annorl-unda dA mot nu.
Lastbilen dA och lastbilen nu 96r ej att
jaimfora. Reparationsverkstad nu inpa }a-ru-
tarna, dA mAste man til-l- Jonkoping. Det
var att k6ra sA lange det gick och lite
laingre. Svensk Bilprovning var ej ens pA-
tAnkt da.

Det ar nu mil berrittelse i- sak skall b6r-
ja, f6r i dag ar det l6rdag. Far och Folke
kornrner for att hamta hem mi-g och attiral-
jerna, men forst mAste tvA lass tegel ut
till en lantbrukare,som bodde ute i rEr-
jongerna,jag vet inte var. Hoppas det ar
farbar vag dit! Jag skall sttida upp efter
mig. Vid halv tiotiden konrner de. Vi las-
tar tegel, och dA saiger Folke:
- Vi mAste sno pA,fOr vi ska vara hernrna,
iman det blir morkt, for det flnns ej nA-
got lyse pa bllen.
Se ar det frirdiglastat, men var ligger
garden? Det vet jag inte.
- Ge jn i affairen dtir borta och frAga!
De fick besked, och det bar ivag. Efter
ett par tjrrrnar var de tillbaka. Jag frag-
de d6, hurdan vegen var. Folke svarade:
- Jag s6g lngen veig, jag f61jde en kostig,
och den gick reitt. Nrista lass har jag
spAren att f61ja.
Far gjorde upp affare-n. Det var rejalt
folk i Unnaryd.

SA var det att lasta tegelgrejerna, bl-.a.

cirka 1000 st. jarnplAtar sorn teglet
15g och torkade p&. Med ovriga saker
blev det ett ganska tungt lass med den
tidens bil. Efter diverse om och men
var det tid fdr avresa. Det hade b6r-
jat regna vid middagstiden, och nu var
det ett bra stycke in pA eftermiddagen,
dA vi krop in i bilen. Hytten var trAng.
Far var stor och bred och tog upp tvA
tredjedelar av sittdynan. Resten fick
Folke och jag dela broderli-gt.Vi s6g,
att vindrutetorkaren fungerade, och
det var inte dAligt.
Vi akte Nissastigen mot Jonkoping och
tog sedan avtagsvagen mot Bottnaryd.
A1lt gick fjnt utan nnnkemang till ett
par kilometer jrrran Bottnaryd. Da han-
de det som ej fick hiarrda. Ett bakdtick
exploderade. Vi hoppade ut f6rstAs och
tittade pA eleindet. Det bdrjade redan
att sigrn'rna. Har mAste n6got goras
kvickt. Det var ej forsta gSngen Folke
varit ute f6r lilslande. Han sa nu t:111
Far:
- F6rs6k att fA tag i n6gol att leigga
mell-an diick och slang som slq7ddd. Ett
ganrnalt stovelskaft vore bra. Ett styc-
ke borLlangs vrigen ligger ett stei.lle.
F6rsok dar. Vi fAr forsoka att fA upp
bi1en, sA vi fAr av hjulet.
Det var b16tt och besvarligt att f&
domkraften pA ratt stEil-le, men bi1en
Skte upp, och hjulet kom av. Jobbigt
att fA av dacket var det f6rstds, men
lagnlngen avjnnerslangen gick bra.
Far hade kon"nrit over ett par stovel-
skaft, turligt nog. P&J.aggrjng av dack
och fastskrurning av hjul tog sln ti-d,
fdr att ej tala om pumpning av rlngen.
AL.l I skedde i strilarrde regn. Nu hade
det moric-rat.
- Vi f6rsdker k6ra till affaren i Bott-
naryd. Derr k6per vi en ficklampa, sA
f6r vi se, hur det gAr sedan.
Till affriren kom vi otroligt nog, och
deir fuhandlade vi en ficklampa och tv6
batterier.
Jag skulle stA pA fotsteget pA hoger
sida och med ficklampan lysa over Iq7-
laren pA veigen. PA den tidenslastbilar
farrrs ej glas i dcrrarrra utai ryt sKva av
cell.uloj-ci fastsatt med trycklc-rappar pA
insidan. Det blev att oppna en glugg,
sA jag fick in en afln att h511a mig
fast med.
Den sommaren hade morbror Fred varit
henrna fran Amerika. Irrnarr han for till-
baka kom han hem en dag och hade med
sig en dverrock och fr&gade nrig, om
jag vil1e ha den.Han trodde, att den
passade i storlek, och det gjorde den.



Wget gronaktigt, sydd i raglandmodell.
Jag var qgcket stolt over den rocken, i
qrnnerhet nar jag fick visa upp firma-
market, ett svAruttalat judiskt narnn, och
sA stod det Chicago I11. Det var inga dA-
liga grejer pA den liden. Jag hade roc-
ken med. Det skulle bli skont med rocken
pA, nar nran skulle st6 pA ett fotsteg u-
tanpa en bi1 i regn och b16st.
SA gar resan vidare mot Habo. Jag lyser
pA en vdg, men det rir ingen bilvaig. I dag
ser den ut pA ett annat vis. Att det gick
att kdra pA den vagen en mork regnig hOst-
kva-l-1. med lyse fr6n en ficklampa, det var
inte dA1igt.
SA kommer vi fram til1 Kyrkeryds lider.
Folke stannar, och sA stiger han til1 far:
- Som du vet ar bromsarna d61iga. Du sk6-
ter handbromsen med veinster hand, och med
hdger hand hAller du i d6rr15set, s€L ilte
d6rcen far upp, for dA blir vi utan 1yse,
och du Valter lyser sA bra du kan, och nair
vl kornrner ner til1 stenstolparna, se dA
till, att du fAr lyse Stminstone pA en
stolpe,s6 jag har nAgot att ratta rnig ef-
ter. Det eir ju bara en grindlangd mellan
stolparna.
Folke kor med leigsta vrixel, f6r han skall
fors6ka bromsa med motorn sA gott det gAr.
Biien rullar sakta ig6ng, men backen blir
brantare. Far drar i handbromsen all-t vad
han karr. Motorn d6nar, farten bara 6kar,
och nu vrAlar det i motorn. Hur rir det
med ljuset? S5nrs nAgot av veigen?
Jag klamrar mig fast i dorren. Del g5r
rasande fort, och det rycker och sliter
i rocken. Dtlr slganlar en stolpe fOrbl, och
jag kanner ett ryck i rocken men heinger
lo"zar i ddrren och fdrs6ker lysa sA gott
jag kan. Vi rusar f6rbi gArden med vr6lan-
de motor, men sA bOrjar det sakta av. Ett
stycke nedanf6r g6rden stannar vi. Jag
kliver ner fr6n fotsteget. Det keinrrs dA sA
konstigt p& n5got vls. Jag har slalckl lam-
pan f6r att spara pA batteriet.
SA kommer far ut, och Folke hoppar ut pA
andra sidan. Det lc-raipper och fraiser under
bilen. Jag teinder lampan och lyser. PA
andra sidan ligger Folke och lyssnar och
kikar. SA suiger han:
- Det l&ter som om n6gon steker fLask un-
der bilen. Det var v5-1. godset kring brom-
sarna som giitt varmt.
Nu nair jag taint lampan igen, fOrstod jag
vad ciet var som gjorde, att det kandes sA
konstigt. Det var rocken som ej hade n5-
got ryggstycke mer. Armarna och framstyc-
ket var kvar, men det som flattades hzing-
de kvar pA en krok pA grindstolpen, som
vi hade rusat fdrbi. Jag var arg och led-
sen, men Far sa:
- Vi fer vail f6rsoka skaffa en annan rock
i stallet.
Folke, miirkbart leittad over alt den vilda

nerflarten utf6r backen slutat sA tur-
ligt f6r oss, h6r resonemanget mel1an
far och mig, och sA konirner det:
- Ar det n5got att tjafsa om en rock?
Hade jag varit 20 cm ndrmare stolpen pA
din slda, hade du jnte haft n6gra be-
ffirrner f6r rocken mer.
Jag tar av mig resterna av rocken och
byltar ihop den. I min resveiska hade
jag rnin sondagskavaj. Den kornrner att
bli sur och ekindig i det heir regnet,
men den slqTddar ju nAgot.
Folke hade tryckt ner den fdrstOrda
rocken i veigdiket, de jag sa:
- Kan den ligga dair? Vad skall folket
i gArden tycka om det?
- Jo, det lAter nog sA har:Nar bonden
i morgon kommer ut och fAr se en hal-v
rock heinga pA grindstolpen, blir han nog
fundersam och f61jer vagen hair6.t och
hlttar resten hair. Han petar i trasor-
na och hittar ett firmamarke med ett
konstigt nann och sA Chicago Il-1. DA
sager han nog: Var det inte det jag
tiinkte, attdet var en svensl,,ainerikan
som dona fOrbi i gar kvdll. De har ju
sA hiskeligt starka motorer. Det var
nog vad han tankte, men nu tanker jag,
att vi startar bilen 1gen, for vi har
lAng och besvarlig vag kvar.
SA vidtar den vanliga rutinen f6r kw€i1-
1en, F'o1ke vid ratten, yngst men med
det st6rsta ansvaret f6r att vi skal1
ha,lla oss pA vagen. Far pA sittdSaran
bredvid, jag pA fotsteget med armen ge-
nom d6rrgluggen i och f6r fasthallning.
I hoger hand hA1ler jag ficklampan for
att fdrs6ka visa, var vagen flnns.
Det gick sakta, f6r vagen var backlg
och kroklg, och ljuset var nycket de-
I igt.
SA smAningom kom vi fram till vaigen
Mullsjd - Jonkoping. Der mAste vi stan-
na for att byta batteri i lampan. Medan
Folke ordnade med lampan, fick jag till-
fa1le att rdra pa mig. Jag var stel i
hela kroppen, blot och fruse-n. Jag hade
ju stAtt sA obekvaimt.
Se bar det ivag igen. BAde vaigen och
lyset var nu n-ycket b€iltre, men efter
avtagsvEgen till Tlrvebo blev vrigen
samre 1gen. Hair pa gardena vid gArden
kaindes bl Asten och regnet nyckel vdrre.
Blolan ram nerfdr nacke och rygg, men
jag kunde inte torka mig,d5 jag hade
ena handen atl halla mig fast med och
den andra att halla lainpan med. Jag
salc-rade rocken. PA den fanns det en
stor krage alt s16 upp. Del blev sA
lugnt och skont dA. Men rocken fick ej
vara rned hela resan hem. Det kandes som
om rrn.n leimnat en bra kamrat efter sig
dar borta i Bottnaryd.



Vi &ker sA sakteliga vidare. FrAn Folke
h6rs det med jeirru-ra mellanrum:
- Lys pA v5gen!
Att en liten ficklampa kan karrnas sA
tung! Armen bara sjunker ner.
Vj- konrner tiff Habo lqrrka. Dar stannar
Folke. Jag m6ste av f6r att rora pA krop-
pen. Att st5 pA saflrrra satt ltinge klarar
jag inte. On en str-rnd kzinns det brittre.
Far hade slumrat till, men han valcrade,
nar bil-en stannade. Han fr6gade, var n6-
gonstans vi var, och nFrr han fick veta,
att vi var vid Habo }r;rka, tyckte han,
att det gAtt bra och att vi snart var
henrna. Det gick ocksA bra den sj-sta bi-
ten, for htir var vtlgen nycket beittre.
Farten hade 6kat. Jag sa dA:
Ta det lugnt, Folke! Svaret blev:
- Nu ar vi snart uppe i tio kj-lometer i
tfutrnan pA rakstrackorna.
SA svdngde vi in pA gArdsplanen vid
verkstaden. Vi var hernrna igen !

Inne i den skorra kOksvarmen tog mor e-
mot oss. Hon har varit angslig, f6r att
vi dr6jt sA lange i det ruskiga veidret.
Far tafade om, att vi hade bfivit florse-
nade jlnarr vi kcm ivEig, och att ett bak-
deick pangade vid Bottnaryd, och att vi
fick kora 16ngsamt, f6r att vi hade sA
daligt lyse. Det var precls vad som han-
de,och en 16ng historia bl-ev korl. "Det
blir ju s6,neir allt sLutar vdJ.".

6ver 50 6r har gAtt sedan den heir resan
gjordes, men jag rnirns den sA tydligt.
Flera detaljer hade nog varit lasvtirda,
men av utrXrmmesskeil utefrimnade. Bara en
sak tilf, rnilnesbilden av tvA broder 20
och 2J Ar garnla, som efter en 16ng och
minst sagt pressande dag g6tt och lagt
sig. Lyset ar slackt, man hdr hur det
bl-&ser dErr ute, och regnet smattrar pA
fonsterrutan. DA hdr jag Fol-ke sEiga:
- Det zir flera som frAgar, om det air ro-
ligt att Aka bil. Nu skall jag skicka
dem till en som kan tala om det. HOr du
vad jag s2iger?
- Ja. God natt!
- God natt!

BASTA LASARE!

vi behover hjaTp med mgcket i vd.r fore-
ning. Vad som nu ar aktuelTt iir bL. a.
foTj ande:

L. Fa hjeTp med att dokumentera maTmbrgt-
ningen i Jiirnberget och jdrnframstaTT-
ningen vid masugnen i Satersfors.
2. HjaTp med att dokumentera vagstenarna-

3. Intervjuer med gamTa Habo-bor.

Har du intresse av att hjaTpa oss med
ovanst1ene e77er kiinner du nttgon som
du tror kan hjiiTpa oss, sd ta kontakt
med ndgon i stgreTsen-

1- Det ar noq fd som vet, att det har
brutits mal-m i Habo, vil-ken sedan smdlts
i masugnen i Satersfors.
Hur gick maTmbrqtningen tif7, hur fors-
Tades maTmen tiTl masugnen, hur gick
smiiTtningen tif7, hur stor var produk-
tionen, hur mgcket triikoT erfordrades,
och var kolades den, hur mdnga perso-
ner fick arbete genom dessa hantering-

-f)AL:

2. Hur mdnga vet, att vagundehdffet
TAngt fram pd detta sekel dTdg bOnder-
na. Vad ingick i detta vdgunderhkTT?
Hur betungande var det? Hur stora vag-
str1ckorhade b1nderna att underATTa?
Hur ordnades vintervdghd TTning en?
Vem beordrade vad som skuffe g1ras?
Vem besiktigade och godkdttde e77er un-
derkiinde utfort arbete?
Frhgorna dr mdnga- An finns det perso-
ner,som minns detta arbete eLTer som
kan beriitta ddrom-

3. Vi har sh mAnga minnesgoda d7dre, som
kan ge oss vdrdefuTTa informationer om

smh och stora ting, som skett eLler
f inns i bggden- Vd.r historia iir inte
bara stormaktstiden utan i Tika hdg
grad 7900-taTet.Att fa viira iiTdres min-
nen nedtecknade e77er bandade ar darfor
av storsta vikt.

Ingemar Kgrkergd
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Denna 65 er garnta tid-
ningsartikel fann
Stieg-tuIand hgrrEn
under sin senaste vis-
tel-se i tEA. Den hand-
1ar qn en resa frArr
Ftrabo till Stocklrofm
ned bat fran Jtnkdping.
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Fr& n v&r at-o_clr_ho lrnsrera.

Siitrtlagr'lr rlctr 1l.l juli l11:li liitnttlrle
vi Iluho kl. S pi\ r,)(r'g()ncn tiit' att. gii'
ra ot lligrp lill Sl.ockbolrrr. l)et vilr
stlA.laltrle vacket t f ii1ls1. 1rt'lt glarla i

hllge tt l;iit iIt"rlo \'l '.'frr' ros'r. Niir ri
korrrrno I lll .liirtkiiping, t'ar cll sliiktittg
rliir vlrl lllgol och tiilJrlo oss tlll h0lett,
sorrr glck fr'flrr .l. kl. lt [. tlt. VHllct tt
lfrg hola tlageu sottt etr spegel, ltvllket
vl alla voro gla'rla iifver. Sil. koltrnlo
li lill Iislrrgsii, dril tlcl. hleI lrhgr:r
rrrilrtttt't s rrppchAll. Scrlnn fot l.silttos
fiirrlelr tlll (ir;illlla ot'lr rliirefter llll
Iliistholrrrrtr. tliir vl ltlofvo pAtttinrla
ottr rlen ttll cka sottt dlir lirrral rlllgrit
Ir'fiirut, nHtnllgt'rr rlll ,{lrgatetr "l'er
Ilraho" Ili.toxrt lill Strrt'kholrn fiirlls'
la lrrorl tnntt ttclr nlll. Se tln n kottttllrl
l'i llll \.arlstotta. rllir vi fitrgo trAgra
nrltrttlor lill rrll lrosrr slollr'1. lrvilkr.'l
rat roviirtll. l)iirittJln (oro vi lill I\lo-
lullr, en Iiir'l.ittxrrttrlo plrtls. rliir vl Iltrgo
l)assera {lJ. ser fiirsla slttssnt ltl', ll:ir
hnrlt'rrratt en hrirllg hlltl fiir iigal, ot'h
vi prisarlrr Srot'ige rtch tlcss tlalttr.
Strarl. hrrle vl liittrttlrl Viit(ortt ollt to'
rn ittttn A. l]{)l'cll, r'tl lllen nloll vrtt:kCr
s.iii. livt{llslutt.en hiir.larlo llir k:inlras,
sfi vi voro glarlru ntt ffi. slnptr ollt oes
r'frrtt kttlrll9r ot:lt lot llttr. Stlttt l loto
ll Itltttlrro lirl llot cttsbcrg. I liit ltiil'
lar kttttttlotr ntnrl tlt'ss "ltiill:l !lll iill'l('t'.

€?Eh
fiir Hosta

Fiirkylning - Influensa
Kikhosta - Bronkitis - Astma

/\t!rIn,l

"Pet" Luna Mixture
(lnr.Ei.lr.rA,ll l'nt.rl )

l;i5.r al,.lrnral. lt"lnr lrltlltl.rl .,r'lr lr^l':,1,, lltr,lr^r
rntllrlor I brflslcl, Iir .rf \lIrIrn'"'lnl nrcrl nrllrl,
trfIiiranrln l.rkrt. O0o f'.r llxskn, nrud l'.rln,,t-

l,r $1.00. I'lrrt $2.00'

l,l6tn A iifrcr IOr) f6rsiilitlt!xcrl.nllrn I l'lrl,r[,'
nr"'l ornnelrl. I'rolth*kr ollr lrrllB ftllt I rllr
nl,r'trk cll"r rllr.tt trA'r osr nr'rt llrFhtlrlelrl, l. il

2o I trlrtrrlrlr

H. G. Seyfarth & Son
Apoteknre

I)opt. 62, 35Ol L.incoln Avcnr'.
Chicago - lllinoir

Sltllttt liotrtttto vl lill llergs 16 slttn'
sar. hvillru rlel. tog oss en och 6n halt
lirnnro nt.l. Iilrrlae lgr:ltont. Niir vl olI
gJ()tt. vlt'likrt:kan tl&lt el t. pll, ntorgo-
lr('n. Vl kotttmo scda-n ttl. I siiin,Rox-
ctt otlt lttt bijrjarle vl tiinka IrI al.t. eof-
va lilel. ltvtrrfiir vl $vopto onr rlrs vHl

tiir al t vsrr. ltltgrt ot:lt gln(la t'lll nilsta
rlrrg..lrr, r'i lradn gorl ltrorgtrtl llll hvar-
anrlt'u. klor;kittr ll Dll nrlnrlags m(,rFon.
l)cf. 1'ar rlA rodatt . ttlrfllitntla solshell
och va.t:lierl viitlpt'. \'l liilrkto sofvlr
lilo trrcr. ntott tlet hlef llrlc af. I)et
vrrl rrrvt'ltr,l [olk Ifl. bhtetr rlt'll lrflttgt
vltt'tlr'l or'lis11. rlr:lt otrr vi Iiirsiikln al't
slrttrrra tt5.gtlI viittktr:s Yi $llart ttf ilttg-
bllterrs v:ilrllga signalol" Iilockan'l
volo rl kliirlrltr och'fiirrliSe att hiirJB
orr try rl;rg. l\lerlirtr vi lcgnt och hvllttt
hrrrle vi p:tssrtrnl Nol sltolltt o(:ll voro
rrrt Il\ viig llll Sii(lorkiil)ing. \rl ltrtrlo
rrrr frlol nll ttnl;tl slttssitl'ittl. gottttttr-

frrt;r. rlr: sisl:t. Vl passot lrrle ittttll,:s
ll7 slusrirt. \ri :rltatsctarlc r'Il.or strntt-
rlr,rr rrrnrlrrn hilett git:lt igcnottt tle sls-
ta slttssattte. Siitlerkiiplrrg iir' trtt li-
terr trefllr l;turl. Vi liittlnarle rletl llal('
r)rr! o!{H ot;lt lrlltrlo rtt i 0storrjiirt. IIiir
flttnau iiar ttclt ltolnttt' oltt hvartattttat.
ti)rr fiit'lJttsalrla tiird, sotll al(lrl8 katr
Fliinurras! Vl hitde nrr till siillskrrlr
el t lr)-tal tiskmAsnr, hvllha vl lloll-
qen b.iiirlo l)4. skol'por or:h brtirl --
lhlnnrl iifvtrrr ert lllott Iappcrnllit. llc
voro slotttrfijl'l.jtlsla o(:ll tat'ksatltnta
or'lr yisarlo fijr oss 6ln kollst sl.t llpp-
Il.rrga rlol. kast.atlc fort och Blllidigt.
,la, trtt hatlc vl frir(lalB en lAng Ftre(:-
lia or;h ttpplttrlrrtlt ltlgaron "Vllheltrt
'l lrarn", rorrr fiirsiiklo kiira kapp tnerl
oas. "I'rlmus" glck nASot fortaro octr
villo gH.rna gA frirbl, nren lvckades oJ,

ly "'l'hn.nr" lada slg alltid I Yiigen, och
farlnrlerr va.r sttral. I)et vai gpifllnlnE
yrli. hirla h!llarne, ty ingert villo bll cf'
Lcr'. I)el fllnras oeh ukrattaa och vln'
ti^s viirrc. Ii'nileden bijrjar hll Iltet
brctlart', oclt liapttrnen pA vlrr bllt kont-
rrrcurler:rr nrasklr)lstotl "full nraskln".
"\'ilhclrn'Iltanr" blir cf(et'. AIla iiro
vl p1L rliick och vi liiinna osB llllgot
slolln iifvor tlt flr kornnra frant fiirst.
"'rharn" kiir allt hvtrl lygen hfi,lln,
nron ha.n bllr nllt liirrgro cfl.er, l.llls
li nlrrlllgerr tiirlora ltonont trr glkte.
\:l rnii(a m[.nEtr tnslltngaro, bl. a. "'fu-
nu", "Polkon". "llliirn", "Jrtna", "Sl.el-
la ', "l,llla.", "lrrit.lof" o. s. v. Sl[ korn-
rrrir vi till Siirlcrtiilje. IIiir s]'ntes det
vnra. fiillJuslnrde vat:kert. Vl hro t.i'
(igt hiir. slt vi rlliija en titnttte och sti-
gn af hfrlt'tt or:lt gI ut I s(.t](lell och 6e

oslr otr lite., Vl hiira anart en slSnal
och fiiratA, d[ att "Tham" findl.llgon
hunnlt ltplt osF, \rl glnBo llt i 8[a(len
tiir lrll hiipa. trfiAr:r. af de ntylkel ortt-
trlrrrle siirlarliiljcliringloln.t, nlell vl
kunrle eJ f[ ta.s t negra, 8l[ pt kiipte
rrllsla. n.nrlrn goda kakor t st.iillet och
sl) rrlt-. vlra stcg t illhaka till bAtetr.
Nu FtI r(la vl rrt pi Millaren, och 'ltiir

rrriittos vl ,aI otr fiir(jrrsantle tafla.
"l Iiiga hcri oclt tljttpa <lalar" omviix-
lanrle nrerl bat rskog. Vi sc tlll ctt
sl.orl. hotg likttarrrlo elI kalkhorg. Viil'
rliAa elottkrot;sar iiro hiir plat'erarlt'.
Iiloek:rrr rir ntl ?.:l) e. nr., hvarftir rlol
iir lltl alt liillka Iil llll. giirn. loalell.
Alla ha ntt hrllrll, l1' r'i vilja. vat a. f lnil
nilr vl kontma llll Stockholnr. Ntt hiir"
.l;rr nl.;rrlott skytttlit. frrnl. or:lt sttnrl.
iiro vl frntntnr:. Ilrltort salilar fflrI o('h
liig,:er irrtill. . Ntr f[ r'l r?iga frrrriil
llll vArir roskittitrnlet. Lan<1fi{lttgen
liiggos ul treh vi sliEn ilanrl. Vl tttii-
lns rrf r'lt ltttt' r'iittttot, sont fiil.in oss
rrl I slrrrlntt. \ri s;l rl{. fiir :r.ll siika rttr:r

runr o('h konrma tlli I Iote I Stora. If o' I

Benlled, d[r vl llngo et.t vRtrkert rttnt
och an.tlo lrr vll.rt bagaBe o<:lt ltvllarle
cn sLun<1. Sedan ElnEo vl ul fiir Rl.t
heee atarlen. I(1. 1l v[nrla. vi tller or:h
slll oss till ro fi.ir nn.tten. triittn ofler
tvA ilagarn resa. Ptt tisrlagstnrrrgon(rn
kl.0 rlrrgde vl efter knffo rrt'lt stoBo
sednlr trltp oeh g.lortlo osc I or(lnlng
ftir alt g,1 ut en Btun(I. Vi glngo ttpp
tlll slottel. och hosAgo bl. a. ()sr:nr Il:r
lllnlng. lltr vnr ntycket att se. Skttl-
lo laEtt nllt fiir l[ng tl(l att laln oln
nllt vackert vl rldr sAgo. Serlan stlga.
vl pA. en BpArvRBn, aorii f6r oBs tlll
Skani'eni dEr det flfvon llnrros myekol
atl. br:se. I)el loA osn trrilrrga Llrrlrrs.r
ntt gll. oru kring trt'h tir) p,t nllt. Vl
foro serlatr llll nii<lra:lelr';t n[ alu.rletr
or:h kl. l0 |t{t kv:illon, I riitla tf rlrrgolts
ulln vatrrlrlngar, viinrla vl {ltcr t.ill
vArl. hotell fiir stt Hof vir ttltgt tr, tlrl-
nrRr. Plt onarlnggnrorgorren, sodrrn vl
iitlt frukost, Btyre vl vtlln nleg t.lll St.
I(lrrakyr'han, on llrt-cket strrr trth vrrt;-
kor kyrkR. Vl fI tllllltelse ntt gA in
Fenonl on slrlotliirr oeh nriita.g af cn
Btolal'tad Byn. Iliir firrnaB nrtllrga nnrA
l6ktoro och llne rrrAlnltrBsr rnerl lrr.
skrlptloner. Sokrlatlan Hr ett nriis-
t6rvork. Vl sl.yra sedan v[.ra steB tlll
atadshrraet, IIiir fA vl g0 in och se
ols onrkrlng nlot err afgltt. nf 60 6ro I

I)er nrnn. lliir [r' nrypkot att sc. IIvll-
ka Rrbeton, sonr hitl uttdrtg. l)ot knn
eJ rned ortl beskrlfvas; I)en gyllene
6alon iir bland rle vackrasl,or albeten
vl sett. Itlocknn iir snart 12. l'lderr
gAr alldelos fiir fort, niir nra.n har
nrycket att l;ere. Vl sfittt 068 lrer cn
rtnnd,' och rDart tA vl trln EtLdhhrr-
sots toin hiira det allra vaekraste
klocktpel. Vl stHlla rodan .vAra ateg
tlll Nordlskh l(ornpafllot fiir att giirn
nAgt'a smA lnkdp. Det iir ott villdlgt
htts nterl m[nge vArringar och uftlel-
nlngar. \'l fiirsdka ntt gfl. igenorn sll.

ntycket soru miijligt. rnorr l.yviirr riic-
kor tiden ej ttll. \'i g[ drilt(ir' tiir ttt
spiFa nrld(loB, ooh notlhrr vHnrla vl fi.tor
tllt hotellet fiir al-t gtirh oss I or<lnirrg
fiir en !ll,err resa till St.ocksunrl. Vi
pronronera. tlll Tlunrlegflrrlon oeh gijra
sedan resan tlll St.ocksrtnrl rnerl lllg.
Vl f[rilas en halfllmnro ot:h konrnta
sedan tlll en fiirtJusanrlo platr,*rlilr vl
glt upp plt att ganska hiigt berg. Srrart
flro r,[ franrme vl(l ve.rt mltl, och bHr
placore vi bse virl el.t hiirligt kaffe-
hord, sorn vl lltl os:- viil Bnrakn. Slt
sitt.a vl oeh aprllka. err st.unrl tills vllra
viinrcr konrnrrt nrorl err skll hilrllga
Jordgrrhhnr irarrrl soekor oelr griirldr,..
I)oth vnr "nrurrrg". l(krr:krrn 10.46
siii'e rvt, farvll ramt be6e oss. tlll om-
nlbusen. Ja, s[ var dedna dag Blrit.
och alla voro vl glndn. ot:h belA.t.na. 1l
sado gorlna.l t oeh gingo hvar or:h en
tlll slt.t. PA l.orsrlassrnorgorren rnllsle
vi siiga farviil tlll Sl.ockholnr. Vl l)e.

gr. oss llll (jonl.ralen, dlir rlet [r tn.ro'
ket folli och vii.lrllgt llAngl'. vl liirn'
tun,rlc Stockholnt hirkonr oH8 kl. 10. l5
och ntri.llrlc r'fir liitrl llllhakrr tlll llrr'
bo, tllt r'l anliinrlr: lil.6.4() e. ltt' elter
on lAtrF o< ll vtrtn lilgrosa.

Nlls J. Andergon och kanrrrter'
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Vad 244 brev frdn Lansman Bruno avsTOjar om Tivet i Habo under
bor j an och mitten av 7800-tal-et '

I denna tidning numner 7 drg. 7988 har iag beattat om de brev Tdnsmdnnen
Bruno under 7800-taTets bOrjan och mitt skrev tifl nin farfars farfat GusXaf
N:-Z.sson och ti77 hans son Johannes Gustafsson, viTka dA bodde pa gatden
KTingekiirr. Bdda tvd var kronofjdrdingsmdn, och de fTesta bteven innehkTTer
order frfin Tdnsmannen om diverse uppdrag, viTka de hade att utfdra.

Dessa brev har jag nu i vinter med viss moda Tgckats TAsa och renskriva p;i
maskin. SjhTv tgcker jag, att de ar ganska inXressanta att 7dsa, for de ger
en ganska god inblick i vad Haboborna hade fot sig pa den tiden

De fTesta breven bjuder inte pd ndgra sensationer. Manga handTar om att tjAr-
dingsmannen skul-7e vara Tansmannen "foTjaktig" pit divetse tjandtefbrrdttnin-
gar ti77 oLika pTatser. I andra brev uppmanades han att deTa ut debetsedl-ar
efter gudstjdnstens slut vid Habo kgrka e77er att satta upp diverse ansTag
d vdggen i Sockenstugan t.ex- angdende viTka personer inom socknen, som sOkt
tiTlstAnd att under det kommande ;ire.t briinna briinnvin-

BTand de tidigare breven handTar det ofta om ordnande av s.k. kronoskjutsar.
Kanske var det kungen eTler drottningen som var pk resa genom socknen- DA

var det mgcket noga med, att hastarna som de kronoskjutssktlTdiga stiiTTde ti77
forfogande var i bdsta trim, och att kOrsvennerna uppttddde ngktert och bele-
vat.

E.A
: yj,'Y rr:.axr :

,P;$..t:_:1al;:'

Ofta fick man stdlTa upp med kronoskjuts, nitr ofika regementen sku77e passe-
ra genom bqgden. Var det dd krut som skuTfe transporterasr fick man iaktta-
ga specieTTa f1rsiktighetsatgdrder. Inga vassa delar fick sticka upp friin
vagnens botten. For att skgdda krutet mot vata, mdste man vara utrustad med

Xacken sant rep fOr deras pdbindande- Rokning var naturTigtvis absolut f)r-
bjudet.
Mdnga Habobor pA 7800-talet hade ttldTigen ganska daTig ekonomi, viTket iband
resuTterade i, att de hamnade pA restTdngd, om de inte kunnat betala sina
kronoskatter el-7er andra "utskg7der". Dd blev det fjiitdingsmannens uppgift
att fors1ka pressa fram pengarna efler i viirsta faTL att foreta utmiitning-

Inte sh siiTTan fick fjiirdingsmannen mottaga utdrag ur s. k. SakoreslAngder.
Dit handTade det om, att negon blivit ertappad fOr en brottsTig handTing och
steTfd infOr domstof, mestadels vid SLAttangs tingsTag. Det mestfOrekomman-
de brottet verkar vara fqTTeri och i samband. ddrmed slagsmdT. Aven TOnska-
Tiige och horsbrott fdrekom. Skedde brotten ph en sondag, anshgs de extra gro-
va och renderade i hdga boter, viTka fjiirdingsmannen mdste indtiva. Ibland
hdnde det, att den dOmde inte kunde betaTa sina bbter. Da fick han istiiTTet
botesstraffet fOrvandfax ti77 nAgra dagars fiingelse "vid vatten och brOd".
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En stor och viktig frdga ga77de vaghATTningen, fOr viTken bonderna sjaTva
svarade. Varje gard hade sin bestdmda viigstracka att sk)ta. Det var dock in-
te siikert, att denna fanns i niarheten av den egna gdrden. Som exempeT kan
namnas, att Nedre Starback No7g. hade 2288 alnar att sk)ta pi bivagen mefTan
'Grantorpet och Habo Kgrka.

Ibland hiinde det, att Haboborna reste til-7 Jonk1ping och stiiTlde tilT med

brdk. akte de d6 fast, fick de sedan sin dom vid stadens r&dhusriatt. Fot
den som Onskar veta mera om vad som egentTigen hiinde i samband med brott och
riittegdng,kan jag uppTgsningsvis meddeTa, att dombOckerna f rdn STiittiing fram
ti77 dr 1850 finns pit Hovriittsarkivet i JonkOping- Skedde fOrseeTsen i
J1nkOping, finns dombOckerna pA Hovrdttsarkivet kvar betgdTigt Tiingre.

Farfars far Johannes bLev kronorattare dr 7840 och kronofjdrdingsman 7857.
Denna sgssla innehade han sedan ti77 och med Ar 7858, dA han av famiTjeskiiT
mdste fTgtta ti77 hustruns fOrdTdragdrd Vastra Ekered i socl<nens vdstra de7.
Som kommunaTman, boutreningsman, auktionsf1rrattare m.m. hade han iiven i
fortsettningen en 7iv7ig korrespondens med Tilnsman Brllno, om viTket ett fler-
ta7 kvarvarande brev vittnar.

JOnkoPing den 5 mars 1997
Folke Ekered

Kopia av denna brevsarnljng konmer att firrnas i forskamunmet, Habo bibliotek.

DEN SJALVSTANDIGA SKOLAN I GTISTAV_

ADOLF.

av Josef Lundqvist

Pa begiiran fdr jag hiizmed l-iimna n&gra
kortfattade uppTqsningar om den sjaTv-
stiindiga skoTan i Gustav-Adoff .

Det var eLevernas fOriil-drar som tiffhor-
de fribabtisterna som startade och under-
holf skoTan.
Som Tdrare anstd.LLdes frOken Tqra Petters-
son frdn TomeLiTTa i Sklne.
Jag bdrjade min skoTgdng 7919 och fick dd
ga tiTl- en gard i Gu77skog, som agdes av
KarT Augustsson. Nagot senare ffgttades
skol-an ti77 en gard i LdnghuTt, som dd
iigdes av Rudolf Andersson.
Det var naturTigtvis inte sd Tgxbetonade
skoLTokaTer p& den tiden. Jag gick i sam-
ma skola ti77 det att den Tades ner. Har-
efter dterstod bara ett Ar i den s. k-
fortsattningsskolan, som jag gick ut 1
KgrkskoTan.
FOr Ovrigt kan ndmnas att det uppstod &t-
skiTTiga tvister med skoTmgndigheterna
om t. ex- viTken tgp och beteckning sko-
lan skuTl-e til-l-hora.
Vid en skoLavsLutning var pastor ThuneTT
nlrvarande, och efter fOrhoren sa han:
- HdlLer ni pd sh har, se tar ni studen-
ten aTLesammans.
Nu bTev det inte s6, d& jag kdnde ett 20-
ta7 av eTeverna ganska vii7.

FALKS GRAV

Nlgon siitter varje dag fdrska
blommor pl postrAnaren odt
miirdaren Jonas Falks grav.
Falk haldriiggs 1855 odt hans
grav ligger nAgra meter frln
den plats dir avriittnirgen
skedde. Utanftir Habo ligger
en av landets underligaste odt
mest mytomspunna graYar.

Jonas Falk, fodd 1833, hade
tillsammans med sin styvfar
Anders Frid tkt till Stockholm
fdr att soka lyckan. De var bi-
da tidigare ddmda lor st<ilder i
sin hemtrakt Habo. Tillvaron
blev inte liittare i huvudstaden.
Falk overtygade di sin styvfar
att f6lja med hem igen for att
utfdra en kupp mot postdiligen-
sen som gick mellan J6nkoping
och Sandhem. Overtalningsfor-
s<iket lyckades.

Rinmordet
Natten till den 23 augusti

1854 gomde sig de bida vid en
grind pi vdgen mot Sibbarp.
Ndr postdriingen gick av for att
oppna grinden hoppade Falk
fram och skot postiljonen i ryg-
gen medan Frid slog ner drdng-
en med en knolpik. Forovarna
kom <iver en vdrdesdck innehAl-
lande 2 000 riksdaler banco och
fdrsvann snabbt lrAn platsen.
Den svArt skadade drdngen lYc-
kades sldpa sig lram till ett
ndrliggand-e torp. Ddrifrin slogs
larm och snart var en gruPP
mdn pA brottsplatsen. Postiljo-
nen avled dagen ddrpir.

.-t/ ;? "...;:'r-;



Vem smyckar varje dog /3

halshuggne Falks grav?

FALKS GRAV ( 7855 ).
Fakta kring den siigenomspunna graven ptt
HOkensds av Elias Claesson.

Som Titen grabb hdrde jag av min mamma om

denna miirkTiga grav. NAgon gAng omkring
7940 ctlkTade jag diirfOr en gdng av hung-
rig ngfikenhet dit bort- var graven fanns
v-lsste jag inte dA.

Jag for upp ti77 skogvaktare Berggren i
Stromback, och av hans nittiolriga mor
fick jag dd veta, att jag sku7Le stega
vissa meter pi vdgen fr&.n en vagsten och
vidare ddrifrdn vasterut ett antaT steg.
Hur mdnga har jag nu glomt.

Morkret fo77 pk, men jag stegade och mar-
kerade pTatsen med en gren. Dagen diirpa
cqkTade jag Ater ti77 pJatsen. Efter mqc-
ket sokande hittade jag en snedstdTTd
paTe 40 cm hOg, och vid pdlens nedre dn-
da vaxte en fiten pTanta vintergrona.
Nu bTev jag g7ad, viTket man naturTigt-
vis inte sku77e b71 vid en sAdan p7ats.

Efter nagra dagar gjorde jag gtterTiga-
re en tur ti77 samma pl-ats, och dA hade
jag med mig en piTformad skg7t, som jag
tiTTverkat, och pA den skrev jag fazxs
GRAV. Vidare hade jag med mig bTommor,
som jag piockat pd Sveds gdrde.

Sedan formade jag en l-iten gravkuTTe och
Tade stenar runt densamma och pTacerade
bl-ommorna, de fOrsta, ph graven. TiTL
sist var det bara att med f)tterna skra-
pa en stig ut ti77 viigen, diir skrsTten
sattes upp.

Efter&t kkte jag med jdmna mel-l-anrum dit
bort med bLommor. Snart m<lrkte jag, att
stigen blivit mer och mer upptrampad, var-
fdr jag forstod, att foLk hade uppmarksam-
mat graven. Senare har andra mdnniskor
skott om gravsmgckningen -

R&narna greps efter en aventt1rTig fTgkt ti71 StockhoTm-
Fafk domdes tiLl dOden och avrAttades den 2L november 7855
p& Svedmon norr om Sved ett Titet stgcke frdn gamTa Tands-
vagen.
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MITT IDROT
av Elias Claesson

I[itt f1rsta idrottsminne iir frdn forsta
gengen, da jag generad och bTgg stZillde
upp i Habos klubbmiisterskap i fri idrott-
Nkgon idrottsdritkt hade jag inte, utan
jag hade pa mig ett par avkTippta, inte
hel-t rena bTdbgxor. Jag vann da bade lOp-
ning 1-00 meter och Tiimgdhopp, och dd blev
jag sa g7ad, att jag gTOmde bort, hur jag
var kLiidd.
Aret d.iirpd segrade jaS i b&de lOpning
700 m, 400 m och i Tangdhopp.
Mina biista resuTtat pa STiitten var 71 ,8
sek p6. 700 m och 6,04 m i TAngdhopp-
KLubbrekord rdl<ttades bara, dd det sattes j
Habo

Det bdsta TiimgdresuTtat jag nAgonsin
gjort var ettfTaxhopp pa 6,78 m,och
min bAsta tid pa L0O n var 77,2 sek.

KarT-Axel Bruno bad nig en gang att staT-
7a upp utom tiivLan i JonkOpings AIF: s
kTubbmasterskap. DA gjorde jag tvd
Tangdhopp Over sex och en hal-v meter-
Svenska rekordet var da 7 ,18 meter och
innehades av den pd sin tid mgcket
kinde Spanst- Svensson.

I orientering deTtog jag under mdnga dr,
bdde som aktiv Topare och som banJdgga-
re- Under dessa dr Tade jag inte mindre
an 723 banor, varav kan namnas en SM-
bana, 5-6 Dm-banor samt krets- l-iens-
kTubb och traningsbanor. Som beTOning
erh677 jag ZanTaggarmdrket efit, vilket
jag vdrdesatter mqcket hogt-

Ett minne har jag frdn min tid som ak-
tiv orienterare vid en DM-tdvTing- Nar
jag kon i nd7, blev jag tiTTtrAgad av
en dam frdn Habo (inget namn), hur det
hade varlt ute p& banan. Jag svarade
de, att jag sett nkgot, som jag aldrig
tidigare hade sett, niimTigen ett iiTg-
bo med tre agg i. Genast gick hon och
berattade vad hon hort fOr Janne i
Brdnninge. TgdTigen trodde hon tilT min
forvaning pd., vad jag berattat.
A77a fick sig nu ett gott skratt-
Under en nattorientering var jag jagad
av ett heTt koppel- av TOpare med pann-
Tjus- Nar jag kom ut ph en viig, sfdck-
te jag Tampan och kOrd.e fOr ful-7t.
PTOtsTigt tornade jag emot n6.got, vi7-
ket jag i hastigheten trodde var ett
djur. Jag stannade upp nhgot och hOrde
d& en flickrostt som sa: "Vad var dd?"
Det var en grabb och en fTicka, som ha-
de vandrat vagen fran arm i arm.Nu ham-
nade de pA grund av min framfart i var
sitt vagdike.

TST-IGA LIV

Vid en nattorienteringstdvTing, tilT
viTken jag Tagt banan, hade jag placerat
en kontToTT uppe pd det stora fTgtt-
bTocket "Habohdsa".Det fanns en stege,
med viTken man l-dtt kunde ta sig dit
upp. Den forsta T1paren tog emeTTertid
bort stegen, innan han sprang vidare,
ned phfOTjd att ddr snart saml-ades ett
flertaT T1pare. FOr att nd kontroTTen
fick de 7ov att sTiipa fram en stor stock,
pd viTken de kunde klattra upp f6r att
st dmp 7a kontroT Tkorten.
Vem som vann tdvTingen beh)ver jag va7
inte nii,tnna.

Vid ett annat tiTTfel-Le gick starten vid
DaLen. Viadret var ka77t och ruskigt, men
TOparna skr)t och sa, att de var s3. hiirda-
de och tdTiga, att det inte gjorde nitgot,
dven om de var genombl-Ota redan frdn bor-
j an.
Jag sprang dA ut och fTgttade kartan, pe
vilken banan var inprickad, ti77 en p7ats,
som var mgcket vattensjuk, varfOr TOparna
var tvungna att kliva ner i dgn itnda ti77
midjan- Sedan hade de 9 kn T)pning fram-
fOr sig. Ingen sa ndgot om banan vid mA7-
gdngen utom Bengt Sterner frdn Bottnargd.
Han sa: - Du var mej en usTing att hante-
ra fol-k!
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IDROTTSLIV.
I borjan av L930-ta7et flgttade en faniLj
med tre idrottsintresserade pojkar ti77
Furusjo. En av pojkarna var den framgdngs-
rike friidrottaren f rdn Habo, Elias C_Z.aes_
son, som sjiiTv berattar idrottsminnen i
denna tidning.
Aven mina tvd dl_dre broder, Torsten och
Ake, var mqcket idrottsintresserade, och
naturTigtvis viiLe jag dd hiinga med dem
och gOra som de gjorde. NAgon idrottspLats
fanns inte i narheten, men visst kunde vi
idrotta anda.

ETias ordnade en terrangTopningsbana i sko-
gen a77de7es i ndrheten av Furusjo haTbp7ats. Har m)ttes vi ofta och trijnade ter-
riingTopning om s1ndagarna, nar sondagssko_
7an var s7ut. En fTitig sondagsskoTepoj-
ke, som hette O77e var dd ofta med. Detta
var nog hans forsta m)te med idrotten. Han
tgckte, att det var sA vaTdigt roligt att
springa. Sd fort gick det kanske inte for
honom, men han f1rkiarade, att ha;L nog
skul-le kunna springa betgdjigt fortare,
bara han hade haft ett riktigt idrottsTiv,
ett sidant som Elias hade. uea aet-ienua"
han en idrottstrOja utan aflnar. NAgon fram-
stdende idrottsmanbfev aldrig O77e, men han
Tarde sig med tiden diverse andra svdra
saker, bL.a. att speTa kgrkorgeT. En vac-
ker dag en bit in pa 50-ta7et bl_ev han
vigd ti77 prdst. Om hur detta gick til7,
berdttar han sjalv i denna tidning.
El-ias beundrade vi mgcket, och han i sin
tur fors1kte uppmuntra oss, sA att vi
skuLTe trana flitigt. Ofta beromde han oss
och han sa, att han kunde se pd. oss, att
vi hade forutsattningar att gA Tdngt inom
idrotten. Att han diirvidTag overdrev en
he7 deL, genomskddade vi ganska snart.
En dag hade ELias bror, Sixten, en kamera
med sig, och med den kndppte han ett kort
p& heTa idrottsgdnget. Ake och jag hade
hemmasgdda kniibgxor pd oss, viTka hOl_Ls
uppe med hjaTp av hiingslen. Vi tgckte e_
melfertid, att hiingslena inte verkade rik_
tigt idrottsmannamdssiga, varfOr vi knapp_
te av oss dem fore fotograferingen. Ndr
mor sgdde bgxorna,hade hon tagit tiLL dem
rejalt i storTek, fOr att vi skulLe ha
ndgot att vdxa i, vilket hade tilj f1ljd,
att bgxarna nu vil_l_e glida ner- FOr att
fOrhindra detta, hOll Ake ett stadigt tag
i sina bgxor med biida hdnderna, under det
att jag knep ihop benen sd mgcket jag for-
mddde. Som tur dr har Elias fortfarande
kortet kvar i sitt album.

FrAn viinster p6. kortet ser man BettiT
Claesson, o77e HuTtbetg, Torsten Ekersd,
Folke Ekered, ETias Claesson, Ake ekered
samt KarT OTof Forberg (sTiiktforskaren)
Ett strongt idrottsgang, e77et hur?

FoTke Ekered

sssssssssssssssssssssssssssssssss

EN TORPARES BEKYMMER.

I torpet Ekesbo hade man som vanJigt
sTaktat hushdTTsgrisen ndgra veckor f6rejuL. Nar Frans en dag kom upp ti77 gar_
den, beriittade han om detta, men han ver_
kade inte riktigt pd sitt basta humor.
Nar fol_ket pa garden frdgade honom, hur
det var fatt, svarade han:
- Ja kianner me inte riktit frisker. Ja
d rddder att ja snart starvar e. (dor)
Dd su77e ju inte va sd rol_it s&hdr mett
i k6rvatia.

P3. ett ldsm1te bTev en gumma tiTlsagd avprasten att Tdsa sjunde budet. Gumman
J iiser.-
- Han skaLT inte stjAl_a.
- Sd stdr det inte, sa prasten. Det std.r
Du ,ska71 inte stjd7a..
- a kara hjiirtanes, sa guft[nant ja kan viiJ
inte dua pr\sten.
(Ldsmote= husf1rhor)

ALbertina i Korsbizrshagen Tigger p& sitttJttersta och fOrvdnar sin omgivning med
att skicka efter bgsommerskan och be_
std.l-La tvd nga kTdnningar. AlLmiin forvd_
ning, som sagt, men Afbertina kl-arTiigger
situationen:
- Si, ja vi77 att di) sa se nde ut pd auk_
tionen etter me, sa ja sTepper Tigga och
sk;ims diir ja Tigger!



HOSTENS PROGRAIVI

14/9 TORPVANDRING

Saml ing vid bussplan
i Habo kl 10.00
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z6/1,t enxs wut-Pr eenArtan
om sitt liv som handlare i Habo
och om samhrillets utveckling

t/Io oppnt uus

i biblioteket kl 19.oo

STUDIECIRKEL I SLAKTFORSKNING

b6rjar v41.Anmailan till cirkel-
ledaren Stieg-Erland Dagman
tel 036/ 40145,senast 1 okt.

29/TO BRASAFTON

i hembygdsgArden kl l-9.oo
"Gamla Habobor berrittar"

T2/T2 LUCIAFEST I FURUSJO

Ol I e Hul t berg medverkar .ffi


