
B0 B r @
TIDSKR TF T

STAKTOCH

FOR

HE,!tBYGDSFORSKNINo

Nr2

@

sb
Arg. 9

@

t99t

Korna n j olkas pd Branninge l_g7g .

Lds Ol-f e HuTtbergs intres santa artikeL om ,,Kobotarn,, Sven Nordstrom!

HABOBYGDEN, MEDLEMSTIDNING POR HaeoBYGDENS SLAKTFORSI<RRFOnBNING

OCH HABo-GUSTAV ADoLFS HEMBYGDSpOneNTNc.

REDAKTIONSKOMMITTE: INGEMAR KYRKERYD, ARNE OCH INGA WULFF, FoLKE
OCH MONICA EKERED.

rEL. 036 - 406 G5 036 - 401 BB WG - 1.2 zo 52
vr AR TACKSAMMA r'On elle BTDRAG TILL TTDNfNGEN, sroRT soli stuArr.



@rDf iiranb en

bur orbet

Basta Tdsare av Habobggden!

Det ar i dag den 29 oktober, en fin hOstdag.
L1nnen utanfOr mitt fonster hat tappat de
fTesta bladen, men ett och annat singTar sak-
ta mot marken, och frona snurtar som propeTT-
rar, nAr de fiimnar sina fiisten.
I kviil-L skafT vi ha brasafton i hembggdsgAr-
den. Ake AxelT fr&n Mullsj1 kommer dA att be-
retxa om jdrnets historia i vitra bggder. Det-
ta ar ett ltnne, som tagit upp en stor del av
vdrt intresse pd senare tid.
I mitten av maj i Ar ordnade vi en vandring
ti77 Jdrnberget och Tiirningaberget nort om

FurusjO. Trots misserabeTt viider kom 35 per-
soner, bAde in - och utsocknes. ALl-a gTaddes
vi dt det intressanta som Harrg CedervaTT vi-
sade oss.

Vi har sedan dess fktt ganska mqcket l-ittera-
tur om Siitersfors och RrSfors, om jiirnbrgtning,
koTning, smiiTtning m.m. I denna tidning finns
en artikel av Monica Ekered, dar hon redogor
fdr en deL av detta.
Det dr min fbrhoppning, att vi framdeles
skatT kunna fdrdjupa oss gtxerTigare i jar-
nets historia i vdra bqgder. Men vi behOver
mer kd7Lmateria7. A77a ni som vet nkgot om

SAtersfors och Jarnberget, tag kontakt med

oss i stgreJsen!

Vid xorpvandringen den 28 september var vad-
ret strdl-ande. Tack alTa ni, som planerade
och genomforde denna hdrTiga utfTgkt!
Las mera om torpvandringen pA annan pTats i
denna tidning!
Den 26 november kommer Arne Wulff att i nga
SaTemkgrkan berittta om sitt 7iv som handTare
i Habo och om samhdflets utveckfing. Det kom-
mer slkert att bli en minnesrik kvd71. Vi
far da ocksA ti77fii77e att bese den nqa Sa-
Temkgrkan.

Den 72 december har vi Luciafest i FutusjO,
varvid habosonen Ol-7e HuTtberg medverkat.
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Liis O77es intressanta beratteTse
om "Kobotarrt"Nordstrom frdn Furu-
sjo!
Aven i detta tidningsnummer har
Folke pTockat fram intressanta sa-
ker ur Johannesabgrdn. Iqatte denna
bqr&s innehd.l7 riicka ti17 mknga
tidningsartikTar !

Bengx- Inge och Bernt jobbat for
fu77t med vdr almanacka, viTken
skalf komma ut i god tid fore ju7,
for att ni,Habobor, skalT kunna ko-
pa den och ge bort den son juTkTaPP
ti77 vianner hiar i Habo e77er P;i
met avTdgsna orter. Tack, Bengt-
Inge och Bernt for det arbete ni
Tiigger ner fdr vdr al-manacka!

Vdrens program finner ni som van-
Tigt pa baksidan av tidningen.
Hoppas att tidningen aven denna
gdng ska77 bLi ti77 beTAtenhet!
Vi hoppas ocksd, att vdra sanman-
komster skaTl- b7i intressanta och
viiLbesOkta.

Nu sdnker sig soTen i sgdvdst.
om en Titen stund ska77 -jag vara
hos Inga och Arne Wu7ff, dar ti-
ningskommitt4n ska77 sammanxrdda.

Ndr du fAr tidningen i din hand dr
det snart ju7. Jag ber darfor att
fA 6nska dig en riktigt God Ju7
och ett bra L992.

Ingemar Kgrkergd

**>?*iltrtr'/crlt:

En gunrna sem var kdnd for att vara snkl
fick en dag besOk av prasten. Niir de sut-
tit och pratat en stund, sa gunnan:
- Nu g;ir jag och s;itter pd "Petter", sd
vi f&r oss J.r.te kaffe.
Efter en stund kommer hon sd tiTTbaka
med kaffebrickan och sdger:
- Nu fdr vi hoppas och tro, att kaffet
skaLl- smaka.
PrAsten sdger dA:
- Det miste jag si;ga kdra mor, det riicker
inte med bara hopp och tro. Det vil-7 ti77
boner ocksd.

En prast besOker en dag en gumna. Niir de
suttit en stund och samtalat, frdgar priis-
ten:
- Vi77 mor att jag ska77 sjunga en psalm?
- Jd, gor det, sa gumman, sit gitr jag ut i
koket medan han sjunger och satter pa
kaffet.



Den qamla stenvalvsbron under HiovEqen
vid Lvbiick i Habo

V5gverket och Habo kommun har pf,biirjat
arbetet med att bygga om Hjoviigen vid
Lybiick och ddrmed avsett att fylla iiver
den gamla stenbron.
Hembygdsf6reningen har arbetat fiir att
fe brovalvet bevarat synl igt fiir
eftervHrden.

Jag har i Hrendet samrttt med slvdl
representanter fiir V6gverket som Habo
kommun som med Ldnstyrelsen och
Ldnsmuseet. Bron har nu dokumenterats
och infdrts i registret iiver intressanta
broar i llinet (bron fanns inte tidigare
med i detta register).

Hembygdsfiireningen har aktivt arbetat
ftir att p8verka planerna i f6ljande
olika riktningar:

1: Att v6gen breddas it vdstra sidan av
vlgen . Detta har enligt kommunen ej
varit mi,jligt pl grund av problem med
marki nI iisen. Ett hi nder hiir skul I e i nne-
bdra att brobygget skulle skjutas till
en obestdmd punkt i framtiden. Kommunen
har framfiirt att detta skulle iika trafik-
riskerna pt nya IaggetomrSdet.

?: Att hela Brovalvet flyttas ut till
ny plats vid den nya Oppningen. Denna
kostnad har av vEgverket beriiknats till
c:a 500.000 kr. SEvtiI kommunen som
lHnsmuseet har funnit denna kostnad ej
stt i rimlig proportion till bevarande-
vHrdet.

Kvar st8r nu bara Alt 3, som innebdr att
kommunen fylIer iiver den gamla stenbron
och lfter den ligga oriird fiir framtiden.
Detta alternativ- f,tirespr8kas ocks& av
ldnsmuseet och ldnstyrelsen.

Det Er med ett visst vemod som Jag
konstaterar att detta trots alit iir den
mest rimliga liisningen. Jag och mlnga
med nig kommmer att sakna den gamla
stenbron frtn fiirra trhundradet med dess
fi na stenhuggni ngstekni k.
Kommunen har dock Iovat att Eterskapa en
miljit i det nya brovalvet, som vdl ska
passa in i det nya striivomr8det.

Trots att Hembygdsfdreningen verkar fiir
bevarandet av vtrt gamla kulturarv, vill
vi inte verka fiir att fdrhindra en
utveckling av vtr bygd.
Det m8ste tindt betonas att kulturarvet
frr en. unik tillgtng fiir ett samhdlle och
att fiiregEende generationer ofta gjort
sig besv6ret att spara det tt oss.
Vi har dtirfiir alltid ansvaret att
fdrvalta det vidare pl biista s6tt.

Hemb.fiir 0rdf. /Kulturhistoriskt ombud

IISTENA GUSTAVS STUGAI'

Efter m8nga sorger och bedriivel-
ser dr nu bSda stugorna pE
pl ats i Hembygdsparken. Det var
ftjrenat med mycket arbeta, att
fE de stora stenar som utgi5r grund
fiir stugorna, pE plats. Speciittt
den stiirre av stugorna var lite
"bingstyrig" innan hon kom i riitt
I iige pE grunden . Men nu stEr de
diir j a1la fa'11, sammetsgrS i t'im-
ret av fllder, sol och regn. Den
mindre anv6nder v'i som en vdlkom-
men vedbod fdr veden t'il I de dppna
spjsarna i Hembygdsg5rden och i
Ekeredsstugan.
Den stdrre dr pl acerad som annex
ti 1 1 Ekeredsstugan och kommer kanske
sE sm$ningom att erhSlla samma
rdda fdrg som huvudbyggnaden.
Inomhus EterstEr arbetet med att
liigga golv och att mura upp spis.
Arbetet t{tfiirdes tjll, stiirre delen
av oss IstyrElsegubbar" - de f]esta
iiver 70 5r gamla- och jag kan 'inte
underl&ta att tala om, hur gramse
vi dr iiver de ungdomar som i sitt
ofrirst8nd slEr srinder det som vi
bygger upp. Rdkn'ingen pE scjnder-
s'lagna rutor nu senast gick p5
Femtusenkronor! Pengar som vi
kunde ha haft nytta av tjll annat.

Arne [,J.

:liiiI i t'''hl'

i:fi',\'f'



Ur "Johannesabyrin"

SoTdattorpet nr 540, Skaraborgs regemente
bTev inte fTgttat t:ack vare kung Oscat.

I niirheten av Kai:neku77a 7Ag soTdattorpet
nr 540, Skaraborgs regemente. Agarna ti17
gLrden ansd"g, att torpet 7ag pk en oTZimp-
7ig plats och utgjorde hinder for eget
jordbruk. De kom nu som de sjaTva tgckte
pd en Tgsande id6, ndmTigen att flgtta
sofdattoret ti17 den skogsskift de blivit
titTdeTade pd Svedmon cirka fem kiTometer
norr om Gustav AdoTfs kape77. For att fii
fTgtta torpet mbste man fA ti77st&nd av
Konungens befaffningshavande i 7i;net, vat-
f)r en skivelse sdndes dit.
B6.de soTdaten och Ovriga rotebdnder, vi7-
ka bodde i Klingekdrr och Sjogarp, ansdg,
att det var en heTt befdngd idl att fftlt-
ta torpet, varf1r dven de tiTTskrev K B

och framlade sina motargument. Detta hade
ti77 f67jd, att inget tiTfstdnd fdr torp-
f Tgttningen beviT j ades.

KArnekuTTas agare )verklagade db besTutet
hos KungTiga Kammar coTlegiet i Stockholm,
men aven hdr fick man avslag, tack vare
de motargument, som Ovriga rotebonder och
soTdaten framfOrt.
FOr att fk Kammar coTTegiets beslut upp-
hiivt tiTlskrev man Hans Majestiit Konungen.

SoTdaten och rotebOnderna Lat sig emeTfer-
tid inte nedsl-as. Istdflet skrev de var
sin skriveTse ti77 Konungen.SoTdaten Gus-
tafstom framhofT, att han, om han blev
tvungen att fLtltta ti71 det nqa stdTfet
ansAg sig oriittvist behandLad, bland annat
diirfdr, att han redan odlat upp en hel del
mark vid sixt torp och att han enTigt kon-

traktet hade ratt att Thta sina kreatur
beta pd KiirnekuTTas marker.

Vidare framhOTT han, att det skulle b7i
omOjTigt f1t honom att fuTTgora sin tjanst
som soTdat, dA han ph gr'tnd av, att torpet
var beTiiget nastan tvd mi7 fr;in roten inte
i tid kunde fA bud vid hastigt pdkommen

utrgckningsordet. iLnnu ett probTem for
honom var, att rotekistan, ddr hans mifi-
tara utrustning fbrvarades, var pTacerad
i Sjogarp.

BehjaTpTig med att formuTera denna skti-
vefse hade min farfats far, Johannes
Gustafsson, varit. Han hade ocksA 6' sina
egna och de ovriga rotebOndernas vagnat
tilTskrivit Konungen och framhhlfit de-
ras sgn pA torpfdrfTgttningen. Hur sku77e
soTdaten kunna fbrsorja sig pa detta nUa

stiil-fe, diir skbtden nastan ArTigen bTev
frostskadad, ph grund av dess Tdge vid
sxora mossar och vidstrackta Tjunghedar?

Hur skuffe vidare totebOnderna kunna
fuTTgora sina skgTdigheter gent emot

soTdaten angAende kdrsLot med mera, da

vagen dit var sa Tang och knappast far-
bar under stor de7 av Aret-

Den 12 december 1855 svarade Kong7.
tutajt. att man inte kunde finna n1gon
anTedning att andra Kammar CoTTegii ti-
digare besTut.

SoTdattorp Nr 540, Skaraborgs Regemen-

te f ick ai-7ts& Tigga kvar pA den ur-
sprungTiga pTatsen. Hur Tange iir emef-
Tertid inte kiertt. Kanske ndgon som 7d-
ser dessa rader vet besked-

Foll<e Elerd
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SYEil TORDSII,Rd|I _ EII PrcFIL I FURUSJOBYGDEN.

I 7877 drs FOdel-se - och Dopbok for Ko-
Tingarqds fOrsamTing i ATvsborgs Tiin stdr
f1r den 23 februari antecknat gossebarnet
Sven Karl, son ti77 torparen Johan Anders-
son och hans hustru Kristina, boende i No-
Tebo under Stora Tdhult. TorpstiiTTet iir
fdr Tiinge sedan borta, 7ikas6. dess inne-
bgggare, men minnet av dessa mdnniskor
l-ever kvar hos m6nga itTdre i bggden.

Sven var dldst av tre broder. Redan som
femdring bTev han av med sin hogra hand.
Enligt vad han sjdTv beriittade och vad
jag senare f6"tt bekraftat, hade han en dag,
d6. han gdtt ti77 Stora TahuTt med mat tiTl
fadern, tiTl-sammans med en pojke pd g&r-
den "lekt" med ett hackefseverk. Sven
sku7Le dra ti77 sig ndgra hafmstrdn, och
just dd fo77 kniven pd baTanshjuTet ner.
OTgckan var ett faktum. Denna hdndeTse
bTev fdr Sven ti77 ett handikapp fOr 7i-
vet. Av detta marktes dock inte mqcket.
Han kTarade ut det mesta bdttre dn mdnga
andra. Det var egentTigen bara tvA saker,
som var Tite svArare. Det ena var att k6-
ra skottkarra och det andra att riktigt
kunna fOra en 7ie. Detta anfortrodde han
mig en kvii77, niir vi satt pe hans veranda
och samtaTade. Iqen nog klarade han aven
dessa uppgifter.
Frdn tidiga Ar var Sven-Kar7 - han ka77a-
des sd i hembggden- Tagb.rdskarl- pA fTera
pTatser, bl . a. pe Sfiittered i Vistorps
socken och p;h KattiTstorp i Y77estad. I
Vistorp hdmtade han ocksE sin forsta brud,
en gTad och god fTicka. Men Tgckan bTev
kort. Efter endast ett par Ars iiktenskap
dog Ester i barnsiang. Aven barnet dog.

Svens brorsdotter, Margit Svenningsson i
Furusjo, har godhetsfuTTt kompTetterat en
de7 av mitt vetande rorande hennes fat-
bror- Hon berdttar: "Nar Ester var d5d -
detta var omkring 791-0- fTgttade farbror
Sven hem ti77 fOrdTdrarna i NoTebo. Han
arbetade dd mest i skogen. Siikert var det
en svAr tid fOr honom. Ratt snart tzdf',
fade han en annan kvinna, som han gifte
sig med och biTdade hem for andra gAngen.
Hon hette Ingeborg Andersson och var frdn
ett stiiTle, som hette Platsen i Fivlereds
socken". Aktenskapet var barnTost, men
ganska snart adopterade de en fLicka, som
hette Stina. Hon och jag var skoTkamrater.

Ingeborg fick tidigt Tedgangsreumatism.
Andra sjukdomar tiTlstOtte. Redan 1933
ldmnade hon detta 7ivet, endast 47 dr
gammaT. Ilnder sjukdomstiden hade Sven i
stort sett sjaTv skott om Ingeborg. Hur
han klarade alTt - han hade ju ocksd sitt
arbete - ar en gAta. Han kTagade aTdrig.

Iulin mor berdttade om detta. En enda
gang gttrade han: "Nu iir det besvdr-
7igt". Det var strax innan Ingeborg
dog.

7930 bgggde Sven Nordstrom ett eget
hem inte Tdngt ifrdn Furusjo ddvaran-
de h177p7ats. Han beriittar: "Det var
svdra tider. Jag hade knappt med peng-
ar. Men underTigt nog var jag betrodd.
Jag fick virke och en he7 deL av det
jag behOvde ph krita. SA mgcket jag
kunde, gjorde jag sjaTv i frdga om

sjaTva bqgget. En gang kom (han namnde
narnnet ph en persont som sjaTv stod i
begrepp att bggga) och sade: "Du a
dummer. Va har du att bggga fdr?" Or-
den sved l-ite, men det fick va7 ge O-
ver". Han tiTl-ade med en nara nog
triumferande bLick: "Nu a mi stAva
betaTter, men dii a inte hanses".

I vAra bggder var Nordstrom kanske
mest kiind som " kodoktor" . Hur han skaf -
fat sig kunskaper ph detta omrhde dr
vdl inte kEnt, men sakert hade det
att g1ra med hans tidigare arbete som
TagdrdskarT. Att han var kunnig i
sitt "sktk" ar val- omvittnat.
Nordstrom hade jour dqgnet runt, aven
om han var svAr att antrdffa. Upp i
70-Ars&Ldern arbetade han pA oTika
std7Len. Det kunde vara frdga om brunns-
grdvning e77er grund ti77 hus. NAgra
dr var han pTankbdrare och stabbTdg-
gare vid Enok Gustafssons s6.9, som
han bodde granne med. Stark var han
som en bjdrn in i det sista, och ddr-
tiTl- hade han en okuvTig energi. Det
var he77er ingenting ovanTigt, att
han efter fuTTgjort dagsverke fick bud
ti77 ndgon "forrAttning" hos en Tant-
brukare med ett sjukt djur.
Srsta tiden tiTTbringade Sven Nord-
strbm pd MaTngdrden. Dizr trivdes han
viiT tiinTigen vii7, dven om han T1ngta-
de hem ti17 sin stuga.

Ett vackert minne til-l- sist. Vi hade
haft mgcket med varandra att gora
och m;i.nga qemensamma minnen, men detta
sista framstdr mest Tevande.
Aret var 1963. LajTa och jag skufle
tiTTsammans med vdr dd drggt ettkrige
son Tiimna Habo. Men innan dess ett be-
sOk hos Nordstrom. Han 7ag sjuk. En-
dast nAgra dagar hade han kvar. Men
tanken var kTar och ocksA. nagot av
hans forna bestdmdhet. Shhiir sdger han
vdnd ti77 mig: "Nu vi77 jag, att du
ska77 Tdsa ndgot ut BibeTn, och sit
ska77 LajTa sjunga. I hogra skrivbords-
Tddan Tigger en tia. Denska 7i77e Per ha.



Jag Tdste Davids 23:e psalm. Nar jag s7u-
tat, sa han: "Ja,dtt O77e, det ar gott att
ha det s6." .
Lajla sj5ng "LAngt bortom rgmden vida",
och Per fick sin tia.
NAgra dagar senare tiTTtriidde jag nin
komministertji;nst i KoTingared, Svens fo-
deLsefdrsamTing. Det kindes som att en
cirkeT var sluten.
Niir jag Taste dOdsrunan i J.P. gick mi-
na tankar ti77 en liten strof, som ibland
citerats vid sAdana ti77fii77en:
"Ett strdvsamt 7iv har sTocknat ut,
en flitig hand har domnat".

I detta faLT med stark betoning pa EN.
Frid 6ver den gamTe hedersmannens minne!

O77e HuTtberg

Skrock och vidskepelse

HAR I'[AN EORR I TIDEN TRODDE, ATT

SKARVAN (ENGELSKA SJUKAN) KTJNDE

BOTAS.

Skrivet av Svea CedervaTT f.d.
Skogshemmet, Furusjo.
Min farmors mor. Johanna Cajsa Eengtsdot.
ter - Rosenkvist gitt med Carf-Gustaf
Gabriel-sson Holmen, avled 7858, 4l- Ar
gammaT efterldmnande sjh barn i &Lder L9-
2 dr. TvAdringen var sjuk i engeTska
sjukan, viTken dA kaLlades skdrvan. Hon
var Titen som ett sex mdnaders spiidbarn.

Min farmor som var aldsta fTickan, 77
dr gammaT, fick til-Tsammans med fadern
overta ansvaret fOr hem och sgskon sant
skota om den 7i77a sjuka fl-ickan, for
vilken hon var mqcket bekqmrad.

DA sa kToka gummor, att om den sjuka som
medicin kunde fA bTod frdn ndgon som mor-
dat en annan mdnniska, sit sku77e hon bli
frisk. Detta tdnkte min farmor mgcket pd.
och kiinde som sin pTikt att forsoka f6r-
verkliga.

I Hal-Lebo i en jordkuTa bodde en man,
som utf1rt denna hemska gZirning, det
rzisste hon. Men det var inte Ttitt for
en 77 drs fTicka att ga dit och be om

hja7p. Det skuTl-e ndmTigen ske kLockan
L2 pa natten. Att behova gd fr&.n HoTmen
genom skogen fdrbi kgrkogdrden ti77
HalTebo kizndes viiTdigt kusTigt. l[en far-
mor 1vervann sin riidsla och gick och
knackade pk hos mOrdaren. Han dderl-dt
sig sja7v, och hon fick bTod med sig hem
att ge tiTf sin sjuka 7i77asqster, viL-
ket naturligtvis inte hjaTpte henne ett
dugg. Det insdg min farmor ocksk, kanske
ganska snart. I[en hon berdttade detta
fOr oss barnbarn for att beTgsa,hur
riidd hon varit och hur aTTting fOritnd-
rats tiTl det biittre sedan den tiden.
Den 7il7a fTickan bTev inte av med sin
sjukdom, men hon overlevde och fick 7e-
va ti77s hon var over 70 Ar.
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Den kToka och firsXhndiga
uAsreuaaer

e77er
.Konsten aXX kdnna h6.stars naXur

skotsel och ans, sjukdomat och

TiikemedeT, samTad ur gamTa wisa

ilans Skrifxer och kToka Gubbats

upgifter, i sgnnerhex xi77 A77-
moqens, samX Dragoners, RgXXares

och kuskars tjensx.
Trgckt hos Lars Wennbetg hr 7773

Nar h1sten fdrdtit sig.
BTand.a en niifve sa77t i 7/2 qvatter
watn och gjut saTTtlaken i Hastens
wanstra 6ra, men fdrst m&ste man skdra
ext korsstreck in i Orat och strgka af
den samma bToden in pA Hastens 7app, sE

att han fdr sTicka den safilma- Detta
hjeTper ock om Hasten fatt Honsefjiider
e77er lLusebo uti sig.
Et annat.
Gif Hasten Spring-rot at ata och opna
honom SpArr&dran; StiiL7 honom uti watn
1-/2 dag at det stAr honom 6fvet buken,
s6. bTifver han frisk.
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SKROCK OCH SANT FRAN GAMLA TIDER

FRAN oLIKA FoLKMINNESARKIV An TOIU-
ANDE "HISToRIER" HANrRor, GRUNDADE

pA I NTERVJUER MED GAMLA HABoBoR.

MARAN

Maran red hestar och oxar; inga andra
djur. Det var eLt bra medel mot maran
att hdnga upp en MAREVASE i stallen
e11er lagArn. En marevase vdxer p6
bjcirk och det dr en stor kluns av hop-
trasslade kvistar. Men ndr man bar
hem en marevase fick man inte gi dver
och inte f tjl ja nigon likvtig, d. v. s.
en vag ddr ett liktAg nigonsin gStt
f ram. G jorde man det, si f ijrlorade
marevasen sin kraft.
Det var ocksA bra, att hzinga upp liar
i taket iiver de kreatur man vi11e
skydda, men 1i-arna sku1le f dstas , sA
att de hade eggen upp6t. 0m sen maran
red p3 1ien, s3 fick hon snart nog,
s5 hon inte tordes komma igen.
Sagesman: Johan Isaksson r ,4,sared.

Pe en s6n stor gArd som Brlinninge
tycker man, att de inte borde varlt
vidskepliga, men pA den tiden, ndr
jag tjdnte ddr, s3 var ddr bSde mare-
vasar och liar med eggen upp dver
hdstarna och oxarna. Liarna sku11e
maran rida p3 och skdra sig, sE hon
blev r2idd.
Sagesman: Gustav Andersson, Sjogarp.

OM HUSDJUR

0m man kiipte ett nytt kreatur, s3
sku11e en levande orm ttborras intt
i f eihustrijskeln, innan d juret 1ed-
des in i lagArn. Annars fick dju-
ret inte n8n trevnad p5 det nya
stii11et.
Fiirr var det a11tid fruntimmernas
sak att leda korna ti11 tjur. Det
ansigs skamligt for en karl att
gtira det. Fijr minga blyga unga
f lickor, som kommo ut att t jiina
var det ett mycket obehagligt ar-
bete.
Det var ratt vanligt, att ndr en
hiist pi bete vi11e rrtumla" 

"ig,s5 gjorde han helst detta p5
en vag. Hlistar tycker om att rul1a
sig i vtigsanden.
Men kom det sen nigon ktjrare och
sAg denna tthastatumlafr, s& kdrde
han omkring den, sA vida det stod
ti11. Atmlnstone satt han inte pA
och Affg ijver den s jd1v, utan han
hoppade av och gick omkring.
Sagesman: Herm. Johansson, B jiirkelund

BEGRAVN]NGAR

Den som gick sist ut ur sorgehuset
vid avfdrden ti11 kyrkan, den
sku11e b1i den fijrste som dog av
dem, som voro samlade i det huset.
Sagesman: Johan Isaksson, Asared.

S-E. Dagman
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NACKEN

Ndcken spelar fio1, och det finns
ingen skickligare fiolspelare 5n han.
Man kan fe ldra sig konsten av honom
om man s6ker upp honom en torsdags-
natt. Ndcken dr elakare dn sjiSfrua.
Ndr man badade sku11e man binda ndck-
en f iirst, innan man gick i vattnet.
Man sku11e sticka ned en kniv i sjZil-
va vattenbrynet, s5 att den stod i
bottnen och dndS rdckte iiver vattnet.
Den sku11e st3 ddr, sA lzinge nSgon
av de badande Snnu var kvar i vatt-
net. Se var ndcken bunden.

SJOFRUA

Hon var
te ofta
fAngst,
mar . Niir
s5 sdger
Sagesman

snii11 och hygglig. Hon h jelp-
fiskare, s5 att de fingo god
och hon varnade dem fiir stor-

dimman hdnger dver en sj6,
man att tt"j6frua tviittartt

: Sanf rid Lindeliiv, Furus jo.



E T T G A M lt A L D A G .s H IJ S . Vid venstra sidan var en enahanda

Teckning af ciaes Joh. Ljungstrlm ::k 
och framfbr denna en sd ka77ad- "stdndsdng" , det ar en tvemanssi;E1g

Ur Svenska FaniTj-journaTen med skdp, som utgjorde bakre gafveTn,
ITTustrerad mdnadstidskrift L87L. och f1r of rigt en -Z.jst efTer "krans"

Den som gjort sig bekant med vitrt foTkt ::d--hts77a 
pa Tdngsidan' hvarifran ett

Lefnadssiitt under dTdre och snart ,)ra,t sTags spatrTakan nedhangde' Liangs gaf-

drdsta tider, piminner sig vii7, ;";;';;qg- \"-'-:l n'"u en rikadan biink; aTra tre
nadssattet var ganska enkett ""h;;;;;:-- ::t:' 

benkar hviTade pd inborrade

stadens inredning samt mobf"runa"- ttoa- i tjocka storiindar tiff f)txer' Framfor

samband med detta ihvad enkeThet angar. Bo- gafu-eTbdnken stod utdt goTfvet ett
staden var en stuga i rektanguttor*',-nrlggi !?:-"'hvars 

skifva ho77 vid pass tre
af nlgra fd omJag stockar, o"n aZlia;;-'- 1'^:"'i 

Tinqd och tva atnar i bredd'

takresning, hvars takstoTar ".n ZZZ, ""r" :"^\^"" 
aftundad for indarne' Detta

sgnTiga i rummet. Ljuset inslapplZt- i.uZ- :7o?. "" 
fqrkantig undetreda af bastan-

bfott genom smarre gTuggar pa tiiZin;:-;- ta^virkesdeTat' benen visst nog sina

tan i)rven senom ett vindoqu ("ui;;;';;', Ir- l:-|-t"* 
i rsrkant' Afven detta var

som annu i dao pa danska f 6nstre't ;;";--- hvitskuradt och shg qTatt och nqhgf-
-*_:*"""* -:":":-- ":^_*" ladt ut, ehuru det sdkert var Ofvernes), det iir ett fonster pA taket. Langs 1 :

vaggarne i denna boning gingo trZo*ili-, hundra dr gammaTt'

ofta endast af upptdTjda stockar, hvarpA Hvem bodde i detta gammaTdags hem?
vid hogtidJiga ti77fd77en utbreddes tacken. Der bodde "Laggakatrina", en "tro77-
Att en ungef ar s6.dan stuga .funnits iinnu in :1::"n" ' som hiir hade sa kaTTadt un-

pa rl4l-ta7et, viTt jag omnamna,-Zn"r"- iZi 17"-:"' 
ftan sina fordfdrars ghrd'

icke varit inne uti den sedan 1835. o"n- lAq Laggarehemmet'

i Sandhems (Wartofta harad, Skaraborgs Liin) Redan namnet "troflkaring" som hon
Ostra skogsbtlgd, pe vastra sluttningen af fett for srn sgsseTsiittning att bota
Hokens-as, der denna hojdstrackning, Vt- bkde menniskor och djur, gjorde, att
terst pittoresk med sina g6.rdar och Tundar, man kiinde sig mindre hAgad att nar-
sinker sig ner mot Tidans fTodbiidd. ma sig henne, heTst f1rsta giingen och

rfrdgavarande stuga var timrad af nagra fii iinnu hefl-er ' dh man var etx barn och

stockar tilt en vagghojd ut ung":ta;,;;;; i"",'-"1'"sien Tekte med underbara tins'
och for orrigt hade den en h6s t;;r";;:i"s-,-' :::? 

dess mindre var jas orta hos

hvars heTa innandome ned vi)7diq"-';j;1;;;'' '.'Laggakattina" ' tg mhnga hade bud tifT
sgntes der inne och gjorde husets ngur" ickehenne' och jaq var dA af grannarne

ringa besvdr, d& det skufle ,lrrrut,'i"iilt- merendels anTitad' och jag fann hen-

skedde ktminstone till midsommar-Z.n i"l.-- ne slutTigen vara mgcket " sndlT och

Fonstren voro smk och rutornu i alrtu'i.u" beskedTig"' sedan jag sett hennes sto-
dess mindre mdnsa, och s€truno" ";;;;; ;;;- :1-:'u"' 

Tissande pk bordet och iirven

par tum i rgrkant. Takfonstret i';;J;;n;;- :".:t ""n 
hort gumman fi)sa i denna' var

det hufvudsakrigaste Tjuset o"n'uur*-Jl"orr ::-:-t"'" 
sa godt som ingen' Men be-

hogst n6dviind.igt, ehuru det f6rde-^r"i"-"--- s-gnnerTig sdg gumman ut: hon var en

behas med sis vid nederbord, t, ,';;:;;*u1-r- '-iX;:Z:r"i.f1"X'i2Zti'^;";:,'^'r:o:7e det Tdcka' i sno mdste det sopas' re tid, tin hennes itfder, och hdrige-
SAdana stugor funnos dock vid omnArnnde tid nom, iifven genom sitt Tugna och afmdt-
iifven annorstddes, ehuru gtterst sparsamt - ta satt att skicka sig, ingaf hon
ja de finnas troTigen dnnu hiir och der i vOrdnad, ju mera man bTev bekant med
v&.rt Tand -; men i l,lestergotfand Atminsto- henne, pd samma gAng hennes a77tid
ne hafva de nu i det namaste forsvunnit. viinTiga taf och framfOr alTt hennes

Men "uppredan,,, d..v.s. husgerddet, i denna :r,r1" 
men djupa bLick, med hviTken hon

stuga var redan, da jag som barn r^r r"i-,- :-1 -'"o'som 
skg nidt igenon sjaTen pa

enstaka, a.tminstone i den bggden sin ndsta' gjorde' att man kitnde sig
' dragen ti77 henne, ehuru man icke und-

Ndr man inkom , hade nan ti77 hOger en sp-1s gick att kdnna en vidskepTig ftuktan.
af gammaTdags stora dimensioner, och fram- -__,__+_-,_^,,
for denna gick utmed viiggen "" u;;: ;;- ',llyaxattina" var aTTmogens i orten

srdende af en grof . fgrkantig "t;;';', ;", :'::"'"' 
sEsom ock dess vetetiniit'

aTdrig varit utsatt for en n)tuu1]" *un-'ro* For- al-dre som gngre menniskor' for
erfarit viska med sand ocn vatten', ;; ";; 

fat och for kor o's'v' v-.sste hon bot'
han var slat som en poJeraa oora'sxit"",-"o"-:?n:"t hon for sjuka menniskot' skuf-
ru kno1ig efter skri)dning *"a g*'u'.-"*' 7e,aL7tid ett klddespTagg' heTst 7in-

net, vara med. Detta sgnade hon med



gttersta noggrannhet, och sedan lemnade hon
oftast ndgot pulver ti77 intagning. Icke
siiTTan gttrade hon, sedan hennes oga grans-
kat det medhafda pTagget: "Den har rAkat ut
fOr nAgot". Sdktes hon for djur, skuL7e hir
e7ler u77 af det sjuka kreaturet visas hen-
De , och iafven dd granskades p6. det sorgfiiT-
Tigaste det medforda, och puTver ti77 in-
gifning Temnades. Dessa puTver, som voro af
oTika fiarg, hade ofta en stark l-ukt och vo-
To tgdligen Tagade af Orter; andra puTver
saknade 7ukt. Stundom, sedan hon betraktat
det fOrevisade, gick hon ut i fdrstugan,
och man hOrde henne gnida pA ndgot fdremkT,
som om hon afskrapat ndgonting.
Hennes kurer gjorde ofta tjenst. SA sade
man. Harmed fAr f1rhaTTa sig hur som he7st,
ehuru man kan antaga, att i de fTesta fa77
naturen verkade utan hennes melfankomst;
men visst ar, att mangen enkeT kur kiinde de
gam7e, som studerat i naturens bok och Lem-
nat sitt vetande drhundraden igenom dt barn
och efterkommande.

r(
K lostcrstrlmnSn.

Laggarehernme"c

----

\

I

_id-=-s

/!l ooiVa
H altqstriininq/(

"Ilaggakatrina" ocir heuttes ):cning.



Krig och noddr
ETT fiI,DATOOC T HAN FOR 2OO AR SEDAN.

I domboken for Vartofta hiirad finns tvd
brev skrivna av en Habosoldat, Johan L6.ng
f rdn Ld.nghuft. Ndr breven skrevs, pagick
Gustav III:s krig mot RtlssTand. Det var
ett i77a fOrberett krig, och den srzenska
hdren var mgcket daTigt utrustad.
70 febr- 7797,Nr 27
FoTj ande brev inneh;i77ande Testamente
blefvo tiLl- Haradsratten ingifna:
Jungfrusund den 4 Augusti 7789

Min af hjertat alTdra kjiiresta hustru,
Gud den hogste han viiTsigne dig ti77
Kropp och Sjal.
Med ndgra rader tdr jag den iiran i stors-
ta hastighet skrifva och Tdta veta, att
jag Gudi Lof intil-l- niirvarande stund har
haft haLsan och ndtt vd7 men bekTageli-
gaste att jag mdste Tegat sd Tange ti71
sjos och kanskje ennu en tre veckors tid
innan vi Tandstiger, vij ar nu al-fa re-
dan 50 mi7 pa andra sidan At StockhoTm.
Gud vet om jag ndnsrn fAr se dig min kjii-
Ta hustru i denna wiirlden da jag som de
andra ska77 gd emot en trossad fiende att
wAga 7if och bTod for Land och Konung och
Gud den hOgste han ware vAr ujeTpare uti
sTdr stora nod och om jag intet sku7le fA
trdffa min kjdra hustru i denna wdrl-den
sd 7dt oss d6 fA triiffas uti den evighe-
ten som tiflstundar bhde fOt dig och nig
men vi77 jag da med tid dr efter nin kja-
ra hustrus begiiran utL sitt bref och izf-
venLedes fOr hennes hogkomst som hon be-
wist mig, att om oTgckan skuTl-e henda att
du sku77e fal-La ifran skuTl-e jag fa Erfva
aTLf- hwad som ar i boet, tackar oattdeligt
for kiirTekssamma 6.tanken. Om den nadige
Guden skuLl.e hiidankaTTa nig fOr swiirds-
hugg e77er nAgon annan britdod Testanente-
rar jag al-t hwad som befinnes i boet och
skal-7 inga af mina sltigtingar iirfwa det
ringaste, utan min hustru skaTl dispone-
ra altsammans, jag far dermed s7uta, nte.n

skull.e jag icke fe ti77fa77e att skrifva
mer forr iin wij kommer tilf Tands dd skalL
jag fdr andra gitngen skrifva och Tdb.weta
hwar wij har stadnat, dessforinnan flr du
intet skrifva, hiil-sa afLa mina Roteb1nder
frdn mig och tacka dem fOr penningarna,
som de skickade mig och far jag iifvenTe-
des SupTicera hos den ifal-7 wlr herre
skuLLe hiidankaTTa min kjiira hustru att
de dd wiTfe wara af den godheten att taga
aTla sakerna som iir i huset on hand tifL
wAr here TAter mig komma hem, men on jag
intet kommer igen sd skal-L ingen aga rat-
tighet att rubba detl TOsa egendomen af
mina e77er hennes anhoriga, utan detta
wi77 jag med flera wittnens ndrwaro be-
krdfta, att min storsta begjtiran och A-
stundan ar detta,

Gud den aTTsmdktige ware bade din och
nin hjeTp sd inti77 s-rsta dodsminuten,
men kjiira du skj)t ditt hus och dina
kreatur det basta du kan det ar din e-
gen ngtta, nu f&r jaS ej wara wiclTgf-
tigare fOr denna gitngen utan )nskar
dig a7t godt, 7at mig se att bitde du
och de andre beder godt for oss som
wdga 7if och bTod och den aLTwisande
Guden Tdta Edra boner intriinga uti
skgarna-

Min kjara hustrus trognaste man i b7e-
kaste dOden

Johan Ldng

Ti77 wittne
S.J. Ilansson Sven ObTgg Nils Seberg
Fiiltwiibel- CorporaT

Kjaraste hustru Gud wiiTsigne dig ti77
7if och sja7.
Dit kjarkomna bref daterat den 18 Sep-
tember dr nig tilThandakommit den 73
October, hwari jag ser att du har he7-
san och mAr wiiL, jaS f dr iifven Tdta
dig weta, att den h)gste har f)rundt
mig samma iidTa ni.degAfwa inti77 denna
dag, Gud Tdte det oss emiTTan standigt
fOrsporjas sd. Tlnge wij Tefwa i denna
oroTigheten, men att har ar en obillig
svdr och dgr tid har pd aLt det som
namnas kan sE det kan inte beskrifwas,
derfOre dr min wdnlige begjiiran och
en kjdr heTsning ti77 mina Roteb1nder,
att de skjuta tiTTsanmans Tite pen-
ningar att understddja mig med ti77
den Ld.nga och ka77a wintren och efven-
-Zedes ti77 dig min kjdra hustru, att
du wil-l-e skicka ndgot med, att hjeT-
pa nig pd detta swAra stdl-7e, men wij
har inte fAtt ndgra penningar af Kro-
nan pd 2ne manader och intet fOrwan-
tar wij forritn i Maji nAnad.



Ngtt kan jag intet omskrifwa denna
gangen men an en kjar heTsning ti17
dig och w6.ra kjiira Foral-drar sgskon
och anhoriga, samt RotebOnder, men
forst oci s:st ti17 dig min kjdra
hustru framLefver jag ti77 grafven
din huTda man och make.

Backebg den 4 November 7789

Johan LAng

Som du min kjdra hustru wiTJ gifva
nig a77 wdr 7i7la qvarl-etenskap efter
din dod om Herren sku77e t;ickas kajTa
dig fOre ien mig hddan, aT en forsdk-
ran jag dig detsamma tillbakers igen
att aLt hwad i wdrt 7i77a Bo finnes
ska7J, du iiga sarnma fozmon som med

2ne miins nd.rwaro skjedt ar, som forsak-
ras af FinTand jag Johan Ldng
och ti77 wittne
Hans Venfast Petter Guskog

hviTka uppTiistes och som det anmaltes
att Johan Ld.ng genom dOden aflidit,
al-7tsA dTigger thet hustru Maria
Johansdotter att genom afskrift fiimna
thess afTidna mans nermaste arfwingar
de7 af thenna Testamentariska fdrfatt-
ning; hviTka innom natt och itr efter
Communicationen dga then sanma efter
stitmning kTandra om the sig thertiTT
befogade finna.

Johannes LAng var todd 25/8 1-763 i
Hackebo sol-dattorp. Fadern Oluf SnOgg
Ofuf sson var ocksa soLdat. I,lodern var
Kerstin Persdotter frAn 6vre Starbiick.
Johan antogs som soTdat 28/8 7783 och
fick Nr 534 i Ldnghults soldatrote.26/72
1787 gifte han sig med Maria Johans-
dotter frhn St. FTittered.
74/3 1789 fick de ett d)dfott barn-
5/70 L790 dog Johannes Ldng under
kriget i Finland.

Monica trkered

TORPVATDRING 7997.

Lordagen den 28 september genomfdrde Habo
STdktforskarforening sin ArTigen Aterkom-
mande torpvandring. Den hiir ghngen var sam-
TingspTatsen vid Asebggd. Nitton deTtagare
m1tte upp i det streTande vackra hostvadiet-
I'rin esebggd fortsattes fiirden pA en skogs-
vag uppf1r Hokensds sTuttning ndgon kiTo-
meter. Uppe pA Asen Tiirnnade vi biTarna och
vandrade sedan cirka tre kiTometer. Under
denna reTativt korta vandring passerade vi
inte mindre an nio platser, ddr det fbr
cirka hundra d"r sedan hade Tegat backstu-
gor, torp e77er smd gArdar. Av dessa Ater-
stod i dag endast rester av husgrunder,po-
tatiskdTlare el-7er skorstensmurar va7 g5m-
da inne bTand triid och buskar.
Flera av torpen 7kg pa mark tiTThorande
Lennart Johansson, som ocks& deTtog i vand-
ringen. Han Tovade att roja upp kring torp-
rltinerna, sA att bdde dessa och de skqT-
tar vi satte upp sku77e b7i viiT sgnTiga
f1r framtida vandrare.
Pd skgTtarna kan man TEsa torpens namn
samt namn pA personertsom har botx dilr.
De torp vi besokte hette Ljunghem, Sva-
nebacken, Arons backstuga, Jona 7ocka,
Knekta 76cka,Skogen, Ngborg dven kallat
Iulirtes samt Ngbggget, vilket i vardags-
7ag kaTTades for ETandet.
Vart eLvakaffe drack vi vid Nqborg, som
Tigger cirka 330 meter Over havet, var-
ifran vi hade miTsvid utsikt ut over
Bare mosse.
En sak som forvdnade oss var, att flera
av husen varit bebodda under sd kort tid,
kanske bara under 20 - 30 kr.
Nar man st&r vid en gammaT torpruin, mhs-
te man fOrundras Over, att mdnniskor kun-
de feva under sd primitiva forhlTTanden
7&ngt ute i odemarken. Hur fdrsOrjde man
sig? Vad hdnde, ndr sjukdomar drabbade?
Hur kunde barnen ta sig tifl skoTan p6.

obanade vinterviigar?

Aven ett par smA gdrdar, som hette Skogen,
hade Tegat a77deles ovanfor den tvar-
branta sTuttningen mot Oster. Ddr det i
dag vi;xer stor skog, kan man set aXt det
tidigare hade varit Aker och dngsmark
runt gd.rdarna, f rdn vifka man av a77t att
dOma mdste ha haft den mest betagande ut-
sikt man kan tianka sig. iut i dag kan man
me7Lan trddstammarna hiir och var skqmxa
den Oster om dsen Tiggande bggden med
Vattern och hojderna pA SmdTandssidan som
bakqrund.
De som planerat rch pA ett fortjanst-
fu77t satt genomf Ort torpvandringen
var Lars Ofof Markstad, Harrg Ceder-
vaLl,Rune Franz1n och Roland LiTje-
getn. Dessa samt markagaren, Lennart
Johansson, fick innan vi skil-des 3.t

av ordforanden i foreningen,Ingemdr -Kgrkergd, som tack var sin vackert !4
bTommande TjungpTanta. "'b



SVEIISHULTS ilASUGN OCH SETTERSFORS

BRUK.

I november L742 fick Rgfors bruk sina
priviTegier. Brukets grundare var tre ho-
ga herrar, hiiradshovding C.F. KTingsport
kapten NrJ.s tr/estfeldt och kammarherren
baron C.A. LiTTiecreutz.
NiTs WestfeLdt var sedan dr 7740 iigare
ti77 bL.a. skatterustheTTet SvenshuTt
med underTgdande augmentsheflIman Ekered,
JuJared, Knipan och Bruket.

Frdn och med 1637 skottes a77a frAgor rO-
rande Sveriges bergsbruk av ett centralt
organ kaTfat BergskoTTegium. Detta Bergs-
kolTegiun gav 7742 Westfefdt tiflsthnd att
pA. Svenshults mar'ker anTkgga en masugn.
Denna skul7e fOrse Rgfors bruk med tack-
j arn.

FOr att driva en masugn fordrades. fbrutom
jarnmaTm ocks| skog, vattenkraft, Limsten
och ti77g&ng ti77 arbetskraft. Fr6n bf.a.
Knipsjon, Foresjon och HornsjOn hii,rntades
upp mgzmaTm,som bTandades med jdrnmaTm
frAn det s.k. Jarnberget i niirheten av
Svenshult. For att bereda jarnmaTmen ti77
tackjtirn kriivdes ocksA Timsten d.v.s. kaTk-
sten. Denna hdmtades med bdt frdn Harge i
Niirke ti77 Fiskebiicks lastagepTats vid
Domsand. Hdrifrd.n forsTades den Tandvdgen
den 7 7/2 mi7 Tdnga vagen ti77 SvenshuTt.

Proceduren vid masugnen sTukade mgcket trd-
ko7. KoLet fran en koLmil-a riickte endast
ti77 2 drlgns bThsning i en masugn. Svens-
l:u-Zts skogar var vid denna tid hArt av-
verkade, men man hade andra mojTigheter
axt anskaffa bransTe. Vissa hemman och torp
Tgdande under Rgfors skuffe Tiimna s.k. ri:ttl-
teko7. KoTet mattes i laster. 7 Last tra-
kol= 12 tunnor = 20 hektoliter.
KoTmiingden varierade i forhkTTande tiTl-
gl.rdarnas och torpens storTek. I,lan k1pte
dessutom ko7 av dborna xiLT haTva dagspri-
set och av bdnder i trakten ti77 fu77t pris.

Vattenkraft fanns i KnipAn. Masugnen bgsg-
des ddrfdr just diir Knipdn Tiimnar Saters-
forsdammen. Tgvarr var vattentiTlgangen tid-
vis ojamn, viTket stdTTde ti77 problem f1r
til-l-verkningen.

Det visade sig snart, att jiirnet som fram-
stiiTTdes av mgrmaTm och maTmen frdn Jiirn-
berget var av dalig kvafitet. Redan 7755
sokte man nga mojTigheter att skaffa jarn.
7758 fick WestfeTdt tiTTdteTse att hdmta
viss miingd malm frdn "Taberget", Taberg.
Mal-mbrgtningen vid J iirnberget upphbrde
snart nog he7t.

BTdsningen i SvenshuTt pagick i regeT
en mAnad varje dr och gav 78 skeppund
om dggnet. Det bTev 350 - 400 skeppund
lrligen (50-60 ton).

Verksamheten vid masugnen Teddes un-
der stora del-ar av 1700-ta7et av bruks-
inspektor Per Dgberg bosatt pit henma-
net Ekered.

Pd grund av d1Tig Tansamhet, nedslit-
na bgggnader och vattenbrist i Knip-
dn begiirde Eric Westfel-dt att fh fTtgt-
ta Svenshults masugn tiTf Rgfors 7798.

1:, :,



L825 blev G.A. Hbrstadius iigare ti77
Rgfors. Verksamheten vid SvenshuTts
masugn hade dd Tegat nere i flera dr.
SvenshuTts rusthdTls hemman iigdes vid
denna tid av hovsekreterare H.J. Set-
tergren. Han hgste planer pe att vid
Svenshult p&bbrja kopparsmide och upp-
fOra en knipphamnare. Kopparmalmen
skul7e hAmtas fran Atvidaberg i Niirke.
Man tiinkte sig att Teverera koppar-
plAt ti77 kopparslagare i JOnkoping,
EksjO och Ulricehamn. Smidesverket
sku7Le ka77as Settersfors och skulJ-e
fA en stiimpel med bokstdverna S F.
Hdr sku77e redskap tiTTverkas et trak-
tens bdnder.

L830 pdbOrjades tiflverkningen vid
Settersfors kopparhammare. F Oretaget
gick med fOrTust och skldes 7834 ti77
brukspatron G.M. Sager vid Rgfors bruk.

En period under 7800-ta7et 7ag versan-
heten helt nere. Vid sekelskiftet er
7900 arrenderades bruket av smeden
Johan Landberg.

I samband med j iirnhanteringen vid
SvenshuTt och Rqfors skapades mhnga
arbetstilTfiiTTen for traktens folk.
TriikoT skuTLe beredas vid kolnilorna
och fraktas fram. Limsten sku77e fors-
7as fr1n Fiskebitck ti77 Svenshulx.
Iulalmen i Taberg sku77e brgtas av Rg-
fors torpare och b1nder och sedan
fraktas den 3 mi7 Tdnga viigen ti17
SvenshuTt och Rgfors. De fardiga pro-
dukterna skulle sedan forslas ti17 Go-
teborg via Kolingared och TimmeTe.

Uppgifterna i denna artikeJ dr hdm-
tade frdn Bengt BergTunds intressanta
bok om Rgfors bruk, frdn Ringqvzsts
bok om Habo och C.J. Ljungstroms bok
om Wartofta hdrad.

Monica Ekered

- matnyttig bok

Stlmpeln vid Settersfors smidesverk

KLI PP

Bergskldttrare
nidde flnda
fram

Till skillnad frin vissa svenska
bergskliittrarexpeditioner nfl d-
de en styrka frfln Habo sina
uppstiillda mfll hiiromkviillen.
Det var Habobygdens sliikt-
forskarftirening som arrarge-
rade vandrirg till Jiirnberget
respektive Tiirningaberget i
Furusjii odr alla 36 som var
med nidde fram.

- Det var kallt och bl6tt och
en oldndig terreng som Harry
Cederwall och Lars-Olof Mark-
stad lotsade oss fram genom,
berdttar Folke Ekered. Desto
stcirre blev gliidjen ndr Ingemar
Kyrkeryd och Josef Lundqvist
tog emot oss nied vdrmande
brasa pi Jdrnberget.

Deltagarna fick veta en hel

Svensk Arkivguide

Thomas Aurelius hari flr givit ut
andra upplagan av "Svensk
Arkivguide". Aldrig ftirr har sA

minga arkivoch samlingar i vlrt
land blivit presenterade.

Hlir finns sAviil statliga och kommunala
som privata arkivbestAnd, eller Otalt 350
arkivhAllare.
De slZiktrorskare som vill gdra fynd, gcir

klokt i att titta i denna bok - den iir relativt
Htt att hitta i' Bror-Erik ohlsson

75 naj L997
Ur Jonkopings-Posten

del om bergets historia. Diir
brcits malm under en kortare
period pi 1700-talet men mal-
men var av si lig kvalitet att
brytningen upph<irde. Men me-
dan den pigick fcirdes malmen
till en masugn i ndrheten av Sd-
terfors strax norr om Furusjo.

Sldktforskarna vandrade vi-
@re till Tdrningaberget. Det
hlr fitt sitt namn av de guld-
gldnsande tdrningar av svavel-
kis som finns inne i stenen.

Men hur gick egentligen bryt-
ningen av malm till? Hur skaf-
fade man trdkol till masugnen?
Det dr lr6gor som f<ireningen
gdrna vill ha svar pA och f<ilj-
aktligen bett deltagarna i vand-
ringen att f<irs<ika forska lram.

Kiilla: GLA. Beremlstarembetets arkiv. Privilesier och resolutioner. 1827-12-17. Ur STdkthisxoriskt forum 3/91



Virens program

S I.AK T Fo R S KA R T. ONE N I NG E N :

2e j anuari 44Ey9.lE
FOrsamlingshemmet kl 19.00
OTof Fong, Granna beriittar
om visingsborgs GtevskaP
samt visar biTdet.

J-0 mars BRASAFTON

HembqgdsgArden k7 79.00
O77e HuTtberg talar om

husf 6rhOr .

V L9 och 20 (4 maj - 77 naj)

Vem var din farfars far?
UtstiiTTning f Or sliiktf orskate
pa Habo Bibliotek.

74 naj !9llylypElryg
SamTing vid Hembggdsghtden
K7 78.00. Medtag kaffekorg !

HEMBYGDSFONNNINGBN:

onsd. 4 mars 4tr9y9jE
PA Habo Hotell k7 1-9.oo

SOnd. 17 maj

HemTig resa.
SamTing vid

G6KOTTA

HembqgdsgArden k7 07.00

Lord. t3 juni y9!LI_949
vid KeTTebiicken kl 76.00


