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Under de senaste 50 åren har storafijrändringar skettpå olika om

råden, Ickeminst inom jordbruk och lanthushållning. Med moderna

maskiner har helt nya arbetsmetoderkommit och vunnit insteg även

på små gårdar, och rationaliseringen har gått bådefort ochgrund

ligt. De gamla redskapen och verktygen ha fijrsvttnnit, i bästa fall

ha defått en fristad i något hembygdsmuseum. Vår tids ungdom vet

inte mycket om hur arbetet gick till i den s. k. "gamla goda tiden",

Då jag fi"r 54 år sedan var i tillfälle att "plåta JJ de i detta

häfte reproducerade bilderna, hade väl på de stö'rregårdarna en

del nyheter redan blivit infiirda, men på de flesta mindre ställen

fanns mycket kvar av det gamla. Fö'rfotograferingen behö'vdesdär

fÖ'r inga rekonstruktioner; det fanns många tillfällen att få verklig

hetstrogna avbildningar av seder och bruk alldeles så som de sedan

århundraden tillbaka fÖ'rekommit i Västergiitland.

GUSTAF EWALD.



Slagans dunk på logen hör inte samman med
vår brådskande tid, då man t. o. m. på mindre
gårdar kan få se motordrivna tröskverk, med
vilka hela tröskningsarbetet kan göras undan
på en eller två dagar. .Man f,inner det besvär
ligt och tidsödande att utföra arbetet med ~e
mer eller mindre moderna stifttröskverken, som
för ett 60-tal år sedan voro så vanliga på de
större egendomarna och som sedermera också
kommo till användning på de mindre gårdarna.

Förr i tiden funnos två sätt, varpå trösk
ningen kunde ske; "präglatröskning" och "böst
ning". Den förstnämnda metoden kom till an
vändning för havren och den sistnämnda h\1
vudsakl-igen för rågen.

Var havren kort, "sattes" "nekera" på "10
teljet" med "blommet" upp, varefter man gick
på med "prägeln" e.ller slagan. Detta redskap
bestod av "hånnaval" och "slagval", båda sam
bundna med "präglakurra". "Kurran" var för
färdigad av smala remsor av starkaste skinn.
För en kraftig "präglare" kunde "kurra" ofta
"ruka å", och då blev dd "halteslag" för de
andra tröskkararna till dess att de hunnit stäl
la om takten. Ett "präglaiag" bestod vanligen
av fyra personer, ty då gick det lättast att "hål
la slaget". Ett gammalt talesätt var, att då man
tröskade fyra sade prägelslagen : "Alla fira,
alla fira", men var det tre man, som utförde
tröskningen blev det ett litet uppehåll där fjär
de slaget skulle ha inträffat, och då lät det så
här: "Dä fattas en, dä fattas en". Var det två
tröskande, så sade prägelslagen : "Pack, pack",
och var det endast en slaga, som var i gång,
hördes ett entonigt "pack".

Rågen, liksom även lång och frodig havre,
fick man "bösta" på "böstebock". Kärvarna,
som efter "böstningen" kallades för "äxe", la
des därefter i tvenne rader på "loteljet" till en

Med "präger' och vid
"böstebock"

"Präglatröskning" (tröskning med slaga.)
Bilden på nästa sida: Rågen "böstas".

"präglablöta". När "blöta" var präglatröskad
på ena sidan skulle den "vännas" för att även
på den andra sidan undergå samma behandling.
När det gällde råg, sIkulIe "äxet" även "tas
upp". Detta gick så till, att man fattade en
kärve i "blommet" och "röste" eller skakade ur
småhalmen. Den sålunda väl rengjorda lång
halmen skulle därefter "bultas" d. v. s. flera ne
kar sammanbundos till en stor "bult" eller
kärve. "Bulta" fördes upp på "rännet" för att
sedan v~d behov användas till hackelse eller
till taktäckning. Den ur småkärvarna frånskil
da smånalmen skulle till sist även präglatröskas,
varefter den "röstes" med trätjuvor ooh forsla
des till "halmiaa" för att användas som krea
tursfoder.

Tröskningen utfördes i regel av gårdens eget
folk, men det fanns även "spannara", som ut
förde arbetet. Spannara åtogo s,ig tröskning
mot ersättning i "spannskäppa", d. v. s. ac
kordsarbete. Spannskäppan utgick olika, allt
efter vä.rdet av olika slags spannmål, huru pass
avgiftig säden var o. s. v. Det vanliga var
"var elfte" eller "var nionde" skäppa.

Den urtröskade säden fördes efter varje
"blöta" till ena ändan av logen till en hö,g, som
kallades "dröse". Den var uppblandad med
agnar och boss, varför den fick "resslas". Efter
slutad tröskning "kas'tades" "drösen" med en
liten handskovel i en lång båge över till andra
ändan av logen. Agnarna stannade därvid när
mast "kastarn", och "slösäa" blev liggande
nära "strisäa". Säden bars sedan över t111"säa
boa", där den förva.rades i bingar eller såar.

Tröskningsarbetet var i forna dagar sålunda
inte något latmansgöra. Det var att hålla i
"prägeln" från tidig morgon till senan kväll.
Johannes Sundblad skrev på sin tid härom bl. a.
sålunda;
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"Morgonstund har guld i mun. Detta för
stodo äldre tiders människor bättre än vår tids,
och långt innan första hanegället hördes under
y;intertiden de taktmässiga prägelslagen från
logarna på landsbygden. På Bernstorp, en fjer
dingsväg utanför Skara, var seden densamma,
och klockan tre i ottan hördes de första trösk
slagen, och detta vecka ut och vecka in. T or-

paren och hans tretton-fjortonårige son voro
tröskarna. En stund före fem tystnade den ene
prägelr, och dess förare gick med raska steg
till den närliggande staden, i vars skola han vid
tretton års ålder intagits".

Ottetröskaren var Sven Lundblad, sederme
ra namnkunnig biskop i Skara.
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Allting nu för tiden skall ändras och moder
niseras, så även ifråga om de för vår hushåll
ning så viktiga kvarnarna. Liksnm på så
många andra områden gör elektriciteten även
här sina landvinningar. Där en elektrisk kraft
linje drages fram, underlåter man icke att förse
de gamla kvarnarna med denna moderna driv
kraft. Då är man ju oberoende av den många
gånger ojämna vattentillgången, som särskilt
under starka vintrar nch torra somrar kan vålla
svåra avbrott vid malningen. Ifråga nm de på
vissa trakter inom landskapet fordom så vanliga
väderkvarnarna kunde ju vädrets makter oftast
vara mindre gynnsamma och icke lämna till
räcklig kraft till att driva de tunga kvarnstenar
na. I ena eller andra fallet var det ingen an
nan råd än att invänta islossning nch gynnsam
ma vindar, och under tiden fick den gamla
handkvarnen eller hemrkvarnen tagas fram i
gårdarna.

Den poesi, < som låg över de gamla kvarnarna
med deras stom vattenhjul eller surrande ving
ar, har försvunnit. Det som vattenhjulen eller
deras mera moderna efterträdare, turbinerna,
wke förmådde uträtta i den vä,gen, håller elek
triciteten på att göra. Allting skall gå så fort
nu för tiden. På en enda timme kan man få
ett helt mäldIass med sig hem från kvarnen.
Annat var det förr i världen. Då kunde en
kvarnresa taga ett par dagar i anspråk, isynner
het om man hade långt till kvarnen. I kvarn-

De gamla kvarnarna

Malning på hemkvarn.
Grimstorp, Hudene.

kammaren fingo "mäldara" ligga över natt, och
där kunde det oftast gå muntert, om kanske
inte alltid så nyktert till. För att vara säker på
att få behålla sitt mäldlag skulle mjölnaren trak
tera detta med både mat och dryck, den sist
nämnda oftast i så stor myckenhet, att kvarn
färden för mången fidk en allt annat än ange
näm utgång. I kvarnkammaren samlades un
der kvällarna byns manliga befnlkning för att
dryfta ortens aktuella händelser. När t. ex.
ryktet kom ut, att Johan i MeJlomgården skulle
gifta sig med Kersti på Myra, så hette det: "Dä
lustes för dom i kvarnakammern i jaftes" ei går
kväll).

På den tiden funnos både tomtar och troll
och många andra ännu mera farliga andernakter,
som drevo sina spel med de stackars människor
na. Gammalt folk veta ännu att berätta huru
som kvarnarna om nätterna till synes utan or
sak, kunde stanna, så det var stört omöjligt att
få dem igång igen innan det blev dager eller
man hade företagit vissa besvärjelser. Hade
man kvarnen i gång på lussenatten, slog det al
drig fel utan att den stannade. Mjölnaren och
hans mäldare kunde någon gång våga smyga
sig ned till hjulhuset, och vad de då tingo se
var av "lajjaste" slag: "Skam sjöiver" satt där
och höll fast vattenhjulet. - Nu för tiden, se
lan elektriciteten kommit nch gjort sitt intåg,
vågar sig, som väl är, inte något sådant gammalt
trolltyg in varken i kvarnar eller annorstädes.
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Karl Johansson, Knutse, Hudene, ("Knttsten" gemenligen kallad) i sin gamla kvarn. Kvar
nen är sedan ett ;'O-tal år nedriven. Ett elektriskt kraftverk har istället uppförts vid det

gamla kvarnfallet i Nossan.
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Limporna gräddas. Grimstorp, Hudene.

Julbaket
Sist bland det egentliga julstöket kom jul

baket. I ett välmående hem skulle "sättas till"

deg av minst en tunna rågmjöL Först bakades
"blannbrö" med tillsats av havremjöl, därpå
gräddades "sektebrö" och "vörtabrö" samt till
sist "leva" och limpor. Det grövre brödet häng
des på spett i "flaken" och det finare lades på
stänger. Av julbaket skulle "såaikaka" gömmas
till våren, då den åts första dagen såningsarbetet
tog sin början.
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------------

Julljusen stöpas

Grimstorp, Hudene.

Före fotogenens tid stodo talgljusen och
"töresteQkera" för "upplysningen" ute i bygder
na.

Dd älr ingen svår konst att stöpa ljus på det
gammaLdags sättet, om någon skulle förs·öka sig
därpå. Först skaffar man sig oblekt, tvinnat ljus
vekegarn och några bIo talg. T algen smältes
ach hälles i stöpkaret, som kan bestå aven
~ammal kärna, som först till fyra femtedelar bli
vit : y Ud med kokhett vatten. Däri doppas så
speta efter speta med påknutna vekar i bestämd
ordning, varefter .de hängas upp för att kallna
eller torka. Och så fortsättes dappandet, vil-

ket får ske rätt hastigt, ända till dess ljusen
fått lagom tjocklek. Under tiden får ~algen hål
las lagom varm med kokhett vatten. Blir talgen
för het fastnar ingenting på ljuset, och blir den
för kall, blir ljuset för ojämt. De sista ljusen,
som stöpas för att all talgen i stöpkaret skall
gå åt, bliva smala och kallas för "penar".

Förr i tiden var ljusstöpningen ett viktigt
arbete, som skulle ske åtminstone en gång om
året, vanligen på hösten efter det slakten ägt
rum. På många håll har det nu för tiden blivit
modernt med hemstöpta ljus, åtminstone vid
mera högtidliga tillfällen.
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Julhalm på golvet med "Julbocken" i förgrunden. Karl Fredikssons gamla stuga
Mellorngården, Hudene. (Se även bildern:x på sid. 30.)

Julhalm
Julhalm br'eddes fordomdags på golven i så

väl hemmen som kyrkorna. Seden höll sig kvar
på mångla håll ända fram mot 1850-talet, i hem
men flerstädes ännu längre. "Emedan den gam
la seden, att hava julhalm i kyrkan vid julda
rgens och nyårsdagens orttesånger kunde med
föra stor fara för eldsvåda, om ljusskare oför
varandes nedsläpptes i halmen, beslutade soc
kenmännen att för alltid nedlägga denna även
tyrliga sed", heter det i ett protokoll från en
sockenstämma i Hudene år 1820. I en annan
väsrtgötasocken, Alboga, beslutades 1823, att
"den halm som efter gammal sedvana jultiden
bredes över kyrkgolvet, bör där bliva kvarlig
gande till Midfastotiden, vilket är så mycket
mindre vådligt för eldsvåda, som kyrkan är av
lärgsen från varje eldstad och gudstjänst vid
ljus .aldrig uti den förrättas".

I jtclsöckna, d. v. s. dagarna mellan jul och
trettondedagen, var det julkalasens tid, då allt
gick muntert och livligt till i hemmen. Ungdo
men roade sig i julhalmen med mångahanda
lekar, i vilka den s. k. julbocken var en viktig
och framträdande figur.
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"Lu8segubba" uppifrån byn har varit och "hälsat på" i en gammal granngård i
Hudene.

Lu~se
Lusse firades fordom endast i västra Sverige,

där dagen näst julen var årets förnämsta hög
tid, till vilket allt arbete med mäld, bak och
brygd för julhö1gtiden borde vara undangjort.

Den tmditionella Lucia, en av hemmets kvinn
liga medlemmar, kom utklädd i all sin stass och
bjöd på "lussebete" i tidig morgonstund. Något
litet senare på morgonen kunde också "lusse
gubba" från granngårdarna uppenbara sig för
att bjuda på förtäring, som vanligen bestod av
brännvin med tilltugg. Det kunde t. o. m. hända
att djur fingo uppträda som Lucia. Professor
Martin P:son Nilsson berättar sålunda i sin bok
"Arets folkliga fester", att man i Vings socken i
Älvsborgs län skall ha lett en kviga en hel mil
på Lucianatten för att låta henne med en ljus
krona mellan hornen spela Lucia.

Enligt en gammal sägen skall en gång under
en stor hungersnöd helgonet Lucia ha uppen
barat sig på Vänern med ett av allehanda födo
ämnen fullastat skepp. Med detta seglade hon
sjön runt och delade med frikostig hand ut för
råd till de nödlidande. Enligt den allmänt kända
legenden, skaH Lucia ha varit ett helgon, som
ljöt martyrdöden i Syrakusa omkring år 304.
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Linodling o<?hlinberedning
För 60-70 år sedan odlades lin på så gott

som varje bondgård i Västergötland. Numera
förekommer inte linodlingen alls utom i enstaka
fall i Tiveden' och Sjuthäradsbygden, och där
inte ens på gammaldags sätt. Där någon liten
odling förekommer, blir det moderna linbered
ningsanstalter, som få sköta om hela procedu
ren. l\1an lämnar sin "hör" i utbyte mot "tagel"
eller redan spunnet lingarn, färdigt att sättas
upp i vävstolen.

Med den moderna spinneri- och vävnadsih
dustriens uppkomst blev det hemspunna lingar
net och de hemvävda linnevarorna alltför kost
bara och kanske också inte ansedda för att
vara så "fina" som de fa:brikstillverkade varor
na. En omsvängning därvidlag har emellertid
under de senaste årtiondena gjort sig gällande,
ty när det gäller att duka till fest, då kommer
det handvävda linnet åter till heders.

Förr i tiden surrade spinnrookarna och slam
rade vävstolarna vintern igenom, och det räk
nades som en hederssak för familjens kvinn
liga medlemmar, att före kyndelsmässan ha ett
visst antal tjog härvor lingarn färdiga och tidigt
på våren ha så och så många hundra alnar väv
liggande ute på blek. Det var icke blott all
mogekvinnorna, som sysselsatte sig med den
na hemindu:stri, utan även s. k. ståndspersoner
voro skickliga i spånad och vävnad. Kommi
nisterfrun Sara Sofia Wennergren i Lena invid
Alingsås tillerkändes år 1815 hushållningssäll
skapets "Agtning och Wälbehag" och fick mot
taga en silverfödäggaresked med passande in
skription för spinning och vävning. Lantbruks
akademien tilldelades henne två år senare sin
belöningsmedalj. Fru Wennergren tillverkade
årligen omkring 800 alnar linnevävnader av
olika slag med hjälp .av sina döttrar, av vilka
den äldsta år 1815 var endast 14 år ga~mal.

Redan tidigt på våren var det mor i gården
som bestämde, att "i år ska vi ha hörn (linet)
på Gillesängen, och innan far och drängen be
gynt med vårsådden, hade hon varit därute och
ritat ut ett stycke av åkern, som skulle sättas
av till "höraIann".

Den sommaren tog mor emellanåt sina spat
serturer ut till Gillesängen för att se huru linet
växte och frodades. Och var det så att gran
narnas linåkral' inte gingo till så bra som hen
nes, var det ett stort nÖje för henne att någon
gång få med sig dem ditut för att visa vilken
präktig linodling det fanns i Västergården.

Det vm ett ständigt pysslande med linlandet.
Ett par gånger på försommaren fick det lov att
rensas, så att intet ogräs stack upp och hindra
de växtligheten på linstånden.

De finaste tågorna erhölls om linet "röstes"
strax efter blomningen, men i allmänhet lät man
det stå tiUs det mognat, om inte annat så för
fröets skull. Efter "röstningen", d. v. s. linets
uppryckande med rötterna, bands det tiUsam
mans i små nekar, som uppsattes i travar. Se
dan linet torkat, kördes det in på logen för att
"repas", d. v. s. befrias från frökapslarna, på
särskilda repor. "Knöppla'.' eller "kneppla"
samlades tillhopa för att sedan lätt sönderma
las på en hemkvarn, då fröet frånskildes och
därefter rengjordes medels" dröftning" och
fläkt. Linhalmen utbreddes på en äng för "röt
ning", så att skävorna skulle bli sköriaoch lätta
att sönderbryta då "bråtningen" fram på hösten
skulle ske.

En vacker höstdag, då det var torrt och
varmt, var det livligare än arrmars i Västergår
den. Far hade tidigt på morgonen varit uppe
och forslat linhalmen till "bråtehåla" nere i
Kalvhagen och gjort upp eld i den för tOl1ken.
Själva bråtningen var kVLnnornaiSgöra, och de
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Linet "bråtasr' (skäktas), Grimstorp, Hudene.

hjälpte varandra i hela byalaget. "Bråtahjäl
pera" vara egenligen mycket efterlängtade, ty
då vankades det kalas ach så kunde man få
höra nyheter från "sju hela kyrksacknar". Det
kunde nog hända att någon manlig "spefugel"
kunde komma till bråtehåla medan bråtningen
pågick ach säga "Käkarna går fartare på frun
timren än på bråtera", men det tags inte illa
upp - man hade ju humor. Det fick lav att

Garnet "härvas". Bilden t. h.: "Varpning".
Grimstorp, Hudene.

vara en riktig pålitlig persQn, sam hade eld
ningen ach torkningen om händer, men det
kunde ändock hända att det vrktiga uppdraget
inte sköttes bättre än att hela det över bråthå
lan utbredda linet fattade e1d ach gick upp i
rök. Alltefter sam tarkningen över hålans sak
ta eld gick undan, tags en flack linhalm ach
bröts sönder under käkarna på de omkring h~
lan placerade verktygen, "bråtera" , varefter tå-
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Spinning av "tå"- och "blåna-garn. Spinnerskan t. v. har "tågorna" på en "torock" och kvinnan t. h.
spinner den på en "blånakrake" upplagda "blåna". -- I vävstolen (bilden t. h.J.

gorna vredos samman till "d'Ockor" eller
"bruer". Bråtningen var vanligtvis undanstö
kad på en dag, och dagen därpå skedde "klöf
ningen". Denna bestod däruti, att, sedan linet
ånyo to~kats Över hålans eld, en ny bearbet
ning skedde på "klöfta", på vilken tågorna yt
terligare befriades från skävor. "Klöfta" var
ett verktyg alldeles likt "bråta",endast med den
skillnaden att den var något mindre och finare
byggd. Den som efter höstens "bråtah jälper"
kunde uppvisa de flesta tjogen "bruer", var
den duktiga.ste kvinnan för det året i hela byn.

Efter någ'On tid skulle linet "häcklas", vil
ket skedde på så sätt att lindockorna rensades
på ett "häckleträ", varigenom blånor och tågor
ytterligare skildes åt. Av blånorna erhölls
"blånagam" för grövre vävnader, "bbggarn",
och av tågorna erhölls "tågarn", varav vävdes
finare vävnader, dräll, damast o. dyl.

Ja, så tillgick linberedningen i Sjuhäradsbyg
den. Ifråga om vissa detaljer kanske arbets
metoderna något varierade på 'Olika platser in
om landskapet. Uppe på Tiveden och en del
andra platser i östra delen av Skaraborgs län

Linbastu fr'. slutet av nOO-talet,Aboholm, Tived.
(Foto 1954l.

torkade man linet i särskilda torkhus, s. k.
"linbaster", men i övrigt var det ingen skill
nad. I boken "Västgötagårdar" , utgiven till
Skaraborgs läns hushållningssällskaps 125-års
jubileum 1932, skriver Sigurd Erixon: "Endast
i Vadsbo härad finnes numera timrade bastur
av annars ovanligt slag. Lingr'Opar äro säll
synta". Numera äro såväl "bastur" som 1in
gropar ("bråtahålor") mycket sällsynta.

En linbastu i Hönebo, Kyrkefalla, har av
museiintendent Aug. Carlsson beskrivits sålun
da:

Bastun låg litet avside.s från gården, på östra
sidan om "stora fädreven", mitt emot gamla
gårdssmedjan. Den var uppdelad i två rum, ett
yttre va!r helt öppet åt gaveln, troligen i avsikt
att därigenom bli kvitt det myckna dammet, då
man rengj'Orde linet. Där famns väggfasta bän
kar att sitta på för dem som skäktade. I det
inre rummet var jag aldrig inne. Nej då, förr
skulle sol och måne fått ramla ner än jag skulle
kunnat förmås beträda det rummet, där den le
de bastugubben hade sitt tillhåll. Jag var dock
åtta år när bastun revs 1882.

Man kunde inte arbeta vid eldsljus i bastun,
och man fick därför lov att stå i hårt under de
få ljusa timmarna på de korta höstdagarna.
Men det kunde även vara roliga dagar, ty myc
ket folk kom tillsammans i. s. k. "hjälp" för att
bråta och skäkta linet. Då berättades histo
rier och vändes ut och in på dagshändelserna.
Man kunde gott lita på att bastuns dagsnyhe
ter vora sanna. "Dä har 'nte lyst i rbastuskul'n
än", var ett gängse ordspråk, som vittnade om
att en nyhet inte var att lita på förrän den om
talats i bastun.

Bastun kunde även få tjäna som mötesplats
för ungdomarna. "Möt mej bakom bastuknu
ten", viskades nog ofta i örat på den utvalda.

Det skimmer av poesi, som vilade över "brå
tahjäJ""er" och spinnrockars surr under långa
vinterkvällar är förbi och torde aldrig åter
komma.
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Då man "/å i lanna" och tog upp potatisen .

.Potatisupptagning

Potatismalning
"Dä ä'la bäst att vi mal portätera, inna då blir

for kållt att söla i vattent", sade fruntimren
frampå höstsidan, och då var det för far i huset
ingen annan råd än att ge sig av till "boa" (red
skapsboden) för att leta reda på potatiskvar
nen. Denna var just ingen märkvärdigare in
rättning. "Kvarna" hade en av järnplåt med
utstansade tänder eller taggar försedd cylinder,
vilken drevs av ett större kugghjul, som i sin
tur drogs medels de å detsamma anbragta ve
varna. Potatisen lades först i stora baljor för
att någon dalg "stå å blöta". Sedan potatisen
blivit väl tvättad i flera omgångar vatten, lades
den ned i "petätekupa", varefter kvarnen drogs
i gång. "Revet", d. v. s. den rivna potatisen,
samlades i den under kvarnen anbragta kitteln
eller spannen. Efter slutad ma:lning silades
revet genom sikt eller såll, varigenom mjöl
substansen frånskildes och sjönk till botten.
Mjölet skulle därefter "röras upp" åtskilliga
gånger i rent vatten, och ju flera gånger detta

Potatisupptagning med hacka förr i tiden var
ett tidsödande arbete. Nu för tiden användes
i de flesta fall maskiner, och då kommer "po
tätera ur jola" på en enda dag is,tället för att
man förr fick "legiga i lanna" ett par veckor.
"Men dä ä gevet, att när man tar upp mä ma
skin så blir dä gränsalöst möcke potäter kvar
i jola. För tie år sin lejde ja mä en tocken ma
skin, men dä jar ja allTi om, för sen feck ja
gå å lerta ätter nolor i flere år, å ja har inte
hettat alla än". Så lät det då en humoristisk
bonde från Sjuhäradsbygden för en tid sedan
redogjorde för sina erfarenheter i potatisod
lingen.

skedde, ju finare blev mjölet. Sedan' fö,rst det
s. k. gråmjölet, som samlade s~g ovanpå, av
lägsnats, uppskrapades eller uppskars mjölet
och lades att torka. Efter torkningen skulle
mjölet "gnos" eller malas, vilket vanligen sked
de med en butelj.

Numera drives potatismjöltillverkningen me
ra fabriksmässigt vid modema stärkelsefabriker.
Det är endast vid få ställen, man nu för tiden
g'ör sig besvär med att på gamla tiders sätt
framställa det för hushållet så oumbärliga po
tatismjölet.

Det kanske inte är så många som vet att po
tatismjölet uppfanns av grevinnan Eva Ekeblad,
född De la Gardie, på Stola i Skaraborgs län.
Grevinnan blev för denna uppfinning 1748 in
vald som ledamot av Kungl. Vetenskapsaka
demien - den första och enda kvinnan i detta
lärda samfund ända fram till våra dagar, då
tvenne utländska kvinnor (Nobelpristagare) ve
derbrits samma utmärkelse.
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"Potätemaling."
Grimstorp, Hudene.

I bakgrunden "boa",
där spannmålen förvarades
i bingar och kar .

.::.

l\kn.ing i "spjälakärra" efter oxe
'v',,1roch höst höndes ännu i slutet av 1800

talet ute på fälten väldiga hajtanden på de stac
brs "åxaöka". Det var högljudda rop "hijt"
och "frä", 'som var kommandon för vikning
2t vänster eller höger, samt "tjo" eller "to", då
oxarna skulle manas öka eller sakta farten.

Oxen fick inte endast tjänstgöra som draga
re på åkern, utan han spändes även för "väg
Ilera", d. v. s. kärran och vagnen. Körslorna
bestod vanligen dock endast i hemforslandet
av gårdens grödor, varjämte även en och an
nan kvarnfärd kunde företagas.*

Då åkdonen för det mesta hade träaxlar och
voro tungkörda, stod de inte länge smörjning
utan jämrade och skrek värre. Det var ju ont

efter smörjningsmedel, som uteslutande bestod
av "ule", avfallsfett vid slakt, uppblandat med
tjära. I nödfall smorde man med färsk nötgöd
sel eller något annat "smurt", som kunde tysta
gnisslet på en gammall träaxlavagn. Uppför
liderna hade lasset snigdns fart, och det skrek
och pratade i de osmorda naven:" Kommer allti
dit, kommer allri dit, kommer aUri dit", eller
"hjälp mäk hjälp mäk, hjälp märk". En annan
kärra i sällskapet kunde då gnissla tiII svar:
"Var å en får frakta säk, var å en får frakta säk,
var å en får frakta säk". Men på hemvägen
och ned för liderna gick det lättare: "Nu har
ja vört dar, nu har ja vört dar, nu har ja vört
dar" eller "nu rer ja mä sjöIver, nu rer ja mä
sjöiver, nu rer ja mä sjöIver".

Karl Fredri7csson,
MeZZomg.,Hudene.
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Akern "krokas"

Karl Frediksson,
MeZlomg., Hudene.

"Axen" eller axen spelade fardan en star
roll i lantbrukets tjänst. Den trängdes så små
ningam undan av den raskare hästen, men det
är väl nu endast en tidsfråga, när även denne
blir ersatt med traktorn - vår tids maderne
dragare. Oxen, ja "så'na djur finns inte", säger
vår tids jordbrukareungdam.

Den s. k. "västgötakroken" är av samma typ
som återfinnes l bilder på hällristningar i Ba
huslän. Ursprungligen hör den hemma i Väs-

Hackelseskärning på skärkista
Skärkistan vm fardamdags ett primitivt red

skap, varpå halmen skars till hackelse. Hackel
set, sam utgjarde en mycket viktig del i krea
tursutfardringen, skars i regel av råghalm, s. k.
långhalm, sam annars var för styv eller hård att
tjäna till fader. Råghalmen blandades med en
del havrehalm 0'ch fick gå genom skärkistan för
att förvandlas till längre -eller kartare hackelse.
Detta lades sedan i "backar" eller kargar, fuk
tades med vatten ach överströddes med havre
mjö,l eller gröpe för att bliva mer begärligt för
kreaturen.

Hackelse- eller skärkistan bestad aven i båda
ändar öppen låda, som var fastsatt på fyra sta
diga ben. En lång skärkniv var fastsatt på kis
tans ställning, ach alltefter sam halmlackarna
framfördes för hand i kistan, avverkades de
samma med kniven till hackelse i kartare eller
längre stycken.

tergötland, varifrån den kam. 'till de andra väst
svenska landskapen, liksam ackså till Småland
i söder 0'ch till Narge i narr. Det är ju mycket
mäl1kligt ach. intressant, att denna typ. av krak
eller årder kunnat hålla sig kvar i landskapet
i amkring 3,000 år.. Annu kan man nämligen
få se en ach annan lantbrukare i skagstrak
tema använda sig av detta ålderdamliga jard
bruksredskap. - Häradssigillen från 1500-talet
i Väne, Kåkinds, Vilske ach Vadsba upptager
bilder av krak.

Senare infördes s. k. hackiJsemaskiner, i vilka
halmen medds reHlade rullar frammatades auta
matiskt i önskade längder. Skärkistan, sam sy
nes på nedanstående bild, är för längesedan för
svunnen, medan hackelsemaskinen ännu får
tjänstgöra på många av skagsbygdernas mindre
gårdar.
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Bysmeden

Linus Nilsson
("Abackarn" ),

Abaeken, Hudene,
i sin smedja.

Bysmedsl1antverket, sådant det bedrevs i den
gamla tiden, är ett yrke som nästan har för
svunnit. Där nu en smedja finnes i städerna
- på landsbygden är de lätt räknade - är den
moderniserad med alla slag av maskiner, och
detta har gjort det omöjligt för de små yrkes
utövarna att driva rörelsen på det gautia hant
verksmässiga sättet. Man kan ju oftast köpa
ett nytt redskap lika billigt som det bleve att
låta reparera det gamla.

"Men di gamle smeera, di va säkra", påstås
det, och det berättas om både den ene och den
andre smeden, "som kunde sätta egg på en lie,

så att grässtråa datt (föll) som för den var
ste rakekniv".

Kind-och Marksmederna var redan på 1500
talet beromda :för sin yrkesskicklighet. De in
förskrevs till Stockholm av såväl Gustav Vasa
som andra rikshushållare. Enligt Nils Huf
wedsson Dahl var även innevånarna i As härad
"til smide wel fallne och benägne, så att man
där haft prof af rakokniv, bysspipa och uhr".
Smederna från Vedenls härad var likaså fram
stående yrkesmän: "The äro när sit städ och
W1achtapå sina smido", och "the tyckas aldra
bäst hafva behållit smidkonsten efter Odin,
som then skall hafva i Sverige upfunnit".
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August Brogren

Smeden August Brogren, Upplo, Magra, som den
3/11 1956 fyllde 97 år, har ända till för ett par år
sedan varit i daglig verksamhet i sin smedja. Bilden
togs hösten 1949, str'ax före 90-årsdagen.

T. h. Brogrens smedja.
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Kolmila på krono
parken Edsmären.
(Foto omkr. 1910.)

Kolning i milor föriekom fordom allmänt i
VäiStergötlands skogsbygder. Det behövdes
mycket kol till framställning av järn och stål,
men sedan andra smältningsmetoder kommit till
användning minskades efterfrågan på träkol
och därmed även behovet av milor. Under
kristiden kom visserligen kolningen åter till he
ders för framställning av bränsle till s. k. gen
gas för bilar, men detta har alldeles upphört.
N umera förekommer ingen kolning utom på
någon enstaka plats uppe i Tiveden, där kolare
sedan århundraden förekommit såsom särskild
yrkesgrupp.

Kolmilor
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Kolarkoja på kronoparken Edsmären.
Omkring år 1910 hade två personer från
Finnerödja anställning som kolare på
kronoparken och bodde då i denna r?ja.



Repet "lägges". Henrik Svensson ?ned son, Stenunga Arnbjörnsgården, Hudene.

Repslagning Det slag av repslageri, som fordomdags ut
fördes på landsbygden, räknade väl knappast
sina utövare från det hedervärda repslageriäm
betets skrå i städerna. Bland allmogen fanns
det händiga män, som "slo" såväl sina egna som
grannarnas rep, och att 'en sådan "mäster" kom
att få heta repslagare, var precis inte i samma
yrkese:genskap som t. ex. skräddare eller sko
makare. Det fordrades heller ingen större konst
till att "slå" eUer "lägga" rep, blott man hade
det ingalunda konstmässiga "repatut". Men nog
kunde det hända, att de rep som "Rulten" "lae"
hölla dubbelt så länge som de, vilka "Katten"
snodde ihop, fastän materialet kunde vara det
samma. Repen gjordes för det mesta av nöt
och svinihår samt någon gång av hampa och
sämre lin.
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Lidborg, Nyboslätt', 'Hudene.

De gamla träskomClJkar~astid är' förbi. Det
anses nämligen nu för tiden icke fint nog att gå
klädd i träskor. Annat var det fÖH i världen
- åtminstone' på landet - då ,både hene och
dräng, matmor och piga} begagnade sig av så
dana "fotfodral"., Då trätofflorna och de s. k.
skånska träskorna med l~der och stoppning över
vristerna allmänt kommo i bruk för, ett 50-tal år

Träskomakeri

sedan, ansåg sig en dräng vara särdeles prydlig
och fin med sådana "plagg" på fötterna. Han
spände benen ungefär lika stolt som de unga da
mer, som i våra dagar klampar omkring med
mera moderna trätofflor. ~räskon slängdes un
dan och fick dåligt anseende. "Jag värderar däk
inte för mer än min gamle sprockne träsko", var
ett av de allra värsta skällsord som fanns att
tillgå, då pojkarna vid slagsmål och trätor rik
tigt ville värdesätta varandra.

Bilden visar en av de gamla yrkes
männen vid sin "träskomärr" ute på vedbacken.
Sedan ett hål i träskoäimnet tagits upp Imed
"navern", arbetades vidare med "röseha" till
dess ihåligheten blev lagom stor fö'r foten. Att
träskon icke bJev av bästa passform säger sig
självt. Sist skräddes och täljdes träskon till det
yttre i mer eller mindre eleganta former. En
gammal träskomakare, som ägde en gård ute på
landet med namnet Huvudet, berättade efter det
han flytbt in till staden: "Dä va på den tia då
ja sto på Huvet (Huvudet) å gjorde attan par
träsko om da'n." Då priset på träskor den ti
den var 35-45 öre paret, blev det ju en inga
lunda föraktlig dagsinkomst.
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övre bildraden: Bankes stuga i Hornborga. Stuga vi.d Sörgården, Gökhem. Andra bildraden: Ryggås

stugor p4 Asle tå. Tredje bildraden: "LeskeLa" stuga på Edsveden. "Dura-Majas" stuga.

"MOllument över svensk fattigdom"
Fattigdom och förnöjsamhet ha svårt att föl

jas åt, åtmrnstone nu för tiden. "Den gamla
goda tiden" talar man ju så ofta om, men att
den i många fall var bedrövlig, det är då sant
och visst. Nutidens människor känner inte till
vad fattigdom ville säga så där för en hundra
år tillbaka, liksom många heller inte värdesät
ter nutidens lalla sociala förmåner. Oförnöj
samheten är snarare större nu än i gamla tider
- det är det stora felet i all den sociala välfär
den.

Man kan v'erkligen många gånger undra
över hur det var möjligt för de gamla back-

stugusittarna att draga sig fram. Det såg emel
lertid ut som om de varåJ nöjda med sin lott,
oaktat all nöd och alla försakelser. Då den
nya tiden kom och man ville ha de gamla grå
stugornas folk över till de nya, fina ålderdoms
hemmen, då nekade många att lämna sina fall
färdiga stugor. Vad gamlingarna levde av är
svårt att förstå, även om de då och då fingo
någon kaka brpq av välsinnade grannar. "Har
en bara lite vassle, ena gruta å så kan könsta,
så kan en få mö gor mat", sa Långehansa Tilda.
Det uttrycket ger belägg för att det åtminstone
inte saknades humor.
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Första raden: Västorpaskräddarens stuga, Floby. Stuga vid Källeg., Marka. Andra raden: "Daska
Stinas" stuga, Larv. Stuga vid kyrkan i örsås.

Ryggåsstuga i Broddetorp.

N u är de gamla stugorna minnen blott.
Många av dem ha blivit ved under värmepan
nor. Västgöta-Bengtsson har berät,tat, att han
under kristiden många gånger fick brev från
personer ute i bygderna med meddelande om att
en värdefull byggnad - den sista i sitt slag
på orten -. skulle rivas. Breven slutade i de
flesta fall sålunda: "Kom hit och hjälp oss att
rädda stugan 1" Då V.-B. kom till ort och stäl
le och framhöll värdet av den gamla byggnaden
och önskvärdheten av att den skulle bevaras
som ett kulturminne från forna tider, fick Ilan
till svar: "N å, köp stöva då, vett ja!" Därtill
kunde han ju inte svara annat än: "Jag kan ju
inte köpa alla gamla stuver". Stugorna gingo
i de flesta fall till bränsle.

Stuga på Ledsbacken i Ljur.

G. Bruzewits skrev i en reseberättelse 1862:
"Nästan i varenda by i Västergö,tland ser

man ett antal urgamla hus under torvtak, som
äro byggda av tjocka ekplankor, som äro en
aln breda. Bryter man bort ytan så finnes friskt
trä därunder. I huset finnes i regel blott en
ryggåsstuga i vilken en munter stockeld flam
mar i den stora spiseln och erbjud·er detta en
rätt originell anblick."

Ar 1869 berättade G. Djurklou efter en resa
i Västergö.tland:

"Flerstädes funnas gamla ryggåsstugor med
högre tornlika s. k. häbbaren vid ömse gavlar.
- - - Av denna form äro de .flesta i Mark be
hå'1lna äldre bondstugor. En sådan på Tostared
Stam besöktes dagen efter midsommar då hon

24 -



FarbTor Johannes studerar Böckernas bok.

till följd av högtiden var i sin fulla prydnad
och det inre med sin bonad, sitt högsäte,
sina med färgade pappersblommor girade
'hankler', putsade sängskåp och blanka nysku
rade kärl, från stopet på hyllan till grytan vid
spisen, vi,ttnade om renlighet och ordnings
sinne hos det raska och vaökra hjonelag, som
bebodde densamma, redbarhet och förnöjsam
het."

Annu i början av vårt århundrade fanns det
många originella ryggåsstugor överallt i land
skapet. En och annan av dem har väl hamnat

på något friluftsmuseum, men därmed äro de
också borta ur sin naturliga miljö. På en pla,ts
finnes dock en rätt stor bebyggelse av gamla
stugor kvar som "ett monument öiVer svensk
fattigdom", nämligen på "Asie tå" i Skaraborgs
län.

En ryggåsstuga, som ådrog sig stor uppmärk
samhet i början av 1900-talet var Västtorpa
skräddarens stuga invid stora landsvägen mel
lan Snipebro och Floby. På det torvtäckta taket
fanns den ypperligaste vegetation, vartill knap
past den omkring stugan liggande åkern kunde
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Sammanbyggda
ryggåsstugor i
IVIeZlby, Hajom.

Interiör av ryggåsstuga
i MeZlby, Hajom.
Observera takfönstret!

uppvisa motstycke. De båda små fönsterkar
marna vora vitlimmade, och vid ena ändan av
stugan fanns ett skjul med väggar av kullersten.
Stugan beboddes aven skräddare, inte vidare
skicklig i sitt yrke, sades det, men han var så
mycket mera originell. Skräddaren, som ärvt
stugan efter sina färäldrar, var så folkskygg, att
han alltid hade dörren stängd, och det var högst
'Ogärna han öppnade ens för besökande kunder.
Stugan lär ha blivit nedriven omkring år 1910.

Nymans ryggåsstuga vid Välan iHällestad
finnes ännu i behåll i restaurerat skick. Den be
boddes i början av 1900-talet aven omkring 80
årig gårdfarihandlande, Anders Nyman, som
vandrat vida omkring med påse på rygg och
ännu på ålderdomen drev litet handel med di
verse småsaker.

Ej långt från Nymans låg Dura-Majas rygg
åsstuga, som blev nedriven före 1910. Måtten
på stugan voro : på knut 90 cm., från marken
upp till ryggåsen 176 cm., bredden c:a 3 m. 'Och
länlgden 5% meter, förstugan inräknad. Då

Dura-Maja åtnjutit fattigunderstöd, sålde kom
munen efter hennes död stugan för 12 kronor.

En gammal ryggåsstuga på torpet Kroken vid
Skölvene prästgård hade först stått i Hovs soc
ken innan den flyttades av "Anders i Kroken"
för att sedan av hanom bebos i ett 70-tal år.
Gubben Anders dog 1921, 'Och strax efter blev
stugan nedriven. Anders hade börjat som vall
pojk och blev sedan torpare under prästgården
- en tjänst som han innehade under inte mind
re än sju kyrkoherdars tid.

På tarpet Ledsbacken under en ,gård på den
gamla skogstrakten Edsveden bodde gamle J0
hannes, "Leskel" gemenligen kallad efter tarpet.
Sedan Leskel avlidit omkring 1910 blev hans
stuga nedriven på 1920-talet. En och annan his
taria om gamle Leskel berättas ännu i dag. En
gång kom han in i en handelsbod 'Ochfrågade
efter ö,verblivet savel, som han önskade få köpa
till billigare pris. "Varför inte köpa det som är
prima? Johannes, sam är rika karIn, behöver
väl inte hålla så hårt på styvrarna", sade hand-
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Torparfar vid
huggkubben

Anders Larsson, Nybroslätt, Hudene.

laren. Leskel blev inte svaret skyldig: "Sulle ja
vara riker, ja som varit arlir i all mi ti å allri
gjort så mö som en enda konkurs." Det hör
till historien, att handelsmannen gjort konkurs
på konkurs och på så sätt tjänat sig rik.

Hornborga har varit ganska rik på ryggås
stugor. Härifrån fick Skansen redan på 1890
talet Sjödaistugan eller Hornborgastugan, som
den på sin nya plats kallas. Skara friluftsmuse
um har också en Hornborgastuga. Bankes stuga
är den enda, som finnes kvar på sin ursprung
liga plats, och den användes nu som hembygds
museum. Stugans forne ägare, en soldat vid
namn Bank, var med i dansk-tyska kriget 1848.
En dag kom en kunglig dam till soldaternas för
läggningsplats. Hon slog sig i samspråk med
soldaterna och talade även med Bank, vilken
hon frågade: "Har De nogen kon e?" (Har Ni
någon hustru?) Bank, som missförstod henne
och trodde att det var fråga om kon, svarade:
"Tae, men ho är krokhornter." Historien blev
känd i Banks hemort, och hustrun fick sedan
aldrig heta annat än "Den krakhornta".

Arv. Aug. Afzelius har i sina efterlämnade
skrifter berättat om sitt barndomshem i Horn
borga:

"Vardagsstugan med sitt höga ryggåstak och
sina fasta bänkar kring rummet hade mycken
hkhet med de ritningar, som i isländska sago
böcker framställa de forna nordmännens gäst
salar, och farfar yttrade ofta sitt misshag med
den nya tidens byggnadssätt med låga pandade
tak: 'De liksom tynga på mitt huvud och kunna
aldrig vara rätt sunda för hälsan; under de höga
taken växte forntidens gossar upp till friska och
resliga män'."

Den gamla av Afzelius omnämnda stugan
fanns kvar ännu i slutet av 1840-talet. Enligt
en beskrivning av F. Berggren var stugan till
omkr. två alnars djup nedgrävd i jorden, så att
man på en trappa av sten kom ned i förstugan.
Själva dagligstugan var stor och rymlig, fönst
ren vora i jämnhöjd med gårdsplanen, och den
väldiga spishärden, försedd med tvenne avsat
ser, upptog nästan en tredjedel av rummet. Det
var vid den nedre avsatsen, som bestod aven
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någorlunda slät stenhäll i halvcirkelform, som
Afzelius lärde sig skriva med träkol och det var
här han under långa vinterkvällar vid den spra
kande brasan hörde de många underliga sägner
na och historierna berättas.

Huru stugan var inredd har Afzelius. berättat:
"På bänken, som gick utefter väggen mot

trädgården, hade husfadern sitt högsäte vid ett
bord, som stod vid fönstret, mitt emot honom
husmodern, och stående mitt emellan dem fram
för bard et deltag jag i deras måltider. I bords
lådan låga tvenne träskedar, den ena av ålder
svart och glänsande som ebenholts, det var
farfars; den andra vit och slät, gjord av enträ,
det var min. Silverskedar funnas nog i huset,
men de förvarades tillika med andra dyrbar
heter" i det stara ekskåpet, som prydde gästsalen .

För ett par år sedan enhön jag från J. T. Lars
son, född 1875, ett brev av följande lydelse:

"I Leksbergs socken, närmast bestämt där
kungsgården Marieholms skogspark slutar (en
röd villa är på senare tid uppförd där) stod i
mm ungdom en ryggåsstuga. Det var min far
mor som bebadde den, och under barnaåldern
sprang jag ofta dit. Ibland fick ja1g ligga hos
farmor över natt. Mitt föräldrahem låg bara ett
stenkast därifrån; det finns för resten kvar än
fastän i renoverat skick.

Jag har alltid undrat varför farfar och farmor
kallades "Lears", men har på senare tid fått
veta det. Innan järnvägarna kom måste ana tra
fikanter anlita landsvägarna, och på den tiden
fanns det grindar även på kungslandsvägen eller
riksvägen. På gammalsvenska hette det inte
grind utan l e eller l e d. Då pastskjutsen lik
som alla andra farande hade brått även på den
tiden, så var det alltid någon i närheten av grin
den eller let boende person som fick öppna ach
stänga. Alla personer hade binamn, och det var
helt naturligt att de som bodde i stugan vid
grinden fick heta "Lears". Om ifrågavarande le
fanns under mina farföräldrars tid, och om
namnet gått från generation till generation, vet

"Skomakare-Fridas," stuga, Bergstena.
T. v. "Krok-Andersa" stuga, Skölvene.

jag inte. Stugan såldes efter min farmors död
för 25 kr. och upphöggs till ved. Min far talade
om, att i hans barndom stod vargarna och titta
de in genom den lilla fönsterrutan på stugan.
Det var ett stort fönster på gaveln och ett litet
på sidan, såsom på alla andra ryggåsstugor."

Den samling av gamla ryggåsstugor, som här
återgivas i de för amkring 40 år sedan tagna
bilderna, äro inga "restaurerade" eller flyttade
stugor. De ha alla en levande, ursprunglig natur
omkring sig, ach där bodde gamla människor
med små anspråk på livet. Det är stor skillnad
på en flyttad "hembygdsstuga" mot vad den
var i ursprunglig miljö, där den så att säga var
fylld av livets röster.

Ryggåsstugans anor gå mycket långt tillbaka
i tiden. Av beskrivningar i gamla urkunder att
döma, synes byggnadssättet i äldsta tider varit
enahanda i hela Norden, ach det bibehöll sig
med mycket små förändringar under århundra
den. Ryggåsstugan, som under äldre tider var
den vanliga formen av boningshus för allmo
gen, har ju bibehållit sig tämligen lika ända till
vår tid. Under 1600-talet erhöll ryggåsstugan
oftast ett undertak, till en början av bruten
form, s. k. "trejungstak", sedan av platt form.

Den gamla Västgötalagen upptager under be
nämningen b o n i n g s h u s: visthus, sädesbod
och savrum, samt som u t h u s: lada och fähus,
således fem byggnader. I gamla sagor omtalas
också en särskild f r u s t u g a, som innehades
av hÖ1vdingars och ansedda mäns fruar. Dessa
hus vara högre än de vanliga ryggåsstugorna
Gch försedda med s. k. höganloft, sam på alla
sidar gick utöver den nedre delen. Namnet på
dylika byggnader varierade alltefter deras an
vändning: fatbur, härbre, jungfrubur och högan
lofts bur o. s. v. Till de båda sistnämnda slagen
förlägga som bekant medeltidens sånger och
sagor sina berättelser om sköna jungfrur och
bålda riddersmän.
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"Vall-Andreasa" stuga, Haraberget, Herrljunga. Nedtill: Ex- och interiörer
av Nyrnans stuga, Hällestad.
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Den här återgivna bilden med rumsinteriören
är från en gammal stuga på MeUomgården i
Hudene. Stugan, som på 1920-talet blev flyt
tad till Bitterha för att bli hembygdsmuseum,
ägdes aven gammal spelman, Karl Fredriksson,
som ända in i vårt århundrades början höll på
den gamla seden att breda julhalm på golvet.

Bilden t. h.: Stuga från Rackeby efter teckning av
P. A. Save (Ny Illustrerad Tidning 1874). I likhet
med ryggåsstugan i Mellby, Hajom, har stugan tak
fönster och därtill sekundärt väggfönster.

Gamla stugan i Mellomg., Hudene, (övre bil
den). "Skiftesladugård" på Mellomg., Hudene,
nedriven på 19'20-talet.
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Ryggåsstuga i Uvered efter en teckning 1847
av stadsarkitekten i Göteborg H. J. Ström
berg.



Ryggåsstugor (den t. v. Klockarebolet) i Fristad.

Klockarebolet i Odensåker. Byggnaderna från nOD-talet.

Väder
kvarnar

Dessa tre väderkvar
nar hör till det Stora
Mellby "som går".

I och med den elektriska kraftens tillgodo
görande för industriellt bruk försvunno de gam
da väderkvarnarna och landskapet blev därmed
fattigare på ett våckert och pittoreskt inslag i
bebyggelsen. En och annan av kvarnarna har

fått en fristad i våra friluftsmuseer, och här
O'ch där står någon vinglös eller vingbruten
kvarn ännu kvar, en och annan har ändrats om
och fått elektrisk kraft istället för att drivas
av de mera nyckfulla vindarna.
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Då Linne den 23 juni 1746 reste mellan Lid
köping och Läckö gjorde han följande iakt
tagelse: "Wäderqw,arnar stodo vid de mäste
gårdar, deras fat war ett litet trähus, på hw:ilket
sjelfwa qwarnen war byggd". Dessa av Linne
omnämnda väderkvarnar voro s. k. "holkkvar
n<1r", av vilka finnas avbildningar i bl. a. Kalms
resa och Erik Dahlbergs Suecia. Dahlberg har
teckningar av väderkvarnar i Göteborg, Lidkö
ping, Falköping, Axvall, Vänersborg och Bor
ås. Vikens kvarn vid Falköping, som lär vara
den på V;:<hlbergs teckning synliga, stod kvar
ända till år 1916. Främmestadskvarnen på Skan
sen i Stockholm, Sönekvarnen i Skara frilufts
museum och Lisebergskvarnen i Göteborg äro
också av holktyp. I Stora Mellby finnas ännu
ett par sådana väderkvarnar kvar på sina ur
sprungliga platser, den ena väl underhållen av
ortens hembygdsförening medan den andra
står i fallfärdigt skick.

Torsten Lenk skrev i Turistför. årsskrift 1924:
"Liksom Öland har sina väderkvarnar av sam
ma typ som de skånska stabbamöllorna, och
hela västkusten uppåt Bohuslän livas av 'hol
ländarna', som stodo i rader i byarnas 'Omedel
bara närhet och som i hög grad bidraga till de
ras pittoreska utseende. Då ha fått sitt namn
av den urholkade trädstam, i vilken den långa
axeln rörde sig, som förmedlade vingarnas rö
relse till överstenen. Själva kvarnhuset är fyr
kantigt eller l'ektangulärt - det senare tycks
vam av yngre datum - och ovanpå detta en
hög, lådliknande påbyggnad, som är rörlig och
innehåller holk, kronihjul och lykta. Denna
påbyggnad bär vingarna".

I Hjorts beskrivning över Bjärke härad upp
gives: "I Geneved och även i Stora Mellby
funnas hundratals väderkvarnar snart sagt en
för varje gård och liknande Torpadalen i viss
mål Alfvaren på Öland". - Utöver de två

De två bilderna längst
t. v. visar väder/war·
nen i Fåglum med 25
års mellanrum. T. h.:
Väderkvarnen i Laske
Vedum.

förut nämnda holkkvarnarna i Stora Mellby
finnas där nu endast två andra av typen "hol
ländare" kvar. Den ena är omändrad för elek
trisk drift och den andra står i fallfärdigt
skick.

Bland andra väderkvarnar finnes en kvar i
Fåglum, men även den synes snart höra till
det förgångna. På de båda här återgivna bil
derna - den ena tagen år 1927 och den andra
år 1951 - kan man få en föreställning om hur
kvarnen förfalht på ett 20-tal år. På en höjd
vid korsningen av vägarna från Nossebrooch
Lekåsa har kvarnen ett utmärkt läge och där
borde den också få stå kvar i ursprunglig miljö.
Här skulle en hembygdsförening få en uppgift
att fylla genom att åt orten rädda detta gamla
kulturhistoriska byggnadsminne.

Enligt en notis i en skaraborgstidning 1949
finnes en gammal väderkvarn på Riddargården
i Sunnersberg. ''Trappan upp till malstenama
är nött och urholkad efter 70 års spring, ty
så gammal är 'kvarnen. Ägaren, Johannes Jons
son, älskar den gamla kvarnen, som byggts av
hans far, och så länge Jonssan lever kommer
den nog inte att raseras.

Omkring en halv mil norr om Lidköping lig
ger invid Läckövägen den s. ,k. "Kaffekvarnen".
Gustaf FaJbiansson flyttade kvarnen från T 01
sjö i Sunnersberg och inredde den år 1932 till
kaffeservering. Kvarnen, sam är omkr. 150 år
~ammaL stod ursprungligen i Lidköping, där
den gick under namnet "Adams kvarn".

"Lundahls Augusta", en väderkvarn av hol
ländsk typ, flyttades på 1870-talet från var
bergstrakten till Falköping. Då kvarnen 1918
elektrifierades togs vingarna ned. Kvarnen
inköptes sedan av Falköping Hantverks- 'Och
Industriförening, som haft planer på att i den
kulturhistoriska byggnaden låta inreda lokaler
för en restaurang.
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