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Efterlysning !
Redaktionen för denna tidning efterlyser nya förmågor för att förstärka för framtiden.
Nya idéer och tankar är nödvändiga för en fortsatt
framgång för vår medlemstidning.
Hör av er till Morgan 0733-163773 eller Stig
0730-570501 om ni är intresserade.
Välkomna!
Red.

Redaktören har ordet!

GOTT NYTT ÅR!
önskar jag mina läsare av denna spalt.
Hoppas att 2017 blir ett lugnare år med fred i
omvärlden.

Du som bor längre bort får givetvis den på posten.
Det ombesörjer Stig och Gunn Karlsson.
Att vi numera har ändrat utseendet på tidningen
och även färg på en del sidor har blivit mycket
uppskattat. Så vi fortsätter så.

Det blev en grön jul med flera plusgrader. Precis
som det varit under hela hösten. Men i skrivande
stund visar termometern flera minusgrader och ett
litet snötäcke täcker marken och lyser upp. Vädret
kan människan ännu inte rå på som tur är.

Stort tack till er som medverkat i detta nummer.
Det var trevligt att läsa och ämnena är verkligen
varierande. Precis som det skall vara.

Nytt år innebär som vanligt att Körsbärsblomman
kommer att delas ut till samtliga hushålll i
Eggby, Istrum och Öglunda. Ta chansen och kom
med i vår trevliga förening.
I avgiften ingår 4 nummer av tidningen.

Men nu är det så att vi blir aldrig nöjda utan
vill ha mer.
Må gott!
Önskar redaktör Hjördis

I denna kan ni läsa om kommande aktiviteter i
föreningen dessutom intressanta artiklar av olika
författare och ämnen samt Hänt på bôgda, så att
ni är uppdaterade över vad som hänt.
Under det gångna året hade Hembygdsföreningen
490 medlemmar. Kanske kan vi i år passera 500strecket.
Läste igenom medlemsförteckningen och fann att
föreningen har medlemmar inte bara i närområdet
utan även i Bollnäs, huvudstaden, Sundbyberg,
Göteborg, Halland och hör och häpna i Danmark.
Och många, många fler orter.
Kul tycker jag.
Vi är några i redaktionen som delar ut tidningen
i de tre socknarna och delvis i Skara. I fortsättningen får jag hjälp av Lotta och Rolf Kvarndal
att köra runt i Istrum och min del av Eggby. Det
var fint av dem att ställa upp.
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Årsmöte

Två av bygdens årsmöten äger rum i Vallegården
söndagen den 5 mars kl. 14.30
Förhandling 1: Bygdegårdsföreningen
Mellan förhandlingarna kommer:
"En söt historia" - om kaffet och fikats utveckling.
Christina Ström, redaktör för Mimers Brunn, kåserar.
Därefter kaffe med 7 sorters kakor.

Förhandling 2: Hembygdsföreningen
Hjördis Lundberg visar sin utställning av olika artiklar
som hon producerat under årens lopp i Skara Tidning
bl.a. vinjetten VALLEHANDA.

Välkommen till korta förhandlingar och tid för trevlig samvaro.
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Kallelse till årsmöte
Eggby - Istrum - Öglunda hembygdsförening
Söndagen den 5 mars 2017 kl. 14.30 i Vallegården

Dagordning:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
3. Val av två justeringsmän.
4. Uppläsning av protokoll från ordinarie möte.
5. Styrelseberättelse.
6. Revisionsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet.
8. Val av ordförande för ett år.
9. Val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa.
10. Val av revisorer och ersättare för dessa.
11. Val av ledamöter i valberedningen samt en av dem sammankallande.
12. Beslut om årsavgiftens storlek.
13. Förslag och motioner.
14. Övriga frågor.
Valberedningens förslag:
Ordförande för ett år: Morgan Johansson
Ordinarie ledamöter:

Suppleanter:

Eggby: Therese Jonsson (omval)

Bengt Hornebrant (omval)

Istrum: Marianne Bergman (omval)

Lotta Kvarndal (omval)

Öglunda: Marie-Christine Persson (omval)

Gunilla Ekholm (fyllnadsval)

Revisorer: Emelie Jonsson och Carl Versland

Kjell Hideström (ersättare)

Ordförande och sekreterare för mötet; Rolf Kvarndal och Ebon Lundgren.
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Flämslätt stifts och kursgård - mötesplatsen i Valle.
Av Jörgen Röllgårdh, präst på Flämslätt
Mötesplats för alla
Det är en fredag i september och jag har varit präst
på Flämslätt i en hel vecka. Som på alla nya arbeten
är det många nya intryck och en känsla av lätt förvirring. Jag har visserligen varit på Flämslätt många
gånger förr. Det är min stiftsgård. Det har varit konfirmandläger, prästkurser, andra kurser och samlingar för internationellt arbete.

Om någon frågar mig hur det är att vara på Flämslätt
svarar jag med att berätta om en fredag i september.
När detta skrivs är det snart jul och erfarenheten av
att Flämslätt är en mötesplats för alla har blivit ännu
tydligare. Jag hörde någon säga att Flämslätt är hela
stiftets församlingshem.
Jag tror att de flesta av våra stiftsgårdar runt om i
Sverige är sådana mötesplatser. Många gårdar köptes
eller byggdes för att vara lägergårdar för barn, ungdomar och konfirmander. Några är fortfarande enbart
lägergårdar, men flesta har byggts om och till och är
idag moderna konferensanläggningar. Denna kombination av konfirmandläger och konferenser för
företag är förmodligen
unik.

På ett sätt vet jag hur det fungerar, eller åtminstone
trodde att jag visste. Men efter en vecka förstår jag
att Flämslätt verkligen är mötesplatsen i Vallebygden. Just denna fredag i september är gräsmattan
fylld med barn från Skara som är på lägerskola.

Mikael Andersson, vår
kock, säger som svar på
frågan vad som är speciellt med Flämslätt just
detta: Mångfalden av
gäster.
Jag tror vi behöver
värna dessa platser där
människor i alla åldrar
och från alla grupper i
samhället möts. Det
sker något med oss när
vi träffar människor vi
inte brukar träffa, vi
får tänka till och se
världen och tillvaron
ur ett annat perspektiv.
Familjefocus - Sommarläger med grupper från Norge Foto: Carla Karlsson
Möteplats med insidan
Förutom att vara en mötesplats för alla, så är det speciella med stiftsgårdar och Flämslätt att det finns en
kyrka. På ett sätt självklart att Svenska kyrkans
stiftsgård har en kyrka, men eftersom Flämslätt också är en modern konferensanläggning väcks frågan
om vad kyrkan och kyrkans budskap betyder på en
sådan plats. Många gäster på gården säger: ”Det
finns en slags ro och stillhet som inte finns på
andra platser".

Samtidigt är det företag som är på konferens. På
eftermiddagen börjar bastubor och trumpeter bäras
in. Det är kulturskolor i Skaraborg som har läger för
brassmusiker.
I restaurangen dukas det till middag för den delegation från Sydafrika som är på besök. Biskop Phemba
Buthelezi tillsammans med medarbetare är på rundresa i Skara stift.

8

När jag frågar driftschef Claes Schönborg om
vad han tycker är speciellt med Flämslätt blir
svaret ”omtanken och värmen, det är något jag
känner och hoppas att alla gäster ska känna”
Kerstin Hellner som har arbetat 25 år på gården
säger att ”det bästa med Flämslätt är den inre
och yttre miljön."
En del saker är svåra att fånga eller sätta ord på.
Så kan det vara med det som har med insidan
att göra. Men kanske är Flämslätt en mötesplats
där vi förutom att göra en mängd saker och
aktiviteter också får tillfälle till att möta insidan,
att det är en plats och en miljö som ger tillfälle
till reflektion och eftertanke.
Sedan en tid tillbaka finns också Frälsarkransen på gräsmattan. Martin Lönnebos
populära rad- eller böneband, som med sina pärlor hjälper oss att stanna upp och tänka på vår insida.

Konfirmation i utekyrkan Foto: Skara Stift

I framtiden kanske naturen och den yttre miljön
kommer att betyda ännu mer för en gård som Flämslätt. Det handlar om att det viktiga för oss inte längre
är alla saker vi har, utan att vi istället söker upplevelser och erfarenheter. Det blir också viktigare och
viktigare att lyssna på sig själv och på insidan. Jag
tror att naturen och miljön vi vistas i skapar sådana
rum för eftertanke.

Mötesplats med naturen
Det bästa med Flämslätt är läget säger Jennie Lewerin, också hon kock på Flämslätt. Att Vallebygden,
med sina sjöar, sina lövskogar och sin flora är en
vacker plats, det kan också jag som inte kommer
härifrån uppskatta och hålla med om.

Flämslätt i framtiden.
Min dröm är att Flämslätt även i framtiden ska vara
mötesplatsen i Valle. Att det en fredag i september
blir trångt i entrén när en grupp konfirmander rusar
in samtidigt som ett företag är på väg att avsluta sin
konferens. Mitt i skrattet från konfirmandgruppen ser
jag en annan grupp som har stannat upp vid frälsarkransen och får lite näring för insidan.
Ut ur skogen kommer ytterligare en grupp som har
joggat runt Flämsjön, men tog ett stopp vid ett av
tankeorden på pilgrimsleden. Kanske blir det ett
bastubad nere vid sjön och när man sitter på bryggan
är det som i filmen om Emil i Lönneberga när Emil
säger till Alfred, ” Du och jag” och där Alfred rufsar
till Emils hår och svarar ” Tror jag det, du och jag”.

Kockarna Jennie Leverin och Emma Sylvander
Foto: Skara Stift
Jag tycker att det är en av Sveriges vackraste trakter.
För Flämslätt är läget i Vallebygden med sin fantastiska natur något som bidrar till att göra gården unik
och speciell.

Som präst tycker jag om bilden av Emil och Alfred
på bryggan. För mig berättar den om relationen Gud
- människa, om den självklara samhörigheten. Och
om denna självklara samhörighet önskar jag att mötesplatsen Flämslätt ska få fortsätta att berätta.

Det är ganska ofta grupper ger sig ut på pilgrimsvandringar längs en av de markerade promenadstigarna. Vallevandring den andra fredagen i maj, är
ett evenemang som lockar många deltagare.
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Nääs – en kort historik
Av Anna-Lisa Nilsson
I Eggby ligger det två gårdar bredvid varandra med
samma namn, Nääs1 (Anders Jonsgården respektive
Hustru Britasgården Herr Persgården). Länge utgjorde
de en enhet, och i denna korta historik ligger fokus på
deras långa gemensamma historia.
Namnet Nääs kommer av det näs som skjuter ut i
Skärvlången vid gårdscentrum. Namnformen som
utgår från en beskrivning av det geografiska läget är
till sin karaktär mycket gammal och kan spåras till i
vart fall vikingatiden. Området runt gårdscentrum är
rikt på fornlämningar och arkeologiska fynd.
Av detta kan slutsatsen dras att Nääs funnits på
nuvarande ställe och varit bebodd och brukad sedan
urminnes tider. Det är belagt att jordbruk bedrivits i
området i åtminstone fem tusen år.

Hur stor gården då var är okänt, men den var sannolikt
betydande och hade bl.a. egen kyrka.
Orsaken till att Magnus Ladulås överlät Nääs till
biskopen i Skara var att Magnus, som besegrat sin bror
Kung Valdemar i slaget vid Hova år 1275 och därefter
valts till ny kung, inte erkändes av kyrkan. För att
övertyga kyrkan om att kröna honom bjöd Magnus in
Sveriges samtliga sex biskopar till kungsgården i
Dåwö över julen 1275. Den siste att låta sig övertygas
var biskop Erik av Skara, och först när han fick
förvärva gården Nääs lät sig även han bevekas, och
Magnus kunde krönas till kung av Sverige påföljande
år.
Hur stor köpeskillingen var framgår inte, men det kan
väl antas att biskopen fick förvärva Nääs på förmånliga villkor. Biskopen mutades på detta sätt av
Magnus Ladulås för att medverka till hans kröning.
Biskop Erik avlider strax därefter och Nääs övergår
till kyrkan där det under Höjentorp (som förvärvades
av Biskop Brynolf 1283) kommer att ingå bland de
egendomar som disponerades av dekanen i Skara. I
samband med Gustav Vasas reformation 1527 drogs
en stor del av kyrkans egendom in till kronan. Denna
reduktion var avslutad omkring 1540. Efter
reformationen bibehölls dock vissa prebenden åt
biskopar och domkapitelsledamöter. Nääs förefaller ha
tillhört den kategorin. I 1540 års jordebok omnämns
Nääs som prebende, dvs kyrkans egendom. Samma
sak i 1564 års jordebok, där det anges att Nääs består
av tre hela prebendehemman under Höjentorp.

Köpebrevet från år 1275

Första gången som gården omnämns är i ett köpebrev
daterat den 24 december 1275 då den överläts från
Magnus Ladulås, som tillhörde Folkungaätten, till
biskop Erik i Skara. I köpebrevet beskrivs gården "Nes
jn provincia Walla herad" som ett av Folkungaättens
huvudgods bestående av åkrar, ängar, utgårdar,
kvarnar och fiskevatten, samt skogar i Istrum.

______________________________
1
Under äldre tider skrevs namnet omväxlande Nes, Näs och
Nääs, men under 1800- och 1900-talen genomgående Nääs.
Numera är den officiella stavningen Näs.
[Skriv text]
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På 1500-talet motsvarade ett hemman vanligen en
gård med en sådan storlek att brukaren kunde försörja
sig och sin familj på avkastningen av jorden och
erlägga den skatt som åvilade egendomen. Nääs
bestod således vid denna tid av tre gårdar, dvs Nääs
hade då mer eller mindre fått den omfattning och areal
de nuvarande gårdarna har idag. Tillsammans med
bl.a. Höjentorp dras Nääs in till kronan under senare
delen av 1500-talet.
År 1647 donerades Höjentorp jämte Nääs och en
mängd andra hemman i Valle härad som bröllopsgåva
av drottning Kristina till Karl X Gustafs syster Maria
Eufrosyne av Pfalz när hon gifte sig med Magnus
Gabriel De la Gardie. Nääs omnämns 1658 som
rättardöme över de gårdar som låg under Höjentorp.

Övervakningen av de större godsen var organiserad i
så kallade rättardömen. Det innebar att ett visst antal
gårdar som låg i ett avgränsat geografiskt område,
vanligen ett par socknar, hade en gemensam rättare
som övervakade att arrenden kom in från bönderna,
upprättade kontrakt och löste enklare tvister.

han avflyttar uppförs 1697 en ny mangårdsbyggnad,
13,2 m lång, 7,2 m bred och 2,7 m hög med dubbla
dörrar till förstugan beslagna med gångjärn. År 1730
flyttar veteranen från Karl XII:s krig, karolinerofficeren Paul von Sneidern till Nääs som 1738 uppför
den nuvarande mangårdsbyggnaden.

Enskifteskarta över Nääs år 1805
Förmyndarräfsten och reduktionen under Karl XI
drabbade Magnus Gabriel De la Gardie hårt och han
fick bara behålla ett slott, Wenngarn. Maria Eufrosyne
lyckades vid ett möte med Karl XI den 22 december
1686 få behålla sitt personliga underhåll samt sitt
favoritslott Höjentorp, där hon avlider den 24 oktober
1687.
Efter Maria Eufrosynes död dras Höjentorp och
därmed även Nääs in till kronan. Samtidigt genomförs
indelningsverket varvid Nääs delas upp i två delar där
den ena delen, Hustru Britasgården, blir officersboställe vid förste majorens kompani (1854 namnändrat till Höjentorps kompani) av Skaraborgs regemente och den andra delen, Anders Jonsgården, blir
kronorusthåll vid Västgöta kavalleriregemente.
Den förste att inneha officersbostället Nääs var greven
Gustaf Bonde vid Skaraborgs regemente
som bodde där från 1688 till 1698. Strax innan

Vid genomförandet av enskiftet 1805, då gårdarna får
sina nuvarande ägogränser, anser man att byggnaderna
ligger för tätt, varför officersboställets byggnader ska
flyttas till åkern väster om husen, Prästelyckan kallad.
Eftersom gården tillhör kronan och husen är i gott
skick beslutas dock att flytten kan anstå och kom
sedan aldrig att genomföras. Vid den här tidpunkten
har kronorusthållet friköpts och i stället blivit
skatterusthåll vid sekundmajorens kompani (1836
namnändrat till Vadsbo kompani2) av Västgöta Linjedragonregemente. När regementet 1816 ombildas till
infanteriregemente upphör behovet av rusthåll som
hade till uppgift att hålla ryttare, och gården blir ett
skattehemman. Den förste ägaren av den friköpta
gården var nämndemannen Johannes Andersson.
Under 1800- och 1900-talets början fanns det mejeri,
post och affär på gården.

2

Inte att förväxla med Vadsbo skvadron som tillhör
Livregementets husarer, K3.
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I handlingarna från enskiftet redogörs för ett antal
torpställen som hör till gårdarna. Deras historia får bli
föremål för en egen berättelse vid ett senare tillfälle.
Av handlingarna framgår också namnen på en del
åkrar och ängar, bland annat Prästelyckan, gärdet
väster om Hustru Britasgården och Näsboängen norr
därom gränsande till Eggbyvägen, Katteviken,
området vid Skärvlången öster om Anders Jonsgården,
samt Sörvallsgärdet norr om Katteviken gränsande till
Foxerna.
Under första delen av 1800-talet dras officersbostället
in som tjänsteboställe och utarrenderas i stället till
officerare vid regementet. I samband med
indelningsverkets avskaffande på 1870-talet blir Nääs
ett kronoarrende och kopplingen till det militära
upphör.
Mellan 1884 och 1889 arrenderas gården av jägmästare Gustaf Kastmann som där enligt hans egen
uppgift inrättar det ”första svenska rashundstuteriet."

Nääs före år 1940

Svenska Kennelklubben bildades 1889, så det är väl
inte helt omöjligt att det faktiskt var Sveriges första
moderna kennel. Därefter arrenderas gården av
kronofogden Adolf Stockman mellan åren 1889 och
1908. Stockman lät uppföra Sjötuna där han bosatte
sig.
Mangårdsbyggnaden på Nääs hade renoverats 1840
varvid man bland annat ersatte torv och halm med
tegel på taket, men huset var vid den här tiden i ganska
dåligt skick och användes som magasin och
arbetarbostad.
Arrendet övertogs 1908 av Edvin Andersson från
Snickaregården Sandtorp som senare överlät det till
sin bror Olle Andersson. När denne dog 1919 övertog
hans syssling Josef Nilsson från Åbod i Öglunda
arrendet. Josef Nilsson arrenderade Nääs fram till
1940 då han friköpte gården av kronan.

Nääs efter renovering 1940

Flygfoto över Nääs från söder. Fotograf: Olle Nilsson Nääs.
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Jönn
av Morgan Johansson
Namnet Jönn är ett smeknamn för falköpingsskalden
och konstnären John Liedholm, 1895 -1974. Han
växte upp i Falköping, där hans föräldrar hade en
garnaffär. Jönn hade begåvning för konst och poesi,
men han utbildade sig till arkitekt. Detta gav honom
arbete på ett av SJ:s arkitektkontor i Stockholm under 1910-talets sista år.

gav ett levebröd. I hans privatliv växlade lyckan.
Han gifte sig med Effi, en positiv och utåtriktad
kvinna. De fick sonen Gunnar. Efter några år avled
Effi i barnsäng, en tragedi i hans liv.
Jönn utvecklade sin talang för teckning och diktning.
Han diktade också på rikssvenska, men med tiden
blev han förknippad med sina strofer på västgötadialekten, Han blev alltmer uppmärksammad, inte minst
av Falköpings tidning. När han fyllde 50 år 1945 gav
tidningen ut en samling
dikter, som förut publicerats i tidningen, men nu
tillsammans med blyertsteckningar. Den fick namnet "Genum lét" , och följdes 1952 av nästa samling
"Mella rågånga". Den
tredje samlingen, "Ätter
Jönn" kom 1976.

Vid den tiden fanns i Stockholm en legendarisk
stadsdel, Klarakvarteren, en del av Norrmalm. Där
var tidningskvarter, men
det var också samlingsplats för konstnärer, författare och bohemer, med
Nils Ferlin som känt exempel. Jönn blev god vän
med Dan Andersson, diktaren från södra Dalarnas
finnmarker.
De var båda tillbakadragna personer. Om de kan
sägas höra till klarabohemerna så var det i utkanten av denna gruppering.
Så hävdas i en liten skrift
om Jönn, utgiven av
Jönnsällskapet.

Jönn färdades mycket på
Falbygden, samlade motiv
och idéer. Han var en verksam medlem av Falbygdens Hembygds- och
Fornminnesförening, samlade in kulturhistoriska
föremål och arbetade för att
Falköping skulle få ett museum. Falbygdens museum
invigdes 1961.

En ödesdiger dag 1920
hade Dan Andersson sålt
"Jönn" John Liedholm
en dikt till en tidning och
fått 10 kronor i honorar.
Självporträtt
Tillsammans med Jönn
Folkmusikgruppen Skördegick han på café för att
tid bildades på 1980-talet.
fira. Natten efter omkom Dan Andersson i sitt rum
De inspirerades av den lokala folkmusiken, av 1960på ett pensionat. Rummet hade rökts mot ohyra, men
talets vistradition och av Jönns diktning. Flera av
inte vädrats.
Jönns dikter tonsattes av Perra Ljungberg och NilsMagnus Kinnvall. Gruppen Skördetid är inte verkJönn återvände till Falköping och föräldrarnas garnsam längre, men Perra Ljungberg och Anders Granbod. Han trivdes inte med arbetet i butiken, men den
ström håller gruppens repertoar levande.
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Det händer
på "bôgda"

2016
Kubanska rytmer i Eggby
Den 6 november serverades eftermiddagskaffe med hembakt i Klockaretomten Eggby,
tillsammans med ett musikprogram - "Svängiga rytmer från Cuba och Göteborg med
Grannbandet". Dessa skickliga sångare och
musiker bildar en sextett, Anders Malmström, Fredrik Lindgren, Brita Lindgren,
Mikael Andersson, Åsa Johansson och Madeleine Stenmark, alla bosatta i Göteborg.
Här bjöds kubanska sånger, ibland med göteborgska texter och Evert Taube. Det blev en
värmande och njutbar eftermiddag för den
publik i Klockaretomten, som trotsat vägarnas snö och halka. Arrangör var Eggby
kyrkliga syförening.
En insamling för Haiti gav drygt 1600 kronor.

Grannbandet från Göteborg Foto: S. Karlsson
stång, en mycket elegant skapelse och mera lätthanterlig.

Trivselträff i Vallegården

Stig Karlsson har varit en ytterst betydelsefull person i föreningens verksamhet. Han var kassör under
flera år, deltog i arbetet med Öglundaboken och har
sedan arbetat med att utveckla Körsbärsblommans
stil och åstadkomma variation i fråga om artiklar
och bästa möjliga bildkvalitet. Han har skrivit en rad
artiklar och forskat flitigt i bygdens historia i
dokument och genom samtal.

Den sammankomst vi brukar kalla trivselträff
eller trivselkväll, beroende på klocktiden, inträffade i år den 20 november i Vallegården. Ett
femtiotal besökare hade samlats i salen - däribland flera besökare från Synnerby. Vi inledde
med en bildkavalkad från det gångna året, med
enstaka avvikelser i tid och rum. Där fanns också
bilder från Bengt Hornebrants Midvinterfest och
från våra föreningskollegors verksamhet: Vallegården, Skidklubben och Syföreningen.
Därefter följde utdelning av diplom och förtjänsttecken. Denna gång hade vi valt att uppmärksamma
Olle Svensson och Stig Karlsson. Olle Svensson har
under föreningens alla år varit en stöttepelare och
dessutom har han gjort en alldeles speciell insats.
Han har tagit på sig huvudansvaret för midsommarstången och stångens prydande med björklöv
och blomster sedan 1983. Det började i hagen vid
Höjentorp, fortsatte vid den s. k. obebyggda tomten
i Eggby och sedan vid Klockaretomten. Den första
stången var en flaggstång, lång och ståtlig, slukade
mycket grönska under smyckningen och krävde
styrka, precision och omdöme när den skulle resas
och fällas. Den har tjänat väl som vår följeslagare
under drygt 30 år. För två år sedan gjorde Olle en ny

Stig är annars född i Blekinge och flyttade med
familjen till Varnhem i unga år. Sina hembygder
väljer man själv. Dessa förtjänsttecken delades ut
av Tommy Kroon, som är medlem i styrelsen för
Västergötlands Hembygdsförbund och därtill
ålderman i Skara Gille.
Till kaffet serverades smörgåsar och kärleksmums,
bakade av Rigmor Iderbrant.
Därefter var det dags för Perra Ljungberg och Anders Granström att framföra sitt program om falköpingsskalden Jönn. Under hösten har de framträtt på
flera håll i Skaraborg, ibland tillsammans med Claes
Astin. På skärmar i salens kant fanns exempel på
Jönns teckningar, presenterade på ark förmedlade av
Erling Öhrnell från Jönnsällskapet. Konstnären och
poeten Jönn - John Liedholm, får en utförligare presentation på sidan 13 i tidningen.
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Klockaretomten. Prästen Per Larsson inledde
med en kort andakt före lucias intåg i kyrkan.
Lucia och tärnor tillhör Klosterkören i Varnhem,
ledd av Jennifer Lidgren. Den välsjungande
gruppen framförde en rad julsånger till Jennifers
ackompanjemang.
Årets lucia var Nova Stålarm. Efteråt bjöd Hembygdsföreningen på kaffe och lussedopp i Klockaretomten med ca 45 personer.

Musik i Eggby kyrka.
Besökare i Eggby kyrka Annandag jul fick en musikalisk upplevelse av förnämsta slag. Julmusik
med Erasmusgårdens vänner och familj, var
namnet på denna musikgudstjänst. Åsa Johansson,
Brita Lindgren och Jonas Johansson - deras familjer
och musikaliska vänner bjöd på en konsert med
musik från Skandinavien och brittiska öarna. Det
sägs att hela antalet medverkande var 26. Ibland
bildade de en välljudande kör, ibland skilde solister
eller ett fåtal ut sig med egna framträdanden. Tack
vare dessa rötter i Eggby och Erasmusgården kan
Eggby kyrka ibland erbjuda sådana musikaliska
höjdpunkter, som oftast dras till mera publika lokaler och folktäta orter. Under åren har flera liknande

P. Ljungberg och A. Granström Foto: M.Johansson

Syföreningsauktion i Eggby
Den 7 december hölls den traditionella försäljningen
i Klockaretomten Eggby. Samlingssalen, som dukats för samkväm, fylldes av blivande köpare och
längst fram väntade lotterivinster och skänkta saker
på kvällens auktionist. Ordföranden i Eggby Kyrkliga Syförening, Eva Gustavsson, hälsade välkommen och prästen, Markus Hagberg höll kort andakt,
innan de församlade tilläts njuta av kaffebordens
läckerheter. Där bjöds, förutom kaffe, smörgåsar av
nybakt "klockarbröd" och hembakta kakor av högsta kvalitet. Syföreningens brödbak i Klockaretomtens ugn har pågått också i år, men i mindre omfattning än tidigare. Dagmar Grahn, som har tio års
rutin som föreningens ropare, skötte klubban med
den äran. Försäljning och lotterier gav en summa på
drygt 66 000 kronor. Det slutgiltiga överskottet
kommer att fördelas mellan olika hjälporganisationer.

Luciafirande i Eggby
Den 11 december firades årets luciahögtid, allt enligt mångårig tradition , i Eggby kyrka och
Julmusik i Eggby kyrka. Foto: Morgan Johansson
konserter ordnats i Eggby med några års mellanrum.Yttersta upptakten för Eggbys del kan sägas
inträffa 1957, när Hans Johansson blev skollärare i Eggby, kommen från en musikalisk familj i
Dimbo. Han fick snart betydelse för den lokala
musikkulturen, i skolundervisningen, i sångkörer
och i andra sammanhang. I äktenskapet med Birgitta, född Lindfors, föddes Åsa, Brita och Jonas.
Den musikaliska begåvningen har sedan förts
vidare också till nästa generation, ett faktum som
Annandagens kyrkobesökare kunde konstatera
och njuta av. Efteråt behövde inte besökarna
tvärt rusa ut i vintermörkret, utan fick möjlighet
att sig och diskutera sina upplevelser över ett
hejda
glas glögg med tilltugg.

Lucia och tärnor från Varnhem. Foto: S.Karlsson
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Midvinterfest hölls hos Bengt Hornebrant
och Heidi Schmidt den 21 december. Vinterbrasan i Hornebrants trädgård flammade till ackompanjemang av starka vindar, som nyckfullt bytte
riktning och fördelade röken demokratiskt med
inblandade regnskurar. Hurtiga maximer, som
säger: Det finns inget dåligt väder - kan diskuteras. Hårt väder dämpar lusten att ge sig ut och
likaså lusten att sjunga - dämpar också lustan att
tala och att lyssna på dikt och tal.
Trots vresigt väder och grasserande vinteråkommor, samlades ett antal besökare för att få
uppleva detta årliga kulturevenemang.

En del av besökarna vid vinterbrasan
Istrums skidklubb. I mitten av december hade
ISK julfest i Vallegården. En grupp julbordsansvariga hade ordnar med allt behövligt
för ett sådant bord, som ett 100-tal gäster sedan
angrep med god aptit och under festlig stämning.
I samma muntra anda följde auktion på en rad
skänkta paket, med Bertil Påhlman som ropare.
Behållningen blev flera tusen kronor, som oavkortat skänktes till Musikhjälpen - en handling i
gogeven anda, med tanke på föreningens egna
behov av medel i verksamheten.
Text: Morgan Johansson

Bertil Påhlman
**********************************************************************************************

Limerick
Av Sören Törnblad
En senkommen men hjärtlig hyllning till Markus och Helena från Limerickfabriken. Den ålderstigne
och skumögde Sören, som tror sig veta att många med glädje stämmer in i hyllningskören.
Våran präst var länge makalös
men plötsligt dök det upp en Norra Lundbytös
han är ej mer allena
det fixade Helena
nu är han både äkta man och lite smått volyminös
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Återblickar
av Morgan Johansson
Under förra året uppmärksammades jubilarerna
Ebon; Ewert och Lars-Erik. Följande berättelse
anknyter till Ebons liv, från konfirmationen och
framåt - om personer och händelser i Hjo, Eggby,
Öglunda och Skara.
Enligt gammal sed var konfirmationen en gränspelare i livet. Därefter skulle man snarast ut i arbetslivet. För Ebon låg staden Hjo närmast tillhands med tänkbara arbetstillfällen. Hamngatan i
Hjo korsar ån och fortsätter upp mot kyrka och
torg. Ebon besökte systematiskt varje butik utmed
gatans östra sida på jakt efter arbete. Hon undvek
hotellet och i en modeaffär fick hon anställning. I
butiken förekom arbeten med olika svårighetsgrad och här inleddes för Ebon utbildningen till
modist.

sitta i byggets centrum och spela dragspel enligt tidens repertoar. Sedan åkte ekipaget runt i Hjo några
vändor för att ge åskådarna lite smak av framtiden.
Hotellet i Hjo, där Ebon avstod från att söka arbete,
kallades vanligen Hotell Royal. Hotellet har en koppling till en märklig personhistoria. Under 1890-talet
övertogs hotellverksamheten av Adolf Eriksson med
hustru Helga Katarina Andersson. En av familjens
döttrar hette Estrid Eriksson och föddes 1894 i Öregrund. Hon växte upp i Hjo, hade mångsidig konstnärlig begåvning och sinne för företagsamhet, och
dessa tillgångar fångas in av hennes yrkestitlar: Inredningsarkitekt, formgivare och företagare. År 1924
skapade hon företaget Svenskt Tenn, som hon sedan
drev till 1978 i Stockholm. Hon samarbetade med
flera andra begåvningar inom samma område, bland
dem, Josef Frank. Hon blev ett namn också utanför
landets gränser. Ebon var släkt i släkten med Estrid
och träffade henne hos gemensamma släktingar
1950. År 1944 gifte sig Estrid med sjökapten Sigfrid
Ericson och ändrade därefter ett par bokstäver i sitt
efternamn. Hon levde till 1981.

Ebons far var händig, hade konstnärlig begåvning
och spelade dessutom dragspel. Ebon följde honom i fotspåren vad gäller dessa färdigheter.
Dragspelet kom till användning vid olika tillfällen. En radioaffär i Hjo, Brishede & Bergström,
fick idén att göra reklam för TV-apparater. Det
var en sommarlördag 1952, med mycket folk på
Hjo är en överblickbar stad och en del kända persostan. De var tidigt ute med tanke på att Sveriges
ner eller blivande sådana kan nämnas. Under 1950Television bildades
talet kom skådespelaförst 1956 och har
ren Erik Hell på täta
hösten 2016 firat 60besök till staden, i syfte
årsjubileum.
Under
att besöka sin hustru,
1950-talets tidiga år
Majken Cullborg, förvar en TV-apparat till
fattarinna och bosatt
föga glädje för sin
norr om Hjo. Han levde
ägare. De framsynta
1911 - 1973, blev skåradiohandlarna byggdespelare först i 30de en TV-apparat i
årsålder och hade en
jätteformat på en
kärv stil. I Hjo gav han
bilkärra. Den hade
syn för sägen, när han
bildfront åt två håll
vandrade genom stamed behövliga knapden i hatt och skinnpar. De anlitade Ebon
rock och med bister
till att stå för underuppsyn. Som medlem
hållningen genom att
i TV-teaterensemblen
Ebon gör TV-debut på 1950-talet
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blev han en känd person.

behövde tveka om vad de hörde - här kom Ragna
Billing!

En samtida skådespelare och sångare var Åke
Grönberg 1914 - 1969. Han uppträdde en gång i
Tibro. Ebon med några vänner fanns i publiken.
Artistlivet var mindre glamoröst på den tiden.
Ovisst är hur han tog sig dit och väl där ackompanjerades han av lokala musiker. Efteråt kom
han fram till Ebon sällskap och ville bli körd till
Skövde station. En yngling hade bil och ett muntert sällskap gav sig iväg till Skövde, där Grönberg betalade 5 kronor för resan.
Lars-Göran Blank var ännu en yngling, som sågs
cykla omkring i staden i energisk stil. Hans far
var anställd vid Törlings Trävaror i Hjo. LarsGöran bildade sedan egen familj och bosatte sig
på Jultorp i Larv. Han började tillverka och sälja
vedkapar och det blev upptakten till storföretaget
Jula.

Illustration: Ebon Lundgren

Under 1950-talet träffade Ebon sin blivande
make, Sven Lundgren, från Eggby, och följden
blev att hon flyttade över till denna sidan av Billingen och snart nog till villan Emtevy i Öglunda.
Hon började arbeta i Norells modeaffär på Marumsgatan i Skara och senare några år i Johan
Larssons Herr- och Damekipering längre upp på
Marumsgatan. Den tidens Skara skilde sig mycket från den stad vi ser i dag. Granne med Norells
modeaffär låg Skölds radio. Vid torget, som omväxlande kallas Fisktorget eller Hötorget, fanns
två järnhandlare, Stalins och Axel Anderssons.
Skara hade flera caféer. Jarls och Nykterhetscaféet låg närmast den stadsdel vi nu talar om. Detta
bara exempel ur den dåtida stadens rika flora av
butiker.

En annan framtidsman besökte ibland Hjo - Per
Olof Ahl, den blivande KappAhl. Han kom till
butiken på Hamngatan som representant för
Sommens mössfabrik. I likhet med andra med
entreprenöranda var Ahl på jakt efter eget framgångsrecept. Tillsammans med en kompanjon
köpte han lämpliga kemikalier i färgaffärer. Dessa blandades och såldes som golvpolisch med
okänd framgång. Annat blev det när han 1953
kom över ett lager med damkappor. Dessa såldes
i en källarlokal på Omvägen i Kallebäck i Göteborg. Där föddes raskt företaget KappAhl, som
efter flera ägarbyten finns än i dag.
En lokalt känd person i Hjotrakten var Ragna
Billing. Hon ägde Lilla Hjällö söder om staden i
Södra Fågelås församling och födde upp hästar.
Vid Hjällö görs det stora vattenuttaget ur Vättern
också för våra bygders försörjning med dricksvatten. Ragna Billing föddes i Lerdala 1903 och avled 1964. År 1912 köpte föräldrarna Backa gård i
Varnhem. Fadern hette Konrad Billing och föddes på Sandtorps gård i Eggby. När Ragna Billing
hade ärende till Hjo åkte hon häst och vagn. Vagnen hade järnhjul och med den körde hon i sporrsträck på stadens kullerstensgator. Ingen Hjo-bo

Vid nämnda torg låg Artur Nordins Herrekipering. Nordin var en legendarisk försäljare. Det
påstods att kunder lämnade hans affär med mera
kläder än de tänkt sig och mer än de behövde.
Han lär flinkt ha assisterat kunder under provningarna, så att kläderna satt bra så länge kunden
var kvar i butiken.
En handlare i Skara hade en hustru, som var kleptoman. När hon gjort en runda på stan, fick

18

maken efteråt göra samma runda och lämna tillbaka de varor hon burit hem på olaga vis.

Bröderna Holmgren var särskilt under 1950-talet
stora namn inom var sitt område. Rune var hattmakare, kallades "Hatt-Rune" eller "Hattkungen". Han förekom ständigt i veckotidningar
och modetidningar under 1950-talet och i modekretsar var han ett namn också utanför landets
gränser. Brodern Björn Holmgren var premiärdansör på operan och hade också han sin storhetstid på 50-talet. Liksom brodern fick han internationell uppmärksamhet. Han föddes 1920 och
avled i september 2016, före sin 96-årsdag. Var
tid har sina aktualiteter att hålla ögonen på. Berömmelse är ofta en färskvara. Försvinner man ur
rampljuset, finns man inte och har knappt funnits
heller.

Medan Ebon arbetade i Skara dök en ny, ung företagare upp där, Bert Karlsson. I dag är han rikets mest kända skarabo. Han föddes i Tidan
1945. Redan under pojkåren i Tidan ägnade han
sig åt produktion och försäljning på ett sätt, som
förebådade den rastlöse entreprenören. Han öppnade matvaruaffär i Skara redan under 1960-talets
första hälft. Butiken låg ungefär där Systembolaget har sin lokal i dag vid Fisktorget. Berts butik
var en lågprisvariant med pallsystem liknande det
som exempelvis butikskedjan Netto praktiserat.
Senare blev det för Berts del bingohallar, skivbolaget Mariann, Sommarland osv

Ebon slutade hos Johan Larsson 1965 i samband
med att dottern LilliAnn föddes. LilliAnn skrev
en artikel om sin mor i Körsbärsblommans jubileumsskrift 2012. Där beskrivs Ebons mångsidiga
verksamhet under senare årtionden. Hembygdsföreningen har haft stor glädje av Ebons konstnärliga begåvning. Dessutom har hennes intresse för
släktforskning, för människor och för bygden intresse kombinerat med uppmärksamhet och gott
minne - gjort Ebon till en av de främsta kännarna
av vår bygd., trots rötter i Kyrkefalla.

Som nämnts arbetade Ebon några år i Johan
Larssons Herrekipering. I butiken fanns också en
skräddare, Ernst Hallgren. Han var en duktig yrkesman och en resolut person. Hans hustru hette
Stina, född i Eggby med flicknamnet Holmgren.
Stina var yngsta dottern i en statarfamilj Holmgren, med familjefadern Frans Lars Johan Holmgren och hustrun Emma Sofia Andersdotter. Han
föddes i Ullervad och hon i Locketorp och makarna flyttade till Eggby 1882 från Horn. Då hade
de bara dottern Beda Sofia, född 1881 i Frösve.
De kom till Nolgården i Eggby, där Holmgren
blev rättare. Efter åratal av arbete på Nolgården
och Stora Foxerna skaffade familjen eget hem i
Granhagen under Mellomgårdarna och i kanten
av Skärvaskogen. De fick flera barn. Dottern
Anna gifte sig med Gustav Björk, snickerifabrikören i Eggby.

Artikelns kavalkad över känt folk avslutar vi i
Öglunda. Sångaren och estradören Owe Thörnqvist var under 1950-talets sista år tillsammans
med en flicka från Åna i Öglunda. Detta gjorde
att hans röda sportbil ofta färdades genom bygden
och uppmärksammades. Han var också inne och
småhandlade i Marbergs affär i Öglunda. Olle
Nilson berättade en gång, att de ansvariga för den
nyligen byggda Vallegården i Eggby tänkte dra
fördel av öglundabesöken och engagera Owe för
ett uppträdande i bygdegården. Förbindelsen med
flickan från Åna bröts dock och denna förändring
drabbade också bygdens underhållning. Owe
Thörnqvist har en lång karriär bakom sig. Under
kommande vår ämnar Owe delta i Melodifestivalen, samtidigt som han fyller 88 år. Ett framträdande också i Vallegården vore ännu möjligt
men blir alltmer osannolikt.

Dottern Elin Elvira blev mor till Svea Holmgren,
med tiden gift med Josef Svensson, snickare till
yrket och flerårig föreståndare för Pingstförsamlingen i Eggby. De bodde i Granhagen.
Holmgren äldsta dotter, Beda Sofia, flyttade till
Stockholm och drev en syateljé. Hon gifte sig
med Johan Algot Andersson Ödmark, bergsmansson från Närke. De fick två söner, Rune och
Björn, som båda tog moderns flicknamn Holmgren.
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Två storgodsägare i Valle Härad
Av Stig Karlsson
Magnus Gabriel de la Gardie
1600-talet, den s.k. svenska stormaktstiden präglades av kungahuset och adelsmännens stora inflytande. Det framgår inte minst av det stora
godsinnehavet som adelsmännen hade tilldelats för
sina insatser i krigen vid den här tiden.

med en mässhake och ett antependium.
År 1671 donerade Magnus Gabriel en gård i Såntorps by till organistboställe. Organisten hette Sven
Månsson Berg och gården fick namnet Sven Månsgården (senare Oljegården och Orgelgården).
Mellan åren 1672 - 1687 brukades Korsgården i
Öglunda av målaren Hans Rebäck. Han var målare
hos Magnus Gabriel under reparationsperioden.

Valle härad var inget undantag i det här fallet. En av
de största jordägarna i landet, greve Magnus Gabriel
de la Gardie på Läckö slott, f.1622 d.1686 fanns
även i våra trakter.

Flera socken- och gårdskyrkor har kommit till tack
vare M. G. Men även flera gårdar och slott t.ex Mariedals slott och Ölanda kapell.
Om just Ölanda byggdes som kapell är osäkert. Det
hävdas att det tillkom som lusthus under den tid
Magnus Gabriel ägde Ölanda och att kapellverksamheten tillkom senare.

Historien anger att han ägde c:a 1000 gårdar i landet
vilka han framför allt hade fått som belöning för
sina civila och militära insatser. Släktskapet med
kungahuset gjorde naturligtvis sitt till. Carl X Gustav var bror till Magnus Gabriels hustru Maria Eufrosyne. Dessutom var han favorit hos drottning
Christina.

Men det är det stora godsinnehavet som är mest
imponerande. Av Öglundas 28 gårdar ägde han 16
st under 1650-talet och i Eggby 20 st.
I Istrums socken fanns han år 1672 som ägare till
Bränningsholm och Vågenborg och år 1680 på Ölanda.
Att han nämns på Ölanda först 1680 beror på tvistigheter. Han köper nämligen denna gård 1673 av
Lilliehööks arvingar.
Det visar sig att säljaren Anders Lilliehöök saknade
fullmakt att genomföra affären. År 1675 får barnen
Lilliehöök tillstånd att inlösa Ölanda igen. Förhandlingar pågick år 1680 om värderingen av avkastningen under Magnus Gabriels ägoperiod. Om
denna gårdsaffär kan man läsa i Margareta Reveras
bok; Gods och gård 1650 - 1680
I Varnhem, N.Lundby, Bolum, Häggum och Skärvs
socknar var han mycket dominerande, tillsammans
58 gårdar år 1651. Totalt i Valle härad vid den här
tiden 98 gårdar.

Magnus Gabriel de la Gardie
En del av Magnus Gabriels civila insatser var bl.a
intresset för kyrkor. Han startade renoveringen av
Varnhems klosterkyrka år 1654. Kyrkan var i dåligt
skick efter en brand på 1500-talet. Här lät han också
bygga sitt eget gravkor i denna kyrka. Samtidigt
pågick nybyggnad av Höjentorps slott där även en
slottskyrka inrättades i en flygel.
Eggby kyrka restaurerades med hjälp av Magnus
Gabriel som även enl. osäkra uppgifter skänkte en
predikstol till denna kyrka. Hustrun bidrog år 1687

Han råkade senare i onåd hos kungahuset trots nära
släktförbindelser och tappade alltmer inflytande.
Slutet kom i samband med Karl XI:s reduktion efter
1680 där största delen av donationer och förläningar
drogs in till kronan. Magnus Gabriel fick behålla en
egendom, Venngarns slott i Sigtuna, och hustrun
Maria Eufrosyne fick behålla Höjentorp i livstid.
Båda ligger begravda i sitt gravkor i Varnhems
kyrka.

1687
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Johan Hindriksson Rytter (Reuter)
En annan stor man med anknytning till bygden var
också han militär, överstelöjtnant och landshövding
i Älvsborgs län. Johan Hindriksson Rytter hette han,
f. 1585 d. 1644, gift med Catarina Hand, dotterdotter till kung Erik XIV.
Han var ägare till Måns Nilsgården i Öglunda då
denna gård var en enhet före skiftesförordningarna.
Sonen Hindrik, även han högre militär, övertog gården efter faderns död år 1644.
Han var inte bosatt här men som de flesta stormän
ägnade även han sitt intresse för kyrkor i socknar
där man hade sina gårdar.
Till Öglunda kyrka bidrog han med renovering och
tillbyggnad av den norra delen. Ett minne han lämnat efter sig är en s.k. mässhake som finns kvar idag
i välbevarat skick.

Denne Hindriksson Rytter hade sitt centrum i St.
Levene.
År 1641 - 43 äger han 7 gårdar i Levene socken bl a.
Storegården och Baljereds by som bestod av 6 gårdar.
Även i grannsocknarna dominerade han. Totalt
ägde han 37 gårdar på Varaslätten
Hans namn dyker upp på ett antal gårdar även i Vartofta, Vilske och Vadsbo häraden.

Familjen Rytters gravhäll vid Levene kyrka
Foto: SK

Mässhaken i Öglunda k:a

Han lät uppföra ett gravkor till sig och sin familj vid
Levene kyrka. Detta är borttaget men gravhällen
finns monterad på kyrkväggen.

Foto: SK

För mer detaljerad information om Rytters karriär
hänvisas till en artikel av Signe Svensson i Körsbärsblomman nr 2, 1994

Källor: Riksarkivet - Jordeboken Skaraborgs län
Elgenstierna: Svenska Adelns Ättartavlor
Rosell Ingrid: Magnus Gabriels kyrkobyggnadsverksamhet i Sverige.
Edenheim Ralph, Rosell Ingrid: Varnhems
klosterkyrka.
Revera Margareta: Gods och gård 1650-1680
Levene egendom - Rytters huvudgård i Västergötland.
Foto: SK
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Sigrid Storråda – sagodrottning eller…
Av Ewert Jonsson i nådes år 2016.
Sigrid Storråda träder fram ur det historiska dunklet
på olika sätt och ibland också i olika skepnader
beroende på vem eller vilka som skildrat hennes
uppträdande på den nordiska scenen. Stundom kan
den historiska beskrivningen om hennes liv verka
motsägelsefullt eftersom man lätt får intrycket att de
olika krönikorna eller ”sagorna” motsäger varandra.
Odd Sturluson är den mest kände av dem som
nämner om Sigrid. Enligt Snorre var hon dotter till
Skoglar Toste, den mäktigaste hövdingen i
Västergötland, som vunnit ära och rikedom när han
stred vid den danske kungens sida i England. På en
runsten i Mälardalen står att Toste var den som
utkrävde den första ”danagälden.” Den danagäld
som Sigrids son Knut den Store ett antal år senare
utkrävde åt Danmark uppgick till väldiga 30.800
pund. Man kan förstå att Skoglar Toste kunde
förvärva flera av vårt landskaps största egendomar
och bli mäktigare än någon av dem som redan
tidigare var rika genom arv och ättetillhörighet. Detta
borde vara historiskt vedertaget eftersom den del av
arvet efter Toste som tillföll Sigrid går under
benämningen ”sigridlevet.” Det sägs att i sju
generationer efter hennes död fanns det ättlingar till
henne i England som gjorde anspråk på den
arvsmassa som Toste lämnat efter sig. Odd skriver
om detta mer än tvåhundra år efter händelsen.
Mäster Adam av Bremen levde och verkade
betydligt tidigare och skrev sin krönika om dom
nordiska folken omkring år 1080. Härur kan man
saxa följande.

Bolslaw I av ätten Premysl, dottern Dobrawa, moder
till Syritha, som i sin tur var syster till Boleslaw I,
kung av Polen. Det är denna Syritha som gavs åt
Erik Segersäll till äkta hustru och kom i sveonernas
land att heta Sigrid Storråda. (Detta citat från Adam
och skrivningen därefter är hämtat från berättelsen
om Ova sockens historia och framforskat av MajLise MacMathan.)
Dessa två källor Snorre och Adam verkar att tala
emot varandra. Men båda kanske har rätt var och en
på sitt sätt. Furstarna i Europa hade oftast många
barn, äkta såväl som frillobarn. Ett känt sätt att skapa
allianser eller visa tacksamhet för gjorda tjänster var
att låta barn fostras och växa upp hos andra furstar
eller stormän. Skoglar Toste var säkert en sådan
framgångsrik person, som flera kunde tänkas knyta
värdefulla kontakter med, eller stod i
tacksamhetsskuld till. Förutom Sigrid fostrades i
Tostes hem också den norske prins, som i rakt
nedstigande led var släkt med Harald Hårfager och
kallades Harald Grenske.
Utifrån detta resonemang vill jag teckna följande
hypotetiska berättelse.
Sigrid eller Syritha föddes i Böhmen och blev redan
som mycket liten förflyttad till Västergötland och
uppfostrad i Skoglar Tostes hem tillsammans med
ovan nämnde Harald från Norge. Sigrid lärde sig
svenska från grunden och fick genom sitt tjänstefolk
även sitt modersmål med sig från Böhmen. I motsats
till sin fosterfar Toste hade hon en mäktig ätt att falla
tillbaka på. Efter uppväxt och fostran i vårt land

”Erik sveonernas kung (Erik Segersäll), slöt ett
fördrag med polanernas mycket mäktige kung
Boleslaw. Denne gav Erik sin dotter eller syster till
äkta. På grund av detta förbund angreps danerna
av slaverna och sveonerna gemensamt.”
Vem var då denna dotter eller syster? På 900-talet
bestämdes den europeiska historien av relationerna
mellan det kejserliga imperiet och hertigdömena
Böhmen och Polen. Som möderne- och halvsyskonsläkter till drottning Sigrid Storråda var ätterna
Premysl och Piast knutna till Sverige. Hennes
släkttavla ser ut som följer.
Sigrid Storråda
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återvände Sigrid –Syritha till hovlivet i Böhmen.
Vi kan förmoda att hon redan som minderårig
fostrades i den kristna lära, som var förhärskande i
ursprungslandet, nämligen den östromerska.
När Sigrid senare förmäldes med Erik Segersäll bar
hon med sig sitt bysantinska arv hit till Sveariket.
Med Erik fick hon sonen Olof Eriksson senare kallad
Skötkonung. Sigrid var en mycket medveten och
viljestrak kvinna som kunde sätta sig upp mot vilken
karl som helst. Efter Eriks död blev hon den mest
eftertraktade, till äktenskap lediga kvinnan i Norden
och friare strömmade till från alla håll. Det berättas
att hon blev så trött på alla dessa ”underlägsna” friare
att hon när hennes tidigare fosterbror Harald
Grenske, nu fylkeskung i Norge tillsammans med
ytterligare en friare dök upp beslöt att ge de två ett
extra varmt mottagande. Hon lät dom nämligen
brinna inne i den gäststuga som hon anvisat dom.
Efteråt lät hon fälla följande kommentar: ” Så vill jag
lära dessa småkungar att inte vidare fria till mig.”
Sigrid Storråda och Sven Tveskägg
av Danmark

Vid denna tid höll den unge Olav Tryggvasson på att
lägga hela Norge under sitt styre och hans frieri
passade Sigrid bättre. Avtal kom tillstånd och det
bestämdes att nästkommande vår skulle trolovningen
beseglas vid ”älven” vid gränslandet i höjd med
Kungahälla. De träffades ombord på Olavs skepp då
Olav plötsligt krävde att Sigrid skulle avsvärja sig sin
tro för att äktenskap skulle kunna ingås. Sigrid
svarade: ”Jag kommer inte att lämna mina fäders tro,
som mina fränder har haft för mig och som gett mig
stor lycka i livet. Dock kräver jag inte heller att du
skall överge din tro, utan du får ha vilken tro du vill.”
Varvid Olav Tryggvasson fräste till svar: ”Vi skulle
jag äkta dig hundhedning.”

Med kung Sven av Danmark fick hon sonen Knut,
som senare kallades ”Den Store”, han som erövrade
hela England. I England slutade så vår Sigrid sina
dagar, men ryktet om henne lever i allra högsta grad
fortfarande kvar bland oss här i västra Sverige. Vem
vet, kanske var hon den som införde den bysantinska
stenkonsten till Sveriges äldsta stift. Hade hon
möjligen startat ett eget kloster långt för Lurö och
Varnhem? Tecknen finns, om än svaga.
De tidigare etablerade akademiskt skolade
historikerna hävdade att Sigrid Storråda endast var
en sagofigur utan historisk förankring. Dock, här i
vårt landskap finns spåren efter henne på ett antal
olika platser. Till detta kommer det så kallade
”Sigridlevet” dvs den arvsmassa som Skoglar Toste
lämnade efter sig till Sigrid att leva av. I sju
generationer efter hennes död fanns det ättlingar efter
henne i England som gjorde anspråk på delar av
arvet. I dansken Valdemar Sejrs jordabok finns detta
med och då i åttonde led.

(Ordet ”hundhedning” kan inte betyda att hon var
asatroende, snarare pekar det mot att hennes gudstro
hade rötter i den Östromerska kyrkan. Var hon en
bömisk furstedotter faller det sig naturligt.)
Olan Tryggvasson kastade sin handske i ansikte på
Sigrid, som genast knöt sin lilla näve och fräste
tillbaka: ”Detta skall bil din bane.”
En tid senare dök Nordens mäktigaste kung Sven
Tveskägg av Danmark upp som friare och begärde
Sigrids hand. Det var en make som passade Sigrid
till alla delar, och på detta blev hon dansk drottning
med ännu mera makt och inflytande. Några år senare
lyckades hon övertyga sin man, sin son Olof
Skötkonung och den norske Erik jarl att Olav
Tryggvasson verkligen borde förgöras, vilket också
skedde vid det historiskt vedertagna slaget vid
Svolder år 1000. Men det är en helt annan historia.

En berättigad fråga är hur kunde hon vara så
stormodig, stursk och divaaktig om hon bara varit en
rikemans dotter från Västergötland, Som furste dotter
från Böhmen hade hon en helt annan status.
Hur som helst Sigrid var rik, mäktig, klok och modig
och levde verkligen upp till epitetet, Storråda.
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Historier kring kaffe och andra sällskapsdrycker
av Morgan Johansson
Erik Lundqvist i Gatan Eggby var de små
inkomsternas mästare. Vid ett tillfälle åtog sig Erik
att utföra något trädgårdsarbete åt skollärare Axel
Larsson. Priset gjordes upp, men Larsson var
lättsinnig nog att också utlova kaffe med dopp som
påbröd. Erik måste ha tänkt sig, att om han delade
upp arbetet på flera tillfällen, skulle det kunna bli
kaffe mer än en gång. Effekten blev den motsatta kaffet lyste med sin frånvaro. Till slut var det dags
för betalning, Erik fick den avtalade summan och
Axel trodde sig fri, men - inte riktigt. Erik: - Sen va
dä kaffet ock, skollärarn!

"Gubbalöcke - namnet" var han än bodde senare i
livet. Vid ett tillfälle flyttade han bortom Skara med
hjälp av några flyttkarlar. När följet passerade stan
var ett cafébesök möjligt. Karl lyckades förhindra ett
sådant slöseri med tid och pengar genom att ställa
frågan på rätt sätt: - Vell I hat nåt, kara? Ja för min
del vell vesst inget ha.
Ett större födelsedagskalas i trakten har ett blivit
ihågkommet på följande sätt. Festen var helt
alkoholfri. Orsaken till det kan vara nykterhetsiver,
sparsamhet eller en kombination. Frånvaron av
rusdrycker var obegriplig för manliga gäster av den
äldre stammen och de räknade med att spriten
kommer nog, frågan är bara när? En trollkarl visade
sina konster. Efter hans långdragna framträdande
skulle nog starkvarorna visa sig. En äldre man
muttrade ilsket: - Dä måste bli ett slut på den här
förbannade trôllinga! Men, de starka varorna förblev
borta. Ett par dar senare träffades två herrar, varav
den ene inte varit på festen.

Erik Lundqvist hade köpt virket från en ladugård,
som skulle rivas. Den låg ovanför Torp - det kan ha
varit Stora Baggebodarnas ladugård. Erik anlitade
några karlar till hjälp med rivning och transport.
Hjälparna kände till Eriks ovilja mot utgifter och
satte sina löneanspråk lågt. Det räckte om Erik bjöd
på kaffe och det skulle ske på café i Skara vid
tillfälle. Sedan hade Erik det nervöst under sina
skarabesök en tid. Det gällde att inte stöta på någon
av de forna hjälparna, så att ett cafébesök blev
svårfrånkomligt. Det gick bra. Skulden tunnades ut
med tiden och självdog.

- Hurnt va kalaset?
- Dålit! Inget staart!

Vi sticker emellan med en berättelse helt fri från
drycker. På äldre dar hade Gat-Erik svårt att hinna
med alla arbeten. En vall skulle slås med lie och han
frågade Erik i Hästhagen om han ville åtaga sig
arbetet. De enades om arbetslönen, men Hästhagarn
ville ha betalt i förskott: -Annars betalar ente du.
Gat-Erik svarade:- Betalar ja dej innan, då slår ente
du. Det blev inget.
Om Erik hade hjälp med större arbeten hemma på
gården tvingades han bjuda på förtäring, som systern
Edit lagade till. Annars erbjöd han generöst
kaffebjudning, men alltid en annan gång. Jag har
själv fått ett sådant erbjudande, efter att ha tagit hem
något till Erik, från Stalins järnhandel. Andra har
också erbjudits supar, stora supar, men också dessa i
framtiden.
Karl i Gubbalöcka hade fått sitt namn när familjen
bodde på ett ställe vid Tokatorp. Han var farbror till
Fritiof Sandgren. Enligt Fritiof fick han med sig

Ill. Ebon Lundgren
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Vallehanda
Tidigare har vi i Körsbärsblomman berättat om radskrivarna, som rapporterade till lokaltidningarna
om händelser i bygden. I våra socknar fanns bröderna Svensson i Öglunda, Sven och Elsa Breman i
Istrum och Oscar Söderlind i Eggby. Deras lön var
måttfull, men de fick betalt per rad, och det kunde
locka till både flit och ordrikedom. Resultatet blev
en god lokalbevakning.
Mot 1980-talets början hade ordningen med radskrivare ebbat ut, med följden att rapporteringen
från våra bygder blev ojämn. Vid en Husmodersafton i Vallegården var Hjördis Lundberg närvarande,
aftonen var givande och Hjördis ställde frågan: Varför skriver ingen om detta? Hon fick förslaget: Skriv du!
Hjördis följde uppmaningen och reaktionen blev
uppmuntrande från både läsare och tidningsfolk.
Ett mycket fint samarbete inleddes med Hans Menzing och Clas Jakobsson på Skaraborgs Läns Tidning.
Snart fick Hjördis en egen kåseriruta under vinjetten
Vallehanda, som kom ungefär en gång i veckan. I
början hade Hjördis ingen kamera, men skaffade
snart sådan, eftersom bistående fotografer fick bättre
betalt för bilder än vad skrivare fick för text. Under
Vallehandas ca tio år hann det bli c:a 450 artiklar.
En ledstjärna för Hjördis var att lyfta fram människor, som annars inte syns och inte får komma till
tals. Serien blev mycket populär och Hjördis fick en
mängd positiva reaktioner från både kända och
okända.
Efter ca tio år med Vallehanda kände Hjördis att det
räckte. Hon hade då fått utökade arbetsuppgifter på
Flämslätt och det blev naturligt att avsluta serien i
Skaratidningen.
Hjördis har bevarat sina artiklar i flera pärmar och
dessa kommer att vara tillgängliga i Vallegården på
årsmötet och även på valborgsmässoafton. Hjördis
kommer att vara närvarande och visa sina alster.
Text: Morgan Johansson
Aprilskämt från 1 april
1982. Text: Hjördis,
teckning av Sven Olof
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Kommande program:
Hembygdsföreningens årsmöte söndagen den 5 mars 2017
kl. 14.30 i Vallegården. Vi samverkar med Bygdegårdsföreningen - med skilda
årsmötesförhandlingar.
Mellan förhandlingarna kommer:
"En söt historia" om kaffet och fikats utveckling.
Christina Ström, redaktör för Mimers Brunn, kåserar.
Därefter kaffe med 7 sorters kakor.
Hjördis Lundberg visar sin utställning av olika artiklar
som hon producerat under årens lopp i Skara Tidning
bl.a. under vinjetten VALLEHANDA.
Se särskild kallelse och program på sid. 4 och 5
Christina Ström

Valborgsmässofirande
30/4 vid minnesstenen kl. 20.30
Sång av Dubbelquartetten.
Vårtal av Åsa Augustsson

Vallegården har samtidigt öppet den 30/4 kl. 15.00-22.00
Ebon Lundgren: Konst och återvinningsalster
Martin Gustavsson: Egendesignade skärbrädor m. m.
Malin Antonsson: Akvarell och virkade djur
Hjördis Lundberg: Vallehanda
Arr. Bygdegårdsföreningen. Servering.

Byavandring på Sandtorps byområde, Eggby den 7 maj
Samling vid Såntorp kl. 15.00 Ledare: Morgan Johansson

Kommuninformation - Vallegården tisd. 28 febr. kl 18.30
"Utveckling av företagande och platser" Arr. Skara Kommun
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Medlem i

ÅRSAVGIFTEN
är enligt årsmötets

beslut :
100 kr för vuxen
150 kr för par eller
familj med samma
postadress

blir Du genom att erlägga
årsavgiften.
Körsbärsblomman i Din
brevlåda ingår i priset

Inbetalningskort för årsavgiften 2017 bifogas detta nr.
Bankgiro nr 372-9316
Obs! Glöm inte att skriva avsändare.
Välkomna till vår hemsida:
http://eggby-istrum-oglunda-hembfor.se
Där får du information bl.a om våra aktiviteter, styrelsens
sammansättning och adresser, kommande program, bilder
m.m.
Redaktör: Hjördis Lundberg Layout : Ebon Lundgren Arkiv: Kerstin
Fransson
Ansvarig utg. Ewert Jonsson Redaktion: Morgan Johansson och Stig
Karlsson
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Foto: S.Karlsson

Vintervy strax intill f.d. hållplatsen Brunsbo äng, Skara-Timmersdala järnväg

