Bäckgården

(Bäcken)

Av Hel/rid Jansson.
Gårdsnamnen här i Skeby är egentligen väldigt naturliga. Bäckgården ligger ju nära Skebybäcken. Gården heter i gamla handlingar Bäcken. Gården var i långa tider
en frälsegåed dvs. ägdav adelsmän. Detsamma gällde för
de närmaste granngårdarna. Vilka adelspersoner som
ägde Bäcken har ej gått att utröna. Som frälsegård är
Bäckgården angiven både 1685 och 1778. Bäcken var en
av de 6,5 frälsehemman som är angivna i 1568 års jordabok. I slutet av 1700-talet friköptes Bäckgården och
blev en privatägd bondgård.
Den förste kände bonden i Bäcken är Anders Olsson i
1685 års jordabok. 1696 fick brukaren Anders Olåfsson
(Olofsson) och h.h. Britta Svensdotter i Bäcken dottern
Annica. Olsson och Olofsson kan mycket väl vara samma
person för det längre efternamnet har ofta förkortats till
Olsson. 1698 omnämndes en person vid namn Lars
Svensson. Den senare kan mycket väl vara bror till Britta.
1747 hette "bondfolket" i Bäcken Jakob Nilsson och
Christina Andersdotter. Lars Svensson och Maria Nilsdotter i Bäckgården fick flera barn: Christina (1756),
Sven (1758) , Nils (1763), Anders (1766) och Johannes
(1771). 1788 blev Anders Jacobsson (ev. en son till Jakob
Nilsson) och Annicka Larsdotter omnämnda .De fick
barnen Jakob (1789), Petter (1792) och Lars (1796). Vid
storskiftet 1778 brukades Bäcken av Per Svensson och
Lars Andersson. Per Svenssons maka hette Ingeborg och
de hade fått en son, Sven den 13/9 1757.
Jacob Andersson gifte sig med änkan Maria Andersdotter, som var född i Skattegården.Makarna fick tre
barn. De fick döttrarna Stina (1814) och Anna Britta
(1818). Sonen Anders Jacobsson föddes den 26/9 1822.

kostnader vid enskiftet. De lånade pengar av J acob Andersson i Bäckgården. I säkra fordringar upptogs 1407
riksdaler och i osäkra fordringar 2122 Rdr. Men när
förmyndarna, Johannes Göransson i Storegården och
Anders Eriksson i Karstorp, gjorde sitt så var fordringssumman betydligt mindre . Vid enskiftet 1821 står förutom J. Andersson även Lars Larsson upptagen som ägare. Bäckgården har tydligen varit uppdelad på två gårdar.
Maria Andersdotter avled den 11/121840. Nästa år var
det dags för den då 18-årige sonen, Anders Jacobsson , att
överta och sköta gården. Enligt en arvskifteshandling
ansågs han mogen för denna uppgift. Han var inte myndig men han ville väldigt gärna gifta sig med Inga Maja
Pettersdotter-Lagergren från Mellomkvarn i Källby. Anders lämnade in en ansökan till kungs och han fick samtycke till giftemål av konung Karl XIV Johan år 1842.
Den nya mangårdsbyggnaden blev färdig fyra år senare.
Den 25/9 1843 föddes sonen Johan Gustaf, när modern
var 27 år. Sedan följde fler barn: Hedda Maria (1848),
Otto Algott (1852), August Wilhelm (1854), Janne Fredrik (1860) och Ida Carolina (1866).
Anders Jacobsson blev en mycket anlitad kommunalman i Skeby. Han hjälpte ofta grannarna att göra upp
köpebrev m.m. Han hade talets gåva, men han kunde
också säga sin hjärtas mening. Jacobsson var en välskrivare av rang. Han lär också ha skrivit åtskilliga dikter. En
av dem lyder sålunda:
Förnöjd jag slutar mina dagar,
och tackar himlen för min lott,
blott ingen USling på mig klagar,
den jag ej kunnat göra gott.
Om dygden mina fel förlåter,
om vännens rörda uttryck är,
då hon uppå min mullhög gråter,
den känslofulle vilar här.
Sonen August råkade sätta sin hand i ett tröskverk.
Handen måste amputeras, men då gjorde fadern en protes. Den lär August ha klarat sig utmärkt med. Inga Maja
avled 1883 och Anders dog den 15/3 1896. Sonen August
tog över Bäckgården. Han var ogift. Den trogna hushål·
lerskan "Klara i Bäckgården" skötte om hemmet på
bästa sätt till sin död 1909. August Jacobsson hade gården utarrenderad större delen av tiden. Han avled 1929.

Anders Jacobsson i Bäckgården omkring 1875.

Mangårdsbyggnaden i Bäckgården med sina båda flyglar.
50·talsbild. Huset är uppfört av Anders Jacobsson 1846.

Barnen var omyndiga när fadern dog i slaganfall den 11
januari 1831. Aven underlig anledning har jag fått en del
av bouppteckningshandlingarna i min hand för avskrift.
Det var intressant för nu behöver jag inte längre fundera
över var byborna lånade pengar för att klara sina stora

Gården inköptes av Lars och Hilmer Ljungström från
Rutagården. De brukade gården gemensamt till 1937 då
Lars blev sj uk och dog. Hilmer övertog då Bäckgården
ensam. Han hade en duktig hushållerska i Anna Lax.
Hilmer ingiCk äktenskap med Stina Antonsson från Näs-
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takvarn i Källby den 29/31947. Stina (f. 1912) och Hilmer
(f. 1900) fick sönerna Lars f. 1949 och Gunnar f. 1950.
Lars, som numera bor i Hemsjö, är anställd på kvarnen
"Tre Lejon" i Göteborg.
Gunnar köpte Bäckgården 1969. Hilmer och Stina flyttade till Lidköping 1973 och där avled Hilmer 1980. Stina
vistas numera på Solhaga ålderdomshem i Lidköping.
Gunnar är gift med Elsie f. Andersson 1953 i Häggesled.
Ljungströms har SÖnerna Anders f. 1979 och Anton
f.1983. Foto se i kap 12!
Gunnar Ljungström har vidtagit omfattande åtgärder
med jordbruket. Han har t.ex. låtit bygga ett stort suggstall på gården. Han arrenderar Backgården (Svenssons
gård) och Lilla Skattegården (Franzens gård). Den 1/1
1983 köptes Lilla Skattegården (Janssons gård). Där lät
han röja bort det som fanns kvar av skogen, lade igen
Skebybäcken i kulvert och har på det viset fått ytterligare
16 tunnland åkerjord.
Beträffande Bäckgårdens utmark och f.d. torp, se under "Gömmet".

Lilla Skattegården
(Sven Larsgården, Östensgården,
Östgården)
Av Hel/rid Jansson
Denna gård låg före Enskiftet nere i Skeby by, ungefär
där nu Stora Skattegårdens ladugårdsbyggnad är belägen . Den fick sitt tilläggsnamn Sven Lars efter Sven
Larsson som brukade gården i slutet av 1600-talet. Enligt
en domboksnotis 30/6 1680 § 14, klagade nämligen Nils
Persson mot Sven Larsson i Skeby "angående 11 års
städja och husens reparation på 13 Daler i den förres
skattejord i Skeby, sedan Sven nu avsagt sig bemälte
bruk och vill dädan fly " Sven Larsson dömdes att för
"tillbragt huseröta i 11 års tid. Han bemälte jord åbo tt
och brukat haver, upprätta och reparera och betala uti
städja till Nils 6 Daler Silvfermynt".
Nils Persson och hans hustru Karin Andersdotters
gravsten är golv i Skeby kyrkas sakristia och stentavlan
på väggen är uppsatt, som ett minne över dem av deras
son Anders Nilsson-Ekman. Han skänkte dessutom en
altartavla till Ske by kyrka, men vart den tagit vägen är
helt obekant. Han var bland mycket annat: Rådman i
Lidköping, fraktskuteskeppare på Vänern, särskilt mellan Lidköping och Karlstad. För 1674 står hans fader Nils
Persson , Skeby, upptagen som fraktare av kalk till det då
under byggnad varande rådhuset i Lidköping. Detta står
nämnt i Stadsens Rådstufa av Benjamin Lidholm.
I jordeböckerna fanns endast två skattehemman i Skeby, vilka 1672-75 kallas Måns i Skeby och Erich Andersson . 1681 står i stället Sven Larsson i Skeby och Nils och
Per i Skeby med följande marginalanteckning till dem
båda: "1/2 skattevrak 1/2 på frihet till 1683". 1692 står
Sven Larsson antecknad. Troligen bodde Sven Larsson
kvar på gården även i fortsättningen, då han och hans
hustru finns kvar i mantalslängderna 1682. Även husförhörslängden 1689-95 upptager under Lilla Skattegården i
Skeby Sven Larsson och Ingrin Andersdotter samt sonen
Anders. 1696 är Sven Larsson död varefter hans änka står
upptagen till och med följande år.
Bonden Jon Persson, Östensgården, Skeby f. cirka
1675 gifte sig 17/111701 med Ingeborg Jonsdotter. i Lilla
Skattegården, Skeby. De fick en son, Anders , f. Ostensgården 28/5 1708. Han gifte sig med Maria Svensdotter f.
i Kinne-Kleva 16/2 1729 död 18/2 1795 i ålderdom och

Anders dog i lungsäcksinflammation 14/5 1773: Deras
gravsten ligger i mellangången i Skeby kyrka. Aven de
fick 7 barn men genom dottern Elin (Lena) f. 5/81757 går
släkten vidare i Lilla Skattegården där den östligaste
brukningsdelen fick heta Östensgåden. När Storskiftet
genomfördes 1778 står änkan Maria Svensdotter, upptagen under Lilla Skattegården, tillsammans med änkan
Annicka Bengtsdotter och Petter Jonsson (1728--1781).
Denne var bror till Anders Jonsson. Så det verkar på
namnen, som om alla varit släkt med varandra.
Hur som helst, livet och tiden gick vidare. Lena, Maria
Svensdotters och Anders Jonssons dotter gifte sig med
Joseph Persson f. 30/12 1753 och som kom från Brogården i Källby. Joseph var son till Maria Töresdotter som
kom från Tyskagården i Skeby. Mariavar gift med Petter
Pehrsson i Brogården f. 30/12 1708. Aven Lena och Joseph fick 7 barn. Dottern Britta f. 1787 gifte sig 1813 med
Petter Andersson från Rasegården i Broby. Han blev
brukare av Lilla Skattegården. Brittas bror, Anders f.
24/8 1800, gifte sig med Maja Johansdotter f.i Husaby
1806. Dessa ägde den Lilla Skattegården som i dag ägs av
Lars och Anders Franzen. Så vid Enskiftet 1821 ägdes
Lilla Skattegården så här: Joseph Persson, den gård som
hans son Anders övertog, mågen Petter Andersson ägde
den gård som Gunnar J ansson i rakt nedstigande led kom
att äga, samt Olof Andersson ägde de gårdar som Erik
Johansson och bröderna Lund ägde på 1950-talet.
Att behöva flytta ut ur byn och lämna bygemenskapen ,
var ett fruktansvärt hårt slag för den som måste flytta ut
och bryta sig ny mark. Så därför beslöt de som flyttade ut
Lilla Skattegården, att här uppe i Ostgården hålla sig
samman och bilda en by för sig själva. De byggde alla sina
hus på nuvarande Franzens gård, dels framme på gårdsplanen, där det gamla brygghuset ännu påminner om ett
bostadshus, dels vid vägen ned till skogen åt Prästavägen
till. Längst åt höger grävde de så en branddamm.
De kom på så sätt att återgå till den gamla byordningen, med att odla teg vid teg och det föll sig helt naturligt.
Det var ett hårt öde att vara utstängd ur bygemenskapen.
Så nu gällde det att åter hålla samman. Ett stort misstag,
som 50 år senare, eller omkr. 1870 skulle resultera i en ny
klyvning av gårdarna, det Laga skiftet. Då måste de bokstavligt talat, åter taga sina hus på ryggen och flytta ut till
sin brukningsdel. Jag vill här nämna, att om de som
bodde nere i byn fick se någon med oborstade och leriga
stövlar, hette det: "Aha har du blankat Ostgårn i dag".
Med detta ville de ha sagt: Du bor vid en gärdesväg och
inte en landsväg eller häradsväg, som de ju gjorde nere i
byn. Här följer en avskrift av hur gårdarna såg ut vid
hemmansklyvningen.

Hemmansklyvningen
Lilla Skattegården
Följande beskrivning, som är en avskrift av de handlingar som upprättades i samband med hemmansklyvningen av L: a Skattegården den 24 april 1871 kanske kan
ge en bild av hur det såg ut på en gård efter enskiftet.
.. Vid enskiftet bestämdes att L:a Skattegården eller
Ostensgård, som benämningen sedan mycket långt tillbaka varit, och vilket namn på gårdarna ännu begagnas i
dagligt tal, skulle utflytta ur byn, då dess byggnader var i
dåligt skick.
.I § 8 i handlingarna om hemmansklyvning heter det
"Agorna i Lilla Skattegården hava genom sämjedelning
varit delade så att Johannes Johanssons och L.F. Ekholms ägor legat i norr, A.G. Erikssons och hans omyndiga barns ägor på mitten och Janne Petterssons ägor i
söder. På mellersta skiftet har plats varit begagnad gemensamt för boningsplats och tomteplats, och först för 2
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år sedan har J anne Pettersson uppfört ett nytt boningshus
på sitt skifte".
Därefter följer en beskrivning av byggnaderna på de
olika fastigheterna. Man kan nog med största sannolikhet utgå ifrån att de flesta av de byggnader som vid tiden
för hemmansklyvningen fanns på de olika fastigheterna i
stort sett var identiska med de byggnader som fanns på
den gamla boplatsen. Dessa hade endast blivit upprustade och delvis ersatta med nytt vid flyttningen.
På Johannes Johanssons gård fanns följande hus:
Manbyggnad innehållande 3 rum och kök, brädfodrat
på västra sidan med tak av torf som tarvar omtäckning. 23
alnar långt 9 1/2 bred och 5 hög.
Anses kunna nedtagas och flyttas för 200 Rdr. Rm.
Sädesbod med loft ovanpå tegeltak på bräder , 111 114
aln lång, 7 1/4 bred och 4 3/4 hög . Ladugård innehållande
fähus, stall, fårhus och svinhus, loge och 2 lador , under
halmtak. 53 alnar lång, 11 3/4 bred och 6 hög . Vagnskjul
tillbyggt vid norra sidan av ladugården , under halmtak.
11x7x4 114 alnar.
Hemlighus av bräder under brädtak . Hela flyttning skostnaden beräknas till 463 Rdr.
L. F Ekholms gård: Ladugård med loge och 2 lador
under halmtak, 30x11x5 114 alnar , i dåligt skick.
Gustaf Erikssons gård: Manbyggnad innehållande 2
rum , kök, skafferi och klädkammare, brädfodrat på västra sidan och södra gaveln , 24xlO 1I4x4 3/4 alnar. En
mindre stuga med 2 rum , under tegeltak på brädbotten ,
14 1I2xSx4 112 aln med 2 eldstäder. Brygghus med bod
under halmtak, som är i sämre skick, 12 3/4xSx4 3/4 alnar.
Ladugård med stall fähus, loge och 2 lador under halmtak, 49x12 1I4x6 alnar. Svinhus med vagnbod och brädskjul, under halmtak. 12x9 1/4x4 114 alnar.
Anders Gustaf Eriksson enskilt tillhörande hus: En
mindre ladugård innehållande vagnbod och lada 23x9x5
alnar. Hemlighus av bräder under brädtak tillbyggt vid
östra ändan av stora ladugården. Källare välvd av sten 12
alnar lång och 10 1/2 aln bred.
Janne Pettersson och J.A. Jansson gemensamt: Manbyggnad innehållande 2 rum och kök , med ett litet tillbygge vid östra sidan, under halmtak , 24xlOx5 alnar,
gammal och förfallen. Ladugård med fähu s, stall , loge
och 2 lador samt vagn bod och svinhus, under halmtak.
49x12x5 114 alnar.
Jann e Petterssons hus: Manbyggnad med l rum och kök
under torftak som är i sämre skick 13x7 1I2x4 112 alnar.
Ladugård med fähus , stall och loge samt 2 lador , under
halmtak, 46 1/2x12x6 alnar. Svinhus med vagn bod tillbyggt södra sidan av ladugården, under halmtak, Sx9x5
alnar. En ny manbyggnad innehållande l inrett samt l
oinrett rum med kök och skafferi, under tegeltak på
brädbotten 19x11x5 1/2 alnar.
Flyttbara träd på Janne Pettersson s och J .A. Janssons
tomter:
6S st. körsbärsträd , 4 st. d:o samt diverse buskväxter.
Icke flyttbara träd: 2 st. aplar 2 st. rönnar 1st. lärkträd , 4
st. gamla pilar, 1 st mindre ek och 1 st. oxel. Hela fly ttningskostnaden för Janne Pettersson och J .A. Jansson
upptogs till 400,20 Rdr. Rm . varav de själva erlägger
160,08, Johan nes Johansson, A.G. Eriksson och hans
omyndiga barn erlägger vardera 80,04 och L.F. Ekholm
befrias.
L: a Skatte gården har fortfarande 4 ägare, varav 2 st.
äger 1I4mtl. vardera och 2 st. äger 118 mtl. vardera.
Nästan alla hus på fastigheterna är ombyggda efter hemmansklyvningen.

Lilla Skattegården 2:3 (Östgården)
När det gäller Lilla Skattegårdarna , så låt mig då börja
med den norra delen. Alla tre gårdarna var lika stora och
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deras gränser blev föredömligt raka. Gränserna går i en
rak linje från gränsen mot Broby och ut till Prästavägen
mellan Skeby och Hangelösa kyrkor. Vem som tog över
denna Olof Anderssons gård är för tillfället obekant.
Emellertid kom Lars Fredrik Ekholm och hans hustru
Inga Maja Andreasdotter hit 1855. Eftersom mannen
tyckte om sprit och kortspel, så måste han sälja halva
gården eller överlämna den i pant för sina skulder. En
sådan åtgärd var det många som åkte ut för, under den tid
då inga banker fan ns att låna pengar av. Hustrun lär vid
ett ti llfälle yttrat: "Att aldrig har väl 2 personer gift sig så
rika och blivit så fattiga".
Ny ägare den 6 jan. 1866 av 114 mantal Lilla Skattegården blev Johannes Johansson f. 1828 och hans hustru
Anna Stina Andersdotter f. 1829. De köpte av paret
Ekholm. De nya ägarna arre nderade ut gården på 5 år
den 14/3 1895, till den blivande ägaren Johan Wilhelm
Johansson från Åsen i Hangelösa. Han arrenderade den
till 14/3 1903 då han köpte gården av Johannes Johanssons söner på Lille Höjen för 6.000:Wilhelm Johansson och hans hustru Hilma Christina
Svensdotter fick en son Erik f. 7/10 1897, men cirka två år

Lilla Skattegården 2:3 (Östgården) 1985.

Erik Johansson till häst. Bilden är tagen vid en beredskapstjänstgöring 1940. Erik Johansson var officer i reservtrupperna. 1940 var han fänrik.

senare dog hustrun. Hilma Christina kom från Sävare
församling. Fadern arrenderade ut gården till sin broder
Linus Johansson på Åsen i mars 1907 för 375 kronor per
år. Men även fadern dog och då var sonen bara 17 år
gammal.
Sonen Erik fick så i unga år övertaga gården. Med
farbrodern Linus hjälp och lejd arbetskraft klarade sig
arbetet med gården bra. Innan fadern avled hade han
uppfört ett nytt boningshus år 1914. Inne i bostaden finns
ännu den tidens ståtliga kakelugnar kvar. Omkring 1950
renoverades boningshuset och centralvärme installerades .
1941 ingick Erik Johansson äktenskap med Aina f.
Rutgersson 1919 från Färgelanda. I äktenskapet föddes 2
barn Selene 1945 och Åke 1948. Åke brukar nu gården på
arrende , efter att ha köpt granngården. Så småningom
kommer säkert gården att bli som före 1866, en enda
gård. Åke driver också faderns farbröders gård på Åsen i
Hangelösa, som tillhört Linus och August Johansson,
vilka båda vilar på Hangelösa kyrkogård. Erik Johansson
avled 1975. Selene Johansson är lärare i Alingsås.

Lilla Skattegården 2:4 (Östgården)
Vid Enskiftet 1821 stod även för denna gård Olof
Andersson upptagen som ägare. Hur länge han var ägare
till de båda gårdarna, som då var en enda har ännu ej
kunnat utforskats. När Lars Fredrik Ekholm och hans
hustru försålde också denna gård har ej några handlingar
kunnat berätta om. Men det troliga är att gården försåldes till S.A.Johansson-Rååd och hans hustru Johanna
Rååd f. Johansson. Dessa sålde nämligen gården till
Frans Johansson och Hans hustru Christina Pettersson
från Fyrunga, som det står i köpekontraktet , "oss tillhöriga 1/8 mtl. Sven Lars- eller Lilla Skattegården till den 14
mars 1896, för en summa av 8.400 kronor den 5 sept
1895" .
Frans och Christina hade båda varit i Amerika och på
utresan eller hemresan träffats och gift sig med varandra.
Christina var från Dalarna. Hon var, enligt vad som

berättats mig , nervöst lagd och trivdes aldrig i Östgården.
Därför sålde de gården till August Lundh o.h.h. Augusta
Sofia Lundh f. Pettersson , den 25/6 1912 för 14.050:-.
Familjen Johansson for så tillbaka till Amerika där de
trivdes och fann sig tillrätta.
August och Augusta Lundh kom från Kollängen , som
de arrenderade under ett antal år. De hade flera barn ,
som då var vuxna eller nästan vuxna : Hjalmar , Ejnar,
Ernst, Selma, Albert och Erik. De kom alla från början
från Esstorp i Synnerby. Data för makarna Lundh: August Lundh 1855-1920, hustrun Augusta 1856-1930. Det
berättas om August att han ibland kunde gå och gömma
sig, för det mesta uppe på rännet, för att höra vad barnen
hade att säga om honom när han var försvunnen . Hjalmar, Ejnar och Erik tog så hand om föräldragården efter
föräldrarnas bortgång. Alla tre var ogifta, liksom brodern Ernst, kriminalinspektör i Stockholm, och systern
Selma. Hon vårdades under många år på långvården i
Lidköping efter en tumöroperation i huvudet.
På gården måste därför för hushållsgöromål anställas
en kvinna. Ibland med mindre lyckat resultat. Yngste
brodern Erik var duktig i matlagning, han kunde t.o.m.
konservera. Men de hade länge en duktig hushållerska,
Tekla Magnusson, som var änka från Sävare. Nu vilar
alla 3 bröderna jämte systern och brodern i Stockholm på
Skeby kyrkogård .
Sterbhuset efter syskonen Lundh sålde gården 1974 till
grannsonen, Åke Johansson (f. 1948) och h.h. Ulla-Britt
född Wallin 1948 från Skövde. De har döttrarna Åsa (f.
1973), Marie (f. 1976) och Annelie (f. 1980). Johanssons
har låtit riva det gamla bostadshuset från 1800-talets slut.
De har byggt ett nytt boningshus, som var inflyttningsklart den l juni 1981. Åke driver gården tillsammans med
föräldragården bredvid och Åsen i Hangelösa. På jordbruket bedrives ungdjursuppfödning, äggproduktion,
spannmålsodling och odling av huvudkål. Se foto i kap
12!

Lilla Skattegården
(Östgården) 1985.
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Lilla Skattegården 2:5
Vid Enskiftet 1821 står som ägare till denna gård upptagen Joseph Persson. Men omkring 1826, då utflyttningen från Skeby by skulle vara klar, sålde han den till sin
son Anders Josephsson f. 24/8 1800 och hans hustru Maja
Johansdotter f. i Husaby 7/61805. De fick 5 söner: Johannes f. 18/11828, Anders Gustaf f. 1830, Sven f. 1834, Jean
Petter f. 1835 och Nickolaus f. 12/31839. Modern avled i
nervfeber 2/4 1839. Så där stod nu Anders Josephsson
ensam med sina fem söner. Hans far hade avlidit 1828 och
hans mor 1837, men hon var då 80 år gammal.
Hur han lyckades reda upp situationen är obekant.
Han gifte inte om sig. Men den äldste sonen Johannes
Andersson står antecknad som kyrkovärd och hemmansägare den 6/21856 , med hustru Maja Johansdotter 25 år.
De har då fått en dotter, Ida Christina. År 1857 gick en
svår rödsotsepedemi över bygden. Inte mindre än 7 st.
inom släkten avled mellan juni till november. Bland dem
var Anders Josephsson , 3 av hans söner, hans svåger och
2 nära anhöriga därtill. Gården blev i alla fall till salu,
efter att i bortåt 200 år gått i släktens ägo.
Mellan 1847 till 1858 var Anders Gustaf Eriksson f. i
Skara 20/9 1820 och hans hustru Maria Andersdotter f. i
Skeby 1817 arrendatorer iTyskagården, Skeby. De fick i
Tyskagården 3 barn som överlevde spädbarnsåldern:
Maria Lovisa f. 5112 1847, Hedda Gustava f. 1511 1850
och Gustaf Nickolaus (Klas) f. 5/12 1851, som alla uppnådde hög ålder. Hans hustru avled och jordfästes 28/11
1857, troligen av rödsot. Vid begravningen samlades 1
Rdr. in i fattigprocent. Under 1858 flyttade han till Lilla
Skattegården, som han inköpte.
11 månader efter hustruns död gifte han om sig med
Brita Christina Svensdotter i oktober 1858. Då insamlades inte mindre än 3 Rdr. i fattigprocent . Hon var född i
Sävare 18/61837 . Brita Christina kom att alltid kallas för
"Tyskafarmor". Vid laga skiftet, eller som det också
kallas hemmansklyvningen , den 24 april 1870 fick denna
gård ligga kvar på sin plats. Men ett nytt boningshus
skulle byggas på gården omkring 1870. Det uppstod då
delade meningar mellan makarna om bostadshusets
byggnadsplats. Det var ett päronträd, som hustrun ville
rädda åt framtiden för den goda fruktens skull. Maken
ville att hus~t skulle byggas så att det låg mitt för nerfarten genom Ostgårdsskogen, ut till Prästavägen. Viljorna

gick inte att förena. Men Tyskafarmor hitta på råd. Maken förtärde gärna starka drycker, så nu fick han dricka
vad han orkade och så somnade han. När uppvaknandet
skedde, var tomtplatsen utstakad och utgrävd, så huset
fick den plats, som det har intill denna dag. Men nu gör
det ju inget, för vägen är numera upplöjd. Mangårdsbyggnaden har kvar sitt gamla utseende i den vackra
västgötastilen . men invändigt är det renoverat, efter tidens önskemål.
I det första äktenskapet föddes som nämnts 2 döttrar
och en son. Sonen Klas som han kallades for till Amerika
i unga år och gifte sig där, troligen med en svenska . De
fick barnen Emelia och Linus . Han blev så änkeman och
tog med sig barnen till Sverige och övertog fädernegården Lilla Skattegården .
Anders Gustaf Eriksson avled den 6 febr. 1876 i lungsot 55 år gammal.
Klas ingick så ett nytt äktenskap med Frida Natalia f.
Svensson , dotter till Sven Andersson o .h.h. maja Catarina Pettersdotter i Nästakvarn, Källby.
I detta äktenskap föddes barnen Ejnar, Gerda och Ester.
Sonen Linus återvände till Amerika och hans halvbror
Ejnar vistades också en tid i "det stora landet i väster".
Men Ejnar återvände ganska snart till Sverige, medan
Linus blev kvar där borta.
Klas Gustafsson, som var gammal, hade gården utarrenderad. En arrendator var Axel Lindblad, som var
född i Gömmet. När arrendetiden var slut flyttade Axel
och hans fru Julia in i det mindre bostadshuset på gården.
De skötte där om den gamle Klas Gustafsson . Hans
dotter Ester (f. 1900) och hennes make Ernst Bernhard
Franzen (f. 1891) köpte Lilla Skattegården 1940. De
hade fått sonen Stig 1925. Klas Gustafsson avled nära
92-årig 1944. Axel Lindblad var snickare på äldre dagar.
1943 kom de tre bröderna Bredh (Einar, Erland och
Evert) till Lilla Skattegården som arrendatorer. De är
födda i Södra Kedum. De bedrev traditionellt jordbruk
med mjölkproduktion osv. Erland och Evert flyttade ,
Einar (f. 1912) blev gift med Ann-Marie (f. Johansson
1927). Hennes föräldrar arrenderade Lillegården. Einar
och Ann-Marie fick döttrarna Elisabeth (f. 1952) och
Birgitta (f. 1958). På senare år bedrev fami ljen Bredh
jordbruket kreaturslöst. Einar Bredh arbetade dessutom
som murare. 1972 lämnades arrendet och familjen flyttade till Skeby mejeri.

Lilla Skattegården 2:5 på
Klas Gustafssons tid på 20talet.
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Stig Franzen är utbildad ingenjör och är lärare i tekniska ämnen. Hustrun Gun är född i Borås 1935 och är
sjuksköterska. De har sönerna Lars (f. 1967) och Anders
(f. 1969). Familjen bor i Uddevalla. Det är Lars och
Anders som äger Lilla Skattegården idag. Nuvarande
arrendator är Gunnar Ljungström i Bäckgärden. De tvä
bostadshusen är uthyrda.

Einar och Ann-Marie Bredh 1958 med sina döttrar Elisabeth och Birgitta.

Lilla Skattegården 2:19
Denna del av Lilla Skattegården, som kom att ligga
längst i söder och med sin sydligaste gräns intill Hisingsgården, tillhörde vid enskiftet Petter Andersson . Han var
född i Rasegärden , Broby 112 1787. Han gifte sig 1813
med Britta Josephsdotter i Lilla Skattegården, f. 26/11
1787 och dotter till Joseph Persson och hans hustru Lena.
Hon var syster till Anders Josephsson. Köpekontraktet
finIls ännu bevarat, när Pelier och Britta köpte gården .
Aven Britta och Petter fick 7 barn mellan 27/111813 till
24/6 1830. De fick uppleva besvikelsen över enskiftet att
flytta ut i utmarken, som denna del av socknen var.
Petter avled 1852 och Britta 1848. Nytt ägarpar blev
deras sjätte barn, Jan (Jean) f. 2/121826 , och hans hustru
Inga Maria Andersdotter f. 10/9 1828. Janne var dräng i
Bäckgården och hon var piga där , som det hette på den
tiden . Tycke uppstod och de gifte sig 1855 och övertog
fädernegården. Den 515 1860 föddes sonen Johan August, men redan den 9/10 1863 blev sonen moderlös och
fadern ensam med sitt ansvar. Genom hustruns sjukdom ,
hon frös så förskräckligt , blev Janne Pettersson den förste här i socknen, som lät insätta en vanlig järnkokspis
istället för den öppna härden med sin trebenta kokring.
Hon dog i cancer eller kräfta, som sjukdomen kallades
dä. Han gifte om sig 17/11 1865 med Anna Kajsa Olofsdotter född i Ledsjö 1515 1834 och död 1896.
Redan 1869 hade han byggt boningshuset pä den
gårdsdel, som i Laga skiftet blev honom tilldelad. Även
detta skifte kostade pengar. Därför måste Lilla Skattegårdarna försälja till Dalvik, den jord nere i Gömmet,
som kallades Lägret och som i enskiftet blivit dem tillmätt. Detta var mycket bra jord och försäljningen har
dom nog ängrat många gånger med orden: "Det kunde
nog rett sej ändå" . Ladugårdshusen placerades längs

efter Östgårdsvägen. Sonen Johan August, som bara gått
3 veckor i skolan, på grund av arbete hemma , ville gärna
få mera utbildning. Han ville gå pä en kurs i den då
nystartade folkhögskolan i Stenstorp. Han fick kämpa
hårt för att få sin önskan uppfylld. 1885 hade han lyckats
och på folkhögskolan lärde han sig mycket , som kunde
vara bra att kunna för den framtid han gick till mötes.
Han gifte sig 1894 med Anna Malvina Pettersson f. i
Storegården, Skeby 3118 1866.Men före äktenskapet hade han låtit bygga ut boningshuset på bredden. Hans
fader bodde i den norra delen och Johan August med
familj i den södra delen. Köket delade de mellan sig. Jag
kan nämna att en kakelugn i inköp och uppsättning då
kostade 25:-. De fick 5 barn: Bertil f. 1895, Ivar 1897,
Edit 1900,Elsa 1901 och Karin f. 1905. Äldste sonen
avled 1897, då brodern Ivar var 1 månad gammal. Janne
Pettersson avled 17110 1905. Johan August hustru Malvina avled 15/81907. Detta blev en fruktansvärd svår situation för en ensam far. Pä gården fanns en dräng Herman
Persson , som gärna ville gifta sig med sin hjärtans kär.
Ett hus byggdes på gården, som kom att heta Sandhem.
Så 1908 inflyttade de nygifta dit. Gården arrenderades då
ut på s.k. tredelning till Herman och hans fru. Det tillgick
på följande sätt:
Arrendatorn utförde arbetet med gårdens brukning.
Han fick använda gärdens redskap och nyttja på gården befintliga djur. Han erhöll 113 av mjölklikviden och
av all försåld spannmål. Inköpta fOdermedel,konsgödsel
och dylikt , betalades till 113 av arrendatorn och 2/3 av
ägaren. För den mängd av gärdens produkter, som användes för gårdens kreatur var procentsatsen den samma . Av de djur som uppföddes gällde samma fördelning.
Någon kontantinsats av brukaren behövde sålunda ej
göras, för mer än personligt lösöre.
När Herman Persson flyttade frän gården omkring
1918 till Bäck i Husaby, kunde han medföra en häst och 7
kor. Detta svarade för den djurbesättning, som den gården behövde. Han fick köpa en häst , dä två hästarfordrades för gårdens brukning. Säväl Johan August som barnen hjälpte till med gärdens arbeten. Särskilt med skördearbetet , men även i andra arbeten . När han och barnen
blivit ensamma efter hustruns död , hade han dock tur att
efter något år få tag på en mycket duktig kvinna, som
husmor eller hushållerska på gärden. Hon hette Alma
Kjellstrand. Hon gick även bort i husen och hjälpte till
med kokning av mat vid kalas. Hon var en synnerligen
duktig kvinna, som lärde upp de tre döttrarna i alla de
göromål som hör ett hem till: såsom vävning, brodering,
matlagning m.m. Hon var änka men kallades av syskonen Jansson för moster Alma.
När J.A. Jansson avled 18/6 1933 övertog sonen Ivar
och dottern Karin gården. Elsa som gift sig med muraren
Axel Wikström, övertog arrendebostaden och bosatte sig
där. Edit var husföreståndarinna hos bankdirektör Hagelin i Lidköping. Ivar började nu att täckdika gården och
1939 uppfördes en helt ny ladugård, med stall , lador och
magasin och en s.k. höhiss monterades in. Mjölkmaskiner skaffades. Den 1 sept 1939 började sä det andra
världskriget, och den 9 april 1940 invaderades Danmark
och Norge av tyska trupper. Ivar som varit med i landstormsutbildning, var nu landstormsfänrik och blev inkallad. Han blev förlagd till Bohuslän och kom så småningom till Fjällbacka , där han blev bekant med Helfrid
Jansson f. 1919. Slutet på det hela blev , att de båda vigdes
i Skeby kyrka den 22/111941. Där blev vi så äkta makar
och gården fick en ny husmor. Mellan den 28 oktober
1942 och den 25 maj 1947 föddes fyra barn på gården. Det
blev mycket att stå i för hemhjälp började bli allt omöjligare att få tag i, liksom hjälp ute . Industrin ropade efter
arbetskraft och den kom frän landsbygden. Det fanns
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ingen tvättmaskin, ingen centralvärme , inget kylskåp och
ingen frysbox. Så långt i modernisering hade inte landsbygden hunnit på 40-talet. Karin, Ivars syster, gifte sig i
mars 1942 med Karl Stridh.

Hyresgäster i Lilla Skattegården är Lars och Christina
Hallström med sina barn. Christina är dotter till Bengt
och Berit Sundberg född Helge.
Elsa och Axel Wikström, som i många år bodde i
Sandhem (Skeby 2:17), flyttade till Alingsås 1975. I
Sandhem bor numera Berit och Rune Andersson med
sina barn.

Hisingsgården
Av Hel/rid Jansson

Skördearbete på 50-talet i Lilla Skattegården. Från vänster
Ivar, Carin, Gunnar, Jan-Otto och Ing-Britt Jansson.
Fotograf: Helfrid Jansson.

Under början av 1960-talet installerades värmeledning
i boningshuset och i stallet gjordes utrymmet om till
svinhus. Hötork installerades uppe på rännet och över
redskapsboden där spannmålen förvarades , blev det
byggt en kalluftstork för säd. För skördetröskan hade
kommit in i bilden. När allt detta var iordning, fick Ivar
hjärtinfarkt, så 1966 måste gården utarrenderas på 5 år
till Lennart Svensson och hans hustru Marianne.
Hisingsgården 14:2, som inköpts och lagts samman
med Lilla Skattegården 1963, blev därför i mars 1966 det
nya hemmet för Ivar och Helfrid. Vi avstyckade så småningom tomtplatsen på Hisingsgården. När vår son Gunnar och hans hustru Lilian köpte gården 1972, var det den
nionde generationen som trädde till. Men det varade
bara i drygt 10 år. I januari 1983 försåldes gården och
köpare blev Gunnar Ljungström och hans hustru Elsie i
Bäckgården. En generationsepok på 310 år hade därmed
gått till ända.
Vår son , Jan-Otto är kriminalinspektör i Stockholms
bedrägerirotel. Carin är gift med Rolf Henden. Denne är
elektriker på Lidköpings mekaniska verkstad. Carin jobbar i restaurangbranschen. Gunnar med familj bor i Källby. Han kör ut mjölk för Arla i Götene till speceriaffärerna. Ing-Britt arbetar sedan 20 år tillbaka på Dafgårds
livsmedelsindustri i Källby. Ivar Jansson avled den 21/3
1975 och jag Helfrid fortsätter med min kära hembygdsforskning.

Hisingsgården är ett ovanligt gårdsnamn. Det förekommer emellertid även i Medelplana. Jämför nedan
(1415 års brev). Den första förklaringen av gårdsnamnet
är då att "Hisings" kan härledas ur "Heneke".
Den andra förklaringen är att namnet kan härledas ur
det urgamla mansnamnet "Hising". Det tredje förklaringssättet är att det är samma betydelse som i "Hisingen" . Detta är en stor ö i Göteborgs kommun. Namnet
"Hisingen lär betyda "den kluvna ön",
Före enskiftet låg Hisingsgården söder om det nuvarande mejeriet ute i den sanka marken mot Stommen till.
Se karta i "kap. lO"! Stommens brukare har påträffat en
mångfald stenar efter Hisingsgårdens husgrunder.
Il

1415 års brev
Dessa tre brev är de äldsta urkunder som på träffats om
Skeby . Här följer ett utdrag av det ena brevet.
Avskrift av brev i Svenskt Diplomaterium genom Silferstolpe. De13. 1415-1420.Breven är översatta till nutida skriv- och talesätt av Helfrid Jansson.
(2071) "1415 den 2 febr. Medelplana.
Bengt Thörnesson försäljer med sin hustru Gudlög
Thyrgilsdotters samtycke en gård i Skeby , Kinne härad,
till Hen-eke Bekman. (Original på pergament i Sv. Riksarkiv). Alla som detta brev se eller höra , hälsar jag
Bengt Thörnesson evinnerligen med vår Herre. Känner
jag det med dessa mina brev jag haver ärligen sålt till
mannen Heneke Bekman, en min gård i Skeby i Kinne
härad liggande norr om den gård, som jag bebor med min
hustru, rådiga och godvilliga Gudlög Thyrgilsdotter, med
åker och äng, i vått och torrt , som där ligger som de alltid
legat av ålder, och inget är undantaget , för sextio mark,
vilka 10 mark, för : de Heneke mig till glädje berett haver.
Ty använder jag mig och det arv den tillför: det gården
och tillför då Heneke Bekman och hans arv till evinnerlig
ägo, och giver jag ärligen mannen Torsten Somonsson,
häradshövding i förutnämnda Kinne härad full makt därför: att gården skattskriva och uppbinda efter Sveriges
lag, såsom jag det själv har gjort".

Lilla Skattegården 2:19
1985. Gården hör numera
till Bäckgården.
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Gården i Skeby som nämndes i dessa gamla brev är
antingen Rutagården eller Tyskagården, som före reformationen hette Kvistagården .Bägge dessa gårdar tillhörde kyrkan liksom Stommen. Men eftersom gården talas
om "som nordan om" tyder detta på att det måste vara
Rutagården , för Tyskagården hade ingen annan gård än
Stommen som låg söder om och den tillhörde ju Skeby
kyrka. Gården som Heneke Bekman bodde måste då ha
varit antingen Lillegården eller Hisingsgården , som båda
låg söder om Rutagården. En gissning kan ju vara att
Hisingsgården kan vid den tiden hetat Henekegården
som sedan blev Hisingsgården. Det är intressant att 1415
års brev är nedskrivet i Medelplana. Där finns också en
Hisingsgård.
Den förste bonden i Hisingsgården, som omnämns i
folkbokföringen är Jon Larsson. Jon och h.h. Ingierd
Jacobsdotter lät år 1699 döpa sin dotter Catarina den
23/11. I 1685 års jordabok omnämnes en Jon Larsson och
det är troligen samma person. Nästa "bondfolk" i Hisingsgården blev Lars Månsson-Hagel (1696-1770) och
Margareta Trulsdotter (1704-1777). Hon var född i Storegården. De fick tvillingarna Truls och Maria som döptes
15 januari 1727.
Agaren vid storskiftet var fru Annika Wenerbom och
hennes son magister Olof Wenerbom . Vem Wenerbom
var framgår av uppsatsen om "Storegården" . Omkring
1780 kom Jan Ericsson till Hisingsgården. Han var född i
Broby den 16/9 1749 och han vigde sig i Skeby kyrka den
22/9 1781 med Ingeborg (Bolla) Pehrsdotter född i Källby
1759 och död i Skeby den 23/3 1831.
Vid enskiftet 1821 var deras son Petter Jansson f. 23/11
1783 skriven som ägare . Han hade en yngre broder,
Johannes Jansson f. 5110 1801. Denne gifte sig med Caisa
Magnusdotter och de fick en son, Anders Gustaf Johansson, den 24/31837. Men redan i maj 1838 avled Johannes
Jansson och efterlämnade änka och den ettårige sonen.
Vid begravningen insamlades 33 skilling och fattigandelen vid begravningen blev 2:5 riksdaler. Den 22/3 1839
gifte änkan om sig med Petter i Hisingsgården . I detta
äktenskap föddes sonen Sven Pettersson , som var född
den 27/5 1842. De båda sönerna Gustaf och Sven växte
upp till vuxna män. Gården delades 1868.

Hisingsgården 14:3
Gustaf gifte sig med Anna-Greta Karlsdotter f. 1844 på

Lille Höjen i Källby, på den gård som Eskil Bryngelsson
bor. De fick först en dotter Matilda f. 30/91865 och sonen
Ernst som blev det yngsta barnet f. 19/9 1891. Däremellan fanns brodern Fridolf f. 30/3 1867 som medföljde sin
fader till julottan i Hangelösa kyrka 1879. Det var så kallt
i kyrkan att han förkylde sig och fick lunginflammation
och avled den 6 jan 1880 och begravdes den 13 jan. Men
medan han var sjuk band föräldrarna ett snöre till hans
lilla syster Idas vagga som var född 4/8 1879, så han kunde
dra i snöret och på så sätt vagga henne. Stackars Fridolf,
så s.juk och ändå försöka göra nytta för sig.
Ovriga syskon var Anna , som blev bagerska i Norrköping, Eva gift med en byggmästare i Norrköping, Ida
gifte sig med Karl Andersson iLommagården , Hangelösa. Julia f. 1883 gifte sig med Axel Lindblad, först jordbrukare och sedan snickare . Det var Julia som testementerade sin kvarlåtenskap till Skeby Kyrka, så vi kunde
renovera orgeln där. Ingen av syskonen efterlämnade
några arvingar för alla var barnlösa. Deras fader avled
1908 och modern Anna-Greta 1921. Ernst och Matilda
köpte gården 1923 och drev så gården vidare, men när
Matilda avled 1943 beslutade sig Ernst för att arrendera
ut gården 1947 till Ella och Artur Karlsson. De senare
hade barnen Inger, Birgit , Gunvor, Vivan och Håkan.
1958 försåldes dock gården till Teodor Holmgren och
hans hustru Anna-Greta, som kom från Holmestad. Makarna Holmgren äger fortfarande gården, men jorden är
nu utarrenderad till Bengt Andersson i Trulsagården. På
gården bor förutom makarna Holmgren deras son Bertil
f. 1948. Dottern Anita bor med sin familj i Södermanland. Det nuvarande boningshuset uppfördes 1891, men
har naturligtvis under årens lopp renoverats . Ekonomibyggnaderna byggdes 1931-1932. Arealen är på 23 har.
Den förre ägaren, Ernst Johansson, skaffade sig ett
hus i Lundsbrunn. Numera är han bosatt på Helenagårdens ålderdomshem i Götene.

Hisingsgården 14:2
Denna Hisingsgården är avstyckad från Hisingsgården
14:3 Det skedde enligt köpebrev den 3 april 1868 då Sven
Pettersson köpte 1/16 mantal Skeby: Hisingsgården av
sina föräldrar Kajsa Magnusdotter och Petter Andersson
för en bevillningstaxering i värde uppskattad till 1875
Rdr. Båda bröderna ville ju ha gården så därför blev det
delning av Hisingsgården. Brodern Anders Gustaf blev

Hisingsgården 14:3 på 20talet.
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ägare till 3/16 mantal frälse av Hisingsgården. Sven Pettersson som blev den förste ägaren av denna brukningsdel, var född 27/51842 och han gifte sig med Anna Beata
Svensdotter f. 26/3 1848. Hemmansklyvningen skedde
1883 samma år som boningshuset uppfördes och en del av
ekonomibyggnaderna. Aven trädgården anlades med en
hel del fruktträd, som blivit nära 100 år gamla.
Tiden, som nu var inne på 1880-talet, började att gå i
frikyrkorörelsens tecken. Så i bostaden samlades såväl
unga som gamla till frikyrkornöten. Det har berättats mig
att de unga som kom för att lyssna, fick sitta i köket ,
medan de gifta och mera stadgade satt inne i rummet som
vetter neråt trädgården. Sven och Beata kallades alltid
farbror Sven och moster Beata. Foto i " Skattegården" .
Den 5 aug. 1903 sålde så Sven och Beata gården till
Axel Ahlstrand, som med sin familj kommit tillbaka till
Sverige och sökte sig en gård här, för att förverkliga de
erfarenheter av jordbruksdrift, som han fått sig tillgodo i
Amerika. Priset på gården var då 7.000:-. Vidare inköptes såväl växande som inbärgad gröda, jämte 5 kor och en
kalv för 1.800:-. Hela arealen omfattade då 9,5 hektar,
varav 7,5 var åkerjord. Här föddes sonen Sven 1905.
År 1911 deltog Axel Ahlstrand i en tävlan mellan
välskötta mindre jordbruk, an()rdnad i samband med
21 :a allmänna lantbruksrnötet i Orebro med 52 deltagare
från hela riket. I minnesskriften som utgavs citerar jag:
" Kreatursbesättningen utgöres av l häst, 6 kor, 5 svin ,
därav l grissugga, samt 250 stamhöns. Korna äro vackra
och välvårdade , ha under 1908 lämnat i medeltal 2.841
och under 1909, 2.202 liter mjölk. Ett av länets bästa
hönserier, Skeby hönsgård finnes här, anlagd efter amerikanst mönster med 250 stamdjur av Rhode Island ras.
Att hönsgården går med god förtjänst, framgår av räkenskapssammandraget , som visar på att hönsgården givit en
inkomst på 2.647 kr.
Nya byggnader har tillkommit och förutvarande
omändrats , alla äro väl hållna och praktiskt inredda med
cementgolv uti kreatursstallar, hönshus, magasin m.m.
Gödselskötseln är välordnad efter nutida fordringar med
hjälp av torvströ och uti cementerad, taktäckt gödselstad, där även komposter beredes. Urinbrunn finnes
även. Ahlstrand har för sitt jordbruk mottagit såväl första pris som diplom samt flagga. Han är en god typ för det
slags återvändande svenskamerikaner, som vi gärna se
att de komma i tusental , för att omsätta de goda impulser, de vunnit där borta och för att se på de stora möjligheter vi här hemma äga, med andra ögon än då de först
fara över Atlanten. Familjen utgöres av man, hustru , tre
barn och en tjänare" . Vidare kan tilläggas att i ett av
boningsrummen i huset hade han låtit installera en äggkläckningsmaskin, som drevs med fotogenlampa.Det var
säkert den första äggkläckningsmasinen på många mils
omkrets.
Men Ahlstrand sålde gården den 14 mars 1915 till Uno
Karlsson från Binneberg Mellby, Lovene för 15.600:-.
Han köpte också en del av J on Börjesgården och Öredalsjorden för 11.500:-. Det är jord som förut ägts av
Adolf Karlsson i Bäckadal, som han köpt av Oredaioch
Sörgården , för att kunna hålla häst på sitt ställe . Men det
var besvärligt att vara jordbrukare även på den tiden.
Ekonomin blev ett problem för Uno. Han tog ned gårdens skog och sålde, men det förslog inte långt. Utgifterna var större än inkomsterna. Men eftermälet om Uno
är: Han var snäll och glad och tänk så många roliga
stunder vi hade i Hisingsgården när han bodde där, har
hans jämnåriga manliga kamrater sagt mer än en gång.
Den 14 mars 1922 lämnade så Uno gården. Då tillträdde Johan Andersson f. 1894 och hans hustru Augusta f. i
Sunnerberg 1883. Hustrun var bonddotter och längtade
till en lantgård. Men de bodde här bara i 5 år , för det
första världskrigets efterkrigsår hade kommit , så allt
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sjönk i pris som hade med jordbruksprodukter att göra .
Johan Smedman och hans hustru Hulda, som arrenderat
en gård borta i Hangelösa köpte så gården , och tillträdde
den 14 mars 1927. 1946 moderniserade de boningshuset
genom att gräva ut en källare samt sätta in värmeledning.
De hade 4 barn Greta, Erik , Inga och Sven. Men när de
kommit till vuxen ålder, sökte de sig ut i livet på andra
arbetsfält. Så den 14 mars 1953 lämnade föräldrarna
gården och flyttade in i det nybyggda boningshus , som de
byggt nere vid vägen mitt för Bäckadal på Lilla Skattegårdens jord. Det heter Bäckelid. Johan var duktig på att
snickra och hjälpte folk med snickerier och Hulda skötte
om hus och trädgård.
Nu hade Arvid Andersson och hans hustru Margit köpt
gården och de bodde här i 10 år. De flyttade 1963 först till
Skara, men de köpte sig sedan ett hus i Hålltorp. De var
barnlösa. Båda är nu döda och vilar på Lindärva kyrkogård.
Ivar och Helfrid Jansson köpte 1963 Hisingsgården och
priset var 55000 kr. De brukade gården tillsammans med
Lilla Skattegården , deras hemgård. Under tre år var
bostaden uthyrd på Hisingsgården . Den 14/3 1966 flyttade Ivar och Helfrid hit. De avstyckade tomtplatsen med
tillhörande ekonomibyggnader, så det blev en framtida
fristående bostad. Ivar Jansson avled 1975, men hustrun
bor fortfarande kvar på Hisingsgården. Oljeeldning insattes 1978, huset kläddes om 1980 och fick då byta färg
från rött till gult med bruna knutar. Taket lades om 1982
med nya tegelpannor, masonitskivor och nya takrännor.

Hisingsgården 1985, Helfrid Janssons hus.

Gunnar Jansson och h.h. Lilian f. Seger, sOIfi köpt
jorden 1972, sålde Oredalsjorden tillbaka till Oredals
gods. Den övriga jorden såldes till Gunnar Ljungström
och h.h. Elsie i Bäckgården den l januari 1983.

Litteratur:
Hugo Karlsson " Ortnamn i Göteborg" , ingående i
STF:s årskrift om Göteborg -1978. Ivar Lundahl:
"Ortnamnen i Skaraborgs län del VI Kinnefjerdings härad" 1961.

Lillegården
(Bengt Gisslegården)
Av Bertil Andersson och Helfrid Jansson
Lillegårdens bonde 1685 hette Bengt Gisslesson. Enligt jordaboken detta år hade gården tidigare tillhört
Läckö grevskap. På 1700-talet var Lillegården ett kronoskattehemman .
Lillegården låg före enskiftet nere i byn, ungefär där
Skeby Mejeri senare kom att byggas. Namnet Lillegården fick den knappast av att gården skulle vara den
minsta gården i byn förr i tiden. Det fanns nämligen flera
gårdar i samma storleksordning. Men kanske namnet
kan bero på att gården låg i Overbäcka rote. Gården låg
där ihop trängd med flera andra gårdar och det fanns små
utvecklingsmöjligheter.
Den 23/3 1697 står det antecknat i en kyrkobok att
bonden Måns Andersson och hans hustru Elisabeth Jonsdotter fick en dotter, som kallades för Kjerstin. 1746 fick
Bengt Gisslegården en ägare som hette Andreas Jönsson. Hans maka hette Ingeborg Svensdotter. Anders
Jonsson och Ingeborg Jonsdotter står antecknade under
1750-talet. Vid storskiftet står som ägare Carl Ahlegren.
Han var rådman och hade troligen en arrendator på
Lillegården.
Först år 1784 blir det möjligt att få riktigt grepp om
vilka som bodde på gården. Det året flyttade Torsten och
Ingrid dit. Samma år den 25 januari fick de sonen Anders. Sedan fick makarna barn med jämna mellanrum
fram till 1793. Familjens efternamn har ej gått att ta reda
på utan Torsten och Ingrid står antecknade som "Bondfolk i Lillegården ". 1798 blev sonen Anders Torstensson
omnämnd. Han blev gift med Lena Svensdotter, som var
född 29/10 1788 i Hangelösa. Vid enskiftet 1821 stod
Anders som ensam ägare till gården. Vid detta skifte blev
Bengt Gisslegården utflyttad till sin nuvarande plats söder om Stommen vid vägen mot Hangelösa.
Anders Torstensson brukade gården länge för först
den 17/10 1855 sålde han Lillegården till sin son Anders
Andersson och dennes hustru Anna-Lisa Johansdotter.
Köpesumman var 2500 riksdaler. Makarna ägde lantbruket till den 28/9 1867, då de sålde Lillegården till Sven
Lund från Myråsen Ova . Denna gång var priset 4000
riksdaler (riksmynt). Men på samma köpehandling så
transporterades och överläts gården på skolläraren och
klockaren Carl Hasselkvist och hans hustru Anna Maria
Johansdotter. Hon kom från Smedegården i Hangelösa.
Överlåtelsen godkändes vid lagtima hösteting med Kinnefjärdings härad den 9/10 1867, vinterting 512 1868 och
lagtima sommarting den 3/6 1868.
Läraren Carl Hasselkvist kräver en presentation. Han
var född i HassIe , norr om Mariestad, år 1813 och hette
då Carl Larsson. Han följde med sin syster, Beata Larsdotter, när hon gifte sig 1834 med Anders Zetterman.
Den senare bodde på Gategården i Hangelösa och var
först torpare, men blev senare smed och egen bonde.
Carl Larsson var dräng på olika gårdar bl.a . hos sin syster
och svåger. Men eftersom han var studiebegåvad fick han
på 1840-talet gå igenom Skara nystartade folkskollärarseminarium. Han tog sig namnet Hasselkvist och blev
utsedd till lärare i Hangelösa västra skola. Det är den
skolan som fanns bredvid Hangelösa kyrka och som startade 1848 som den första skolan i pastoratet.
Carl och Anna-Maria fick fem barn. Den äldste hette
Carl Oskar (född 1851) och blev bosatt i Stockholm.
Tvillingarna Hugo och Otto föddes 1857. Båda blev bönder i resp. Lillegården och Lidåker , Tråvads socken.
Alma Lovisa (född 1854) blev bagerska med eget bageri i

Lundsbrunn. Helena Kristina (född 1856) valde samma
yrke som pappan och fick arbete i Norra Härene.
Carl Hasselkvist avled den 12/5 1871 och efterlämnade
mycket skulder. men hans hustru tycks ha varit en duktig
kvinna och hon fick ordning på gårdens ekonomi igen.
Lillegården utarrenderades. 1876 var Johannes Lundgren och hans hustru Maja Kaisa Petersdotter brukare av
gården. Den 12/1 1891 köpte sonen, Hugo HasselkvIst
och hans fru Wilhelmina (Mina) f. Konradsson , Lillegården. Båda makarna var födda samma dag 1857, den 21
oktober. Anna Maria dog dog den 21 mars 1902. Det
gamla dåliga bostadshuset revs och ett nytt större hus
blev färdigt 1903. Det byggdes enligt dåtidens sed med
ganska stor takhöjd. I salen finns ännu kvar en elegant
kakelugn från den tiden.

"Tidholmssläkten" i Skeby
Carl Hasselkvist var ju från HassIe , och antagligen
genom honom kom flera andra Hasslebor att bli bosatta i
Skeby. I slutet av 18oo-talet var Emma Ekholm (född
Tidholm) husmor i Tyskagården. När hon behövde hjälp
i hushållet hörde hon av sig till sin syster, Greta Christina
(f. Tidholm) och sin svåger, Konrad Olofsson . De bodde
på Storegården i HassIe och hade flera döttrar som behövde komma ut och tjäna pengar. Först kom den äldsta
Hanna som hembiträde till Tyskagården. Hon blev efter
några år maka till August Pettersson från Trulsagården.
De blev snart bosatta på Stommen. Nummer två av döttrarna, Mina , kom på samma sätt till Tyskagården. Hon
blev snart gift med Hugo Hasselkvist i Lillegården . Det
hela upprepades med döttrarna Ida och Emma. Ida blev
maka till August Andersson i Skattegården. Emma gifte
sig med August nr 3, August Andersson i Nedre Backgården. Detta par blev senare bosatta i N. Kedum.
En av sommarens höjdpunkter för "Tidholmssläkten"
i Skeby var den gemensamma utflykten till Hasslerör för
att hälsa på släktingarna där. På 18oo-talet fick resan
göras med hästskjutsar. På ditvägen gjordes uppehåll i
Lugnås. Då fick hästarna äta sin havre och folket sm
matsäck. Det tog lång tid att åka med häst och vagn hll
HassIe. Man fick därför ligga över hos släkten i Storegården, HassIe. På tjugotalet hände det ibland att en buss
hyrdes för resan. Då gick det bra att hinna hem samma
dag.

Lillegården (jorts.)
Hasselkvist hade två döttrar: Gerda (1884-1955) och
Signe (f. 1892). Gerda utbildade sig till småskollärarinna.
Hon fick plats i Hasslerör. Där blev hon bekant med sm
blivande make , Herman Larsson (1882-1960), som var
bondson från Vassagården HassIe. Det unga paret arrenderade en tid Bäckgården , Skeby och familjen bodde där
i den ena flygeln. Senare blev de bosatta i Utby i Vadsbo
härad. Signe blev gift med Ivar Svensson (1896-1956),
som kom från Oråsen i Väla.

Lillegdrden 1955.
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Paret Hasselkvist började bli gamla och behövde hjälp
med jordbruket. Till en början så bodde det unga paret
Svensson på gården och hjälpte till. Senare blev Lillegården utarrenderad. Signe med familj blev senare bosatta i
Vänersborg och slutligen i Lidköping. 4 olika arrendatorer avlöste varandra. Agarparet bodde på andra våningen och arrendatorsfamiljen på nedervåningen. Den sista
arrendatorsfamiljen var John och Tyra Johansson med
sina fem barn: Ann-Marie, Britta, Gun, Kerstin och
Lennart. Hugo Hasselkvist avled 1941 och hans hustru
fem år senare.

Karl LundelI , född 1900 i Saleby köpte 1951 Lillegården. av sterbhuset. Hans maka Anna-Lisa, f. Larsson
1916 i Hagelberg men uppväxt i Utby , är barnbarn till
makarna Hassekvist. Karl LundelI, som senare blev
kyrkvärd i Skeby kyrka, bedrev lantbruket med inriktning på mjölk- och spannmålsproduktion. 1965 såldes
Lillegården och LundelIs bosatte sig i Lidköping. Karl
LundelI avled 1980.
De nya ägarna till Lillegården var Georg och Ingrid
Lönnstig, som tidigare hade haft ett jordbruk i SkeppIanda i Götaälvsdalen. Georg Lönnstig dog 1976. Ingrid
driver nu gården tillsammans med sonen Dan (f. 1959)
med spannmålsodling och en del vitkålsodling.

Backgården

(Backen)

Av Helfrid Jansson
Före enskiftet 1821 låg Backgården i kyrkbyn, där
fastigheten "Backen" nu är belägen. Jämför 1774 års
karta i kap. lO! Namnet Backgården har säkert uppkommit p.g.a. läget på sluttningen av Skebyåsen. Den förste
kände bonden i Backgården är "Peter i Backen". Han är
nämnd i 1685 års jordebok. Bonden Pher Nilsson och
h.h. Bengta Bengtsdotter fick den 18/10 1700 sonen Olluf
(Olof).
Agarförhållandena på Backgården var växlande. Det
mesta tyder på att gården var frälsegård under 1500-talet
och troligen också under en stor del av nästa århundrade.
Backgården blev senare en kronogård med militär betydelse. Vid storskiftet 1778 var Backgården "Kronorustnings Stammen N:o 14 vid Lif Companiet vid Kungl.
Wästgiötaha Cavalleri Regemente". Backen var alltså
samma sorts gård som Nohlegården. I slutet på 1700-talet
har antagligen Backgården köpts av dess brukare.
Vid Storskiftet 1778 står Jacob Månsson upptagen ,
men år 1796 tycks hans son Anders Jakobsson tagit vid.

Vid Enskiftet 1821 står som ägare antecknade Petter och
Jakob Anderssöner. Dessa båda är med säkerhet söner
till Anders Jakobsson . För barnen fick så gott som alltid
någon av far eller morföräldrarnas namn. Namnen gick
kan man säga i arv.
Vid enskiftet fick Backgården flytta ut till sin nuvarande plats, som ju kom att passa väl in på namnet även här,
där den ligger på Skebyåsens västra sida, med en storslagen utsikt över Kinneviken.

Backgården Nr 19:1
(Övre Backgården).
Backgårdarna har haft lantmäterinummer på 7. Tidigare
hade denna gård nummer 7:1. Denna gård fick nytt nummer när"Backeborg" köptes. Det är säkerligen denna
gård som fick flytta ut vid enskiftet. Den får betecknas
som den tidigare huvudgården.
Vid hemmansklyvningen 1857 stod som ägare till de
olika klyvningsdelarna Johannes Nilsson. Anders Pettersson och Petter Pettersson , som fick 1/12 mantal vardera. Efter delningen övertogs denna del av Petter Pettersson som var född 511 1823 och avled 17/8 1895 . Han
gifte sig med Betty Fagerlind f. 20/4 1837, död 5/81911.
De fick ganska många barn , som levde och dog ogifta.
Den älste sonen tycks dock ha varit gift. Sonen Johan
Reinhold Pettersson f. 23/9 1855, död 7/5 1909 var gift
med Anna Lovisa Pettersson f. 27/3 1846, död 5/12 1902.
Övriga barn var : Frans Helga Pettersson f. 30/10 1859,
död 2/2 1939, Martin Albin Pettersson f. 17/111863, död
4/41911. Gustaf Ludvig Pettersson f. 19/21866, död 26/2
1940, Ellen Guniida Pettersson f. 2911 1877, död 17/10
1955 samt Ida, en äldre syster som dog 1918.
Det lilla krucifixet som hänger över altaret i Skeby
kyrka är skänkt 1924 av dessa syskonen Pettersson som i
dagligt tal kallades för ett gemnsamt namn " Peterianerna" .Då syskonen Pettersson blivit gamla och ej längre
orkade sköta jordbruket på Backgården, arrenderade de
först ut gården, från åtminstone 1922-1929, till Carl Gustafsson. Men 1929 sålde de gården till Emil Johansson
f.2217 1872 och hans hustru Laura. De senare hade förut
arrenderat Bäckgården .
Syskonen Frans, Gustaf och Ellen lät då iordningställa
byggnaderna på den fastighet tillhörig Backgården, där
Mellgrens handelsträdgård nu är belägen. Fastigheten ,
som de bosatte sig på, kallades allmänt för Kolombo. De
brukade den jord som fanns där och hade en häst och ett
par kor. År 1936 försåldes denna fastighet till trädgårds-

Backgården,
gård, 1985.
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Svenssons

m'ästare Ernst Mellgren, varvid även Backgårdens skog
ingick i köpet. Så denna del av Backgården saknar numera skog . Vid försäljningen av Kolornbo , som troligen vid
denna tid fått namnet Sjövik, inköptes ett bostadshus på
Filsbäcks ägor, nära järnvägen. Stället hette Myråsen.
Men det var endast yngsta systern Ellen som bodde där
en tid, innan hon blev intagen på Sävares ålderdomshem ,
där hon avled 1955. Genom testamentariska förordnande tillförde hon Skeby kyrkokassa 5.310:- för framtida
vård av de Pettersonska gravarna under en vårdperiod av
50 år. En just då enastående stor summa penningar för
vård av gravar. Eftersom Ovre Backgårdarna kan lida
svårt av vattenbrist vid torra somrar finns ett tillägg ur
delningsbeskrivningen av år 1856:"Delägarna äga rättighet på grund av föreningen Littera B av den 12 aug 1856
att i vattenbrist vattna sina kreatur å sig no. 33 mot
underhållsskyldighet av vattenplatsen" .
Johan Apelkwist och hans hustru Olga köpte gården
omkring 1950, efter att förut ha arrenderat den under
några år. Evert Svensson köpte gården 1958. Han är född
1929 i Lindärva. Everts fru heter Eivor f. Svensson 1937 i
Sörgården. De har sonen Henrik f. 1969. Numera är
Backgården utarrenderad till Gunnar Ljungström i
Bäckgården . Eivor arbetar på Lidköpings lasarett medan
maken Evert är anställd på Västsvenska Lantmän i Lidköping.
Boningshuset uppfördes 1860 och ekonomibyggnaderna ungefär samtidigt. Men samtliga byggnader har under
årens gång reparerats. Bostaden är helt modern med en
vacker stengärdesgård runt trädgården.

under slutet av 1800-talet helt förstördes. Likaså harvissa
stenåldersfynd hittats.
Av Anders Backman och hans hustru Anna-Greta
köpte Olaus Johansson f. 1844 död 1923 o.h.h. AnnaLisa Pettersdotter f. 1846 död 1902 gården. De efterträddes av sonen Johan Emil Olsson f. 18/6 1872 död 7/12
1953 och hans hustru Josefina f. Gustafsson från Dalängen i Sävare. De gifte sig 1904 och Josefina varf. 27/81881,
död 28/91959. Dottern Svea f. 5/81905 övertog då skötseln av gården. Hon hade förresten under hela sin uppväxttid och livstid varit sina föräldrar hjälpsam med skötseln av gården och deltog i alla vid ett jordbruk förekommande göromåL Till hennes 50-års dag hyllades hon därför i följande versifierade hyllningsdikt, vilken torde berätta det mesta om Svea och hennes värld.

Backgården 7:3

Jorden de brukat den brukar och du
dina krafter de räcka väl något ännu ,
din moder som går här grånad och böjd
delar dock med dej - arbetets fröjd.

(Övre Backgården)

Denna gård som ligger öster om Backgården 19:1 och
som äges och brukas av Per Olof Olausson och hans
hustru.
Vid hemmansklyvningen 1857 övertogs denna del av
Petter Anderssons son , Anders Pettersson. Denne kom
senare att efter gårdsnamnet Backgården antaga släktnamnet Backman. På Skeby kyrkogård i kvarteret C:
finns Anders Petterssons familjegrav, Övre Backgården.
Det är en gammal grav från 1800-talet. På denna gård har
det i öster funnits en gammal hällkistgrav, som emellertid

Svea i Backgården - vem känner ej Svea
i dag sj unga vännerna: Ja må hon leva ,
vännernas mångfald i stad och på land
önskar i dag att få trycka din hand.
Hyllningars mångfald har hittat till dej
telegram och presenter och små konterfej,
allt samma budskap hit till dej bär
grattis du Svea från fjärran och när.
Backgården ligger på Skebyåsens krön
blickar helt stilla ut över sjön,
din far och din farfar som gått här fram
har också skådat samma utsikt så grann.

Lyckan att äga ett arbete fritt
glädjen att känna - detta är mitt ,
gör om ej allt till en angenäm dans
du dock finner lyckan i arbetets ans.
Djuren du kärleksfullt och pysslar om
deras blickar de tacka men säga och kom ,
ja allt tycks den Svea hon hinna med
och i skogen där hugger du själv din ved.
Till stadens madammer som kräset syns välja
var lördag du tuppar och ägg synes sälja,
och när du kommer hem - om ej dagen är slut
till arbete kan du din häst leda ut.
På kvarnskjutsen sitter du också ibland
ja med sysslornas mångfald går Svea i land,
och på syföreningens små sammankomster
där sömmar Svea de vackraste blomster.
Med detta en blomma jag ville dej räcka
en rimlek med ord - som min mening får täcka,
att önska för framtiden lycka och fröjd
åt Svea vid levnadens middagshöjd.
IHelfrid Jansson

Övre Backgården på 20talet.

111

Nedre Backgården på 20talet.

Men Svea avled kort efter sin mors bortgång. Det var
som om hon inte orkade med ensamheten efter sina
föräldrar. Hon avled den 18/10 1961, så alla tre vilar
under samma sten på Skeby kyrkogård, och en bit därifrån vilar hennes farfar och farmor.
Hennes farbror, som bodde i Lidköping, kom så att
ärva gården. Men denne avled bara några månader senare. Hans son Sture Olausson, bosatt i Stockholm ärvde så
gården efter sin fader. Sture Olausson avled några år
senare. Det är Sture Olaussons son, Per, som numera
äger gården och bor där med sin familj. Per (f. 1944)
arbetar sedan flera år tillbaka hos Dafgårds i Källby som
truckförare. Han sköter jordbruket på fritiden. Hans fru
heter Inger född Gustafsson 1944 i Sörmland. Sonen
heter Svante och han är född 1970.
Även boningshuset på denna gård är uppfört på 1850talet, men är nu väl upprustat efter tidens sed. Se foto av
den gamla köksspisen i "Bebyggelsen"!

Backgården 7:2

(Nedre Backgården)

Vid hemmansklyvningen 1857 tillföll denna gårdsdel
Johannes Nilsson. Anders Andersson var nämndeman
och gift med Inga Stina Johansdotter, som var dotter till
Johannes Nilsson (1806-1893) och hans hustru Maria
Johansdotter (1804-1898). Anders och Inga-Stina efterträddes av sin son Zackeus Albin Andersson , som dog
ogift och barnlös. Han donerade den så kallade Zackeiska fonden till Skeby socken. Som tack för denna gåva har
Skeby socken låtit resa minnesvården på hans grav. Han
("Albin vid vägen") var född 23/8 1860 och avled 11/3
1926. Efter hans bortgång berättas det att många gamla
intressanta och värdefulla handlingar om socknen och
gården brändes upp av oförståndigt folk. För 1920-talet
var tyvärr sådant, att det behärskades av iden: "Att
gammalt skräp är inget att gömma på, när det går an att
elda upp det".
En brorson folkskollärare Ernst Keding i Orsa ärvde så
gården. Men han sålde den 1939 till Frans Emil Johansson f. 21/2 1870, död 29/81943 och hans hustru Augusta
som var f. 8/8 1867, död 1/12 1934. Deras dotter Anna f.
5/1 1896, död 1517 1967 gifte sig 1941 med änkemannen
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Gamla föremål 1985 i Nedre Backgården. Framtill ligger
en träskapa, en träslev och en mjölksil. I mitten syns
ostkorg, ullsax, mjölsikt och munkapanna. Baktill finns
träslev, klappträn, tvättång (av trä), tvättskapa (att ösa
tvättlut med) och fotogenlampa.

Johan Andersson, som hade 3 söner i sitt föregående
äktenskap: Alf, Ingvar och Arne. Johan Andersson föddes 29/5 1894 och avled 15112 1973. Under de sista åren
som änkeman efter Anna försålde Johan Andersson gården till sin son Ingvar Andersson f. 28/2 1919 och hans
hustru Egrid född Andersson i Norra Härene den 7/4
1921. De har 3 barn: Barbro f. 1946, Tommy f. 1948 och
Jörgen f. 1954.
Enligt en uppgift i Svenska gods och gårdar skall boningshuset vara byggt 1821. Detta är dock en uppgift som
jag betvivlar. Huset är i den gamla vackra västgötastilen,
en byggnadsstil som knappast fanns 1821. Huset är dock
flyttat , eftersom stockarna är märkta. Men eftersom de
andra husen på Backgården är byggda 1850 och 1860,
förlitar jag mig nog mera på strax före 1850.
I Götene kommuns Oversiktlig kulturhistorisk inventering utgiven 1977, finns gården på bild på sidan 16, och
är därmed det första fotografiet i denna bok, aven stor
mängd bilder.

Tyskagården
Av Hel/rid Jansson
Enligt 1540-års jordebok tillhörde Tyskagården kyrkan och hette då Kvistagården. Men eftersom Gustaf
Wasa "rappade" till sig många gårdar vid reformationen
från den katolska läran till den protestantiska tron efter
1527, så följde här i Skeby även Kvistagården * med.
Anledningen till namnet Tyskagården, får vi med säkerhet söka däri, att Gustaf Wasa inte kunde lita på Västgötarnå , när det gällde övergången till den protestantiska
tron. Han måste därför leja soldater från Liibecksområdet i Tyskland, där Gustaf Wasa hade många goda vänner. Men tyvärr hade han ont om pengar att avlöna dem
med, så därför satte han dem på en gård som han tagit
från kyrkan. Så därmed blev namnet Tyskens gård eller
Tyskagården.
Att söka brukarna från 1500-talet, skulle kräva ett alli
för omfattande arbete, och överlämnas därför till framtida forskare i ett intressant forskningsområde. 1685 hette
bonden på gården Jon Månsson. Den 25 nov . 1698 döptes
barnet Phär, son till Corporalen Jon Olufsson-Berg
o.h.h. Brejda Phersdotter. Sonen tycks ha fått namnet

efter sin morfar. Men den 20 maj 1699 var det dags för
dop av piparen Lars Biömsson o.h.h. Kirstin Jönsdotters
son Anders. Tyskagården står ända till 1860 upptaget
som" Pipareboställe för Kållands Kompani", men efter
det året som: "Till statsverket indraget pipare boställe" .
Sedan blev Domänverket ägare.
I och med 1700-talets ingång, tycks flera jordbrukare
stå angivna för Tyskagården. Mattis Jonsson född 1683 i
Skattegården, Hangelösa gifte sig den 5110 .1712 med
Maria Månsdotter , dotter till Måns Svensson, Ahle, Broby. Mattis står antecknad som bonden och länsmannen
och dog 58 år gammal 1741 och hustrun Maria avled 1760.
En Thöres Svensson f. 1679 död 1743 hade tillsammans
med hustrun Ingeborg Jonsdotter från Källby, även varit
brukare av gården, kanske före Mattis.
Mattis Jonsson och hans hustru fick bland flera barn en
son Petter Mattisson 15/1 1727. Han kom att ingå äktenskap med Maria Phersdotter f. 1740. Hon kallades allmänt för Phers Maria . Deras barn nummer två, sonen
Magnus f. 29/9 1765 gifte sig med Greta Persdotter (Pettersdotter) Trulsagården. Från detta par härstammar
fam. Pettersson i Storegården. (Läs vidare om denna
gård.)
Men generationer av brukare går vidare också på Tyskagården. Vid storskiftet 1778 står åboen Petter Mattisson upptagen som brukare. Han avled under 1790-talet
för 1796 står Petter Phersson upptagen, han kan vara son
till förut nämnde brukare, för om namnen skrevs som
Petter eller Pher kunde växla.
Vid Enskiftet 1821 låg Tyskagården i Skeby lid, på
vänster sida om vägen från byn efter avtagsvägen fram till
Skeby kyrka, nedanför Anneberg. Det var fältväbeln
herr G . Kjellberg i Tyskagården som begärde enskiftet
av Skeby bys ägor. Efter det genomförandet fick han
ganska snart lämna såväl Skeby som Tyskagården, för
omgivningens hätskhet mot den som begärde det var
mycket stor. En del av byborna måste ju bokstavligt
talat, taga sina hus på ryggen och flytta ut i den ouppodlade utmarken. Han skickades i alla fa ll så långt ut i utmarkerna som det gick att komma, d.v.s. till den plats som
Tyskagården i dag är belägen på.
'* En!. ortnamnsforskaren Ivar Lundahl har KvistagArden betydelsen "gården
med förstukvist".

Tyskagården på 20-talet.
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1847 till 1856 arrenderades gården av Anders Gustaf
Eriksson o.h.h. Maria Andersdotter. De inköpte 1857
Lilla Skattegården i Ske by, den gård som nu ägs av
släkten Franzen. Dessa är ättlingar till Erikssons. Men
redan på hösten samma år blev han änkeman .
1859 finnes anteckningar i ett protokoll "till sexman
för socknen" valdes arrendatorn av Tyskagården, handlanden B. Pettersson, Lidköping . Han blev ungefär vid
samma tidpunkt ägare till Dalviks gård.
Ar 1866 kom Oskar och Emma Ekholm f. Tidaholm till
gården. Maken föddes 1844 och avled 1929. Deras dotter
Ellen gifte sig med Gilbert Hedström, som kom från
Halla i Husaby. 1904 blev de brukare av gården, som ju
sedan 1860 tillhörde Domänverket. Gilbert Hedström
blev kyrkvärd i Skeby. Makarna fick 5 barn: Elsa, Vendla , Valborg, Erik och Folke. Dottern Vend la gifte sig
med Theodor Johansson från Rasegården i Broby. Han
var född 1895 och övertog arrendet 1945. Theodor blev
såväl kyrkvärd som kyrkokassör för Skeby församling
och även vald till nämndeman.
1964 övertog så sonen Mats Theodorsson f. 1938 och
hans hustru Eva f. Rudh 1941 i Falköping arrendet av
gården. Eftersom arrendetiden utgick 1970 beslutade sig
Kungl. Domänstyrelsen för att i mars 1971 försälja går-
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den till makarna Theodorsson . De är ett driftigt jordbrukarpar, som fått diplom för sitt sätt att driva jordbruket.
De odlar spannmål och potatis men har också slagit sig på
kål och salladsodling. De har 2 barn Anders f. 1965 och
Anna f. 1976.
Gårdens boningshus uppfördes 1874 men erhöll en
genomgripande renovering 1975 utan att förstöra den
gamla exteriören och interiören. Ekonomibyggnaderna
uppfördes 1910 och tillbyggdes 1938, men även dessa har
genomgått omfattande renoveringar. När det fanns verksamma människor i Gömmet, gick det en stig genom
Tyskagårdens skog , som allmänt kallades för Rävstigen.
Den kom på landsvägen nere vid Dalvikssvängen . Det
var en god genväg för folk att gå, som skulle vandra in till
Lidköping med ägg och vad mera de små ställena kunde
avkasta och omvandla i pengar.
Under de modernare brukningsmetoder som numera
finnes, har vid potatisupptagning hittats en heldel stenåldersfynd i Tyskagårdens jord i närheten av OredaIsån.
Detta bevisar ju att det inte varken var ute i ödemarken
eller i vargamarken som gården vid enskiftet fått sig sin
jord tillskiftad. Utan här hade för 1000-tals år sedan
nybyggare bosatt sig och funnit sin utkomst.

TRUVE

Truve ligger i socknens västra del och sträcker sig även in i Sävare socken . Denna del av Truve behandlas ej i
denna bok. Namnet Truve kan förklaras av att det är en gammal böjningsform av det fornsvenska ordet "truva"
vars grundbetydelse troligen är "klump".

Truveholm
Av Bertil Andersson, Hel/rid Jansson
Denna gård hörde ej till byn utan var en längre tid
bostad för domaren i Kinnefjärdings härad med tingsplats i Kållängen, Husaby. Gården omfattade mark både
i Skeby och Sävare socknar. Numera har åker och skog
blivit en golfbana. Den sträcker sig även in i Sävare, som
tillhör Lidköpings kommun. Mangårdsbyggnadenmed
omgivande park ligger i Skeby och tillhör Dagmar Ornehed .

Gårdens äldste kände invånare är Torbjörn Salpetersjudare vilken jämte sin hustru Elin Jonsdotter är omnämnd 1634. * Häradshövding Nils Heurlin residerade
här i början på 1800-talet. Heurlins änka sålde Truveholm 1832 för 8000 riksdaler till Johan Gabriel Richert ,
en av vårt lands mest framstående jurister.
* I jordaboken 1685 omnämnes "Oluf i Trufwe",

Huvudbyggnaden pd Truveholm 1955. Huset är
byggt på 1100-talet.
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