Kap. 19

GÅRDARNAS HISTORIA

Inledning
Det har funnits 14 olika gårdar i Skeby by . Beträffande
gårdarnas placering, se karta i början av kap. lO! I jordaboken för 1685 är de 14 gårdarna uppräknade. För varje
gård står en person angiven. Detta är brukaren eller den
viktigaste brukaren, när det fanns flera. I denna jordabok står också angivet hur stor skatten var för resp. gård.
Jordaboken för år 1568 anger 13 hemman, egentligen
12 hela och 2 halva. Detta innebär att Skeby by hörde till
det dåtida Kinne härads största byar. 1685 hade hemmansantalet minskat till 10,75 mantal. Det anges exakt
samma antal vid storskiftet 1778. Jämför med kap. lO!

ärvdes han av sina syskon. Övriga frälsehemman 1685 var
Bäckgården och Jon Börjesgården.
Vid storskiftet 1778så angavs samma gårdar som tidigare såsom "frälse " . Anda till år 1723 fick endast adelspersoner äga frälsejord . I fortsättningen fick även präster
och borgare köpa och äga frälsejord. I Skeby kom bl.a.
prästen Olof Wenerbom att äga Storegården och Hisingsgården. Prästen Anders Lidemark blev ägare till
Sörgården och Jon Börjesgården. 1789 kom ett riksdagsbeslut som sade att även bönder fick äga frälsehemman.
"Vanliga" bönder i Skeby kunde i slutet av 1700-talet
köpa de olika "frälsegårdarna" . Ett exempel på detta
blev Sven Olofsson i Sörgården . Ordet " frälse" har hängt
med i gårdshandlingar in i vår tid i socknen.

Skattehemman (Kronoskattegårdar)

Litteratur:

I jordaboken 1568 fanns två hela skattehemman. Det
gäller Stora Skattegården och Lilla Skattegården . Antalet var det samma 1672. I storskifteshandlingarna 1778
fanns det 5 gårdar med beteckningen "kronoskatte" .
Normalt har dessa gårdar erlagt sin skatt till Kronan
(eller Staten) . Mellan 1615 och 1681 existerade Läckö
grevskap först under ledning av Jacob de la Gardie och
sedan under sonen Magnus Gabriel de la Gardie. I grevskapet ingick en stor del av nordvästra Västergötland.
Källby pastorat ingick i Läckö grevskap. Alla krono- och
skattehemman fick erlägga sina skatter till Läckögrevarna. M.G. de la Gardie hade också s.k . "häradshövdingerättighet". På det sättet blev även frälsegårdarna underställda de la Gardie. Skebybönderna har troligen fått
göra många dagsverken när Mariedals slott uppfördes.
Men Karl den XI genomförde sin välbehövliga reduktion
och Läckö grevskap upphörde 1681.
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A v Bertil Andersson

Prebendehemman
1568 fanns ett helt prebendehemman och det gällde
Trulsagården. Läs vidare i "Trulsagården"!

Kyrko- och Kronohemman
Det redovisades 3,5 kyrkohemman 1568. Först och
främst har Stommen ingått. Dessutom gäller det Tyskagården och Rutagården . Dessa gårdar hade visserligen
tidigare blivit kronogårdar, men redovisades ännu som
"kyrkliga" . På 1700-talet angavs Nohlegården och Backgården som "kronorusthåll", en typ av kronogårdar.

Frälsehemman
Detta var gårdar som ägdes av adelsmän. 1568 fanns
6,5 frälsehemman i socknen. 1576--77 finns bl. a. följande
adelsmän antecknade såsom ägare av hemman i Skeby:
Erik Gustafsson Roos av Hjälmsäter, Hogenskild Bielke
till Läckö, Kristoffer Torstensson (Forstenasläkten) och
Per Brahe den äldre till Visingsborg.
Hogenskild Bielke, som 1577 ägde 1,5 hemman i socknen , var ett mäktigt riksråd. Han arbetade för att stärka
adelns inflytande . Bl.a. av godspolitiska skäl kom han i
konflikt med hertig Karl, senare Karl den IX. Bielke tog
parti för kung Sigismund . Läcköherren Bielke avrättades
1605 med anledning av högförädiska uttalanden. Kris.toffer Torstensson , som hade två gårdar i Skeby, var ägare
till bl.a. godsen Ulvstorp och Levene gård.
Den störste adlige jordägaren i Skeby 1685 (enligt
jordaboken) var friherre Mathias Soop. Han bodde på
Hjelmsäter uppe på Kinnekulle. Soop, som i Skeby ägde
Storegården, Sörgården och Hisingsgården, äg<je många
gårdar i trakten. När den ogifte Soop dog på 1690-talet
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Stommen
Av Hel/rid Jansson
Gården Stommen är jämngammal om inte äldre än
Skeby kyrka, som enligt sakkunskapen lär vara byggd på
lI40-talet. I Västgötalagen står klara anvisningar om ett
kyrkbygge . När en kyrka skulle byggas måste man tänka
på att kyrkan skulle ha jord, så att den tidens präster hade
något att leva av.
När sålunda kyrkan var byggd, skulle en bostad åt
prästen uppföras. Den bestod av 4 hus: Stuga, bakhärbärge , fähus och lada. Till denna boendeenhet skulle
höra så mycket jord, att jorden gav sin brukare 20 lass hö
från ängen och en halv marks åker och en åttondels åtting
till utmark . Gårdens storlek skulle vara måttlig , alltså
inte för stor men heller inte för liten och oansenlig efter
den tidens förhållanden att se på en gårds bärkraft. Denna jord skulle så tillföras kyrkan genom skötning, d.v.s.
man tog något av kyrkan tillhöriga mässtyg, troligen
prästkappan. I denna lade man så en torva av jorden,
som skulle givas till kyrkan, vek så ihop kappans 4 hörn
över jordtorvan. Sedan gick byns bönder med en "styrefaste" i spetsen och troligen också biskopen, runt gårdens
gränser. När så denna handling var utförd, var gården
och jorden kyrkans. Allmogen måste också svara för
kyrkans mässtyg, som bestod av kalk och kalkduk, mässhake , prästkappa, handlin , mässkjorta , bälte och huvudlin . Dem skulle bönderna skaffa och kyrkan sedan underhålla. Men prästbolet skulle prästen sedan underhålla.
I mitten av lIOO-talet började tiondeskyldigheten att
tillämpas mera allmänt. Detta tionde utgick i regel i tre
lika stora delar, en till biskopen, en till sockenprästen och
den återstående tred jdelen till kyrkan som byggnads- och
underhållskassa.
I jordeboken för år 1540 står upptaget under Källby
Stomps uppbörd att Stompnen i Skipaby skulle erlägga 4

pund smör, l tunna malt, l tunna havre samt 6 dagsverken.
Hur länge det fanns präst i Skeby, som bodde på och
brukade Stommen , lär väl aldrig bliva klarlagt. Kanske
upphörde såväl boende som brukningsrätten vid 1540talet , när Gustaf Was a lagt under sig en stor del av
kyrkans egendomar, och kyrkoherden blev för Källby
pastorat placerad i Källby prästgård och komministern
kom så småningom att bli bosatt på Lilla Prästgården
eller Västergården i Källby. Stommen var i alla fall arrendegård år 1630. Då föddes Lars Persson. där och han
gifte sig med Elin Trulsdotter. Hon var troligen från
Trulsagården. Gamla Elin Trulsdotter nämnes som död
den 5/5 1691.
Ur ett gammalt visitationsprotokoll angående prästens
avkastning av Stommen i Skeby socken av år 1696 antecknades: "Tilldelningen av Stommen , belägen vid Skeby kyrka, brukas för skatt av tvenne bönder, som tillsammans giva årligen 36 daler Silfvermynt , samt göra vardera
en långresa till Göteborg och Uddevalla efter salt, fisk
m.m. Räntan på Stommen utgjorde: 11 kubikfot 3 kannor räg = 26:53 ,3 - 11 kubikfot Korn = 20:45,3 - 80
skålpund Smör = 39:14,40 - Penningar 29:57, eller Summa 115:72 riksdaler.
'" Denne är nämnd i 1685 års jordabok.

Den 5 november år 1713 vigdes Thorsten Phersson och
Margareta Phersdotter. År 1745 var en Lars Phersson
från Stommen fadder vid ett dop . Den 13 nov. 1767 var
det barnsöl hos Petter Thorstensson på Stommen. Han
var säkerligen son till ovannämnde Thorsten Phersson.
Det är nämligen rent rörande att se hur för- och efternamn växla generationer emellan.

Men nu får vi göra ett kliv framåt i tiden till 1830. Då
gav bondefolket på Stommen Anders Svensson och h.h.
Anna Svensdotter livet åt sonen Anders Nikolaus . Modern var 37 år och Lugner och hans hustru var faddrar.
Det var Lugner som byggde tornet pä Skeby kyrka 1828.
Ofta fanns det förr två arrendatorsfamiljer på gården.
1836-41 hette den ene arrendatorn Johannes Andersson.
Hans hustru, som var född 1800, hette Maja Andersdotter. 1860 står som hälften brukare antecknad Anders
Gustaf Johansson och hans 19-åriga hustru Anna Katrina
Pettersdotter. De fick det året sonen Gustaf Emil. Den
andre arrendatorn var med säkerhet Lars Magnusson .

Lars och hans 30-åriga fru fick 1862 sonen Martin Viktor.
1875 var bröderna Lars Johan Andersson och Sven
Petter Andersson arrendatorer. Lars Johans fru hette
Maja Stina Svens dotter och makarna fick samma är sonen Anders Gustaf. Dessa arrendatorer fick sin ekonomi
förstörd genom att försöka nyodla mark vid Stommens
torp i Välta. August Pettersson kom 1880 till Stommen
som den nye brukaren . Han var född 1851 i Storegården,
nuvarande Eytons gård. Augusts föräldrar var Petter
Svensson och dennes hustru Anna Jonsdotter. August
och hans hustru Johanna (Hanna) Konradsdotter var
som nygifta bosatta på Gräppagården i Kestad. Hanna ,
född i HassIe 1854, och August fick barnen Ellen (18781967) och Konrad (1884-1965). På 1880-talet kunde man
på Stommen föda 2 hästar , 5 kor och 40 får.
Ellen gifte sig med folkskollärare Erik Sandberg. Se
vidare "Skeby skola"! Konrad Pettersson övertog arrendet 1912. Hans föräldrar köpte en bit av Stommens mark
och lät bygga en villa i Haga och de flyttade dit 1914.
Konrad ingick äktenskap med Rut Elisabet f. Håkansson
(1894-1949) från Resville. De fick barnen Gunnar
(1922), Ingegerd (1923) och Hans (1930). Barnens farföräldrar, Hanna och August, avled 1934 resp. 1937.
Bröderna Gunnar och Hans Konradsson övertog arrendet 1953.
Under deras tid som brukare har flertalet äldre byggnader på gården ersatts med nya. Det gäller bostadshus,
ladugårdsbyggnad med magasin och maskinhall. Tonvikten i bröderna Konradssons jordbruk ligger på mjölkproduktion . Tidigare hade de även svinuppföding.
Gunnar gifte sig med Ingrid f. Martinsson (192G-1982). Ingrid var född i Lindärva men uppvuxen i ResvilIe. De fick barnen Lena f. 1957 och Tomas f. 1959. Hans
Konradsson, som är ogift, bor i det mindre bostadshuset
som uppfördes 1940.
Ingegerd , var på 50-talet bosatt i Haga med sin make
Axel Persson och sina barn. Numera bor Ingegerd och
Axel i Götene. Lena Konradsson, som också bor i Götene, är anställd på Kurorten i Lundsbrunn. Tomas Konradsson bor med hustru Annele och sina barn i KinneVedum. Han arbetar på Arlamejeriet i Götene.

Stommen 1985. Till vänster bostadshuset från 1940. I mitten skymtar bostadshuset byggt 1956. Längst till höger syns Haga .
(Stommen för 50 år sedan, se foto i kap . 1) .
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Haga
Hagas förste ägare var August Pettersson (se ovan)! Senare bodde här en rad hyresgäster. Konrad Pettersson
bodde här omkring 1960. Efter Konrads död köptes
Haga av Hilda och Erik Tengberg. Nuvarande ägare är
Mauritz och Thua Strömberg. Deras barn heter Torbjörn , ToriId, Torvald och Torolf. Strömbergs föder upp
valpar av Berner Sennenhundar.

Skattegården
A V Bertil Andersson
Gården kallas även för St. Skattegården och förr i tiden
förekom namnet Håkan Björsgården. Numera är det tre
gårdar. Skatte gården blev uppdelad på tre brukare redan
på 1600-talet. Agandet av jord var inte så viktigt fram till
mitten av 1800-talet. Rätten att bruka jord var viktigare.
Den som ägde jord fick betala skatt och på detta vis har
gårdsnamnet uppstått. De som ingen jord ägde, såsom
bönder på kronogårdar , fick betala skatt med utgångspunkt av vad de skördade.
Från den senare delen av 1700-talet behandlas de tre
gårdarna var för sig. Tidigare är det svårt att veta på
vilken gård de olika personerna bott. Här följer några
notiser om de i kyrkböckerna tidigast omnämnda personerna.

a.
b.

c.

d.
e.
f.

g.

Åboen Håkan Björsson omnämnes 1675, 1692 och
1699. Gården bör ha blivit uppkallad efter honom.
Per Nilsson, som var rotemästare åren 1689-90, var
född omkring 1650. Han bodde på St. Skattegården
med sin fru Bengta Bengtsdotter och barn. Sonen ,
Bengt Persson, var född 1675 på gården. Hustrun
hette Ingrid Pärsdotter. Dessa makar hade bl.a. sonen Sven Bengtsson.
Nils Persson förvärvade Skattegården 1668. Han var
brukare på kronogården Källstorp i Broby. Johan
den III sålde något som kallades för bördsrätt på
kronans gårdar för att få in pengar till den statliga
verksamheten. Nils Persson (1617-1703) hade troligen sådan bördsrätt genom sin far eller farfar. Om
denna bördsrätt upphörde att gälla, så blev det tingsförhandlingar. Genom en sådan förhandling fick
Persson ut pengar av kro nan. För pengarna kunde
Skattegården köpas.
Med hustrun Karin Andersdotter (1627- 1707) hade
Nils bl. a. sonen Anders Nilsson Ekman (omkring
166G--1722) . Han var skutskeppare och rådman i Lidköping. Ekman ägde vid sin död skattejord i Brunnstorp (i Broby), Krutbruket (i Sävare) , LIlla Skattegården och Stora Skattegården i Skeby .
Bonden Anders Persson och hans hustru Ingri
Bryngelsdotter fick 1697 sonen Jon.
Arvid Månsson och h .h . Marith Svensdotter hade
barn som döptes 1697 och 1700.
Bonden och nämndemannen Jon Nilsson och h.h.
Elin Jonsdotter lät barn döpas 1699 och 170l.
1746 fick Lars Andersson och Anna Andersdotter,
bondfolk i Skattegården , sonen Lars. Två år tidigare
hade Bengt Svensson och h.h. Ingrid Andersdotter
fått sonen Joseph.

Lagaskifte i Stora Skattegården 1877
Alla sammanträdesprotokoll och handlingar om detta
skifte finns bevarade.
Den 16 april hölls det första. sammanträdet mellan
ägare , grannar och lantmätare. Agarna var Gustav An-
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dersson och hans tre barn August , Martin och Alma.
Denna familj ägde tillsammans ett halvt mantal. J .G.Jacobsson och Inga-Maja Josefsdotter ägde vardera ett
fjärdedels mantal. Lantmätaren hade med de tidigare
utförda lagaskifteshandlingarna för Store gården och
Backgården. Eftersom snön fortfarande låg kvar den
16/4, så kunde man ej göra arealmätning denna dag:
Man träffades åter den 6/6. Lantmätaren hade då gjort
i ordning en karta över hemskiftet med sina åkrar. Skogskartan var ej färdig p.g.a. att snö och is hade legat kvar så
länge i skogen. Mellan den 7-9 juni gjorde lantmätaren
upp en värdering av de olika ägorna. Vid ett möt: den 21
juni togs första gången upp tanken att flytta ut nagon av
gårdarna. Men innan man kunde ta ett beslut på detta, så
skulle det göras en ordentlig husbesiktning av alla tre
gårdarna.
I nästa månad enade man sig om att Jacobssons och
Josefdotters gårdar skulle flyttas ut. Orsaken till detta
var att Anderssons gård hade bättre kvalitet på byggnaderna. En nackdel att låta denna gård ligga kvar var att
den låg så inklämd i förhållande till Rutagården. Det
kunde bli farligt vid en brand.
Vidare beslutades att soldattorpet skulle flyttas ut till
St. Skattegårdens västra marker. (Soldattorpet låg tidigare där Anneberg ligger nu). Dessutom bestämdes att
soldaten fick lov att utnyttja kål- och trädgårdsland på
det gamla stället under några år.
Den 21/7 var värderingen av utflyttnadskostnaden färdig. Kostnaden beräknades till 3.251 :65 kr. Därav skulle
de utflyttade betala hälften och andra hälften av fam
Andersson. Bland småposter vid flyttningen kan nämnas
att 500 spik värderades till 3:25. För att anlägga två nya
trädgårdar avsattes 200 kr. Vid värderingen omnämndes
också den fina vattenledningen av borrade träs tockar
från Skebyåsen. Denna ledning var nedlagd tidigare gemensamt för Rutagården och Stora Skattegården. (Denna vattenledning utnyttjas ännu delvis år 1985).
De utflyttade fick tre år på sig att flytta sina hus.
Flyttningshjälpen utbetalades med hälften , när byggnaderna var nedrivna. Den andra hjälpen betalades ut , när
den utflyttades tomt var färdigröjd .
Den 25 september inlämnades ansökan till landshövdingen att verkställa lagaskifte på Stora Skattegården .
Därmed var lantmätarens arbete avslutat. Det gjordes
1877 en mycket utförlig karta över gården. Till den hör
beskrivning av jordarterna.
I samband med lagaskiftet gjordes en noggrann beskrivning av byggnaderna på de tre gårdarna. Följande
beskriver en del förhållanden på Anderssons gård.
Mangårdsbyggnaden var vitmålad och hade taktegel.
Den var brädfordrad på tre sidor. Det fanns fem kakelugnar. Rummen var tapetserade och hade pappersspända
tak. Det fanns vattenledning till köket.
På gården fanns 1877 även ett mindre bostadshus. Det
fanns sju uthus och alla var rödmålade. I skogsmarken
fanns ett sommarfähus. Ladugården liksom ett par andra
uthus hade halmtak. De övriga hade tegeltak. Ladugården var byggd av sk ift- och resvirke och var hela 144 fot
lång. Vattenledning fanns i ladugården. I ett annat uthus
fanns plats för får och svin
I trädgården fanns 1877: 14 äppelträd , 3 päronträd , 4
plommonträd , 22 klarbärsträd och 13 surbärsträd. Det
växte många lövträd i trädgården: 23 askar, 15 aspar, 4
björkar, 4 lönnar och 3 oxlar. Dessutom fanns bär- och
prydnadsbuskar.

Skattegården 1:2
Nuvarande ägare är Bertil Andersson.
•
Samma släkt har bott på gården sedan 1752. Det aret
flyttade bonden Sven Persson (169G--1756) in med sin fru

Ingrid Larsdotter. De kom ifrån Otterstad på Kållandsö.
De hade med sig sönerna Pher (=Petter) och Lars. Petter
som var född 1719 hade med sig sin fru Ingeborg Bryngeisdotter och den fyraårige sonen Anders Persson. En
trolig orsak till att fami ljen slog sig ned i Skeby, var att
Ingeborg härstammade från Trulsagården. Ingeborgs far
hette Bryngel Hindriksson Fröjd. Denne var soldat och
deltog i Karl den XII:s krig.
Vid storskiftet 1778 ägdes en del av Skattegården av
Petter Svensson. Denne dog året därpå och sonen Anders Persson tog över jordbruket. Han gifte sig med
Britta Andersdotter från Källby. Hon var född 1752.
Anders och Br.itta fick åtta barn, men hälften dog i spädbarnsåldern. A Idst av barnen var Maria som blev hustru
till Jacob Andersson i Bäckgården. Den äldre sonen,
Anders Andersson, föddes 1789. Vid dopet fick han en
mycket fin gåva av Maja och Gunilla, två Släktingar i
Källby . Anders fick en bibel, som var tryckt 16l8. Bibeln
finns kvar i släktens ägo än idag. De övriga två barnen,
Katrina och Petter, blev bosatta i Källby. Britta Andersdotter dog 1806 i magkramp.
1812 gifte sig Anders Andersson med den 18-åriga
Anna Larsdotter från Ledsjö. Samma år övertog Anders
gården av sin far. Denne dog av lungsot 1819. Vid enskiftet fick gården ligga kvar i byn. Anders Andersson blev
kyrkvärd 1824. Anna och Anders fick fem söner: Niklas,
Johannes , Sven, Petter och Gustaf. Niklas och Johannes
utflyttade och blev bönder på resp. Halla i Husaby och
St. Höjen i Källby. Sven blev så småningom torpare på
Skattegårdens torp i Gömmet. Petter blev endast 23 år.
Det kom att bli den yngste sonen, Gustav Andersson
(1826-1909), som fick överta gården. Han gifte sig 1850
med sin kusin Britta Maria Persdotter. Hon var dotter till
Gustavs farbror, Petter Andersson. Samma år köpte de
unga makarna gården och köpesumman var 7333 riksdaler. Genast satte Gustaf igång att bygga en ny mangårdsbyggnad. Han ansåg att träden i Skebygav för mjukt
virke. J)ärför lät han hämta timmer i Varaskogen i Forshem. An idag anser snickare att stockarna i huset är
ovanligt hårda. Huset var färdigt 185l. Omkring 1855 lät
Gustaf plantera en hängask , som än idag finns kvar som
ett vårdträd . Gustaf och Britta fick tre barn: August född
1853, Martin född 1855 och Alma född 1857. Barnen fick
börja i skolan bredvid Hangelösa kyrka. Modern blev
tidigt sjuk av lungsot. Vissa dagar fick hon ligga till sängs.
När modern var dålig så kunde barnen se det på avstånd
när de kom från skolan. Då var nämligen rullgardinerna
neddragna. På somrnareI) 1863 dog Britta Maria i en
ålder av endast 35 år. Vid bouppteckningen var Skattegården värderad till 15 000 riksdaler.
När det nya huset blev färdigt så bodde Gustafs gamla
föräldrar kvar i det gamla låga bostadshuset såsom en
undantagsbostad . Detta hus låg i den nuvarande främre
trädgården. Anna Larsdotter dog 1872. I kyrkboken står
det skrivet så här . "Dessa makar har varit gifta i 60 år och
har i ovanlig mån fått erfara livets stilla lycka". Anders
Andersson dog 1875 drygt 85 år gammal. Gården fick
ligga kvar på sin gamla plats vid lagaskiftet.
Gustaf Andersson gifte om sig med Kajsa Andersdotter (1838-1917), som kom från N. Härene. De fick döttrarna Anna Maria (1874-1944) och Elin Vilhelrnina
(1883--1968). Den förra blev småskollärarinna och maka
till Wilhelm Wadell från Källby. Elin blev sjuksköterska
på Restads sjukhus i Vänersborg.
I många år brukade Gustaf gården tillsammans med
sönerna August och Martin. I yngre år använde de två
bröderna Gustafsson till efternamn. Men sedan kallade
de sig för Andersson. 1883 löste bröderna ut sin syster
Alma ur gården. Alma blev bosatt i Källby samhälle med
sin make Richard Kjellberg. I början av 1890-talet flytta-

de Gustaf med sin fru och de yngre barnen till Halla i
Husaby för att hjälpa sina Släktingar där. August Andersson gifte sig 1894 med Ida (eller Fredrika) Konradsson.
Hon var född 1864 i Hassie. August köpte Martins del av
Skattegården. För pengarna köpte Martin Trulsagården.
Först 1898 blev August ägare till hela gården. H an köpte
då faderns hälft av Skattegården för 8500 kr.
Ida och August fick två barn: Sigfrid 1896-1957 och
Sigrid 1898-1956. Uthusen på Skattegården var i dåligt
skick. Den gamla halmtäckta ladugården var allt för låg
och belägen nära Rutagården. Dessutom skymdes mangårdsbyggnaden av uthusen. I början av det nya seklet
blev den nya ladugården färdig. Den blev byggd på den
mark där Lilla Skattegården låg före enskiftet. Sigfrid
hjälpte fadern med lantbruket. Dessutom var vanligen
två pigor och två drängar anställda. Som dragare användes under 20-talet 6 hästar.
Efter faderns död 1929 så var Sigfrid Andersson brukare till 1933. Då blev gården utarrenderad och det har den
varit sedan dess. Vilhelm Ekman blev arrendator. Han
var född 1870 i Synnerby. Hans maka,Matilda, som var
född Eriksson, levde mellan 1876-1963. Hon var född
och växte upp i en nu riven stuga nära Dälden i Truve.
Makarna Ekman hade en stor barnaskara. Tre av SÖnerna, Oskar, Einar och Herbert hjälpte till med jordbruket. De övertog arrendet vid faderns död 1948. Av döttrarna var Elsa en period hembiträde i Rutagården . Hon
blev senare gift med Åke Lundqvist i Lidköping. Den
yngsta dottern Anna-Lisa blev gift med Ragnar Linder,
Borlänge. Döttrarna Vendla och Sara hjälpte föräldrarna med hushåll och jordbruk.

Gustav och Kajsa Andersson omkring 1900. Foto : Werner
Lindhe, Lidköping.
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Skattegården 1931. Till
vänster hängasken. Ida Andersson med sina barn Sigfrid och Sigrid.

Sigfrid Andersson gifte sig 1934 med Olga född Andersson 1902 i Lunds landsförsamling i Skåne . De bodde
mellan 1934-44 i Falköping, men bodde under somrarna i
Skattegården. De fick två barn: IngaLill född 1936 och
Bertil född 1944. Sigrid Andersson gifte sig med Axel
Svenningson, vilken var verksam i Herrljunga och Göteborg.
Andra världskriget kom och militärerna behövde en
del tillfälliga förläggningar. Staten hyrde då två rum i
Skattegården . Där inkvarterades ungefär 10 rep. soldater. Deras viktigaste uppgift var att luftbevaka efter flygplan från tornet i Skeby kyrka. Dessutom utnyttjades ett
nybyggt torn på den ena enebacken för samma ändamål.
Efter soldaterna blev det några lottor som fick bo i Skattegården och sköta luftbevakningen i trakten.
Sigfrid Andersson blev ensam ägare och återvände
med familjen 1944. Han blev senare kroniskt sjuk och
dog 1957. Hans fru Olga och barnen behöll gården. För
att beskriva Olga Andersson kan följande utdrag ur en
födelsedagsdikt av Helfrid Jansson 1952 vara lämplig.
" Ja Olga hon synes jämt sträva och gno
men när någon gång hon slår sig till ro.
Då sker det bäst uti vävstolen sin
vävande dukar, mattor, gardin".
Fam. Ekman flyttade till Skälvum 1955. Då blev i
stället Rune och Stig Flood från Resville arrendatorer.
196()...{j5 brukades Skattegården av Sven Hyrefelt med
familj. De hade tidigare bott i Hyringa. Erik och Gun
Andersson, med sonen Karl-Erik skötte om lantbruket
nästa femårsperiod. Denna familj hade tidigare bott i
Häggesled. För alla de nämnda arrendatorerna var
mjölkproduktionen av stor betydelse . Bengt Andersson,
Trulsagården har varit arrendatorer sedan 1970. Hans
produktion är inriktad på spannmål, våroljeväxter och
gödsvin. Bertil Andersson blev 1970 ägare till hela gården . Han bor i Skattegården och är lärare i Lidköping,
Systern IngaLill är också lärare men i Älvängen . Hon är
gift med Bengt Olofsson. Modern Olga Andersson bodde kvar på gården till 1982, men har sedan bott på sjukhem i Götene.
1983 hyrde makarna Valborg och Bertil Johansson
nedre våningen på Skattegården. De har tidigare bott i
Jönköping men är båda födda i södra Västergötland.
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Backen
Här låg tiU enskiftet Backgården (eller Backen). Marken överfördes 1821 till Skattegården. Huset byggdes på
1800-talet. Den södra delen av huset är mycket äldre än
den norra delen. Här bodde vagnmakaren och snickaren
Bengt Svensson Widblom (1819-1908) med sin fru. Widblom blev änkling 1894. 1909 flyttade Sven och Beata
Pettersson in . De hade tidigare ägt Hisingsgården. Makarna var mycket aktiva i Skeby Missionsförsamling.
Efter deras död inköptes huset , som var byggt på ofri
grund, av August Andersson i Skattegården.
Under 30-talet hyrde Johan Andersson med familj
Backen. De kom från Hisingsgården, den samma som
Petterssons. Johans maka Augusta avled 1935,men maken och sönerna Alf, Ingvar och Arne bodde kvar en tid.
Johan gifte senare om sig med Anna Johansson i Nedre
Backgården och flyttade dit. Sonen Alf bodde kvar i
huset till 1955. Hushållet sköttes om av hans faster Gerda
Larsson ("Gerda i Lia"). Hon hade tidigare blivit änka.
Hon var en färgstark gumma med stort intresse för allt
som inträffade i bygden. Nästa hyresgäst blev mejeriarbetaren Artur Flood.
Sedan 1960 är Eskil Svensson och hans fru Elsa-Maria
född Schumann hyresgäster. Eskil är född i Tådene 1919,
men har senare bott i Hangelösa och Källby. Han har
arbetat som snickare. Hans maka är född 1924 i Burlöv i
Skåne och har arbetat hos Gunnar Dafgård A.B.

Skattegården 1:5
Nuvarande ägare är Sven Stridh.
Vid storskiftet 1778 ägdes denna gård av rådman Carl
Ahlegren. Samtidigt ägde denne man Bengt-Gisslegården (= Lillegården). Varifrån denne Ahlegren kom
har inte gått att utröna.
Vid 1700-talets slut så bodde på gården Peter (Per)
Carlsson med familj. Han kom ifrån Jon Trulsgården.
Hans föräldrar hette Carl Andersson och Annika Jonsdotter. Per levde mellan 1763 och 1800. Några år efter
makens död så gifte änkan, Gunilla Andersdotter (född
1767) sig med Nils Bengtsson (född 1776 i Källby). Vid
enskiftet 1821 bodde Gunilla och Nils med sina barn på
gården. Omkring 1830 avflyttade familjen till Gategården i Hangelösa.

Sven och Beala Pettersson i
Backen omkring 1915.

Ungefär mellan 183(}-70 var det gemensam ägare med
Skattegården 1:4. Först var Sven Persson ägare och efter
1841 blev sonen Sven Anders Svensson ägare. Efter dennes frånfälle 1869 blev det hans dotter Maja Christina
Svensdotter (1843- 1912) och svärsonen Johan Gustav
Jacobsson (1843-1908) som övertog Skattegården. Jacobsson var född i Bäckgården.
Vid lagaskiftet 1877 flyttades denna gård ut från byn
och placerades invid Kvarnavägen mot Källby. Där ligger Skattegården kvar än idag. I samband med utflyttningen gjordes upp en beskrivning av marken. Bland
använda beteckningar kan nämnas åker , potatis- och
flygsands backar och linda. Det senare betecknar åker
som är utlagd till vall. Dessutom ingick (och ingår) skog i
Gömmet. Där fanns en inäga , som kallades för " Lägret" .
Det blev dyrare än väntat att flytta gården. Detta var
en viktig orsak till att Jacobsson fick ta stora lån. Konkurs
inträffade 1889. Vid den offentliga auktionen så inropades Skattegården av Sven Johan Svantesson från Skallmeja. Priset var 9530 kr. Däri ingick även växande gröda.
1891 överläts gården på Svantessons bror, Gustav Svantesson (1852-1924). Jacobsson och hans familj blev bosatta på svärmoderns gård strax intill. De tre sönerna tog
sig namnet "Dahlen". Den äldste blev bosatt i USA. Den
andre i ordningen blev köpman i Skövde.
1923 köpte Hilbert Svensson Skattegården av sin ogifte
farbror för 20 000 kr. Hilbert var son till S.J. Svantesson.
Frun till den nye ägaren hette Olga och dotterns namn

var Maj-Britt. Från och med 1937 blev Skattegården
utarrenderad. Arrendatorn med familj disponerade kök
och två rum på nedre botten. Ägarfamiljen bodde på
andra våningen jämte salen på första våningen . 19381943 arrenderades Skattegården av Edla och Ivar Svensson, som kom från Skogslund. 1943 flyttade Svenssons
till Sil, men förvärvade senare en gård i Skälvum . Den
siste arrendatorn var Gustav Abelsson med sin fru AIda
som bodde här mellan 1952-55. Abelssons hade tidigare
bl.a. arrenderat Storegården , (Wångdals gård) och Lillegården.
Sven Stridh (född 1913 i VättIösa) köpte Skattegården
1954. Sven är gift med Eivor (född Tengelin 1923 i Vättlösa) och de har barnen Håkan (född 1948) och Barbro
(född 1952). Håkan har lastbilsåkeri i Källby och Barbro
jobbar på Nya Lidköpingstidningen.
Redan Hilbert Svensson hade öppnat ett grustag. Sven
Stridh påbörjade 1958 en ny grustäckt söderom den äldre
gropen . Sven Stridh köpte en lastmaskin och lastade på
grus på lastbilarna. Samtidigt skötte han om lantbruket. I
början av sjuttiotalet arrenderade Bengt Andersson,
Trulsagården , jordbruket på Skattegården. Sven Stridh
kunde då arbeta ändå mer i grusgropen. Denna blev
nedlagd i slutet av sjuttiotalet. Gropen har blivit fint
efterplanerad och så småningom skall det bli tallskog på
området.

Skattegården /:5 i januari
/985. Till höger syns Skeby
Id. missionshus och Skallegården / :4.
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Skattegården 1:4
Denna gård är numera uppdelad på en del granngårdar.
1763 omnämnes i kyrkböckerna Pehr Svensson som
bonde i Skattegården . Pehr och hans ättlingar fanns sedan kvar på Skattegården ända till 1912. Han var född
1744 i Skeby. Föräldrarna hette Sven Bengtsson * och
Catrin a Jonsdotter. Pehr Svensson gifte sig med Sara
Andersdotter Kjellgren (1751-1843) från Sjökvarn i
Källby . Pehr och Sara , som fick åtta barn , bodde på
gården vid storskiftet . P. Svensson blev långvarigt sjuk
på 1790-talet. Vid jultid 1797 skänkte han en kollekthåv
till Skeby kyrka. I april 1798 dog Pehr i en ålder av 44 år.
Kollekthåven är ännu i bruk i kyrkan.
'" Troligen den Sven Be ngtsson som omnämnes i inledningen till Skattegården.

Sonen , Sven Persson (född 1775) , tog då över lantbruket. Han gifte sig med Maja Svensdotter (1785-1868). De
unga makarna var några år bosatta i hustruns föräldrahem i Sörgården. A v Svens syskon så hamnade Annika
först i Nohlegården och sedan i Sörgården. Stina Pehrsdotter blev gift med bonden i Storegården, Peter Magnusson. Sven och Maja fick nio barn. Vid enskiftet var
Sven ägare till gården. Denne avled 1841 och två år
senare dog hans åldriga moder ,Sara Andersdotter. Hon
var blind de sista levnadsåren. Sven Anders Svensson,
Saras sonson , var nu den nye bonden på Skattegården.
Hans fru från Källby hette Inga Maja Josefsdotter (18221903) . Makarna fick tre barn , men den äldste, Sven Johan , dog 13-årig redan 1855. Dottern, Maja Christina
Svensdotter (1843- 1912)gifte sig med J.G. Jacobsson
från Bäckgården . De unga makarna bosatte sig på granngården, Skattegården 1:5 , som ägdes av Majas far. Efter
dennes död så brukades båda gårdarna av Jacobssons.

varfödd i Sävare , var bror till Albert i Sörgården . Systern
Anna (1875-1959) skötte om hushållet. Dessutom var en
dräng anställd. Vilhelm hade i allmänhet 2 hästar,7-8
kor, ungdjur, grisar och höns. 1927 blev Skattegården
utarrendera d till Vilhelm och Alida Sjöberg . 1906 hade
Missionshuset byggts på gårdens mark och där var Sjöbergs trägna medarbetare. En annan arrendator var Erik
Karlsson (Traktor -Karlsson) med fru Ella och flera barn.
1952 köptes gården av Gunhild och Folke Johansson.
Gunhild född 1920 iN. Härene och Folke född 1921 i
Erikstad i Dalsland fick fyra döttrar: Marianne (f.1951) ,
Gerd (f. 1954), Gunilla (f. 1956) och Gudrun (f.1959).
Fam Johansson inriktade sitt jordbruk på främst mjölkoch svinproduktion. Bengt Andersson, Trulsagården,arrenderade lantbruket år 1972. Folke och Gunhild Johansson sålde 1982 sin gård till Lantbruksnämnden. Johanssons köpte sig en villa i Lidköping. Lantbruksnämnden delade Skattegården på följande sätt:
a. Lerjorden vid husen tillföll Prästgården i Källby.
b. Sandjorden på Backa tillföll 1. Eyton, Storegården
c. En skogsbit på Backa tillföll Skattegården 1:2.
d. Skogen i Gömmet tillföll Bäckgården.
e. Bostadshuset med tomt inköptes av Maj-Britt och
Gunnar Johansson. De har sonen Mikael. Alla tre
arbetar i Lidköping . I den mindre lägenheten i
huset bor Arthur Johansson , som är pensionär och
är bror till Gunnar.
Folke Johansson hade tidigare sålt i från ett stycke
skog nära Trädgårdstorp till Gullspång Krafts AB. Bolaget byggde där ett ställverk .

Rutagården
(Arvid Olofsgården)
A v Hel/rid Jansson och Bertil Andersson

Skattegården 1:4 i augusti 1985.

Vid lagaskiftet av Skattegårdarna 1877 ägdes detta
lantbruk av änkan Inga Maja Josefsdotter. Gården blev
då utflyttad till sin nuvarande plats nära gränsen mot
Källby. Inga Maja hade gården utarrenderad på senare
år. En arrendatorsfamilj var familjen Kämpe, vilken var
aktiv i Skeby missionsförsamling. Pappan Klas Algot var
född 1857 i Hangelösa och mamman Maria Josefina Ekman var född 1865 i Levene . Döttrarna hette Ellen Charlotta (född 1886) och Annie Maria (född 1895). LM.
Josefsdotter dog 1903 och dottern Maja Kristina ärvde då
Skattegården. Hon och hennes familj hade bosatt sig här
1889, när deras egen gård blev såld .
Efter M.K. Svensdotters död 1912 så köptes denna
bondgård av Vilhelm Svensson (187G-1932). Denne , som
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Rutagårdens historia är känd sedan lång tid tillbaka.
1415 bytte Henneke Bekman från sig denna gård mot
annan jord i stället. Kyrkan förvärvade då Rutagården .
Jämför med " Hisingsgården"! I Skara stifts jordabok
från 1540 så erlade gården till kyrkan följande : 2 pund
smör, 1 tunna malt och 6 dagsverken. Bonden 1540 benämnes "Arfvid i Skipaby". Under Gustav Vasas tid tog
Kronan över många av kyrkans gårdar. Så skedde även
med Rutagården .
Under 1600-talet hörde Arvid Olofsgårde n till Läckö
grevskap. 1681 blev det åter en vanlig kronogård. Vid
denna tid genomfördes indelningsverket. Västgöta Kavalleriregemente behövde ett flertal hästar med ryttare .
1689 blev Rutagården förvandlat till ett kronorusthåll.
Kronoarrendatorn i Rutagården fick titeln rusthållare .
Hans uppgift i krigstid var att utrusta en ryttare med en
häst och annan utrustning. Ryttaren fick bege sig ut i
kriget, men rusthållaren var kvar hemma och skötte jordbruket. Vid fredstider arbetade ryttaren som dräng på
gården . Arvid Olofsgården var rusthåll nr 35 vid Livkompaniet , Västgöta Kavalleriregemente. De flesta gårdsnamnen i Skeby är från 1600-talets sista del. Rutagården
kan ha uppstått ur " Rustagården".
Brukare enligt jordaboken 1685 var Arfwid Olsson.
Efter honom har gården blivit uppkallad. Olsson är nämligen en kortform för Olofsson. Sonen till Arfwid hette
Maths Arfvidsson. Han och hustrun Ingierd fick 1698 en
som Arfvid och likaledes en son med samma namn 1701.
Barnadödligheten var stor och farfaderns namn måste gå

vidare i släkten. Kanske namnet kom från samme Arfvid,
som stod antecknad 1540. Omöjligt är det inte. Bonden i
Arvid Olofsgården omkring 1740 var Staffan Andersson.
Hans maka hette Maria Bryngelsdotter-Fröjd. Hon var
född omkring 1720 i Anders Trulsgården . Men redan
efter några års äktenskap dog Maria.
Kronan behövde få in mer kontanter. Av den orsaken
såldes många kronogårdar (även kronorusthåll). Den 24
oktober 1749 sålde Kronan Rutagården för 60 daler silvermynt. Köpare var "åboen (bonden och rusthållaren)"
Nils Månsson . I köpet ingick "hus, jord, åker, äng, skog,
skogsmark, fiske och fiskeretten, Qwarn vid Qwarnhällan, torp och torpställen, samt alla andra tillägor i vått
och torrt, näran och fjärran, intet undantaget. ...... " .
Citatet är hämtat ur det bevarade köpebrevet. Hela köpebrevet kan studeras i "Bilaga 2".
Så gör vi ett hopp fram till storskiftet 1778, då Lars
Andersson och Jonas Nilsson står antecknade som ägare.
Säkert är Jonas Nilsson son till ovannämnde Nils Månsson. Samme Jonas står antecknad även 1796, som" Jonas
i Rutagården". Vid enskiftet står Anders Svensson, Johannes Nilsson och Jonas Andersson upptagna för gården., som vid enskiftet fick ligga kvar i byn. Bondparet
Johannes Nilsson och Maja Andersdotter (f. 1803) fick
en dotter 1830 (Maja Catharina) och 1836 en dödfödd
son. Johannes och Maja sålde Rutagården och köpare
blev Lars Johansson (18W-1896) från Sävare och h.h.
Greta Jönsdotter (1811-1883). Detta köp är daterat
"Trufve 1 nov. 1842". Två av Lars Johanssons skattsedlar kan studeras i "bilaga 2".
Lars och Greta hade tre döttrar och en son. Denne var
yngst och föddes den 13/4 1850 och döptes till Johan
August. Han fick ju vid födelsen namnet Larsson. Men
han tog och behöll det namn han fick i militärtjänsten
nämligen Ljungström. Han gick i skola mellan den 14
mars till den 14 april 1860, det var allt. Skollokalen var
just då förlagd till Skattegården och lärare var f.d. rådman P.W. Thun. Men Ljungström klarade sig bra genom
livet. I affärer lär han ha varit något av ett snille. Vid
enskiftet fick Rutagården sig tilldelat mark på följande
platser: i byn, i Truve och ett större område i Skeby
Mosse. Det senare lät Ljungström dika och odla upp till
större delen. Här nere fanns en torpstuga som revs på
40-talet. Stugan låg nära den långa ladugård , som revs på
70-talet.
Foto se i "Stugor i Mossen"!

på våren 1968. Hans hustru dog knappt ett år senare. Till
hennes 70-årsdag 1967 hyllades hon i följande verser.
(Många är uteslutna) . Författare: Helfrid Jansson.
"Sedan har den ägts av bondesläkt allena
som skött den väl, vi annat ej förmena,
din fader har ju själva kungen prisat
och med medalj - för idoghet bevisat.
Ja detta var en gammal gårds historia
Jag funnit dagen vara värd en slik premoria,
för Helga, 70 årig dotter utav Rutagård
som med sin make - givit gården bästa vård".
Ingen av barnen övertog Rutagården vid föräldrarnas
bortgång. Gården såldes till Per och Greta Andersson i
Nohlegården den 14/3 1969. De två gårdarna lades samman. Per Andersson har främst haft mjölkkor i Rutagården, medan ungdjur och svin har varit i Nohlegården.
Boningshuset såldes till fam. Gösta Aronsson från Lidköping. Tragiskt nog brann hela huset upp den 9/3 1970,
men ingen människa skadades. Något nytt hus har ej
blivit uppbyggt.
Boningshuset var uppfört på 1860-talet i två våningar.
Det utgjorde ett vackert bevis för bondebefolkningens
längtan efter höjd och ljus i sina bostäder. Det hade ju
varit förbjudet för en bonde under århundraden att ha
mer än en våning i sitt hus. I salen fanns en vacker
gammal öppen spis, den enda i sitt slag här i socknen.
Ladugårdsbyggnaden med loge och magasin uppfördes
1918. Tidigare låg uthusen väldigt trängda mot Skattegårdens hus. Att det var ett bekymmer framgår av ett
gammalt tingsprotokoll. För takvattnet fick inte falla på
grannens tomt.

J .A. Ljungström var en originell person. Det framgår
bl.a. av följande berättelse. Han var galthållare i socknen. Galten gick ofta lös i Skeby by. En gång när galten
kom upp till Nohlegården, släppte Ernst Andersson ut
suggan till galten. När Ernst några dagar senare skulle
betala språngavgift för galten, sade Ljungström: "Kära
du! Ge mig 50 öre för galtens tjänst och ytterligare 50 öre
för att du slapp att köra suggan hit till Rutagården"!
BorelIs som brukade Store gården köpte gärdet mellan
Haga och Solhem. De tänkte där att bygga en villa och en
affär. Gärdet kallades för Eliseborg efter Elisabet BorelI.
Men gärdet förblev obebyggt och köptes senare av Rutagårdens ägare . Skeby har aldrig haft någon affär.

Mangårdsbyggnaden 1960 i Rutagården.

Ljungström var gift med Gustava Johansdotter (18611931), som kom från Ova. De fick barnen: Johan och
Lars (tvillingpojkar 1893), Helga (1897) och Hilmer
(1900). J.A. Ljungström avled 1920. Helga gifte sig med
Valdemar Helge, som var född 1903 i Eggby. De fick 4
barn: Lennart (f. 1928), Gerd (f. 1929) , Margit (f. 1931)
och Berit (f.1934). Så småningom köpte Helga och Valdemar Rutagården och de brukade den till sin bortgång.
V. Helge, som både var kyrkvärd och kyrkokassör, avled

Nohlegården har fått sitt namn av att den låg i norra
delen av Skeby by. I en del gamla handlingar förekommer också namnet "Norrgården". Enligt jordaboken
1685 hade Nohlegården tidigare tillhört Wisingsborgs
grevskap. Större delen av 1600-talet leddes grevskapet av
Per Brahe den yngre. Kronan lade beslag på grevskapet
1681. Vid denna tid genomfördes indelningsverket och
Nohlegården blev en kronogård med militär betydelse!
Se nedan! Brukare 1685 var Anders Larsson.

N ohlegården
Av Bertil Andersson och Hel/rid Jansson
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Otto Andersson i Nohlgården 95-årsdag 1 feb. 1952. 1:a raden: Lisa Sahlberg, Herman Pettersson, Titti Andersson, Ernst
Andersson, Otto Andersson, Amanda Johansson, (Ottos systerdotter), Lars-Erik Hagman, Ingeborg Hagman, Yngve
Karlsson, Gurli Karlsson. 2:a raden: Robert Andersson, Konrad Pettersson, Ellen Sandberg, Gerda Pettersson, Malda
Johansson, Gunnar Johansson, Per Andersson, Lars Hagman, Klas Johansson, Brita Johansson, Ester Höög, Edit
Andersson. 3:e raden: (baktill) Einar Höög, Johnny Richardsson, Irma Ekblom, Elly Richardsson, Karl-Erik Ekblom,
Ingeborg Andre, Oskar Blom, Viktor Sahlberg, Hi/dur Lycken, John Hagman, Anna-Lisa Hagman .
I församlingsboken för 1698 står antecknat att bonden
Jöns Larsson och h.h. Ingri Gjötarsdotter fick dottern
Ingri den 30 januari. Denna Ingri var med säkerhet dotter till Gjötar i Sunträlje, eftersom det finns samhörighet
med en annan av Gjötars döttrar. Den senare hette Ingierd Gjötarsdotter och var gift på Ähle i Broby. Ingierd
var fadder till Ingri Jönsdotter . 1753 omnämndes Anders
Svensson och h.h . Kerstin Svensdotter såsom " bondfolk i
Norrgår.den" . Den 3 mars föddes nämligen deras son
Peter. Aven 1763 är Anders Svensson omtalad, men med
tillägg för Sven Bengtsson , Per Bengtsson och Sven Nilsson.
1778 redovisades Nohlegården såsom ett kronorusthåll. Gården hade till uppgift att i krig ordna med en häst
med ryttare. Nohlegården var på 1700-talet kronorustningshemman under Kungliga Västgöta Kavalleriregemente. (Nr 17 i livkompaniet) Lägg märke till att soldattorpen i Skeby hörde till ett annat regemente, Västgöta
Dal. Vid ett möte den 8/5 1776 var löjtnanten Hans von
Essen med som representant för kavalleriregementet.
Vid detta möte förbereddes storskiftet. Ett kronorusthåll
måste betecknas som en typ av kronogård. Någon gång
efter storskiftet har Nohlegården blivit privatägd.
Vid storskiftet 1778 angavs Petter Bryngelsson-Fröjd
(även Anders Trulsgården) och Jonas Svensson för Nohlegården. Ett köpekontrakt finns bevarat från 1798. Då
sålde Jonas Svensson och h.h. Ulrika Håkansdotter gården till Bengt Pehrsson och dennes maka Ingri Jönsdotter. Köpesumman var 700 rdr riksmynt , men det gällde
b.ara halva gården. Vid köpet undantogs " skogstrakten
Odehulan" .
Bengt Pehrsson brukade gården till 1817, då den försåldes för 5333 rdr. Vid detta tillfälle så var gårdens
benänming " Kronoskatteunderhåll nr 107 av Kungliga
Västgöta regemente och Livkompani" . Köpare var
" Dann e-mannen välförståndige Sven Jonsson och den-
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nes kära hustru Lena Larsdotter från Frälsegården i Vättlösa" . Tillträddet skedde vårfrudagen 1818. Vid enskiftet
tre år senare var således Sven och Lena ägare till Nohlegården . De kunde då känna glädjen och lyckan över att
icke tillhöra den del av byns befolkning, som måste utflytta.
1837 skänkte så Sven Jonsson och Lena Larsdotter
gården till sin " kära" dotter Inga-Maria och mågen Anders Nilsson. Men med det försiktiga tillägget "att om
dottern skulle avlida först , får mågen bruka och äga den
till hans död , om ej sammanavlade barn finnes. Anders
Nilsson var bördig från Herregården i Hasslösa. Hans
gravsten, där även namnen för kommande generationer

finns med, står mitt för torningången till Skeby kyrka.
Men Lena Larsdotter , som var svärmor till Anders
Nilsson , var en försiktig om ej direkt misstänksam kvinna. Därför lät hon år 1855 den 25 oktober upprätta följande kontrakt som här följer i avskrift:
1. Skole jag Lena Larsdotter, som nu flyttar till Nohlgården. Ej finna mig att i Huse med vilken ägare som
helst, som under min Livstid innehaver Nohlgården
så förbehåller jag mig följande:
2. Den lilla stugan på gården med nödiga husgerådssaker.
3. Tvenne ko r och 2 får skall försvarligt så väl vinter
som sommarfödas.
4. 2 tunnor Råg, 1/2 dito Vete , 1/4 dito Ärter, 1/4 dito
Korn. En halvtunna Malt , 2 tunnor Havre , -3 tunnor
Potatis , en fj ärdedels tunna sill, 1/4 dito salt , -1 mark
Humle.
5. Även erhålles Ett pund Lin , 3 pund Fläsk , 25 R.D.
uti penningar. -Ett par kängor och dito skor.
6. Det vad jag behöver - och fullkomligt Ved Bränsle.
Så mycket som behövs för mig.
7. Dessa ovannämnda Panter skall årligen till mig Lämnas. -Minst en månad efter tillsägelsen .

Med ovanstående con trakt förklarar vi oss å ömse sidor
nöjda. -Som försäkrar av Skeby Nohlgården 12:te januari 1856.
Vittnen: Johannes Andersson , Bäckgården. Anders
Nilsson
Anders Nilsson var född 1815 och avled 1892, hustrun
Inga Maria född 1817 död 1905 . Det blev dock ingen risk
för barnlöshet , för de fick 5 stycken barn nämligen: Eva
Lovisa f. 1840, Johan August f. 1848, Martin Hellgod f.
1855 , Otto Emil f. 1857 och Carl August f. 1860. Sammanlagt föddes 9 barn, men 4 dog i mycket ung ålder. Det
blev sonen Otto Emil som kom att övertaga fädernegården . En kopia av köpekontraktet finns med i " bilaga 2" .
Han ingick äkteskap 1884 med Anna Lovisa f. Johansson , från Flyhov i Husaby. De fick 2 barn , Ernst f.1885
och Ingeborg f. 1890. 1907 inköptes den närliggande Jon
Trulsgården.
Otto Andersson gjorde en stor insats vid tillkomsten av
Skeby mejeri. Han var en flitig kyrkobesökare och en
god sångare. Han hade en mycket vacker basröst och det
var en njutning att lyssna till hans sång i kyrkan. Han
hade en mycket kraftig röst och när han talade hördes det
till granngårdarna.
Nohlegården gränsar till Prästgården i Källby. Förr i
tiden gick en kyrkstig till Källby kyrka över Nohlegårdens och Prästgårdens marker. Kyrkstigen hade en bredd
av tre alnar. Under 1800-talet slogs gräset av och såldes
av kyrkan . Kyrkstigen användes när skebyborna skulle
besöka Källby kyrka.

Mangårdsbyggnaden i Nohlegården 1985.

Följande berättelse utspelade sig i slutet av 1800-talet
när Lindgren var kyrkoherde i Källby. På denna tid drevs
jordbruket i Prästgården av kyrkoherden. En dag gick
Lindgren ut för att kontrollera hur vallpojken skötte sin
uppgift att vakta korna. D å upptäckte prästen att pojken
hade en hel del äpplen bredvid sig. Kyrkoherden fick då
en misstanke om att pojken fått äpplena på ett oärligt
sätt. Men detta förnekades av vallpojken. Han berättade
att han fått äpplena av grannen Otto Andersson.
Lindgren ville kontrollera pojkens uppgifter och gick
till Nohlegården. Han sade till Otto. "Har du gett min
vallpojke äpplen?". Då sade Otto: "Ja jag gav honom
några stycken". Då sade Lindgren: "Jaha det är ett obestämt antal , det kan vara mellan tre och tjugo". Otto
svarade : "Ja det är väl något så där" . Vilket föranledde
prästen att svara: "Alla tiders evigheter, att ge en vallpojke så mycket äpplen" . Men vallpojken gick fri för han
hade talat sanning.
Ernst gifte sig 1916 med Ottelia Beata (Titti) Persson f.
27/11 1890 på Muggebo gård inom Mariestads församling. De övertog brukandet av gården samma år och blev

till en början bosatta ilon Trulsgården. Sonen Per föddes
den 20/3 1918. Ingeborg Andersson gifte sig 1919 men
John Hagman på Kjellstorp i Broby . Ernst Andersson
blev ensam ägare till Nohlegården och Jon Trulsgården i
slutet av 30-talet. Per Andersson övertog gårdarna 1952.
Han gifte sig 1963 med Greta Skallström f. 30/8 1924 i
Källby . Ernst Andersson avled 1956 och hans maka avled
21 år senare.
Nohlegårdens bostadshus är uppfört 1856 och ladugården 1918, efter att den föregående ladugården brunnit
ned samma år. Den gamla ladugården låg framför bostadshuset. Den nuvarande Nohlegården består av 3 tidigare skilda gårdar: Nohlegården, Jon Trulsgården och
Rutagården. Lantarbetare i över 20 år har varit John
Eriksson . Gården drives sedan hösten 1984 utan mjölkkor. Nuvarande djurslag är: ungdjur, svin och värphöns.

Trulsagården
(Jon Trulsgården och
Anders Trulsgården).
av Helfrid Jansson och Bertil Andersson.
Trulsagården har under många sekel varit ett prebendehemman . "Skeby prebende" omnämnes i jordaböckerna 1568 och 1685. På medeltiden användes prebendegårdarna (bl.a. Trulsagården) till att avlöna "domherrarna"
vid Domkapitlet i Skara vid deras tjänstgäring i domkyrka och skola. Ursprungligen var det fråga om donationer,
s.k. prebendor. Troligen har Trulsagården någon gång
under medeltiden blivit donerad eller testementerad till
Domkapitlet.
På 1500-talet lade kronan beslag på åtskilliga pre bendegårdar. Men Trulsagården fick fortsätta som prebendehemman. På 1600-talet startades Skara gymnasium,
dåtidens Katedralskola. Lektorerna på skolan fick ut sin
lön delvis i natura. En sådan lärare, fick lönen på följande sätt. En del av lönen utbetalades i form av spannmål
(t.ex. från Trulsgården) . En annan del av lönen erhölls
som kontanter (skattemedel) och spannmål från ett särskilt prebendepastorat (t.ex.Götene). Antagligen har
prebendegården sålts till bröderna Trulsson (se nedan) i
slutet på 1600-talet. Andra prebendegårdar såsom Karstorp utanför Skara har fungerat som prebenden långt in
på 1900-talet.
Litteratur:

Ivar Lundahl: "Det medeltida Västergötland". (bl.a .
Jordaboken för år 1568). Utdrag ur 1685 års jordabok.
David Nilsson : " Om prebenden vid Skara läroverk" .
1954.
Trulsagården fick sitt namn redan under 1600-talet.
Det troliga är nog att redan 1636 fanns namnet Truls med
i gårdsättens historia. Då föddes en "Petrus Truls Kjellanderfrån Sjöby , född i pastoratet 1636. Det berättades
att han även varit präst i Skåne. Efter honom finns allenast denna lilla skrift i Skeby mindre kyrkobok , den han
givit till kyrkan och skrivet med vacker och ren handstil :
Hume Librum Chartreceum in ufum axdis facrae Skebyensis cirea Annum re paratae per Chunftum salutes 1665
co l11 pings curabat. Petrus Truille Kjellander" .
Oversättning: " Denna bok med innehållande pergamentsrulle och karta , lät Kjellander sammanställa till
bruk för Skebys heliga kapell år 1665 efter Kristi födelse" . Denna upplysning är avskriven från en handskrift å
Stiftsbiblioteket i Skara. Men trots ihärdiga efterforskningar bl.a. hos Kungl. Vitterhetsakademin i Stockholm
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har ingen kännedom kunnat erhållas om vare sig pergamentsrullen eller kartan. Det är kartan som är av största
intresse. Sitt efternamn Kjellander har han med säkerhet
tagit från Kjellby pastorats första stavelse . Det var brukligt för 1600-talets studerande , att ta sitt efternamn från
hembygden.
En syster till honom var troligen Elin Trulsdotter , som
var född omkring 1630 och gift med arrendatorn på Stommen Lars Pehrsson. I dödboken står antecknat "gamla
Elin Trulsdotter död 5/5 1691". Men denna dag gravsattes hon troligen på Skeby kyrkogård tillsammans med 4
andra sockenbor.
Jon och Anders Trulsson var bröder. De bodde i Trulsagården och troligen på 1670-talet delade de upp gården
mellan sig. På det viset uppkom "Jon Trulsgården" och
"Anders Trulsgården". Det senare namnet föll ur bruk
redan i slutet av 1700-talet. Det är därför osäkert vilken
av de två nutida Trulsagårdarna som motsvarade Anders
Trulsgården. Båda bröderna var framstående och båda
blev kyrkvärdar och nämndemän.
Jan Trulsson , som var född 1644, var den äldre brodern. Vad hans maka hette är okänt . Dottern hette Kerstin. Jon Trulsson avled år 1700. I ungefär 30 år var
Anders Trulsson nämndeman i Kållängen. Han avled
någon gång mellan 1717 och 1720. Oron var stor i Sverige
under den svåra krigstiden. Någon kyrkobokföring gjordes ej under denna tid i Källby pastorat.
Anders hustru hette Illgeborg Phersdotter. Makarna
fick åtminstone 6 barn. Aldst var sonen Per Andersson
(1684-1762). Hans maka hette Gunilla Svensdotter från
Storegården. De bosatte sig i Skattegården, Källby. Nästa barn till Anders och Ingeborg var Truls Andersson.
Deras dotter Kerstin Andersdotter , blev gift med Lars
Bengtsson Hangelösa. Se nedan! Sonen Jonas Andersson (född före 1691 och död 1742) blev bonde i AndersTruisgården. Trulssons yngsta barn var Marlf'reta och
"l"!;. /l/lu((I,
Ingjerd (Ingri).
Följande händelse finns beskriven i öomboken för
Kinnefjärdings härad den 28/1 1710! Magnus Olsson var
åtalad vid tinget för att ha gjort uppkastning i Skeby
kyrka första advent 1709. Samma morgon hade han varit
i Hangelösa hos Erik Bengtsson för att följa med på
brudfärd. Han hade blivit förplägad med "brännevijn".
Han följde med Erik B. till "brudehuset" hos Anders
Trulsson i Skeby. De begav sig sedan till kyrkan. När
prästen slutade predikan "kom the n swaghet på honom
att han kastade upp ... " De som skulle gifta sig var Lars
Bengtsson och Kerstin Andersdotter , Anders TruIsgården .
I Jon Trulsgården föddes 1686 Bryngel Hindrichsson
Fröjd. Han avled i Anders Trulsgården 1772 och dödsorsaken var rödsot. Fröjd titulerades soldaten och rusthållaren. Han höll kronan med häst och måste därför ha ett
jordbruk. Hans hustru, Ingri Andersdotter , från Anders
Trulsgården var född 1695. Hon avled samma år som
maken fast i bröstsjukdom. De hade åtminstone fyra
barn: Ingeborg, Maria, Katarina (f. 1722) och Pehr (Petter). Den senare levde mellan 1728--1802. Ingeborg blev
"stammoder" för släkten Andersson i Skattegården.
Hon och maken Petter Svensson är angivna för både
Trulsagården och Skattegården på 1750-talet. Beträffande Maria Bryngelsdotter, se "Rutagården"! Katarina
Bryngelsdotter blev gift med Anders Nilsson i Sjö kvarn ,
Källby. Jämför med Storegården !
Petter Bryngelsson Fröjd gifte sig med Margareta
Pehrsdotter (1737-1809) som kom från Bissgården i Husaby. De fick 7 barn. Dottern Greta blev an moder till
fam. Pettersson i Storegården. För år 1768 var BryngeIsson upptagen för Anders Trulsgården. Vid storskiftet 10
år senare var Carl Andersson och J onas Carlsson angivna
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för Jon Trulsgården. Det var troligen far och son. Men
före dessa var angivet Johannes Persson Fröjd , son till
ovannämnda Petter och Margareta .
Johannes Persson (1777-1812) gifte sig 1799 med Maria Andersdotter född 1768 i Lilla Höjden i Källby. Hon
avled 1850. I kyrkoboken antecknades hon som änka
boende på "soldattorpet " Skogslund" under Jon TruIsgården". Johannes bror , Petter Persson Fröjd, var ägare
efter Johannes.
På 1800-talet nämnes flera torpare under Trulsagårdarna. Torp kan ha funnits både i Althem och i Mossen.
En backstuga kallades omkring 1865 för "Trädgården".

Trulsagården (Jon Trulsgården 3:2)
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Vid enskiftet 1821 var Anders Johansson gårdsägare .
Denne var gift med Inge jerd Svensdotter , en äldre halvsyster till Sven Svensson. Ingejerd och Anders blev satta
under förmyndare 1838. Det nya ägarparet blev Sven
Svensson och h.h. Britta Jansdotter. Jämför Sörgården!
Fam. Svensson återvände till Sörgården 1854. I 10 år
brukades Sörgården och Trulsagården tillsammans.
1864-74 så var Svenssons måg, Jan Petter Pettersson,
arrendator i Trulsagården. Han var gift med Inga Lovisa
Svensdotter. J an Petter, som i en husförhörslängd var
antecknad som skarpskytt, var född 1835 i Broby. Petterssons hade fem barn. En av döttrarna hette Augusta
och blev senare "tant Augusta" i Rasegården i Broby.
Petterssons, som 1874-78 var brukare i Storegården, blev
senare bosatta i Lilla Skattegården.
Ny ägare 1874 blev Sven Svensson (f. 1839 i Kedum)
och h.h. Ulrika Johansdotter (t. 1843). Makarna hade 8
barn. Sven och Ulrika sålde Trulsagården till Martin och
Emma Johansson år 1897. Jämför en kopia i "Bilaga 2"!
Emma var syster till Anna Lovisa i Nohlegården. Annu
under Johanssons tid var det inte möjligt att odla all
åkermark på Trulsagården mot Källby till. Det berodde
på att dåtidens dåliga redskap ej klarade av att bruka den
styva leran. Otto Andersson köpte Trulsagården 1907 av
sina släktingar för 14000 kr. Lagfarten blev klar 1910.
Sedan dess har denna Trulsagård brukats tillsammans
med Nohlegården. Ernst och Titti Andersson bodde som
nygifta i Trulsagården. Därefter har byggnaden varit uthyrd. I åtskilliga år har huset varit uppdelat på två lägenheter. Här har bott olika hyresgäster.
Trulsagårdens ladugård revs en tid efter att den nya
större ladugården i Nohlegården blivit färdig. Sedan lång
tid delas ett äldre uthus på längden av de två ägarna till
Trulsagårdarna.

Trulsagården (Jon Trulsgården 3:3)
Antagligen har Trulsagården varit två gårdar sedan
1600-talet. Jämför ovan berättelsen om Jon och Anders
Trulsson! 1839 började ordentliga husförhörslängder att
föras i Källby pastorat. Innan det året är det svårt att
skilja de två Trulsagårdarna åt. Därför är det en gemensam uppsats om gårdarnas tidigare historia.
Vid enskiftet ägdes denna gård av Petter Persson
Fröjd. Jon Trulsgården fick då sin mark i Byn, i Gömmet
och i Skeby Mosse. Omkring 1840 var Anders Bengtsson
(1794-1852) och h.h. Maja Andersdotter (1796-1852)
bondfolk i Trulsagården. Nästa ägarpar blev Petter
Svensson (1808--1869) och h.h. Anna Jonsdotter (18051879) . De brukade Trulsagården tillsammans med den
närbelägna ena Storegården . Efter Petters död behöll
änkan och barnen Trulsagården några år. Mellan 187579 ägdes gården av Petters brorson , Frans Alfred Svensson (1853-1880) och h .h . Eva Kristina Johansdotter.
Frans Alfred var son till Inga Maja Josefsdotter och Sven
Anders Svensson i Skattegården. Frans Alfred bodde sin

Trulsagården 3:2 på 20-talet. Huset är byggt i typisk l800-tals stil. Till vänster på nedre bilden syns Nohlegårdens
potatiskällare, magasin och ladugård. Till höger syns det ålderdomliga uthuset, som ägs av båda Trulsagårdarna.
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sista tid hos modern Inga Maja i Skattegården. Han avled
någo n månad innan den andre sonen hann att födas.
1879 kom fam. Mörk till Trulsagården. Johannes
Bengtsson Mörk (1837-1916) var född i Trässberg. Hustrun hette Stina Johansdoiter (1839-99) och var född i
Sävare. Makarna Mörk hade 6 barn . Som änkling flyttade Johannes Bengtsson Mörk in i den lilla stugan i Trulsagården. Den kallas än idag för Mörkastugan. Mörk var
ett orginal och han var mästerlig på att rimma. Det följande var ett sätt att. presentera sig på .
"Jag heter M6rk, i både regn och tärk.
Min far han var soldat och han var inte lat
och han lagade så att alla fick mat ...... "
En yngling sade till Mörk: " Väldigt vad farbror kan
rimma" ! Då svarade gubben: "Javisst, men jag kan även
göra en grimma " .
Ett tänkvärt uttryck av Mörk var: "Fodra på två vis, så
det räcker till och går åt".
Slutligen ytterligare ett rim " Varje morgon jag vaknar,
jag min hustru saknar ... "
I slutet av 90-talet köptes gården av Martin Andersson ,
född 1855 i St. Skattegården och död på Vänsjö i Källby
1922. Martin var en lugn och trygg person . När han kom
gående på landsvägen höll han alltid sina tummar innanför västen. När han mötte någon sade han inte goddag
utan " Dan". Den ogifte Martin Andersson sålde gården
1921. Ny ägare var Karl Vilhelm Andersson f. 24/3 1867
och hans hustru Amanda Natalia 8/5 1867. De kom från
Kväum: Skattegården i Lovene , där såväl K.V. Andersson som hans son Robert (f. 1906) var födda. Roberts far
dog den 17/111929 och mor den 24/8 1946.
Robert Andersson inköpte så gården efter föräldrarnas död och ingick äktenskap med Edit f. Johansson i
Jönsegården Hangelösa den 5 aug. 1906. De fick 2 barn
Bengt f. 24/5 1937 och Margareta f. 25112 1944. Robert
avled 1965 och hustrun Edit 1983. Bengt Andersson ingick äktenskap med Ruth f. Karlsson i Long 17/8 1933.
De köpte gården 1966 och har två barn Mats f. 1958 och
Marita f. 1964. Bengt Andersson brukar den egna gården
tillsammans med arrendegårdarna: Hisingsgården
(14 :3), Skattegården (1:2) och Skattegården (1:5).
Mats Andersson är lantbrukare i N. Härene. Hans
sambo heter Helena Andersson. Marita Andersson är
anställd på Lundsbrunns kurort. Bengts syster, Margareta, är gift med lantbrukare Bertil Apell i Söne.

Storegården
Av Hel/rid Jansson
När man skall utreda en gammal släktgårds historia, är
det inte bara att vandra raka vägen tillbaka i tiden . Generationerna liksom brukarna kan växla allt för snabbt, så
man till sist inte vet vilket namn man skall hålla sig till. Är
det då , som när det gäller Storegården, som det finns två
gårdar av i socknen , ja t.o.m. 3 gårdar när man kommer
in på 1700-talet, så ställer sig frågan : Hur länge var det en
gård - när blev det 2 gårdar - varför var det 3 gårdar?
Det till dags dato första namnet , som man möter i
gårdens historia , är ett brukarenamn på ett blad, hastigt
nedskrivet på ett papper, som finns på Stiftsbiblioteket i
Skara och som finns i foldern över Källby pastorat: " Den
23/6 1700 avled fordom kyrkovärden Nils Pädersson i
Storegården , som var några och 80 år. Ärligt och kristeligt levat. Ankan i Storegården Maja Andersdotter avled
den 19 maj 1702". Alltså den förste kände brukaren av
Storegården föddes ungefär 1618. Hade dessa makar
några barn som överlevde krig och farsoter?
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Den 26/ 111699 gifte sig Britta Svensdotter i Storegården, med Truls Larsson och titulerades sedan i längderna
för " hustru Britta i Storegården ". Den 30/8 1710 fick i
alla fall dessa makar en son, som får namnet Nils . Det är
vanligt att morfars eller farfars namn går igen på nya
generationer. Nils i Storegården står nämnd 1727. 1744
står Sven Nilsson och hustru Ingeborg Giötarsdotter upptagna för en dotter Maria . 1755 står som Sven Nilssons
maka upptagen Ingeborg Trulsdotter. Detta par fick en
son Nils och 1756 ytterligare en son , Anders. Aven det
senare är ett släktnamn.
Men vi närmar oss nu Storskiftet 1778. Då står upptagna som ägare till hela Storegården och även Hisingsgården fru Sara Wenerbom, tillhöriga "dess son Magister
lärde och Höglärde Herr Olov Wenerbom den yngre" .
Men i § 15 av den 18 okt. 1779 i Kinnefjerdings Dombok
sålde " prostinnan Sara Wenerbom, Olof Wenerbom,
Erik Wenerbom , Bengt Wenerbom , Jacob Wenerbom
och Mag : Söderberg såsom förmyndare m.m. för Brigita
Wenerbom, för full Skatte och Besittningsrätt av 1/3 uti
Skattehemmanet Storegården Skeby till Bonden Sven
Bengtsson, som emot 444 Riksd. 21 Silf. 4 runstycken.
För samma pris fick de Besittningsrätten 1/3 uti samma
Frälsehemman till mjölnaren Lars Andersson i Mellomkvarn och likaledes Besittningsrätten 1/3 uti samma Frälsehemman till Jordägaren Anders Nilsson i Sjökvarn" .
Så hela Storegården tillhörde till 1779 släkten Wenerbom. Vem var då denna släkten Wenerbom? Svaret ger
Skara stifts herdaminne av Joh. W Warholm . "Mag. Olof
Wenerbom den äldre var son till bonden Bengt Svensson
och hans hustru Brita Månsdotter, f. i Västerplana 1701.
Studeranden i Uppsala 1721, blev magister 1731. Han
blev prost i Sunnersbergs pastorat 1749. Han beskrives
som en grundlärd teolog , allvarsam och nitisk präst,
orygglig att följa sanning och övertygelse". Konsist kallas
"en man , som av det allmänna på ett utmärkt sätt gjort
sig förtjänt", Död 28 aug . 1771. Han ingick äktenskap
1744 med Sara Forsberg, f. 1708 och dotter till en bruksinspektor på Forsvik. Hon avled 1788". Av ovan uppräknade barn var Erik tvilling till en bror Anders född
1745. Erik blev teologie doktor och pastor iLekåsa,
Bengt pastor i Skölvene , Olof komminister i Varnhem,
(Olof Wernerbom d.y .) Jakob , pastor i Floby. Birgitta
blev gift med mönsterskrivare Hanström i Vänersborg.
"År 1782 den 29:de maj , inställde sig undertecknad
Lantmätaren uti Storegården , Skeby i Skaraborgs Län ,
Kinnefjerdings Härad och Skeby socken, att fördela
hustomterna åboerna emellan, varvid sig infunno Jordägarna Anders Nilsson i Sjökvarn för 1/3 del, Lars Andersson i f:.:1ellomkvarn för 1/3 del, och Sven Bengtsson för 1/3
de ,. Avensom voro tillstädes, såsom tillkallade vittnen
Smeden Olof Andersson och Petter Bryngelsson i Trulsagården.
När ovanstående försam lade voro, beslutades att hustomten först måtte på karta utstakas, vilket skedde och
därefter Lantmätaren projecterade delningen på marken
i rätt solskifte, Så att Anders Nilsson skulle få i norr,
därefter Sven Bengtsson och i södra Lars Andersson
varefter jordägarna, efter någon stunds överläggning sins
emellan beslöto att vid denna delning förbliva, oaktat
Anders och Svens stuguhus komma att flyttas, vilket de
så mycket mindre goda tillhandagår, som dessa hus ändock nu skola ombyggas, och därigenom då således komma till ordning och redighet för framtiden. Tomtplatsen
innehåller en tunnl. 13 kappl. och däröver får varje lott ,
som följer, nämligen
Anders Nilsson under No 1 15 kappl.
Sven Bengtsson under No 2 15 kappl.
Lars Andersson under No 3 15 kapp l.
1 tnl. 13 kappl.

Nummer 2 på kartan blev Sven Bengtssons gård. Han
var gift med Catharina Jonsdotter och de fick flera barn.
Hans far hade med säkerhet också brukat Storegården
och hette Bengt Svensson och modern Karin Pehrsdotter. J a namnen växlar eftersom det ju var 3 brukningsdelar under 1700-talet. Jacob Olofsson finns upptagen med
sin hustru Annica Jonsdotter och deras son Olof Jacobsson med sin hustru Lena Andersdotter och naturligtvis
fick sonen heta Jacob . Denna del såldes till eller ärvdes
av Pehr Larsson - Maria Nilsdotter från Store Höjen ,
Källbytorp. Den 15 dec. 1806 sålde de 1/6 dels Mnt. av
frälsehemmanet Store gården till Magnus Pehrsson
o .h.h. Greta Phärsdotter. Den andra delen 1/6 mantal
såldes med säkerhet till den andra Store gården , som i dag
ägs av Ingemar Eyton.
Nummer 3 på kartan: Köptes omkr. 1780 av Lars Andersson i Mellomkvarn . Han hade köpt Mellomkvarn
1764 och den gården går fortfarande i samma släkts ägo,
för barnen togo sig namnet Lagergren. Han sålde troligen sin del i Storegården 1/3 dels Mnt. till Johannes
Göransson f. i Götene 20/6 1783. Året för detta köp är
ännu obekant.

Storegården 10:2
A V Bertil Andersson

Karta över Storegårdens hustomter 1782
Fyrkanterna på kartan betäcknar hus. Hela " alnernåttet"
är 400 alnar. Kartan är förminskad jämfört med orginalet.
Jordägarna anmärkte, att, som de i godo överens kommit
och samtyckt, denna delning, så åstunda de inte vidare
stadsfästelse därå helst det endast det endast angick
gårdsbönderna emellan, utan begärde Karta däröver genast , och förk larade sig nöjda med det, som gjorts är, för
att undvika kostnad . Vidare var icke att anföra. Således
varer förrättat och delt , betygar ut Supra Joh.a. Rådberg. Till vittnen: Olof Andersson, Petter Bryngelsson" .
Nummer 1 å kartan över Storegården , köptes av jordägaren Anders Nilsson i Sjökvarn f. 1722. Död i Sjökvarn
(Råme kvarn) 25/6 1803, 81 år gammal och blind . Han
hustru var Katarina Bryngelsdotter-Fröjd f. i Trulsagården 1722. Död i Källby 27/8 1796. Vigda i Källby 4/6
1749. De fick omkring 7 barn och det äldsta barnet Sara f.
24/2 1751 blev gift med Per Svensson i Stora Skattegården, Skeby. Så troligen därför köpte han 1/3 dels Mnt.
Storegården, med den tanken bakom att den låg bra till
för hustruns föräldragård. Men Anders Nilsson sålde
gården den 8 juni 1791 till Petter Mattisson o .h.h. Maria
Persdotter i Tyskagården, som omedelbart överförde
den på sin son Magnus Pehrsson. Magnus gav 333 Riksdahler Banco Specie för den. Men halva den summan får
han i förtida arv av föräldrarna, och hälften av den summan skall tillfalla brodern Pehr som skall bruka Tyskagården.

Johannes Göransson , som var född 1783 i Götene,
ägde gården i många år tillsammans med sin fru, Greta
Andersdotter. Hon var född 1789 i Karstorp i Broby.
Makarna som gifte sig 1817 hade inga barn. Greta Andersdotter fick därför arrendera ut Storegården efter
makens död av kolera 1850. Arrendator blev Petter (Peter) Svensson född 1808 i Sörgården, hans morföräldrars
gård. Föräldrarna hette Maja Svensdotter och Sven Persson . Familjen flyttade snart till Skattegården, faderns
hemgård. Där växte Petter upp bland sina många syskon
och där fanns Sara Andersdotter , hans farmor. Han gifte
sig med Anna Jonsdotter (1805-1879) från Broby. Där
bosatte sig de unga makarna. Två söner, bl.a. Jan Petter
(f. 1835) och fyra döttrar föddes i Broby. Omkring 1850
kom familjen till Storegården och det yngsta barnet August föddes där 1851. August Pettersson blev senare bonde på Stommen.
Fam. Svensson förvärvade snart Trulsagården, granngården. De flyttade dit och i drygt 20 år brukades Trulsagården och Storegården tillsammans. Petter dog 1868
men änkan och de yngre barnen hjälptes åt med de båda
gårdarna till 1874. Detta år flyttade Jan Petter med sin
familj över från den andra Trulsagården till Storegården
och blev dess brukare . De flyttade från gården 1878.
Greta Andersdotter Göransson dog 1869. Göranssons, som inte hade några bröstarvingar, testamenterade

pengar till olika ändamål. Bl.a. 2000 Rdr avsattes till den
s.k. Göranssonska fonden. Arvskiftet tog lång tid. Kassaboken för Greta Göranssons sterbhus finns bevarad.
För att få en uppfattning om dåtidens priser kan några
exempel ges ur kassaboken. 4 tjog ägg kostade 3,33 Rdr,
3 spädgrisar 9 Rdr och l fjerding gurkor 3 Rdr. (Se
"Gamla mått") Begravningskonfekten gick till 8,63 Rdr.
Den nye ägaren Sven Andersson flyttade till Storegården 1877. Han var född på Lilla Skattegården 1834 och
hans föräldrar hette Anders Josefsson och Maja Johansdotter. Svens maka var Anna Katarina (Kajsa) Petersdotter. Hon var född i Källby 1828. Sven och Kajsa var i
början bosatta på Brogården i Källby . Där föddes dottern Elisabet 1870.
Sven Andersson i Storegården och ~ven Svensson i
Sörgården var två färgstarka personer. Annu lever kvar i
minnet historier om dessa två grannar.
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Sven Svensson, Sörgårdsbonden var en kall yrvädersdag ute och körde och mötte då grannen Sven i Storegården som sade: "Ont vär i da farbro Sven". Varpå Sven i
Sörg. svarade: " Ont vär dä ryker ur räva (stjärten) på en
hund, detta är Herrans väderlek det du" .
Förr brukade ju prästerna sina boställen. Kyrkoherde
L. i Källby hade under något dåligt skördeår lånat ett par
lass hö av Sven Andersson . Kyrkoherden lämnade ej
trots många försynta påstötningar från Svens sida aldrig
tillbaka det lånade höet. En gång stegade Sven iväg till
Prästgården med den fasta föresatsen , att nu skulle han
ha tillbaka höet. Framkommen till Prästgården framförde han sitt ärende, men prästen gav inget direkt svar
härpå utan sade: "Jag har tre rediga svin som jag skulle
sälja, och har haft spekulant här i dag , men nu vet jag inte
hur jag skall göra, det är suggor och är dom dräktiga
säljer jag dom inte, men är dom inte dräktiga skall jag
sälja dom. Fader Sven som är en förståndig karl kan följa
med till svinhuset och titta på dom och ge mej ett råd" .
Sven följde med och klev beskäftigt in i kätten och granskade svinen och så sade han: "Jodå vördi kyrkoherden ,
dom är nog dräktiga allihop". Men då slog kyrkoherden
ihop händerna och sade: "Alla tiders evigheter aldrig har
jag hört att en galt kan bli dräktig, adjö". Så Sven fick ej
igen sitt hö den gången heller.
Elisabet Svensdotter gifte sig med Gustaf Samuel Pettersson BorelI , som var född 1865 i Källby. De varbosatta i Storegården. BorelI lät bygga ett privatmejeri och
han anställde mejerska. Mejeriet blev nedlagt när andelsmejeriet blev byggt. BorelIs fick barnen Svenning
1897, Sofia 1901 och Dagmar 1903. Gustaf Samuel brukade gården i 14 år åt sina gamla svärföräldrar. Fam.
BorelI flyttade 1906 till Värmland och Edvin Wångdal
blev ny arrendator. Han köpte gården senare. Katarina
Petersdotter dog 1909 och hennes make Sven 19 år senare.
Edvin Wångdal (1880-1961) var född i Örslösa. Hans
fru hette Karolina Nilsdotter (1874-1944) och var född i
Strö . De hade barnen Anna, Helga , Rut och Nils. Wångdal arrenderade senare ut gården. En period var Nils
Wångdal arrendator och en annan period var Gustaf och
Aida Abelsson brukare av Storegården . När Edvin
Wångdal blev änkeman hade han som hushållerska bl.a.
Anna Lax. En senare hushållerska var Anna Johansson ,

som var syster till Edit Andersson i Trulsagården . Gården förvärvades 1951 av Edit och Henning Eyton i Karstorp i Broby. Sedan dess har de två gårdarna brukats
tillsammans.

Bostadshuset och tomt på Storegården blev frånstyckat och köptes av Henning Eyton. Denne bodde några år i
huset. Nästa ägare av bostadsfastigheten blev fam. Anders Berglund. Nuvarande ägare är Gunnar och Jacqueline (Jackie) Karvik. De flyttade in 1974. Gunnar, som är
lärare i Råda, är född i Bengtsfors 1946 och uppvuxen i
Lidköping. Jacqueline är född Harvey 1949 i Florida,
USA. Hon arbetar på försäkringskassan i Lidköping.
Deras barn heter Daniel f. 1975 och Lena f. 1978.
Ingemar Eyton (f. 1940) äger gården sedan 1963. Hans
maka heter Ingrid f. Andersson 1945 i Sävare. De har
sönerna Henrik f. 1975 och Jonas f. 1977. Familjen, som
bor på Karstorp , har inriktat sitt jordbruk på spannmål ,
kål och svarta vinbär. Numera återstår endast två uthus
av bebyggelsen på Eytons gård i Skeby. En bild från
50-talet är med i " Enskiftet " .

Familjen Karvik framför Storegården, juli 1985.

Storegården 10:3
A V Hel/rid Jansson

BorelIs id. gårdsmejeri. Huset revs för några år sedan.
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Denna gård äges nu av Jörgen och Ulf Pettersson.
Denna gård motsvarar nr l på 1782 års karta. N är alla
lagfartshandlingar var klara för Magnus Pehrsson-Greta
Phärsdotter den 7 juni 1793, gifte de sig troligen . För i
lagfartshandlingarna står" tilltänkta hustru". Hon var
född i Anders Trulsgården den 13/7 1763. Den l maj 1794
fick de en son Petter Magnusson. Dessa makar levde
tillsammans och verkade till den 13/2 1812 då Magnus
avled i lungsot. Hustrun Greta avled den 2/111828 i slag.
Deras son Petter Magnusson gifte sig med Stina Persdotter i Stora Skattegården Ske by , f. 28/8 1790. De ingick
äktenskap omkr. 1814. De fick 3 söner, Petterf. 1815 död
1820, Magnus f. 1817 död 1820 och tredje sonen Petter f. i
Storeg. 26/8 1821. Men redan den 20/6 1835 avled maken
och fadern Petter Magnusson 41 år gammal i lungsot.
Under sin tid på Storegärden , fick dessa makar vara
med om Enskiftet 1821. l denna handling står antecknade som ägare till Storegårdarna Petter MagnussonJohannes Göransson. Vid Enskiftets överläggningar år
1821 , var Skebyborna vid varje sammanträde församlade
i Storegården för beslut. Av detta kan man dra den
slutsatsen, att just bostadshuset hade den storleken och
Storegårdsfamiljen den respekten , att det passade att

lägga just sammanträden för så stora och avgörande beslut i Storegården.
Petter Pettersson ingick äktenskap 1841 med Anna
Greta Anderdotter från Karedalen i Hangelösa f. 17/4
1820. (Hon kom från den gården som Hilda och Janne
Johansson har ägt). De fick 3 b.a rn Anders Niklas f. 6/3
1843,Johan Gustaf f. i maj 1845 och dottern Anna Kristina f. 8/111848. Men då var Anna Greta ensam med sina
barn. Maken avled i lunginflammation den 10/7 1848.
Men att Anna Greta var en duktig kvinna och kanske
även hade en del kontanter bakom sig bär bouppteckningen vittne om . Det är nämligen förvånande vad lös,öret växt under denna tid. Att hustrun inte gav upp utan
kämpade vidare för sina 2 söner och ännu ofödda dotter,
länder henne till all heder.
Men den 5 november 1850 ingick hon ånyo äktenskap.
Nu med Nils Kjellgren f. 4/7 1818. Han kom från Sjökvarn i Källby. De bodde åtminstone kvar iStoregården
till efter 1854, då deras andre son Frans Helgo föddes där
den 5/1. Men redan 1851 inköpte Nils Kjellgren Bissgården i Husaby.
Enligt en artikel i Nya Lidköpingstidningen av Ejnar
B jöre den 5/8 1966 befann sig Bissgården då i ett vanskött
och förfallet skick. Nils lät uppföra ett nytt större bostadshus där och nybyggde hela Bissgården. Han kallades allmänt för Biskopen och var som sällskapsmänniska
oöverträffad. Hans hustru Anna-Greta beskrives som en
märklig kvinna för sin tid. Hon beundrades för sin duglighet och sina många förtjänster, och inte minst för sin
förmåga att leva gift med en poet, 'som ju Nils Kjellgren
var i sina glada och uppsluppna framträdande på någon
högtidsdag. Hon hade sina särpräglade åsikter vad det
gällde de sociala förhållandena i vårt land, och var den
första kvinnosakskvinnan i Kinnekullebygden. Hon talade öppet för kvinnans frigörelse från sin beroende ställning, utan att dock vinna någon vidare förståelse hos sina

medsystrar i Husaby. Men den Kjellgrenska familjen i
Bissgården var en intressant familj med dess fläkt av
originell och förfinad boendekultur , även om makarnas
åsikter mest gick skilda vägar. Men de höll ihop , tills
döden skiljde dem åt. Nils Kjellgren vled den 21/21902 i
Bissgården, nära 84 år gammal och hans hustru Anna
Greta avled i Bissgården den 11/8 1898. Och tillsammans
hade de 4 barn och hon var moder till 7 barn.
Det äldsta barnet , sonen Niklas, liksom de 2 syskonen
följde med modern och styvfadern till Bissgården, men
bodde med säkerhet under sin uppväxttid också i Storegården. Nils Kjellgren arrenderade Storegården åtminstone till år 1862,då Kjellgren höll gällstämma med Källby pastorat i Bissgården den 23 jan. och vid höstsockenstämma den 27 okt. 1859: "Till revisorer av Fattigkassans
räkenskaper för året från den l okt. 1858 till samma dag
innevarande år valdes arrendatorn av 1/2 mantal Storegården, Skeby hemmansägaren N. Kjellgren i Bissgården och hemmansbrukaren Gustaf Johansson å Stommen",

Men den 6/10 1865 ingick Niklas Pettersson i Storegården äktenskap med Eva Lovisa Andersdotter från Nils
Arfvidsgården i Husaby , f. därstädes 17/61845. Att Niklas Pettersson var en man , som redan i unga år hade
vunnit Skebybornas förtroende vittnar följande protokoll om: "Protokoll vid kyrkostämma med Skeby kyrkokassas räkenskaper under innevarande år valdes Niklas
Pettersson i Storegården" . Den 31 dec. 1866 § 2." Kyrkovärdar för nästkommande år blev Lars Johansson i Rutagården (omval) och Niklas Pettersson i Storegården (nyvald). Efterträdde Anders Jacobsson i Bäckgården ".
Niklas kvarstod som kyrkvärd till 1878. År 1908 avgick ur
skolstyrelsen, efter nära 40-årigt ledamotskap, "Niklas
Pettersson i Storegården och avtackades då varmt av
Otto Andersson i Nohlegården" .

Storegdrden i slutet av 20- talet.
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I äktenskapet föddes 4 barn: Malvina f. 31/8 1866,
Herman f. 2/4 1870, Selma f. 29/9 1874 och Viktor Henning f. 8/5 1884. Han kom att senare antaga efternamnet
Henning och blev bosatt i Lund. Niklas kom att med
sonen Herman mycket intressera sig för hästavel. Ett
intresse som kom att leva kvar på gården tills i slutet av
1940-talet. Blombergs säteri införde ju ardennerhästen
till Sverigel874.Det följande har berättats om Malvinas
vigsel på midsommarafton 1894. Det var en varm och
stilla kväll . Så stilla att brudparet tillsammans med bröllopsgästerna satt ute i Storegårdens trädgård, med levande ljus på bordet. Ljusens låga brann lugn och klar. På
beteshagen i närheten betade gårdens hästar, vilka var
Niklas Petterssons stolthet och även sonen Hermans. De
drev hästavel i stort och höll sig med egen hingst. De
passade nu på att visa upp de fina hästarna för bröllopsgästerna. Stammodern till dessa hästar var mörkfuxig
med bläs och hette Dejla.
Storegården som ju vid Enskiftet 1821 fick ligga kvar i
byn , fick dock vid hemmansklyvningen 1871 utflytta ur
byn , till sin nuvarande plats. Vid detta tillfälle diskuterades också möjligheten , att Storegården från byn räknat ,
skulle läggas på samma sida som Sörgården , men längre
åt Broby. Men valet föll på dess nuvarande plats.
Niklas Pettersson inköpte 14 mars 1868 dels 1/4 hemman Sörgården och dels 1/4 hemman Jon Börjesgården
av Sven Andersson och Karl Andersson Liljegren. Jämför med "Sörgården".
Boningshuset uppfördes på sin nuvarande plats, som till
det yttre är helt lik Bissgården i Husaby. Det äldre boningshus som de flyttade ut ur i byn, lär enligt uppgift
sålts till Mariedal som ålderdomshem . Troligen är det
Gamlebo i Ova. Hustrun Eva avled 1924 och Niklas 1927.
Sonen Herman var bara 4 månader gammal när han fick
lämna hemmet nere i byn, tillsammans med föräldrarna
och systern Malvina, och flytta in i Storegården på sin nya
plats i Skeby . Herman ingiCk äktenskap 1907 med Gerda
Hagman från Källstorp i Broby f. 28 mars 1883. Makarna
övertog gården 1913, men Herman hade då sedan 1905
arrenderat den av föräldrarna. Makarna fick 6 barn: Axel
f. 1908, Märta f. 1910, Elsa f. 1915, Erik f. 1918, Ingrid f.
1921, och Tore f. 1924. Den äldste sonen Axel omkom
1940 helt tragiskt i en trafikolycka emellan bilen som han
färdades i och tåget på linjen Skara - Lundsbrunn. Han
hade besökt en hästpremiering i Skara och på hemvägen
åkte han med goda vänner. Han förde ej själv bilen .
Detta hände i februari så det kan tänkas att sikten var
dålig på grund av snö.
Boningshuset renoverades grundligt 1945 och loge och
ladugård ombyggdes 1931. Sonen Erik ingick äktenskap
den 29 mars 1952 med Anna Lisa Claesson från Eolsborg
i Källby f. 1926. Han flyttade då till hustruns föräldrahem
och övertog brukningen av gården tillsammans med brodern Tore. Herman Pettersson avled i mars 1955 och
hustrun Gerda 1969.
Erik och Anna Lisa fick 3 barn : Jörgen f.1953 , Kerstin
f. 1957 och Ulf f. 1963. Erik avled 1972, så Tore och
Jörgen hjälptes åt med jordbruket. Jörgen har varit uttagen och kvalificerat sig till 4 världsmästerskap i plöjning,
om vilket det berättas på annan plats.
Jörgen och brodern Ulf köpte gården 1980. Jörgen
ingick äktenskap med Ylva f. Lundgren år 1958 i Ambjörnsgården i Järpås. De vigdes i Skeby kyrka 1982 och
1983 föddes en dotter Lina, så släkten vandrar vidare i
Storegården. Bröderna driver mjölkproduktion. Gården
är helt moderniserad med t.ex. automatisk självutgödsling.
Gårdens brukarkedja kan 1991 se tillbaka på en 200
årig släktepok .
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Sörgården och
Jon Börjesgården
A v Bertil Andersson
Redan vid storskiftet 1778 var markerna väldigt sammanblandade för Sörgården och Jon Börjesgården. Redan då hade de gemensam ägare. Vi har därför valt att
behandla de två från början självständiga gårdarna tillsammans. Jon Börjesgården låg på 1700-talet på den
plats där Sörgårdens nuvarande ladugård är belägen.
Här följer några spridda notiser om de tidigast i kyrkoböckerna omtalade personerna på dessa två gårdar.

Sörgården före storskiftet
Olof Larsson i 1685 års jordabok var bonde på Sörgården. Bondfolket Anders Svensson och In,gri Persdotter
fick barnen Ingri (1698) och Sven (1700). Ar 1701 föddes
Ingeborg, som var dotter till Måns Gunnarsson och Ingri
Persdotter. Vid den här tiden användes namnet Södergården. Peter Andersson och h.h. Karin Månsdotter fick
barn 1754 (Kerstin) , 1756 (Maria) och 1764 (Johannes).
Vid samma tid har det varit ett annat par i Sörgården. De
hette Jacob Olofsson och Annika Jonsdotter och fick
bl.a . barnen Maria (1763) och Birgitta (1774).

Jon Börjesgården före storskiftet
(Jon Björsgården)
Troligen har Jon Börjesgården fått sitt namn av bonden Jon Börjesson, som är omnämnd i 1685 års jordabok.
1702 omnämndes Jacob Börjesson som fadder vid ett
dop. Det är troligt att han har med gården att göra .
Jonas Larsson och h.h. Maria Andersdotter, bondfolk
i Jon Börjesgården ,fick barnen Johannes (1750) och Ingeborg (1754). 1752 föddes Helena, som var dotter till
Jonas Larsson Maria Trulsdotter . Sven Månsson och Elin
Jonsdotter fick 1760 dottern Annika, som dock dog tre år
senare av koppor.

Tiden mellan storskifte och lagaskifte
Vid storskiftet 1778 var "höglärde herr magister" Anders Lidemark * ägare. Från slutet av 1700-talet har det
varit samma släkt i Sörgården. Sven Olofsson och h.h.
Ingjerd (Ingial) Jonsdotter född 1761 är omnämnda på
1780-talet. Sven Olofsson, som var född 1754 i Ostensgården , var son till Olof Jonsson och h.h. Annika Bengtsdotter. Sven och Ingrid fick barnen Maja, Olof, Stina, Ingjerd och Sven. Den senare dog i ganska unga år.
Fastebrev utfärdades 1799 och 1801 för Sven och Ingjerd
beträffande Sörgården och Jon Börjesgården av tillsammans 1,25 mantal. Fastebrev är det samma som lagfart.
Ingjerd Jonsdotter avled 1810. Några år senare gifte Sven
Olofsson om sig med Lisa Nilsdotter (f. 1785 i Götene).
-Han levde mellan 1728-1806. Han var född i Lidköping och blev präst . tjänstgjorde bl.a. vid Skara hospital.

Lisa och Sven fick sonen Sven Svensson 1815. Då var
pappan 61 år. Vid enskiftet var Sven Olofsson och hans
äldste son Olof Svensson ägare till de två gårdarna. 1823
lät Sven skriva ett testamente till förmån för Lisa och
deras son Sven . Detta testamente sade att dessa två personer skulle få 2/3 av Svens tillgångar vid dennes död. 1/3
skulle tillfalla barnen i det första giftet. Sven Olofsson var
skrivkunnig så han skrev sitt testamente själv. Vittnen
vid skrivandet var komminister Edberg i Källby, häradssnickare A . Lugner och L. Friberg i Sävare. Olofsson dog
följande år och testamentet inlämnades till tinget den 9/2
1825. Det blev en tvist mellan å den ena sidan änkan och

förmyndaren för hennes omyndige son och på den andra
sidan Svens äldre halvsyskon. Men nästa år kom man
överens och Olofssons testamente kom i huvudsak att
gälla. Men Lisa Nilsdotter hade del av gården ända till
1864, då hennes del överläts på sonen Sven Svensson.

Sörgården

(Huvudgården)

Lisa Nilsdotter, som blev änka 1824, gifte om sig med
Andreas Andersson (f. 1784 i Husaby). De fick sonen
Johannes 1827. Andreas blev brukare av den större Sörgården. (I fortsättningen används beteckningen "Sörgården" för att beteckna att även Jon Börjesgården ingår).
Lisas äldre son, Sven Svensson, gifte sig med änkan
Britta Jeansdotter (Jansdotter) f. 1807 i Råda. De unga
makarna förvärvade Trulsagården. Denna gård utgör
numera en del av Nohlegården. I Trulsagården föddes
barnen Sven Johan (1839-1899), Inga Lovisa, Christina,
Betty och Anders Niklas. 1835 dog Andreas Andersson
och styvsonen Sven Svensson återvände till Sörgården
följande år. Sven Johan gifte sig med Anna Kristina
Friberg (1836-1918). Detta par blev bosatta på Skattegården i Lindärva, hustruns hemgård.

Den mindre Sörgården
Man kan tänka sig att Olofssons äldre son, Olof Svensson, kände stor bitterhet över att testamentet missgynnade honom. Men han fortsatte som ägare och brukare av
en mindre del av gården. Olof Svensson (1788--1849) och
h .h . Maria Pehrsdotter (f. 1787 i Källby) fick 8 barn men
tre dog helt unga . Redan på 1840-talet blev de ej särskilt
gamla Olof och Maria satta på undantag i Sörgården.
Svenssons fick som efterträdare som " bondfolk" på den
mindre gården Sven Andersson (f. 1811 i Hangelösa) och
h.h. Catarina Pehrsdotter (f. 1816 i Källby). Makarna,
som fick sju barn, bodde mellan 1844-50 påSkattegården
i Hangelösa. De återvände till Sörgården 1850, men flyttade 1858 till Gröneberg i Kinne Kleva. Sven Andersson
fick som efterträdare först Lars Magnusson och h.h. Maria Greta Larsdotter. Detta par flyttade till Stommen
1860. Ny ägare blev brodern Johannes Magnusson (f.
1828 i Råda) och h.h. Stina Andersdotter (f. 1833 i
Rackeby). Johannes och Stina bodde på Sörgården vid
lagaskiftet.
Den 26/11 1864 övertog Sven Andersson och Carl Andersson Liljegren båda Orslösa större delen av Magnussons gård. Sven Andersson (f. 1825) tycks ha ägt den
större delen av den mindre Sörgården. Det är oklart vart
Anderssons gård flyttades till vid lagaskiftet, men troligen blev det Truve . 1868 sålde Sven och Carl Andersson
sin gård till Niklas Pettersson, Storegården. Läs vidare i
"Storegården"!
Johannes Magnusson med familj gav sig av hux flux
från Skeby 1867. Skebyborna fick för sig att familjen
utvandrat till USA. Men långt om länge kom ett brev från
Johannes som meddelade att familjen befann sig i Göteborg.Detta "missförstånd" finns beskrivet i en husförhörslängd.

Lagaskijte 1864-65
Skiftessökande var S.A . Lenhult, en av ägarna. Övriga
ägare av Sörgården och J on Börjesgården var Sven
Svensson, Johannes Magnusson, Sven Andersson och
Lars Johan Falk. Vid de olika sammanträdena var ägare,
grannar och lantmätare närvarande. En " häfdeförteckning" och taxeringslängd gjordes upp över ägorna. Det
följande är några notiser ur denna förteckning . I allmänhet användes ej ordet trädgård utan i stället användes
"kålgård" . Lantmätaren hade undersökt jordarten på de
olika fälten. Därför finns det nedskrivet i kartbeskrivningen om det var sandbotten eller lerbotten på åkrarna.
En sammanfattning av lagaskiftet visade att markerna
fanns i byn, i Hulan (vid Hangelösagränsen), Hagen eller

Kvarndammen (i Västra Gömmet) , Krössningamarken
(nuvarande Skogslund) och Ottungamarken (nuvarande
Svanvik).
Det följande är en förkortad beskrivning av Sven
Svenssons byggnader 1864. Mangårdsbyggnaden var 55
fot lång och bredden var 23 fot. (byggt omkring 1840). På
nedre botten fanns 3 tapetserade rum , kök och förstuga .
På andra våningen fanns 2 vindsrum. Huset var brädfodrat, målat och tegeltäckt och var i gott tillstånd. Det fanns
två flygelbyggnader som båda var ungefär 34 fot långa.
(Dessa flyglar är kvar ännu och den ena är troligen byggd
under 1700-talet). Den ena flygeln innehöll brygghus och
redskapsbod. Den andra flygeln innehöll två rum med
eldstäder. Den halmtäckta, vinkelbyggda ladugården var
i fint skick. Den ena vinkeln innehöll svinhus, vedskjul
och vagnsskjul. Den andra större vinkeln innehöll fähus,
stall och lador. Dessutom fanns en tegeltäckt källare.
I samma lagaskiftesbeskrivning redogörs också för
Sven Anderssons byggnader .Lenhult och Falk hade gemensamt ägda bostadshus och ladugård. Lenhult ägde
själv en smedja.
Hela flyttningskostnaden för Sven Anderssons gård
angavs till 839,75 rdr. Falks och Lenhults gemensamma
hus kunde flyttas för 365 rdr. För att flytta Sven Svenssons torpare från Hulan blev kostnaden 69,25rdr. Sven
Svensson, som fick ligga kvar med sin gård i byn , fick
betala 590,56 rdr till de tre andra bönderna, som fick
flytta iväg . Både Lenhult och Falk ville ha mark i Hulan.
Vid lottning fick Lenhult Hulan och Falk fick Hagen.
S.ven Svenssons ägor blev i byn, i Truve och i Hulan mot
OredaishåIlet. Sven Andersson fick sina marker mot
Storegården till, i Gömmet och i Truve. Lantmäterikostnaden för lagaskiftet gick till 655,30 riksdaler varav Sven
Svensson betalade ungefär hälften.

Sörgården efter lagaskijtet(Huvudgården)
Perioden mellan 1881}-97 blev blev en period med många
ägarförändringar inom familjen Svensson. Alla förändringar kan ej tas med i denna uppsats. Sörgården utmärks
än idag av många hus (1985 13 st). En orsak till detta är
att så många familjemedlemmar bodde på gården.
a. I mangårdsbyggnaden bodde Sven Svensson och
h.h. Britta Jansdotter. Sven avled 1880. Han ärvdes då av
Britta och de fem barnen. Sonen Sven Johan och döttrarna Inga Lovisa (gift med J.P. Pettersson i L. Skattegården) och Christina (gift med Peter Johansson i Gum,
Källby) överlät sina delar på syskonen Betty och Niklas.
Vid arvsskiftet värderades gården till 17100 kr och lösöret till 894'kr.Britta Jansdotterfick som änka en undantagsbostad och dog 1886.
b . Sven Svenssons mor, Lisa Nilsdotter, hade undantagsbostad. Hon dog 1884 i en ålder av nästan 99 år. Hon
är den äldsta skebybo, som har påträffats i kyrkoböckerna .
c. Efter fadern död flyttade Betty Svensdotter och
hennes make, målaren Erland August Andersson (f.
1848 i Hangelösa) till Sörgården. Betty dog snart och
hennes båda söner dog i unga år. Deras gravsten i en svart
bergart finns på kyrkogården. Målaren gifte om sig med
Selma Maria Pehrsdotter och makarna fick två barn i
Sörgården. Familjen flyttade på 90-talet till Hangelösa.
d. A. Niklas Svensson (1851}-1936) var brukare och
hälftenägare i tretton år. Han gifte sig med Charlotta
Karlsdotter (f. 1857 i Lerdala) och de fick två barn i
Sörgården: Anders Birger (1887) och Berta Maria
(1889). Familjen flyttade 1891 till Hangelösa och förvärvade Radden.
e. Ny brukare i Sörgården blev S.J. Svensson , Niklas
äldre bror i Lindärva. Denne förvärvade 1894 Sörgården
av sin bror, svåger och systerson August. Reinhold (f.
1877).
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Sörgården på 20-ta/et.
Lägg märke till att landsvägen gick alldeles bredvid
trädgården på denna tid.

Albert Svensson köpte 1897 Sörgården av sina föräldrar. Han hade då redan i några år brukat gården. Albert
(1862-1936) var född i Lindärva. Hans maka hette Maria, som var född Svensdotter 1868 i Pukaregården , Sävare. De fick sönerna Einar (f. 1900) och Bertil (1902-16).
Albert Svensson var en duktig och noggrann lantbrukare. Det berättas att så fort något gick sönder i jordbruket,
gick han genast till snickarebod eller smedja och lagade
det trasiga föremålet. Albert Svenssons tydliga anteckningsböcker har utnyttjats på flera ställen i uppsatsen om
det äldre jordbruket.
Einar Svensson övertog gården 1936. Han hade spannmålsproduktion och flera sorters husdjur. Enligt husdjursräkningen 1943 var djurbeståndet i genomsnitt detta år följande. Det fanns 4 hästar, 6 kor (fler tidigare år),
4 ungdjur, 3 kalvar, 2 tackor, 3 lamm, 2 svin och 30 höns.
Einar var bland de första i trakten som skaffade bil.
Den var av märket Pontiac. Den användes på 3D-talet,
men fick sedan i c: a 15 år stå i en lada. Einar gifte sig med
Ella Lindqvist f. 1911 i Eggby. De fick barnen Eivor
(1937), Elsa (1940), Elvira (1944) , Eva (1948) och Erik
(1952). Sörgården var i åtskilliga år utarrenderad till
Robert och Bengt Andersson i Trulsagården.
Einar och Ella har noga samlat på äldre handlingar,
gamla räkningar osv. Dessutom finns i Sörgården ett
stort antal gamla bruksföremål från jordbruk och hushåll. Detta har varit betydelsefullt vid utgivandet av Skeby Socken bok .
Sonen Erik arrenderade först gården av sina föräldrar.
1982 blev han ägare . Erik Svensson har spannmålsproduktion på gården. Han arrenderar dessutom en gård i
Sunträlje, Skälvum. Hans fru heter Anna född Sundberg
1952 i St. Levene. Svenssons barn heter Malin (1974),
Frida (1979) och Filip (1983). 1985 flyttade Ella och
Einar till en lägenhet i Källby. Erik flyttade in med sin
familj i Sörgården. Eriks systrar bor i närheten. Resp.
makes namn anges i paranteserna. Eivor (Evert Svensson) bor på Backgården i Skeby, Elsa (Erik Abelsson) på
Marievägen i Källby, Elvira (Göran Pettersson) på Ringvägen i Källby och Eva (Thorieif Lundgren) på Smedjevägen i Källby.
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Tre generationer Svensson vid den gamla gårdsbrunnen
1985. Erik och Anna Svensson med sina barn Ma/in,
Frida och Filip. Eriks föräldrar Einar och Ella är också
med på bilden.

Sörgården (Hulan eller HfJla)
Av Hel/rid Jansson
Hulan var till 1864 ett torp under Sörgården. Det första
namnet som påträffats är torparen Lars Andersson (f.
1807 i Källby) och h.h. Stina Jacobsdotter (f.1801 i Husaby). De fick barnen: Anders (f.1834), Johannes (f. 1836),
Britta Maja (f. 1839) och Lars Petter (f. 1847).
Agosplittring var vanlig och typisk för många gårdar i
slutet av 1800-talet. Detta kom att gälla i hög grad för
Sörgården-Jon Börjesgården.Det var vanligt med många
ägarbyten. Barnen var många, åkrarna var små, missväxt

var vanligt och åtskilliga utvandrade till USA.
Smeden Sven August Lenhult (f. 1826 i Skarstad) kom
till en backstuga på Skattegården omkring 1850. Hans

hustru hette Maja Catarina Olsson (f. 1827 i Ledsjö). De
fick sju barn , men tre dog i spädbarnsåldern . 1861 flyttade Lenhults till Sörgården och blev ägare till en mindre
del av denna gård. Lagaskiftet medförde att fam. Lenhult
fick flytta till Hulan och där bygga upp en gård. Men det
blev dyrt att flytta gården. Detta var en orsak till att
konkurs inträffade 1866. Men Sven August fortsatte som
smed i Skeby. Frun. dog 1872 och han själv fem år senare.
Han begravdes i Oglunda. Barnen flyttade ur socknen
efterhand. Barnbarnet August blev senare ban vakt i Truve.
Ny bonde efter Lenhult blev Lars Johan Andersson.
Han tillträdde Hulan 1866. Gården omfattade då 1/48
mantal frälse och bestod av ett enda skifte, som hade
lerbotten. Arealen var 5 tunnland och 15,5 kappland.
Nästa ägare hette också Lars Johan Andersson, som var
född 1841 i Härene. Hustruns namn var Lisa Olausdotter
och var född 1845 i Kinne-Vedum. De gifte sig 1877 och
fick två barn: Gerda född i Ova 1882 och Karl född i
Kestad 1886. Familjen flyttade in 189.0 den 23 oktober.
Senare kom Karl och Gerda att överta gården. Karl,
som blev en viktig man i Skeby Missionsförsamling, tyckte inte om att fadern snusade. Men han lyckades med att
få fadern till att börja tugga på nejlikor i stället. Det var
vanligt att i synnerhet kvinnor tuggade på dessa kryddor,
för tuggummit var ännu ej uppfunnit. Karl och Gerda tog
till sig en sommarflicka . Hon hette Ingrid Zetterberg och
hon är född 1911 i Lund. Karl gifte sig med Ingrid 1929.
De fick barnen: Gerd (1931) och Gunnar (1932) . Karl
Andersson avled i januari 1949. Under dennes sjukdom
såldes Sörgården till Karin och Sture Johansson den 15/
121948 och de tillträdde den 14/3 1949. Priset var 18.0.0.0
kr.

Hulan är numera på 8 hektar. Arealen är större än på
18DD-talet genom att intilliggande jord har inköpts. Sture
är född i Banevalla, Västra Gerum den 17/6 1919 och
Karin är född i Trädgården, Saleby den 22/7 1925 . Makarna Johansson har barnen Marianne f. 1946 och Sven
Olof f. 195.0. Läs om Sture Johanssons traktorer i Kap .
11!

Bäckadal (Jon Börjesgården 12:12)
A v Hel/rid Jansson
Bäckadal är numera en villafastighet, som förut har
varit en liten.gård. I trädgården finns en fördjupning nära
vägen mot Ostgården .Där låg ladugården med sin gödselstack. Bron över Skebybäcken tillkom 1865 men då låg
den längre söderut än vad den gör nu .
Den förste ägaren till Bäckadal var Carl Fredrik Arvidsson f. 1837 i Hangelösa och h.h. Caisa SvensdotterFalk f. 1844 i Rackeby. De ingick äktenskap den 12/4
1865.
Lagfartsbevis är utfärdat för gården den 10/9 1866.
Arvidsson fick flera barn. Sonen Gustaf Albin tog sig
namnet Skedin. Detta är troligen ett "Knektanamn" . Vid
exercisen fick beväringarna nya namn, som ofta hade
anknytning till hembygden. Ske i Skedin är ju första
stavelsen i Skeby. Den äldste sonen K~r1 Adolf (f. 1867)
tog namnet Karlsson till efternamn . Ovriga syskon benämnde sig Arvidsson.
K. Adolf Karlsson ärvde åtta hundradels mantal frälse
Jon Börjesgården den 8 feb. 19.08. Samma dag köpte han
ett hundradels mantal frälse d:o av sina syskon för 128.0
kr. Adolfs hustru hette Alma, som kom från St. Djupedal
i Hangelösa . Karlssons köpte av Karl Hellberg 115.0 mantal Käbbagården i Hangelösa. Hellber.g ägde Oredal.
Där var Karlsson mjölkkusk och körde Oredals mjölk till
Skeby mejeri. Godsägare Hellberg ville inte förlora sin
duktige mjölkkörare . Därför fick Karlsson köpa till Käbbagårdsmarken 1910. Då blev det möjligt att hålla hästpå
Bäckadal.
Omkring 192.0 köptes stället av Valentin Karlson
(1867-1949). Han kom från Lindärva gård där han hade
varit smed. Han köpte huset och trädgården. Åkermarken överfördes till Hisingsgården och Hulan. Valentin lät
uppföra en smedja på den andra sidan landsvägen, som
ligger på höger sida på vägen till Sörgårdens skog. Hustrun hette Clara (1866-1922) och makarna hade flera
barn. Sonen Gustaf kom att överta hemmet och smedjerörelsen. Han avled 1951.
Erik och Alice Gustafsson bosatte sig 1936 på Bäckadal. Erik(f.19D9 i Gömmet, se foto i "Gömmet") var i
åtSkilliga år lantarbetare hos Ernst Johansson i Hisingsgården. Alice var född Larsson 1913 i Tidavad. Erik och
Alice blev bekanta när Alice var hembiträde på Stommen. I början hyrde Gustafssons två rum och kök på
Bäckadal. I det tredje rummet bodde Gustav Karlsson.
Alice och Erik fick barnen Asta f. 1937 och Rolf f. 1945.
Gustafssons förvärvade Bäckadal på 4Q-talet. Erik slutade på Hisingsgården 1947, när gården blev utarrenderad.
Han blev i stället mejeriarbetare.
Erik blev sjuk och avled efter en lungoperation 1952.
Alice skötte kyrkvaktmästaretjänsten i 1.0 år. Asta blev
gift med Rune Krantz från Hangelösa. Familjen Krantz
bor numera i Skövde. Rolf Gustafsson är gift med Marita
f. Sten backa och de är bosatta i Källby. Alice avled 198.0
och Bäckadal såldes till Gun Arvidsson i Skövde . Det är
nu fritidshus.

Bröllopskort ay Ingrid och Karl Andersson.
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