kända var Manskörsfesten. Då anordnades bl.a. en ridtävling mellan Lidköping och Skara. Dessutom var det
dans på utedansbana och artistuppträdande .
Truvebadet föll sedan i glömska. En orsak till detta var

att campingen flyttades över till Filsbäcksbadet , som ligger ganska nära i Sävare . Truvebadet ägs numera av
Lidköpings kommun. Där har det under några år varit
naturistbad.

Sommarsöndag på Truve
Dä kröllar å folk bak buska å bIa
bleka å solebrunsbrända,
hit trår di en soli da, som i da
mänsker å barn ifrå Lidköpings sta ,
frå Kålla å Trässberg å Hända.
Barnonga plaskar å nåka går i
tess vattent når änna te knäna.
Ve Svenssons kiosk där en vandra förbi
går högtalarns sjungande valsmelodi
i tonanne dur mälla träna.
En setär å ser huvert Vänern ä blå
hur sola står varm över tälta ,

vinnfläkta susa i vassruggstrå
blåklinta glettra å baldersbrå
luser vit ifrå åkerfälta.
Så minns en , när sommern gått över stUT

.hur daa vort gränsaIöst lj uve,
en minns la när hösten bli blåsi å sur
hälle venterkåll snö mota rutera ur,
en juligrann sönnda på Truve.

Dikten är :;kriver.. av Edvin Svantesson , "Alex" . Den

ingår i "Skön är min bygd" . Svantesson föddes 1895 i

Magra, men verkade större delen av livet som konsumföreståndare i Saleby. Han dog 1967.

Kap. 21 DE SMÅ STUGORNA
OCH DERAS INVÅNARE
Från tiden omkring sekelskiftet (1900) fram till våra
Stugorna i sydöstra
dagar (1985) , har en hel del hus rivits, sedan dess innevånare avlidit eller avflyttat från orten. I de flesta stugorna
bodde dess innevånare kvar tills de avled. Men då hade
Skeby
redan deras barn funnit sin utkomst på annat håll. De
hade utvandrat till Amerika eller flyttat till städerna eller
andra orter. När så husen sålunda blivit tomma har inga
nya invånare slagit sig ned i de ofta nedslitna husen , utan
dessa har rivits ned och blivit vedbränsle. Nu är det i
bästa fall en krusbärsbuske eller ett klarbärsträd och
några stenrester som minner om att här legat ett boningshus en gång.

Stugkarta
Siffrorna på kartan hänvisar till den följande texten.
Inringad siffra betecknar en stuga som finns kvar 1985.
En oinringad siffra betecknar en stuga som är riven.
N aturligtvis har det funnits många fler rivna stugor som
ej är kända av författarna till denna uppsats. Kartunderlaget är från 1872. Lägg märke till den dåtida vägen nära
Vänern! Endast stugor som är omnämnda i kap. 21 finns
med på kartan.
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Av Helfrid och Ivar Jansson
Stuga nr 1. låg i Hangelösa , men mycket nära Skeby.
P.g.a. att Rättare-Gustaf arbetade det mesta i Skeby är
denna stuga medtagen här.
Nr.1. Här låg till i början av 1900-talet en liten röd
stuga bebodd aven person som kallades Rättare-Gustaf
och hans dotter Emma . Gustaf var en stor stark person
som försörjde sig med dagsverken , lumpsamling m.m.
Han var en verklig storätare. En gång i yngre dagar, av
berättelsen att döma omkring 1865, då han hjälpte en
granne med tröskning med "prägel" = slaga, kom han in
i köket före de andra och satte i sig hela middagsmålet
före trösklaget. Måltiden bestod av 20 stycken ärtmjölspannkakor. Tillfrågad om han kanske ej kände sig mätt,
svarade han: "Åjo, det drar sej". Detta blev sedan ett
ordstäv i bygden. "Det drar sej, sa Rättar-Gustaf'.En
annan gång kom han en sommardag till mitt hem, (Ivar
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Nr 3. I det andra huset bodde Stina Jacobsdotter (Stina
i Fågelsången). Jämför Hulan (Sörgården)! Båda husen
revs under tidigt 1900-tal. Endast vattenkällan återstår.
Nr 4. Ett stycke längre bort på Prästavägen, på Lilla
Skattegårdens ägor. Just där gränsen mellan Janssons
och Franzens har gått, låg på Janssons sida, Skebys sista
ryggdsstuga, senast bebodd aven lappskomakare vid
namn Johannes Kejser. * Det var en låg torvtäckt stuga
med ett rum och en vedbod i ena gaveln. Kejsers son
August, som var lite enfaldig, var postbud och bar omkring posten i socknen. Posten hämtades i Kollängen i
Husaby , som var tingsplats och postkontor på den tiden.
Kejsers stuga revs i början av seklet, Kejser, som då på
grund av ålder och skröplighet ej kunde sköta sig själv,
togs om hand aven torparfamilj under Stommen. Där
vårdades han till sin död . Sonen avled åtskilliga år före
sin far. Denna släkt kom in i Skeby 1770. Den förste
Kejsare var soldat i Skeby och gift med Anna Pärsdotter.
De fick en sådan mängd barn, att jag ej kunnat anteckna
dem alla. Den förste som föddes hette Anders och kom
till världen den 22 maj 1770.
* Kejser 'är en taJspråksfonn av efternamnet "Kejsare".
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Janssons hem) Gustaf var ute och samlade lump, och bad
att få något att dricka. Min farmor gick till källaren och
hämtade ett mjölkfat, rymmande 3 kannor, cirka 6 liter
och ställde det på kökstrappan där gubben satt. Hon gick
in i köket för att hämta ett stop för att slå upp mjölk i. När
hon kom ut, hade Rättare·Gustaf druckit ur all mjölken i
fatet. Stugan revs omkring 1910.
Nr 2. Vid Sörgårdens lider, vid den s.k. Fdgelsdngen
låg två hus. I det ena bodde sömmerskan Johanna Lind·
vall (f. 1863). Hon flyttade 1906 till Stockholm.

....
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Nr 5. På Nohlegårdens ägor, alldeles i den nuvarande
skogskanten, där de båda vägarna från Prästavägen och
vägen runt Nohlegårdens åkermark möts låg en stuga
bebodd aven byggnadssnickare Johan Johansson . Denne kallades för "Gömmen" eller "Gömmes Johan". Han
var en mycket anlit.ad snickare och har medverkat till
uppförandet av många av de nu befintliga byggnaderna i
socknen. Fortsätter vi så landsvägen åt Skeby kyrka ,
kommer vi bort i en vid krök på Prästavägen. Denna
bebyggelse här kallas för Välta, ja ibland rent av för
Käringvälta. Kanske har en kvinna med ett fordon kört
vält här med något lass.
Nr 6. Detta hus Moholm, som numera är sommarbostad, ägdes en gång aven skomakare som kallades Larsen . Om efternamnet var Larsson eller dopnamnet Lars
är obekant. Efter dennes död såldes huset till ett äldre
par, Valfrid och Anna Ahlen . Valfrid hade varit i Amerika och ville ha någonstans att bo . Han gifte sig med Anna
och de bosatte sig där. När Valfrid var död bodde Anna
ensam i huset några år, men togs sedan in på ålderdomshemmet Tempelbacka på Lundsbrunn . Huset har växlat
ägare 2 gånger sedan dess , och är nu sommarbostad åt
Ingrid och Sigvard Andersson, Lidköping.
Nr 7. Vi fortsätter vägen framåt och ägnar oss åt den
östra sidan med ytterligare 2 hus. Vi ser då äppelträd utan
något hus till. Här bodde Kristin Eriksson i Välta. Hon
var änka. Hon hade en son Frans, som for till Amerika.
Hennes make levde då. Modern hade mycket stora tankar om sonens framgångar där och gick omkring och
förklarade: "Att när Frans kommer tillbaka, skall han
köpa Öredal" . Han kom hem på besök en gång, men var
då mycket långt från det målet. Anhöriga till Frans, hans
barn eller barnbarn, har dock till pastorsämbetet gjort
förfrågan om Erikssons i Välta.
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Nr 8. Moholm. Detta hus står kvar. Det byggdes av
anhöriga till en ägare av Lilla Skattegården, vilken kom
på obestånd, som bostad åt denne och hans hustru. Huset
byggdes på mark tillhörig gården. Till denna lägenhet
Moholm, hör även ett mindre jordområde av cirka två
tunnland. Fastigheten uppfördes under 1890-talet för
J.F. Ekholm och hans maka Maja-Stina. Senare bodde
där August Andersson ("Knatten") och hans syster Sofia. I många år ägdes Moholm av Karl och Anna-Lisa
LundelI. Numera har stället inköpts av Bert Andersson,
Götene och reparationer pågår för närvarande.
Nr. 9. Nu vandrar vi tillbaka på vägen och ägnar oss åt
den västra sidan. Där ligger Stommens torp, som det var
en gång. Nu är det sommarstuga, (numera Olle Reistedt)
sedan många år tillbaka, men torpet kan vara byggt 1806,
för det årtalet finns över spisen inne i rummet. Det var
här som Kejser slutade sina dagar. Här fanns den sista
skiftesladugården, men den revs på grund av ålder och
skröplighet för flera år sedan.
Den siste torparen på Stommen var Gustaf Andersson
född 1859. Tidigare hade han varit torpare på Bäckgården. Gustaf med familj bodde i Välta, men brukade även
torpet i Gömmet. Han brukade ha tre kor. Han jobbade
tre dagar i veckan på Stommen för torpets räkning. Övriga tre dagar som han arbetade på Stommen per vecka fick
han betalt. I torpreglerna ingick att torparen skulle få
dragarhjälp m.m. av bonden vid skötseln av torpets
åkrar.
Gustaf var gift med Maja Greta (Margret) f. 1855 i
Ledsjö. De hade döttrarna Anna Lovisa f. 1884 och Beda
Josefina f. 1886. Beda bodde kvar hemma hos föräldrarna. Hon hjälpte grannarna med allt möjligt. På Stommen
bistod hon vid tvätt, slakt och skördearbete. Hon avled
1946.
Gustaf Andersson var på äldre dagar vaktmästare i
Skeby kyrka. Hans första anställningsår betalades hela
lönen ut i natura. Han fick åka runt och hämta sin lön i
form av kött, spannmål och ibland brännvin. Det kändes
mycket förnedrande för Gustaf och han sade. "Aldrig
mera vill jag vara med om detta" ! I fortsättningen fick
han ut lönen kontant. Lönen uppgick till 300 kr/år plus
rätten att ta hem gräset på kyrkogården till sina kor.

Men låt mig berätta en gammal historia, från före 1920.
Gustaf Andersson var då kyrkvaktare. Det skulle bli s.k.
Skebyotta på trettondedagsmorgon, varför han måste
sitta där i kyrkan och elda i spisen, så det skulle bli varmt.
En yngre man som kom från sin friarefärd, tyckte då det
skulle vara roligt att skämta med torparn, som han i
dagligt tal kallades. Mannen drog ett vitt skynke över sig
och smög tyst in i kyrkan . Torparn tittade på den inkommande och sa: "Va ä du för en fatel, som ente kan ligga
still där du ska". Räddare blev han inte, så det vita
skynket åkte av, och blev en historia som länge levde
kvar.
Nr 10. Skogslund. Strax bredvid vägen men längre
norrut än nr 9 ligger en annan stuga. Det beboddes aven
trädgårdskunnig man, Lars-Petter Andersson. Han jobbade vid järnvägen och var ogift. Han var under sina
senare dagar omhändertagen av den tidigare nämnda
torparfamiljen Gustaf Andersson. I många år bodde i
Skogslund. Oskar och Hulda Blom. De hade tidigare haft
en gård i Orslösa. Oskar Blom var daglönare i Nohlegården och hjälpte till med jordbruksarbetet. Nuvarande
ägare är Reinhold och Annie Bergkvist som har detta
ställe som sommarbostad.

Stugorna i Gömmet
Av Bertil Andersson och Ivar Jansson
Gömmet ligger i socknens södra del just på gränsen
mellan den odlade jorden och Skebys största skog. Gömmet ligger ej mer än 500 m."ungefär från riksvägen mellan
Lidköping och Götene. Andå verkar det isolerat och
avlägset. Det beror nog på att ingen ordentlig väg leder
till Gömmet. För övrigt är det mycket vackert. I väster
skymtar Kinnevikens blanka spegel. Mot norr reser sig
Kinnekulles blånande hjässa. I nordöst går Skebyåsen
fram i mjuka böljande linjer, med vajande sädesfält och
gårdarna i byn med kyrkan som dominerande byggnad.
Gömmet torde höra till de platser i Skeby som tidigast
blev bebyggda. Fynd har gjorts bl.a. av stenyxor på "lägenheten" Lugnet i Gömmet. Gamla personer har hört

Gustaf och Margret Andersson med dottern Beda
utanfär Stommens torp
omkring 1910.
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Sörskogen 1985.

talas om att det har funnits spår av jordkulor i åsen vid
Gömmet. Senare har det byggts jordkällare i sådan hålor.
Det område, som på 1870-talet såldes av Lilla Skattegården till Dalvik, kallades för Lägret. Tore Fischer, som
har forskat och nedskrivit en del berättelser från Lidköpingsbygden , har tänkt sig följande förklaring av namnet. I flera hundra år fanns ett krutbruk i närheten av
Dalvik. Namnet "Lägret" kan ha samband med den militärförläggning, som fanns nära krutbruket. Krutbruket
använde den salpeter som alltid bildas under gödselstackar. Bönderna var av Kronan tvingade att lämna salpetern
till bruket. Det framställda krutet användes sedan främst
när det blev krig . Eventuellt kan namnet "Gömmet"
härledas av att soldaterna "gömde sig" där vid bevakningen. Fordom fanns också en kvarn nära Dalvik.
Omkring 1900 bodde ungefär 50 personer i Gömmet.
Det var småbrukare, pensionerade knektar, hantverkare
osv. Den sista familjen som var åretruntboende var fam.
Rydberg. Numera finns inga fast bosatta personer kvar.
Av de många stugorna återstår 3, och de används som
fritidshus. Ovriga stugor har rivits ned.
Vi börjar vår vandring i Gömmet i öster och vandrar
sedan vidare mot väster.

Gömmet Stommen
Nr 11 . Stommens torp i Gömmet. Bostadshuset revs
före 1925, medan ladugården fanns kvar till på 50-talet.
Stommen hade länge två torp: ett i Välta och ett i Gömmet. Bland tidigare torpare kan nämnas Bengt Eriksson
och Gustaf Bergström, som båda var verksamma på
1840-talet. Ett torparpar från slutet av det förra seklet var
Lars Petter Sabel (f. 1829 i Skeby, död 1904) och h.h.
Sara Maja Svensdotter (1829-1899). Samtidigt fanns på
det andra torpet paret Lars Petter Andersson (18221899) och h.h. Johanna Karlsdotter (1826-1899). Nästa
omgång med torpare var Petter Lundin och Lasse Bergström, som fanns här omkring sekelskiftet.
Nr. 12. Sörskogen. När folkskollärare Nettelblad dog
år 1905, så såg grannarna till att änkan fick en ny bostad.
På Stommens mark i Gömmet uppfördes en stuga under
ledning av August Pettersson på Stommen. Fru Anna
Greta Nettelblad blev krasslig. Då kom Ellen Andersson
dit och skötte om det hela. När fru Nettelblad dog år

1917, ärvdes huset av Ellen. Ellen Andersson (18821965), vars farfar kom från Skatte gården, var född i Halla
i Husaby. I ungdomen tjänade hon som piga på Stommen. Ett ungdomsminne, som hon gärna återkom till på
gamla dar, var när Skebyungdomarna ordnade dans i
Svärdasstugan, ett soldattorp som stod öde. Svärdasstugan låg ungefär där Hans Konradsson bor nu . Ellen lärde
sig sömnad hos en sömmerska i Källby. Ellen kom sedan
själv att bli sömmerska. Hon bodde några år hos Ekholms i Moholm, innan hon flyttade till fru Nettelblad.
Ellen Andersson skötte om sin far, när denne blev gammal. Fadern hette Frans Oskar Andersson (1854-1949) .
Ellen tog sig en fosterson , Lars Ekholm. Det är numera
Lars och hans hustru Ingrid som har Sörskogen som
fritidshus. Tomten är numera frånstyckad från Stommen.

Gömmet Bäckgården
Nr. 13. Det tidigare Bäckgårdstorpet i Gömmet. Bostadshuset revs i början av detta sekel. Ladugården var
kvar till 30-talet. Numera återstår bara lite rester av
grunden . Vid enskiftet 1821 tilldelades Bäckgården utmark i Truve och i Gömmet . På 1800-talet fanns det två
torp i Truve under Bäckgården nämligen Kroka (FuruIund) och Kolombo. Omkring 1860 tycks torpet i Gömmet byggts. Torparen hette Jonas Petter Bengtsson Hassel (1831-1893). Hans fru hette Anna Andersdotter
(1818--1885) och de hade dottern Hedda Maria f. 1862 .
Hassel, som var skarpskytt, hade före torparlivet varit
dräng några år i Bäckgården. Anna hade före sitt giftermål varit piga i Truve .
Efter fam. Hassel kom 1893 fam. Gustaf Andersson
som den nya torparfamiljen. Ett stycke in på 1900-talet
flyttade familjen vidare till Stommens torp i Välta.
Nr. 14. Huset, som revs före 1925, var knuttimrat,
grått och omålat. Här bodde i början av detta århundrade
muraren August Karlsson Lundgren och h.h. Maja Stina
Andersdotter.
all"';
Nr. 15. Skogslyckan. Åkermarken till detta f.d. torp är
lagd till Bäckgården. Hus och tomt äges av Ingvar Rydberg. Här bodde i början av 1900-talet fam. Gustaf Andersson . Gustaf (1872-1928) var född i Västerplana .
Hans fru hette Anna Elisabet f. Johansson (1883-1926)
var född i Hangelösa. De hade 4 barn. Sonen Nils Gustafsson körde under ungdomen mjölk till Skeby mejeri.
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Det har berättats att under transporten med mjölk via
Östgården fick Nils öppna och stänga 8 grindar för att
komma fram.
Nästa torparfamilj blev familjen Rydberg som flyttade
hit 1936. Artur Rydberg hade tidigare varit dräng på
Janssons gård. Rydberg (1902-1965) var född i Trässberg. Hans maka Tyra f. Roos (1912-1979) var född i
Holmestad . Barnen heter Ingvar f. 1938, Olof f. 1940 och
Ingegerd f. 1943. Artur Rydberg fick svår reumatism och
blev sängliggande i många år. FamIljen flyttadetIll Lldköping i början av 6O-talet. Skogslyckan beholls som
fritids bostad.
Skogslyckan var efter enskiftet en del av Skattegården.
Men inköptes av Jacobsson i Bäckgården I slutet av 1800talet.

Gömmet Skattegården
Skattegården hade i långa tider ett torp i Gömmet. Omkring 1855 kom torparfamiljen Sven Andersson hIt. Sven
(1821-1879) var från Skattegården. Han~ maka hette
Maria Bengtsdotter (1828-1894). Som nygIfta hade Anderssons bott i Ledsjö . De fick 5 barn, men dottern Alma
Kristina drunknade 1860, när hon var sex år.
Ännu på Hilbert Svenssons tid i Skattegården fann.s
det ett uppodlat gärde söder om Gommetvagen . Dar
fanns också ett uthus.
Nr. 16. På norra sidan om vägen låg Kvarnlyckan. Det
revs omkring 1955. Till omkring 1910 bodde där Albert
Svensson. Han var socknens siste gångpostbärare. Till en
början hade Svensson fått hämta posten i Kollängen
men , efter järnvägens tillkomst , i Källby. Denna postbefodran hade börjat 1876. Alberts fru hette Betty och de
hade två döttrar. Den ena dottern Augusta var länge
hushållerska hos Klas Gustafsson i Lilla Skatte gården .
Augusta Svensson bodde kvar i huset till sin död.

Gömmet Jon Börjesgården
(och Sörgården)

Skogslyckan (Bäckgårdens torp) Gustaf Andersson med
sin fru Anna omkring 1913. Barnen heter Erik (till vänster), Alice och Nils. Dottern Elsa var ännu ej född.

Jon Börjesgården 1985.
Längst till vänster ses en
mycket stor ask.
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Vid enskiftet fick gården utmark i Gömmet. Vid lagaskiftet fick Lars Johan Falk , hustrun Caisa Svensdotter
och de sex barnen flytta från byn till Gömmet.
Redan tidigare hade skräddaren Johannes Johansson
(1817-1889) här en fastighet med tillhörande åker. 1850
tecknade Johannes en brandförsäkring för sin "lägenhet
Kvarndammen" . Brandförsäkringsbrevet finns bevarat.
A. Jacobsson var ombud för Brandstodsbolaget inom

Skaraborgs län . Den torvtäckta stugan blev försäkrad för
110 Rdr. och den halmtäckta ladugården för 160 Rdr.
Försäkringsvärdet för inbärgad gröda m.m. var 100
Rdr. ,kreaturen var tecknade för 60 Rdr. Yttre lösören
var satta till 20 Rdr. och det inre lösöret var satt till 50
Rdr. Om man jämför med Generalstabens karta för år
1845 (komp!. 1858) så bör fastigheten Kvarndammen ha
legat nära Erik Anderssons nuvarande hus.
Johannes Johansson som kom från Lillegården var gift
med Maria Andersdotter (1812-1882). Hon var född i
Råda och dog i Skeby av "blodstörtning" . De hade tre
barn: August Johansson Blom (f. 1845), Sven Johansson
(f. 1848) och Inga Maja Johansdotter (f. 1850). Dottern
utvandrade till Nordamerika efter faderns död . Kvarndammen omfattade 2 tunnland och 26 kappland.
Nr. 17. Jon Börjesgården. Bostadshuset finns kvar.
Tomten med hus äges av Erik och Toini Andersson,
Lidköping . Det användes som sommarbostad . Jon Börjesgårdens åkermark tillhör numera Bäckgården. Ladugården, som låg i nord-sydlig riktning, på den andra sidan
av Gömmetvägen, är riven .
Johannes Johansson , som sålde Kvarndammen och
köpte Jon Börjesgården, 1869, ärvdes av sina barn. Sven
Johansson, Skomakar-Sven, som var den yngre brodern
övertog den ena halvan av faderns gård. Sven (18481925) var gift med Inga Maja Bengtsdotter (1848-1924).
Av deras barn stannade Gustaf och Anna kvar i Gömmet. Gustaf (1877-1949) blev skomakare och Anna
(1883-1951) blev sömmerska. Båda var ogifta. Skomakar-Sven och sonen Gustaf gick omkring och gjorde skodon åt både husbönder och tjänstefolk. För de senare
utgjorde tidigare ett par skor en del av årslönen .
På denna fastighet föddes två kor, men ingen häst. I
många år kom Backgårds- och Östgårdsbönderna och
hjälpte skomakaren med jordbruket. Denna tradition
varade till 40-talet. Bönderna infann sig med hästar och
redskap och utförde de~ erforderliga arbetet. T .ex. var det
alltid Emil Olsson i Ovre Backgården som skötte om
sådden. På kvällen var alla bjudna på gästabud, vilket
fick utgöra betalningen för arbetet. Då hände det att
skomakaren tog fram sin gamla fiol och drog några gamla
polskor och låtar.
Nr. 18. Bloms gård. Bostadshuset revs omkring 1960,
men dess grund finns kvar i golvet till Erik Anderssons
uterum . Ladugården låg på andra sidan vägen nära Skomakar-Svens ladugård , men Bloms ladugård var byggd i
väst-östlig riktning.
August Blom delade faderns gård med sin bror Sven.
Blom hade tagit sitt släktnamn vid beväringsinryckningen, en sak som fordom gick för sig utan ansökan. August,
som hade häst på sitt ställe, körde mjölkskjuts till Lidköpings mejeri och även till Skeby mejeri , sedan detta
anlagts . Akerjorden tillhör numera Bäckgården.
August Blom hade en hushållerska. Hon hette Kristina
Charlotta (Lotta) Johansdotter och var född 1849 i Hangelösa. Lotta hade sonen Axel Lindblad. (Jämför Lilla
Skattegården!). Efter Bloms död ärvdes fastigheten av
Lindblad.
Nr. 19. "Lars Pettera stöva". Vem Lars Petter var har
ej gått att ta reda på. Huset revs omkring 1950.

Gömmet. Lilla Skattegården
Vid enskiftet fick Lilla Skattegården sig tilldelat ett
större område i Västra Gömmet . Redan på 1700-talet
fanns det här ett ställe med namnet Statute. Många personer var i kyrkböckerna skrivna på Statute under Lilla
Skattegården (eller Ostensgården). Statute betecknade
nog ett område , som sträckte sig in även i Backgården
och Tyskagården. På Statute bodde 1797 ryttaren Jan
Herzbleos och hans hustru Ingeborg Lilje. Det året fick

de sonen Nils. Namnet "Statute" kan komma av att man
var tvungen att "stå ute" och bevaka det närbelägna
Krutbruket. * Men 1802 tycks man ej behöva någon
bevakning för då flyttade torparen. Anders Persson med
sin hustru Bolla Larsdotter från Ostgården till Statute.
Det hade tidigare betecknats s"m soldattorp, men begag'
nades nu som "undantag för Ostensgården" . På Statute
avled Bolla 1807 av gulsot i en ålder av 44 år. Maken
Anders avled 1812 av frossa (malaria) i en ålder av 51 år.
Området såldes efter lagaskiftet till Krutbruket (senare Dalvik). Dalvik ägs idag av Göran Liljenroth. Gårdens marker ligger till större delen i Sävare . Arrendator
är Stig Jungslätt.
Det har funnits många stugor här. Några stugor har
kallats för Lägret, Lilla Skattegården. Dalvik sålde området norr om vägen ("Backeborg" eller Skeby 2:13) till
Skomakar-Sven och hans hustru 1905. Arealen var drygt
5 tunnland. Gustaf och Anna Svensson ärvde Backeborg
(" Brinkabacken") av sina föräldrar. Området inköptes
av Johan och Olga Apelkvist. efter syskonen Svenssons
död och utgör nu en del av Ovre Backgården.
Nr. 20. "Fröjdastugan". Här bodde på 1800-talet en
gammal knekt, som hette Fröjd. Huset fanns kvar ännu
på 30-talet. Det var litet och ålderdomligt. Det fanns bara
ett ordentligt rum . I köket fick maten lagas över öppen
eld i en järngryta, som hängde över elden. Grytan kunde
svängas från elden med en järnställning. Den s.k . "Fröjdaladugården" var i fint skick och hörde till Backeborg.
Skeby 2:12 (Charlottendal) tillhör numera Bäckgården . En tidigare ägare var August Blom.
Nr. 2l. På Charlottendals mark låg Färdigs stuga. I
början av 1900-talet bodde här strykerskan Inga Maja
(Maria) Färdig och hennes dotter MatiIda f. 1880. Maria
f. Kind levde mellan 184G-1915. Dottern hade alltid
drömt om att bli lärarinna. Denna önskan gick i uppfyllelse tack vare vänliga människors medverkan. MatiIda
fick plats i Kymbo på Falbygden. Enligt ett bevarat brev
daterat den 19/1 1912, som Lotta Johansson fick på
granngården, så trivdes Matilda bra med sin plats. Avsikten med breget var att Lotta skulle göra i ordning en korg
med hushållssaker att skicka med tåget till Kymbo. Matilda ville ha tillsänt sig kaffepanna, skedar, knivar m.m.
Brevet avslutades med följande : "Hälsningar till dig, ditt
husfolk och hela Gömmet från Färdigs Tilda" . För mer
än 50 år sedan revs Färdigs hus ned.
Nr. 22. Den västligaste jordbruksfastigheten i Gömmet innehades av Lotta och Anders Brink. Det gäller
Skeby 2:1l. Marken hör numera till Dalvik. Brinks, som
bodde här omkring sekelskiftet hade ko och häst. Hästen
användes även till att köra mjölk. Denna familj levde i
små ekonomiska omständigheter. En god del av körförtjänsterna omsattes på tömkrogarna . En sup efter färden
till staden i tidig morgonstund var nog många gånger
behövlig, men gick i det här fallet en smula till överdrift.
Anders Brink var mjölkkörare till Lidköpings mejeri.
Mjölken kördes på en trävagn. En gång kom Anders hem
till Gömmet väldigt försenad och var dessutom berusad.
Hustrun Lotta blev då väldigt arg och skällde på sin
make. Men då försvarade sig Brink med att säga "Det
kan så lätt lossna en mutter i maskineriet".
Fastighetens hus revs efter makarna Brinks död i början av 1900-talet. Marken inköptes av bröderna Sven
Johansson och August Johansson Blom. Den fina "Brinkakällan " finns ännu kvar. Den var förr i tiden vattenrik
även under torra somrar.

* Statute kan också härledas från "statuter" d. v.s. en
stadga.
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Stugor i byn
Av Hel/rid Jansson
Nr. 23. Vid vägskälet mitt emot Backen på Stommens
ägor fanns en stuga, där skomakare Nils Andersson
(1844-1932) bodde. Hans öknamn var " Fått". Han bodde där med sin mor. Denne Nils ansåg sig vara en mycket
skicklig skomakare. Han hade bl.a. varit i Göteborg.
Han gjorde alltid först en känga färdig , putsade den och
ställde den framför spegeln på byrån. Så gick han baklänges och beundrade sitt verk och sade: "Anturingen du
mor, det är snits på sko det du". Sedan gjorde han i
ordning även den andra kängan. Stugan revs omkring
1930. Skorna kar-Nils bodde på gamla dar i den f.d. fattigstugan. Han avled av de skador som han fick vid en
bilolycka i Källby.

när mejeriet byggdes 1903 och flyttades till nr 27. Matilda
Lugner och Sofia Wahl hyrde smedbostaden i många år.
De disponerade vardera hälften av stugan. 1951 inköptes
huset, som ägdes av byalaget, och blev föreståndarebostad för mejeriet. Se vidare "Skeby mejeri"!
Fröken Mati/da Lugner var en rättfram gammal dam,
som sade vad hon tyckte och tänkte. I sitt slag kanske ett
original, stolt men hon visste vad hon ville. Hon hade en
okuvlig vilja att kunna klara sig själv och inte ligga allmänheten till last. Hennes stora sorg till slut blev att hon inte
kunde sköta sig själv, utan fick ta hjälp av andra på
ålderdomshemmet i Husaby. Mitt sista minne av henne
är orden "Inte ens min bittraste ovän, om jag ägde nå-

gon, skulle jag önska att bli så gammal som jag". Matilda
Lugner avled 1950 i en ålder av 93 år.
Nr. 26. Ungefär där mejeribostaden nu ligger, låg en
stuga bebodd av snickaren August Johansson. När mejeriet skulle byggas fick Johansson flyttningshjälp och huset blev flyttat till allmänningsmark . Se nr 28!
Nr. 27. Den på allmänningen vid skolan på 1870-talet
uppförda fattigstugan, tillbyggdes och togs i anspråk som
bostad för bysmeden. Men nu tog den nya tiden vid. Trots
att platsen som bysmed flera gånger utannonserades ,
blev den aldrig besatt . Den nyuppförda smedjan revs
1921 som varande obehövlig. Men det bodde olika hyresgäster och den sista hyresgästen var Alexandra Rydholm .
Huset revs ned i slutet på 50-talet. Foto av huset, se under
"Fattigvård och socialvård"!

Stugor på Backa
Av Bertil Andersson och Hel/rid Jansson
Området uppe på Skebyåsen kallas för Backa.
Nr. 28. Helliden. August Johansson var den fö rste
ägaren . Sedan 1979 ägs Helliden av Sylvia och Christer
Johansson. Christer, som är född 1951 i Orslösa, är oljeservicemontör hos OK. Sylvia, vars picknamn är Ostheller, är född 1950 i Brandenburg, Osttyskland. Barnen
heter Christopher f. 1979, Zeona f. 1981 och Markus f.
1983.

Skomakare Nils Andersson omkring 1920.
Huset är nyligen reparerat och tillbyggt. " Snickarglädjen"
från 1900-talets början tog Christer Johansson till vara och
satte på sin rätta plats igen när reparationen var färdig .

Nr. 24. Bredvid det nuvarande Backen låg ett hus, där
SKräddaren Ingjala-Sven bodde. (Ingjala = Ingegärds).
Han hette egentligen Sven Andersson (1825-1904) och
han var född i Skeby. Hans specialite var att sy s.k .
skalpäIsar. Det är det samma som fårskinnspälsar utan
tygöverklädsel. Efter Svens död revs stugan ned.
Nr. 25. Längre ned i byn, där numera transformatorn
finns, låg den gamla bysmedjan. Det var en låg byggnad
av sandsten. På andra sidan landsvägen, där Dickens hus
nu ligger , var smedbostaden. Den gamla smedjan revs,
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Nr. 29. Vid gränsen mot Källby låg en stuga, som var
bebodd aven gammal man. Han hette Nils Bengtsson
och kallades för "Rättarn på Backa".
Nr. 30. Huset är borta , men en krusbärsbuske finns
kvar. Här bodde soldaten Lundin, när han blivit pensionerad. Läs om honom i "Soldater och soldattorp" . Huset
revs efter Lundins död 1910.

Nr. 31. Storegårdens torp ("Trädgårdstorp" ). Här lär
en person med namnet Trädgård ha bott. Den siste torparen i Storegården hette Gustaf Johansson. Han bodde
här med sin familj till 1921. Huset revs 1943. Numera
återstår bara en lada och några bärträd.
Nr. 32. Trädgårdstorp. Under 1890-talet byggdes detta
torp på Storegårdens mark. " Sjöarn" med familj flyttade
hit från Sjöängen (nr 36). Det kom att bli sonen Gustaf
som övertog Trädgårdstorp efter föräldrarna.
Gustaf var i ungdomen dräng bl.a. i Backgården. Jämför "Tjänstefolk" ! Men den 3/111905 utvandrade han till
USA. Han arbetade på fabriker i skilda delar av landet.
Gustaf som var född 1881 gifte sig i Los Angeles 1912
med Albertina Svensson (1882-1945). Hon var från Halland. I USA tog sig Gustaf namnet Landen.
På 20-talet återvände paret Landen till ,Sverige. De
blev brukare på hustruns föräldragård i Atran i inre
Halland. Makarna flyttade 1932 hem till Trädgårdstorp
för att ta hand om Gustafs gamla föräldrar. Båda föräldrarna avled i mars 1937. Fadern hade varit fjärdingsman
när torprättigheterna upphörde. Gustaf blev kyrkvaktmästare 1936. Han förde dagbok i många år. I den antecknades om vädret, antalet kyrkbesökare i Skeby kyrka
och vad han gjorde olika dagar m.m. Han var mycket
anlitad av folk för att hjälpa till med arbete såsom häckklippning och vedhuggning. Ett stort fritidsintresse var
jakt.

gårdstorp ("Skeby lid") fick varje hästskjuts som åkte
förbi och störde arbetet betala 5 öre per häst. Det fanns
en vägbom som lades över arbetsplatsen på natten. En
hytta stod bredvid vägen. Den person som låg däri tog ett
snöre om handleden. Snöret ledde över vägen. Kontrollanten kunde då känna i handleden om någon försökte
smita förbi utan att betala. Det har sagts att KinneKlevabönderna gärna ville smita undan denna avgift. De
stannade i Lidköping tills de visste att vägarbetarna gått
därifrån. En del körde ut på åkern och förbi vägarbetet
och kunde klara sig undan betalning.
Porsaliden låg mellan Skeby skola och Trädgårdstorp.
Cirka 150 m. närmre Trädgårdstorp låg en annan backe,
Miamsbacken.

Marknaden och Brattas i Skeby
Nr. 33. Brattas. Bostadshuset med uthus låg nära nr 32,
men Brattas v~r beläget på Skattegårdens mark. Huset
revs ned omkring sekelskiftet. Men än idag kallas Skattegårdens gärde här intill för Brattagärdet. Bratta-Kristin
hette egentligen Kristina Eriksdotter (1819-1881) och
hon var född i Hova. Hennes make Petter Andersson
(1819-1873) var född i Skeby. Han var torpare under
Skattegården , men han var även skräddare. Makarna
fick åtta barn. De tre yngsta barnen dog av scharlakansfeber 1861.
Det anordnades marknad i Skeby fram på 1860-talet.
Marknaden kallades för" Liamarten" och marknadsplatsen var i "Aspelundshammar" . Detta är det samma som
Storegårdens gärde omedelbart söder om Trädgårdstorp. Marknaden hölls i augusti månad. Det var den
årstiden när man hamlade lövträden. Man bröt lövkvistar
som torkades till vinterfoder åt fåren.
När det var marknad så kokade Bratta-Kristin och
andra gummor kaffe åt marknads besökarna i enemarken
bakom Brattas stuga. Folk kunde få köpa brännvin till
kaffet. De behövde bara sticka in en kvartersbutelj tillsammans med 16 skilling i ladugårdsmuren så kom det
brännvin tillbaka. Det var Bratta som skötte om försäljningen.
Brännvinet fick hon av körsvennerna ) som kört in

Albertina och Gustaf Landen omkring 1930.

Gustaf bevarade en raklåda , som det stod Lars Sabel
1812 på samt soldatnummer 823. Dessutom hade han
knekten Samssons " lömmeflaska" som denne hade haft
med sig i ryska kriget. Soldaten blev tillfångatagen 1809
och kom åter till hemmet i Mårtabacken i Hangelösa
först 1812. Han hade gått hela vägen från fångenskapen i
Ryssland. Samsson var farmors far till Landen.
Hustrun Tina dog hastigt en varm sommardag 1945 och
Gustaf bodde kvar på Trädgårdstorp i ytterligare 15 år.
Den sista tiden vistades han på ålderdomshemmet Tempelbacka i Lundsbrunn. Han berättade gärna om gamla
tider här i Skeby , men han redogjorde även för sina
upplevelser i USA. Landen avled 1962.
Trädgårdstorp ägs numera av Stieg Ståhl.
När nuvarande väg 44 första gången sänktes vid Träd-

sprittunnorna gjorda av ek till Lidköping. De fick s.k.
återränna på hemvägen, som Bratta blev vid. Det är
möjligt att de inte tömde sina tunnor till sista droppen vid
leveransen i staden. Hon bjöd körsvennerna på kaffe, det
dracks sprit och det levdes om . Det som blev över efter
besöket sålde Bratta till sådana personer som ej fick
bränna sprit själva.
Bönderna fick på 1860-talet under 3 månader på året
ha s.k. "husbehovsbränning". Redan 1843 fanns det bestämmelser i Skeby om vilka som fick bränna. Under de
övriga 9 mån. skulle destillationsapparaten förvaras uppe
på kyrkvinden. Den skulle då vara plomberad med länstyre Isens sigill.
Bratta-Kristin fick sitta i häkte tre gånger för sin olagliga spritförsäljning . Första gången 1 vecka, andra gången
2 veckor och tredje gången tre veckor. Trots att det bara
serverades vatten och bröd så klagade hon aldrig på
maten . Viktigast för Bratta var att hon fick sitt snus. När
det kunde ha blivit en fjärde gång, kom länsman Nordensson i Åkersholm , Skälvum farande och fick se Bratta-Kristin. Han stannade då sin hästskjuts och sade.
"Vad ser jag Bratta, sitter du här ännu. Tag med dig dina
kannor och gå in!" Bratta lydde uppmaningen och så blev
det slut på försäljningen den gången.
Men ännu på 1870-talet höll Kristin på med sin spritutskänkning . Det framgår av kommunalnämndens protokoll den 15/9 1876.
" § 8. Som änkan Kristina Eriksdotter under Skattegården , utan rättighet idkar försäljning av öl och kaffe m.m.
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och som sådan rörelse endast har till följd dåliga uppträden och föga hederliga sammankomster, så finner kommunalnämnden skäl uti att varning här för henne tillställa, med beslut att så vida icke ovan nämnda försäljning
upphör, saken anmäles för vederbörande kronobetjänt . "

Stugor i Mossen
Av Bertil Andersson och Helfrid Jansson
Nr. 34. Rutagårdens torp i Mossen. Hit flyttade 1904
statkarlen Karl August Andersson och h.h. Eva Kristina
f. Fred. Makarna, som hade 11 barn bodde kvar endast
ett år. Sedan kom hit nya familjer. Barnen i Skeby kallade stället för "Bagge bo" , eftersom det fanns många får.
Omkring 1910 samlades ungdomar till dans i Baggebo på
lördagar men även på onsdagar.

Rutagårdens numera rivna ladugård i Mossen. Till vänster
låg " Baggebo". Kortet från 1955.

Familjen Andersson på Nyholm någon tid efter 1910.
Med på bilden är också Helena Larsdotter, barnens
mormor.
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Nr. 35 . Nyholm (Mossen). Från början var Nyholm
"lägenheten Mossen under Rutagården". Senare blev
marken avstyckad från Rutagården. Den förste personen
boende här var Nils Niklas Johansson (född 1827 i Skeby). Hustrun hette Johanna Nilsdotter (f. 1830).
Nästa familj på Nyholm blev Sven Johan Pettersson
(1832-1901) med familj . Hans hustru hette Helena Larsdotter (1839-1920). Hon var dotter till Lars Johansson i
Rutagården. Det blev dottern Martina Svensdotter och
hennes make August Andersson som blev det nya ägarparet. August (i Mossen) var Sjöarns äldste son. Han var
snickare och hjälpte till med byggnadsarbete på gårdarna. Han gjorde även andra saker som folk behövde hjälp
med. August och Martina hade barnen Helge , Hedvig
och Märta. Nyholm hade 4 tunnland jord och familjen
hade bl.a. ett par kor.
Några år efter makarna Anderssons död såldes Nyholm till Vägverket. Riksväg 44 skulle få ny sträckning
bl.a. över Nyholm. När vägen var byggd, sålde Vägverket marken till Götene kommun . Här bosatte sig en äldre
man vid namn Josef Stolpe. Efter några år blev han sjuk
och intogs på Lundagården i Lundsbrunn. Huset och
jorden inköptes 1984 av Per-Olof och Eva Edvinsson i
Skogslund, Truve.
Nr. 36. Sjöängen ("Sjöarns"). Denna stuga låg på Storegårdens mark nära järnvägen. Huset revs 1896 innan
järnvägen var färdigbyggd. Sjöarns hus var det sista med
torvtak i Skeby. Det var inte en ryggåsstuga utan det
fanns innertak med vind över.
Fram till c:a 1875 bodde här Anders Andersson med
familj. Anders var född 1806 i Sävare. Hustrun Catarina
Andersdotter var född 1808 i Skeby. Barnen hette Inga
Stina f. 1838, Anders f. 1839, Maja Greta f. 1842, Johan
Peter f. 1845 och Gustaf f. 1849.
1879 kom hit Anders Niklas Andersson . Han var född i
Storegårdens torp 1853 och en av hans faddrar var Nils
Kjellgren i Storegården. På äldre dar kallades han för
S jöarn och han bar gärna träskostövlar. Hans fru hette
Hedda Cato och hon var född 1854 i Husaby.

Niklas och Hedda fick sju barn. Oskar och Anders blev
bosatta i USA. August blev gift med Martina på Nyholm , Skeby. Selma kom till Lugnås, Anna till Göteborg
och Otto till Kinne-Malma. Sonen Gustaf (senare Landen) blev senare bosatt på Trädgårdstorp. Hedda och
Niklas bodde på samma ställe från 1896.
Mathållningen var säkerligen mycket torftig hos de
små stugornas folk. Detta förklarar följande lilla berättelse. Gunnar Konradsson på Stommen hade lagt märke
till att kyrkvaktmästare Landen ägnade lite extra tid åt
skötseln av Klara Nilssons gravplats. Gunnar frågade:
"Varför sköter du denna gravplats så väldigt noga?" Då
svarade Gustaf Landen: "När jag var liten var jag i Bäckgården en gång. Då bjöd tant Klara på en så god fruktsoppa. Det kommer jag aldrig att glömma".
Nr. 37. Storegårdens tidigare torp. Detta var beläget
alldeles nära Källbygränsen och vid sjöstranden. På
1800-talet gick en väg nära stranden. Se torpkartan! Här
bodde Anders Larsson f. 1819 i Källby och död 1889.
Hustrun hette Stina Andersdotter f. 1824 i Hangelösa
och död 1904. De fick barnen: Anders Niklas 1853 C'Sjöarn"), Johan Gustaf 1857 och Anna Christina 1861.
Johan Gustaf tog sig namnet Werner och blev bosatt på
Brogården i Källby. Torpet revs på 1890-talet och i fortsättningen fick Storegårdens torpare bo uppe vid Trädgårdstorp.

F örsvunna stugor
i Truve
/

Av Bertil Andersson och Hel/rid Jansson
. Östra delen av Truve har ofta kallats för Kroka (egenthgen Skeby Krokar). Denna benämning har uppkommit
genom att landsvägen till Lidköping förr slingrade sig
fram

l

en massa krökar.

Nr. 38. "Sols stuga" . Den låg alldeles vid DaIvikssvängen av den gamla landsvägen på Tyskagårdens
mark. Namnet Sol bör syfta på Storegårdens soldat Sven
Sol. N är han slutade som soldat blev han kyrkvaktmästare . Han var då bosatt i detta hus. Han avled av kolera
1843. Här har funnits ytterligare två bostadshus, varav
det ena kan ha kallats för Statute. I svängen växte förr 3 st
popplar. Fram på 40-talet fanns här en kiosk som sålde
läskedrycker, choklad m.m.
Nr. 39. "Erikes Majas stuga". Huset låg på norra sidan
av landsvägen mellan nuvarande Skogslund och Alfhem,
ganska nära Alfhem. Här bodde på 1800-talet Lars Petter
Andersson och h.h. Inga Stina Pettersdotter. Båda makarna var födda 1830 i Skeby. Ett av deras barn hette
Alfrida, men kallades för Frida. Frida gifte sig med Anders Svensson. Hus nr 39 var i dåligt skick. Därför lät
Anders, som kom från Sävare , och Frida bygga ett nytt
hus , det nuvarande Alfhem. Erikes Majas stuga revs i
början av 1900-talet, medan trädgården fanns kvar till på
20-talet.
Nr. 40. "Kala-Svens stuga". Huset låg söder om landsvägen men nära nr 39. Kala-Sven, som egentligen hette
Sven Johansson (1822-1901), var skräddare men också
torpare under Tyskagården.
Nr. 41. Nära koloniområdet på Truvemarken fanns på
1800-talet en stuga. Trädgården fanns kvar till långt
frampå 1900-talet. Den gamla spishällen i Truvemarken
har hämtats från hus nr 41. Om Truvemarken läs i "Truve!" Den gamla spishällen har inSkriptionen ASP och
BAD. Årtalet är 1788. Elin och Herman Johansson hade
hört i sin barndom att förkortningarna betydde Anders
Pettersson och Britta Andersdotter. Detta ställe har kallats Nylund.
Nr. 42. Rydkvists stuga. Huset låg nära Truvemarken,
bredvid den stora eken mot norr. Huset var väldigt lågt,
hade fönsterluckor och hade nog aldrig varit målat. Husets siste invånare var sömmerskan Maria Rydkvist

(1842-1933). Hennes far, Sven Andersson Rydkvist, hade varit torpare under Backgården, men han var också
skomakare. Skomakarverkstaden fanns i ett tillbygge på
stugans baksida. Stugan revs på 30-talet efter Marias
död.

Niklas Andersson ("Sjöarn") med sin maka Hedda. Bilden är tagen i Trädgårds/arp omkring 1925.

Nr. 43. Ottunga. Här bodde på 1800-talet Anders Gustaf Danielsson. I yngre dagar hade han varit trumslagare
och därför kallades han för "Trummen". På äldre dagar
var han "arbetskarl under Sörgården". Hans fru hette
Maja Catharina Ehn och hon kallades för TrummeMarie. Hon levde till 1917 och en tid efteråt revs stugan.
Trädgården togs bort först omkring 1970.
En dotter till Danielssons i Ottunga var Ida (TrummeIda). Hon blev gift med Alfred Svantesson i Dälden . Han
var dagsverkare , men han gjorde också kvastar. De hade
flera barn och sonen Torsten blev bosatt i Lidköping.
Beträffande Däldens senare invånare, se under "Fastigheter i Truve".
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Denna bild är tagen under 30-talets första del i den östra delen av Skolans trädgård. Syföreningen anordnade" De gamlas
dag". På marken sitter syföreningsmedlemmarna. Från vänster: Anna Johansson (Andersson) Nedre Backgården, Lisa
Gustavsson-Lagerkvist Storegården, Märta Pettersson (Johansson) Storegården, Vendla Ekman Skattegården, Helga
Wångdahl Storegården, Irma Ekblom Skolan, Valborg Hedström (Larsson) Tyskagården, Elsa Pettersson (Svensson)
Storegården, Svea Olsson Backgården.
Sittande på stolar: Mati/da Lugner Lillhem, Bedas syster: Lovisa Andersson Östgården, okänd person, HeddaAndersson
Trädgårdstorp, Lotta Blom Gömmet, Mina Hasselkvist Lillegården, Amanda Andersson Trulsagården, Matilda Johansson Hisingsgården, Anna Ahlen Moholm, Augusta Andersson Backen.
Stående baktill: August Pettersson Haga, Kyrkoherde Hilding Nylen Källby Prästgård, Gustav Andersson Stommens torp,
Augusta Johansson ("Sneckersa") Heltiden, Hugo Hasselkvist Lillegården, Maria Svensson Sörgården, bakom Maria
syns en oidentifierad person, Frans Pettersson Övre Backgården, Frida Svensson Alfhem, bakom Frida syns hatten på
Karl-Erik Ekblom, Albert Svensson Sörgården, Ellen Hedström Tyskagården, Gilbert Hedström Tyskagården, Sofia
Wahl Trulsagården (senare Lillhem) , Valfrid Ahlen Moholm, Otto Andersson Nohlegården, Klas Gustafsson Lilla
Skattegården, Valentin Karlsson Bäckadal, Niklas Andersson ("Sjöarn") Trädgårdstorp, Frans Andersson Sörskogen
(Gömmet), Anders Svensson Alfhem.

Soldater och soldattorp
A v Bertil Andersson
Indelningsverket startade 1685 i Skaraborgs län. Snart
fick Skeby några indelta soldater. I födelseboken för
Skeby församling omnämnes några soldater som blev
fäder. T.ex. den 2/8 1695 soldaten Nilsson och den 9/11
1700 Lars Svensson-Tärning.
I "Jordebok för Kinnefjerdings m.fl. härader år 1750"
omnämnes de fem soldatrotarna i Skeby. Anda från starten av indelningsverket har Skebysoldaterna hört till Kållands kompani i Kungliga Västgöta Dals regemente. Detta omfattade 300 soldatrotar i Skaraborgs län och 900 i
Alvsborgs län. Till den militära organisationen hörde
också piparebostället Tyskagården. Läs om detta i "Tyskagården!" Nedan behandlas varje rotenummer för sig.
Vilka som var soldater före 1740 har ej undersökts. Beträffande Kronorusthåll, se kap 19!
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Skattegården nr 880
Soldaten Anders Skeiman är nämnd bl.a. 1742. Näste
soldat hette Anders Lundberg.
3 soldater med namnet Kejsare efterträdde varandra i
Skattegårdens soldattorp. Den förste började 1770. Han
hette Lars Kejsare och hans hustru hette Anna Pärsdotter . De fick en lång rad barn. Som källa för denna uppsats
har utnyttjats de syneprotokoll som gjordes av soldattorpen 1791 och 1802. I protokollet för 1791 är Johan (Johannes) Kejsare soldat. Han var född 1767 i Husaby och
h.h. Lena Eriksdotter var född 1769. Stenfoten på soldattorpet var låg 1802, och bönderna i Skattegården blev
ålagda att höja stenfoten . Näste soldat blev Anders Jansson Kejsare, som tillträdde 1812. Hans hustru hette Anna Jacobsdotter f. 1794. Hon hade först varit hushållerska hos soldaten. Makarna Kejsare hade fyra barn.
Därefter kom soldaten Anders Carlsson Kind (18021860) och h.h. Maja Jonsdotter. Båda makarna kom från
Sunnersberg.

Sedan kom Nils Magnusson Lundin (1938-1910). Han
var född i Holmestad och hans fru var Stina Johansdotter
född 1830 i Forshem och död i Skeby 1902. Lundins hade
fem barn. Denne Lundin var i yngre dagar knekt , men
vad han efter avsked försörjde sig på , kan ingen nu erinra
sig. Men han drog sig fram, huvudsakligast på andra
människors välvilja. Han var ingen kostföraktare vare Sl~
det gällde mat eller dryck. Så genom att gå omknng I
bygden och prata med folk, blev han bjuden på vad som
behövdes för livets uppehälle och nödtorft.
Det berättas om honom att han under sin knekttid gick
omkring i roten för att få matsäck vid inr.yckning~m .till
mötena . Knektarna medförde matsäckssknn som pabattring av kronans kost. Då hade han med sig en bandkmv
för att skära fläskskivor med. Denna var s!tpad på en sIda
och det gjorde att fläskskivorna blev så tjocka som möjligt. Det berättas även att han en gång blev bjuden på en
kaffehalva, på ett ställe I socknen. Han drack ur halva
koppen med kaffe, sedan slog han i brännvin och ttttade
därvid ut genom fönstret med ett öga. När det nästan
började rinna över kaffefatet sade han:"Kors min stackare, så jag bär mej åt , jag satt och tittade ut på Skeby
kyrka".
..
Skattegårdens siste soldat blev Johan August Skold f.
1864 i N. Härene. Hans fru hette MatiIda Andersdotterf.
1864 i Ledsjö. Makarna hade 11 barn. Sköld fick avsked
som soldat den 31/12 1902 och familjen lämnade Skeby.
Ursprungligen lär Skattegårdens soldattorp ha legat på
Backa, inte så långt från Trädgårdstorp. Senare flyttades
det till platsen för nuvarande Anneberg.
Nr. 44. Efter lagaskiftet 1877 i Skattegården flyttades
soldattorpet till sin nuvarande plats norr om Backgården.
Huset har kvar samma rums in delning som på soldat
Skölds tid. Bl.a. följande personer har senare bott i huset: Alfred Pettersson (Kille), August och Tilda Lenhult.
Numera äges huset och tomten av Gunnar Skoog och
hans maka Anna-Lisa (t. Lenhult) . De använder torpet
("Sandvik") som sommarbostad och bor vintertid i Lidköping.
På indelningsverkets tid ägdes soldattorpet ~emen
samt av de tre Skattegårdarna. Arealen var på SkoIds tId
drygt 7 tunnland. Detta var en ovanligt stor yta för ett
soldattorp . Det beror på att denna mark är väldigt torr
och stenig. 1905 köpte August Andersson I Skattegården
soldattorpsmarken (Skeby 1:8) och den utgör nu en del
av Skattegården.

Storegården nr 881
I mitten av 1700-talet var Jonas Stordal soldat i Storegårdens rote. Han oth Anders Lundberg (nr 880) deltog i
kriget mot Preussen som fördes i Pommern 1758. Oron
var då säkerligen stor hemma I soldattorpet for fru Stordal hade en stor barnaskara att ta hand om. Lyckligtvis
blev detta krig ganska kort. Näste soldat för 881 var
Anders Soliman.
Omkring 1800 var Lars Soliman (Solman) f. 1767 soldat i Storegården. Hustrun hette Lena Andersdotter och
hon var född 1767. En av sönerna var NIls Enk Larsson
och han blev senare soldat under namnet Svärd på Stommen. Roternästare var Magnus Persson i Storegården.
Efter Lars Soliman följde knekten Sven Sol (17821843). Hustrun hette Maria Gunnarsdotter. På äldre dar
var Sven Sol kyrkvaktare och han hörde tIll de sIsta I
..
socknen som dog av kolera.
Två av Storegårdens soldater hette Dahl. Den forste
hette Johan Johansson Dahl och var född 18111 Husaby.
Han och soldaten Kind (nr 880) deltog i "fredsvakten" på
Fyn i Danmark 1848. Sverige förlade en truppstyrka I
Danmark. Avsikten var att avskräcka de tyska staterna
att anfalla Danmark. De svenska soldaterna var aldrig
med i någon strid .
1867 tillträdde Lars Johan Andersson Dahl, som var
född 1845 i Källby. De båda soldaterna Dahl var ej släkt
med varandra . Det var vanligt att ett visst soldatnamn
fick följa ett visst torp. Storegårdens siste soldat var Peter
Larsson Linder. Han var född 1872 i Levene och tIll tradde 1898. Hustrun hette Maria Sofia Gustafsson och hon
var född 1870 i Uvered. De avflyttade från socknen med
sina tre barn 1904.
Nr. 45 . Var soldattorpet låg under sin tidigare historia
är ej känt. På senare tid var det beläget nära det nuvarande Skoghall. Soldattorpet (" Dals/arp") omfattade 2,6
hektar. Efter fam . Linder stod huset obebott och revs
senare ned.

Trulsagården nr 882
Soldaten OlofSkenström, som var 20 år, deltog i kriget
mot Ryssland 1742. Kriget fördes i östra Finland . Där
deltog också Sven Stomberg (nr 883) och Anders Skeiman (nr 880) . Näste soldat hette Gustav Bllqvlst.
Trulsagårdens soldat 1791 hette Johan Flmk. Men

Sandvik 1955 eller Skattegårdens f.d. soldattorp.
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1802 var tjänsten vakant. Roternästare var Petter BryngeIsson Fröjd i Trulsagården. På 1800-talet tycks Jon
Trulsgårdens soldattorp ha varit beläget i Truve nära
nuvarande Alfhem.
Soldaten Anders Flink är omkring 1810 antecknad vid
ett tillfälle som soldat för J on Trulsgården och vid två
andra tillfällen för Sörgården. Det verkar som om dessa
två gårdar delade på en soldattjänst. Någon mer soldat är
ej känd för Trulsagården. 1864 hade rotenumret 882
övergått till Jon Börjesgården. Se vidare "Skogslund" i
Truveuppsatsen! Men soldattorpet var vakant 1864.

Stommen Nr 883
Sven Stomberg nämndes 1742 som Stommens knekt.
Omkring 1760 var Anders Stomberg soldat på Stommen.
Sedan följde två soldater med efternamnet Sabel. I slutet
av l700-talet tjänstgjorde Lars Sabel. Efterträdaren hette Johannes Andersson Sabel. Han var född 1775 och
samma år var h.h. Bolla Persdotter född. Vid syneförrättning 1802 antecknades att Stommens soldattorp var i
fint skick. Roternästare var Magnus Jonsson på Stommen.

Soldatregistrering i Fosamprojektet * göres i Skara.
Men litet material har ännu kommit in om soldaterna i
Västgöta-Dahl regemente. Men den följande beskrivningen av den förste soldaten Svärd är tagen ur en soldatregistreringspärm. Nils Erik Larsson Svärd (f. 1792 i
Ske by) var en reslig karl 6 fot och 8 tum lång.
Nils Svärd deltog i Sveriges sista krig som var mot
Norge 1814. Han var utkommenderad till generalmönstring på Karlstens fästning 1838 i Marstrand . Fru Svärd
hette Maja Svensdotter och makarna hade 6 barn. Soldaten Svärd fick begära avsked 1849 p.g.a. "ålderdom och
giktvärk" . Detta kan utläsas av ett bevarat läkarintyg.
Svärd slutade sina dagar på Skeby fattigstuga 1874.
Näste soldat blev Johannes Andersson Svärd, född i
Husaby år 1825. Han började som Stommens soldat
1849. Hustrun hette Caisa Eriksdotter. Den tredje soldaten Svärd tillträdde 1864. Han hette egentligen Johan
Svensson och var född i Rackeby 1838. Hans hustru var
Greta Lisa Emanuelsdotter och hon var från Lerdala.
Svärds hade många barn och familjen hade det fattigt.
Därför gav sig familjen Svärd över till Nordamerika.
Svärd hade en son som tidigare utvandrat till Amerika.
Ett år strax före jul, fick Svärd ett brev från sonen vari
denne omtalade att han skickat föräldrarna en present.
Svärd var ej så läskunnig och sonen ej så skrivkunnig.
Hur Svärd stavade och läste , kunde han ej få det till
annat, än att sonen skickade en bock. Stort bryderi om
var denne skulle placeras. Men till sist beslutade han och
hustrun sig för att dom skulle ställa kökssoffan i ett hörn
och sålunda göra en kätte i köket åt bocken. Svärd försåg
sig med rep som ledtåg och så gick han till järnvägsstationen för att hämta och leda hem bocken. Men något
snopen kom han hem med en bok under armen.
Stommens siste soldat var Johan Alfred Sundberg, som
var född 1873 i Källby. Han tjänstgjorde mellan 18951901.
Nr. 46. I början var Stommens soldattorp beläget alldeles söder om Skeby kyrka. Senare flyttades det ett
stycke västerut, där ungefär den nya vägen till Hangelösa
går fram idag. Huset revs omkring 1910, medan trädgård
och grundstenar avlägsnades först omkring 1930.

Sörgården nr 890
Det är många oklarheter beträffande Sörgårdens soldattorp.
Enligt 1791 års synehandling för soldattorpen i Kål'* Fosam ::::: Fo rskningssamverkan mellan universitetet , näringsliv, myndigheter
",v.
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lands kompani så var nr 890 soldatnumret för Bengt
Phärsgården i Källby . Soldaten hette Jonas Munter. Roternästare var Jacob Olofsson i "Södergården Skieby"
och Nils Andersson i Gum .
Ä ven år 1802 var 890 rotenumret för Bengt Phärsgårdens soldat. På 1800-talet har nr 890 angivits för Sörgården. Enligt födelseboken för Skeby fick soldaten i Sörgården , Anders Flink, och hans hustru flera barn runt
1810. Hustrun hette Anna Jacobsdotter. I kyrkböckerna
går det sedan inte att finna någon mer soldat för Sörgården.
I lagaskifteshandlingarna för Sörgården 1864-65 angavs att Sörgården hade Rotenummer 890. Var soldattorpet låg före 1864 är okänt, men efter lagaskiftet flyttades det till nuvarande Skogslund. Läs vidare i "Skogslund" i kap. "Truve"!
En förklaring till oklarheterna med Sörgårdens soldattorp bör vara att det utgjort utrote till Bengt Phärsgården
i Källby. Soldaterna har oftast ej bott i Sörgårdenssoldattorp utan bott på "huvudtorpet" i Källby.

Men några nya hus
har tillkommit
Av Hel/rid Jansson och Bertil Andersson
Lidhöjden mitt emot Skeby f.d. skola byggdes i slutet
av 30-talet av snickaren Bertil Johansson. Hans fru heter
Karin och barnen heter Per-Olof, Alf och Ingrid. Till
Lidhöjden hör några tunnland jord och Johanssons hade
förr ko. Bertil Johansson avled 1983, och numera bor
Karin Johansson ensam på Lidhöjden.
Anneberg var bostad för Skebys siste smed. Men han
slutade med det arbetet och blev kollämpare på järnvägen. Han var far till Anna Nilsson ("Smesanna"), som
bodde där till sin sin död. Då inköptes Anneberg av
Johan Ljungström , som gjorde en grundlig ombyggnad.
Ljungström var kyrkvärd i många år och även kyrkvaktmästare. Han hade hyresgäster på andra våningen. Bl.a.
bodde där i många år Egon Andersson med familj . Johan
Ljungström avled 1977. Anneberg inköptes då av Bengt
Stridh och Elisabeth Bredh . Bengt arbetar hos Dafgårds
och Elisabeth är dagbarnvårdare. De har barnen Anders,
Peter och Anette.
Skebys yngsta bostadshus heter Lindåsen och ligger
nära Anneberg. Det uppfördes 1983 av Lars Elvelind och
Birgitta Bredh. Barnen heter Tomas och Johanna. Birgitta arbetar på förskolan Ljungsbacken i Götene och
Lars arbetar på S.J. i Vara.
Hulda och Johan Smedman som ägt Hisingsgården lät
1953--54 uppföra huset Bäcke/id. Det ligger nära Bäckadal. Johan Smedman , som 1968 blev änkeman, sålde
Bäckelid 1975 till Kent Nilsson. Smedman bosatte sig i
Lidköping. Nilsson sålde i sin tur till Jan-Olof Aronsson.
Denne sålde fastigheten 1984 till Anita Fransson från
SmelIegården i Hangelösa. Anita , som är änka efter Börje Fransson, bor nu i Bäckelid med sina två barn.
Fyra s.k. barnrikehus byggdes i socknen efter andra
världskriget. De byggdes med hjälp i form av lån och
bidrag från Kungl. Bostadsstyrelsen. Det första av dessa
hus var Evedahl. Det lät byggas 1947 av Nils och Dagmar
Borg, på mark avstyckad från FuruIund. Borgs barn heter Arne, Gunnar och Rune. Nils Borg avled redan 1948,
men Dagmar , hans änka, har bott kvar i Evedahl hela
tiden. Jämför kap. 20 "Truve"! Annie och Arthur Hill lät
1948 uppföra det andra barnrikehuset. Det heter Sothem
och ligger på mark som tidigare har hört till Skattegården . Hills har sex barn: Bernt, Berit, Margit, Inga , Lena
och Eva.

Kortet är taget på 50-talet
från kyrktornet. Mitt i bilden Lidhöjden och Anneberg. I bakgrunden syns
Kinnekulle .

Ett annat barnrikehus uppfördes av Bertil Lundahl
1948 pä Storegårdens mark. Lundahl och hans fru Elin
(Greta) hade också mänga barn. De heter Gun , Klemens, Solbntt , Ulla-Lena, Jerker, Douglas, Kristina och
BIrgItta. Numera äges denna fastighet Sko.Ehall av fam.
Rune Blyh. Dessa tre hus var monteringsfärdiga enplanshus frän A.B. Svenska Trähus och försedda med moderna bekvämligheter såsom vatten och avlopp , badrum,
centralvärme och hel källarvåning under huset. Kostnaden blev , inklusive tomt pä cirka 1000 kvm., 25000 kr.
År 1951 byggdes det fjärde av barnrikehusen,Solgläntan,1 Truve . Det uppfördes av Eddy och Daga Fransson.
Barnen heter: Berit, Bengt , Leif, Kerstin , Marita, Göran

och Ros-Marie. Franssons hus byggdes i ett och ett halvt
plan , men med samma bekvämligheter som de andra
husen. Kostnaden för detta hus uppgick till cirka 33000
kr.
Björklyckan, bredvid Franssons hus, blev färdigbyggt
1973. Agare är chauffören Kjell Gustafsson . Hans sambo
heter Barbro Gustafsson och hon är dataoperatris. Barnen heter Kenneth och Anette.
Sandåsen byggdes 1979 bredvid Arthur Hills hus av
Tord Tigerberg och Eva Hill . Tord är grävmaskinist pä
en fIrm a I St. Levene. Eva arbetar sedan flera år på
Dafgårds livsmedelsindustri i Källby.

Historier om Skebybor
som gått bort
Av Ivar Jansson och Bertil Andersson
Uppe på Skeby backar kommer blåsten åt bra ifrån alla
håll och alltid bläser det hårdare där än på den lägre
hggande bygden . Bonden Gustav Andersson i Skatte gården hade byggt en väderkvarn där uppe, vilket väl behövdes , för de gamla vattenkvarnarna utmed Källbyån, som
hade vattenhjul stod ofta stilla vid lågvatten i ån.
En natt blåste det upp en häftig storm. Man hade glömt
taga bort " flykterna" . Det var de tunna bräder som sattes
i vingarna för att vid svag vind bättre fånga vindkraften.
K:varnvingarna to~ i stormen en våldsam fart, med påfoljd att tre av vmgarna blåste sönder. Bonden Sven
Svensson i Sörgården skulle beklaga olyckan, och gjorde
detta i följande ordalag: "Min käre granne, jag fär beklaga den olycka som har drabbat dej. Min medkänsla med
dej är nästan lika stor, som den ekonomiska förlust du
lidit , men en tröst i olyckan är ju ändå att du har en vinge
kvar att blOda kvarna i nästa gäng det blåser".
Sven. i Sörgården stod en dag pä torget i Lidköping och
sålde arter. En stadsfru kom och frågade om ärte rna
kokade bra. "Jaa då", svarade Sven , " di kokar som ägg".
Frun köpte en kanna ärter och gick. En annan gång när
Sven stod på torget igen, kom stadsfrun fram till honom
och sade: "Det var dåliga ärter du hade bonde dom
kokade sigju aldrig". Svens svar blev: "Ja sa ju' att di
koka som agg , JU mer en kokar dom ju hårdare blir di" .
. En bonde Lj. stod pä torget och sålde potatis. På den
liden gIck alltid hälsovårdspolisen omkring och synade
vad som såldes på torget. När han kom till Lj. sade
polisen: "Det var små dåliga potater du har bonde , det är
JU riktiga grispotatis". Svaret kom snabbt: "Hm, det kan
la inte bättre passa då" .
• En annan bonde Arvid stod även en gång pä torget och
salde potatts. En fru som tidigare köpt potatis av honom
kom fram och sade: "Det var dåliga potater du hade,
~om kunde ju inte Skam äta". Sva ret kom saktmodigt:
Ente vesste Ja att moster hade honom i maten".

Evedahl och Solgläntan (till höger) på 50-talet.

Om en lappskornakare A lfred Pettersson, gemenligen
kallad" Kille", som även var en stor jägare, men aldrig
respekte rade varken lagstadgad jakttid eller andras jaktmarker, går det många historier om. En del av dem som
lämpar sig för tryck följer här :
En varm sommardag med strålande solsken skulle Kille gä till staden och hade en liten dragkärra med sig. På
kärran låg ett långt paket i en säck. En granne som mötte
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honom på vägen frågade vad han hade i säcken. "Dä ä en
pareprul (paraply) du". I säcken låg ju en hare förstås.
Brandsyn brukade ju i regel förrättas i slutet av april
eller början av maj månad. Från en brandsyn hos Kille
berättas följande. När man öppnade luckorna till kakelugnen för att syna denna invändigt, ramlade flera rapphöns ut. Men Kille hade en förklaring till hands: "Ja du ,
di små hönera hade flugit emot trån å slatt ihjäl säk, å ja
plocka opp dom, för dä ä ju matnyttigt vet ja" . På den
tiden fanns inga elektriska ledningar, så det skulle i så fall
varit stängseltråd som rapphönsen flugit emot.
Bössan följde nästan alltid med Kille . En gång var han
på besök hos smeden L. i Vinninga. Dennes pojkar var
upplagda för ett litet pojkstreck med Kille, och passade
på att krafsa ur haglen ur bössan och ladda med lingonrnos. När Kille gick hem hoppade en hare upp på nära
håll. Kvickt kom bössan upp och skottet small. Haren
blev röd men sprang ändå värre. Efteråt berättade Kille
om äventyret: "Jesse namn du, ja träffa ju haern så han
va blorö , å ändå sprang han , du dä måtte vart en trollhare
för vänsterpipa har aldri lurat mäk du".
En gång när hans mor var sjuk skulle han rådfråga
doktorn för henne. Kille beskrev hennes sjukdom sålunda: " Å hjärtat dä slår och slår i bröstet på henne så, om
bara doktorn kunde ordinera nånting så att de stanna på
henne blev hon nog bättre" .
Gustaf Landen i Trädgårdstorp hade åtagit sig att kontrollera att de mognande körsbären på Storegårdens
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mark skulle få vara i fred. En dag kom två damer på
cykel. De ställde cyklarna ett stycke från körsbärsträden.
De gick och började plocka av bären i små hinkar. Gustaf
gick då och tog med sig den ena cykeln och låste in den i
sitt uthus. Detta såg de båda damerna. De kom och
bönade och bad att få tillbaka cykeln . Men då sade Landen: "Då får ni först lämna bären till mig och så ger jag
dem vidare till de rätta ägarna" . När bären var återlämnade så fick damerna tillbaka cykeln .
Gustaf Landen var vaktmästare i Skeby kyrka . På den
tiden var det bara en julgran vid juletid i kyrkan. Granen
stod på höger sida. Landen hade satt i endast 11 stearinljus i den stora granen. Konrad på Stommen , som var
kyrkvärd, frågade. "Varför har du satt så få ljus i granen"? Då sade G. Landen: "Det går efter antalet apostlar, men Judas får ej vara med".

Här kommer en prästhistoria. Kyrkoherde L. var
starkt begiven på starka drycker och kortspel. Efter en
väl genomrumlad natt stod han i Skeby kyrka på predikstolen och skulle predika. Men före predikan under bönen
som föregår denna, slumrade han till ett ögonblick och
talade högt för sig själv . "Hjärter är trumf, och spader
pass". Då vaknade han till och fick se var han befann sig
och fortsatte : "Ja så säga världens barn men vi säga---".
Och höll så en alldeles utmärkt predikan. Kyrkoherde L.

var en god predikant och omtyckt präst, trots hans
mänskliga svagheter.

