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hade i går eftermiddag ett 4Gtal iäi'Bi""åi"l
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Pastorsämbete^t I Kinneved-Vårkumld-var inbjudare och efter kaffe och kakor var-det dags lör herrar.Liunnar
Karlsson, dragspel,och Nif" S""i""Ji""", notl att locka fram angenäma toner. Eftermiddagen avslutades av
kyrkoherde Sven-Eric Hagnerud.
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kommer till hösten då det ges nya
chanser att väva löpare; dukar,
gubbatäcke och munkabä1te.
En av kursdeltagarna,Karin Johansson har diktat inför kursavslutningen. Vi citerar en vers som
låter så hår:
Vi varpat, vi spolat, vi skedar trätt.
Att göra riktiga vävkmrtar var inte
alltid så lätt.
Vi vävt i kypert och med
varpeffekt.
Så cch tuskaft och munkabält.

några prisex. ur vårt sortiment

Trämöbel Rustlka bord, soffa,
LlggfåtöU Baden Bad6n

! dag lörd. 10-16. I morgon sönd.

En 60-timmars våvkurs med åtta
deltaeare har påeått i Slutarp. Arrangör tör kursen har varif Medborgarskolan och vävstolarna har
varit utolacerade i stiftelsekällaren
på Bac[agatan. Kursledaren Maria
Gyllensvaan berättar att en nv kurs

För Trädgård & Fritid

O

iSLUTARP!

Kursdeltagare och kursledare: Ann-Britt Johansson, Gerd Östberg, Eva Claesson, Karin Nilsson, Ely Mar"
finsen. Kersti Martinsson, Barbro Torstensson, Karin Johansson öch Maria Gyllensvaan.
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$amuelssons $lutarp

Se hit, alla vårstädarel
loppmarknad'
Vi behöver prylar till vår kommande

Vi utför även

Ring gärna tel'
vindsröjninga.. OOdrbot köpes eller mottages'
333 61, 333 64, 330 49.
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Våldsam olycka
vid Slutarp
Tre finländare
till lasarettet

Nästa år
ett bad

i Frökind?
Det blir inte någor.frilufrsbad

i Kinnarp-Slutarp i år heller!
Kostnaderna ftir bader är nu

uppe i över en halv miljon kronor och kommunstyrelsens arbetsutskott vill nu att fullmäktige

s{<all:

fårdigt i sommar.
\Stadsplanen för området,
där badet är planerat.att ligga,
är inte klar och från.gatukontorets sida ståller man krav på

gator och ledningar, De har

kostnadsberäkntts till 220.0O0
kr. Innan detta krav r€st€s var
kostnaden för bader beråknad
till drygt 3O0.0O0 krr

FRöKIND

E

Sluturps Missionshus
På söndagen hölls UV-invigning

och stjärnfall i

Missionshuset.

UV-kåren tågade in under musik
och med fanbärare i täten. UV-arna

sjöng flera körer och Jan-Ove
. 'Claesson, som var mötesledare,
läste ett bibelord. Kårens kaplan
Kurt Rydberg lörrättade invigning-

;"

poi$s *l A , glwarlig+"i" "liiili"A-.
.år.
gammal,'-å.drog
-EnJtnlit"q-d* sig ail-' r: hlltså ; den:..-1$rårl8e. y{rg.
lingen som oekså körde trivarliga skallskdaor vid en

-

n}öriJ,dCnna, b'ddfrå:

ga, Om fullmältrige .säger ja...;
rill bad i Kinnarge$1ur"ni ma.te anslag tas upp i,1977 äre
budget. Badet blir ändå inte

en och stjärntallet, assisterad

våldsarn singelolycka på
riksväg 46 vid järnvägsö-

av

vergången i Slutarps samhälle vid 04.30-tiden på
Iördagsmorgonen. Yttelligare två finländska ungdomar skadades, dock inte
allvarligt. En av dem, en
flicka i 20-årsåIderno kvarIigger dock fortfarande
för vård på Bassjukhuset i
Falköping. Ytterligare en
ynglingo oekså han Iinländare, färdades i trilen men
han klarade sig helt
oskadd från den våldsam-

Annelie Persson.

IJV-ar som invigdes var: Maria

Martinsson, Elisabeth Rutman, Micael Nilsen, Henrik Nilsen och Micael Larsson.
1:a stjärnan togs åv: Pernilla
Grahn, Petra Bergman, Eva-Marie
Filipsson, Carina Engdahl, Laila

Ceder, Marina Ahl, Anders Eng-

dahl, Magnus Gustavsson, Sören
Trvgg, Kjell-Äke Filipsson, Susanne Odh, Elisabeth Claesson, Anna
Samuelsson, Maria Svensson, Monika Svensson.
2:a stjärnan: Monica

Svensson

och Maria Svensson.

Ingalill Ahln6r höll en sarntals-

predikan om förlåtelse och illustrerade sitt tal med olika knirtar.

ma avåkningen.

len. Då han infördes till
Bassjukhuset var han
medvetslös men har uu
vaknat upp. Tillståndet för
honom betecknas sorn all-

varligt men det föreligger
ingen fara för hans liv. EnIigt vad FT erfar hyser läkarna gott hopp orn att
han skall bli helt återställd.

Olyckan intråffade,vid
4.3O-tiden på Iördagsmorgonen då de fyra finländska ungdomarna var
Forts på sid

r2 @

UV-arna sjöng ytterligare några

sånger under Roland Johanssons
ledning. Gudstjänsten avslutades
av Kurt Rydberg. .^ "
- c\.i.. |
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på väg norrut genom Slutarps samhälle. Spåren t1- ',
der på att föparen haft hög :,
hastighet och i den svaga r
höge rkurru rr före järnvägs-,

*

övergången har han fått
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sladd på fordonet. f)en unte förbren förlorade -sed:rn

konrrollen över bilen som
gick ned i ett dike strax e{'-

ter järnvägsövergången,
slog runt. två varv för ,att
slutligen hamna totalhavererad på en åker.

Personbilen är att betrakta som totalförstörd.

i slutarps IF:s tbtbollshistoria mönstrade föreningen på söndagen i.l.
.Fö-q förqta gålg€ll
' .r.homaq
hlil"^ti**:,:m ipremiåren s!_etqa. oavgloi 1- i mot Trädets IF:s knattar. Det historiska laget: Ovre raden:
uahlstrand. Itonnv Karl6n, Anders Ivar. Sören Ung, Jonny Andersson, Maqnup.rJha{F"on-,.Ni!.t."
O-lander' På-knå: Patrik Hedluna, Iu*aet wåitn, Jorgen Svensson, Stefan Brge,
Lars-ola.loturrsibi,
Magnus Lundgren.

FRöKIND E ;?:*1T"TiåoåJf;Tijiå',"*.1;l?9

qdes Kenneth Roth och Inåvar
Äkesson bäst, båda med elva iätt.
Tipspromenaden '
i:.t bl.v ingen-tolva i Kinnarns lI" Ft också Karl Öman med 10
rätta rad såg ui så
ir," d;;ti;6b;
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Hotande
gräsbrand
i Slutarp

Per-Ola Westerberg vann barnraden som i rätt skick ser ut så här:

På söndagseftermiddagen fiek
bran4luiren i Falköping ryeka ut
och bekämpa en hotande gräsbrand i Kinnarp, Branden var
nära att antända en inrilliggonde
ungskog men sirdan ett område

gram.

svetis as kunde elden begränsas.
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222 21x. Stenen vägde b.640

på ea 6.0O0 kvm fjolårsgräs

En pojkes lek med tändstickor
uppgel vara orsaken.
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SLI] T A|BPS STATTONSIIIJS :

35.OOO för dåligt
SJ river hellre!
SJ sål e
statiotrls-
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SJ säljer stationshuset i Slutarp till Rickard Anidsson, som
lämnat det högsta anbudet.
| ,{lrså undgår rtirhoppningsvis

hellre vilja göra än sälja det för

'..l:.....'ffido'".W.|husela|triYas.'ilketSJsagtJig

billigt. Bortråt

50.O0O ville rSJ
ha men det högsta budet vid

auktionen i rnåndags stannade

tijitrii+*
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sluta"ps gamla stationshus kunde inte räddas från rivningshot när SJ auktionerade bort det på måndagen.
Trots att en spekulant gav budet 35.000kronor. Sl vill ha 50.000 kronor - helst mer.

I
I

vid 35.000 kr.
- Vi kan inte sålja hur billigt
som helst, sade man från SJ-håll

|låå"J"1'"1',',,x1'#l'ä;J;l'l::

tionshuset, som enligt uppgift
har -en alldeles ypperlig stom-

me,
rllen SJ tar nu hellri de tusen-

I r""i*. å;;-k;;;'iå.ö.h];tionshrreer i Stutarrr srår kvar.
I

vr kan inte sälja hur billigt ..Detskilde500kronormellande
I SJ river hellre cl]et samla sta- som- helst,
uttrycktej det från SJ. båda budgivarna när det hela var
! ti"""f,"r"i i'Sf"tår"äri.åG ä"t D-å får vi_andra
markvärdesättare klart. Nu blir det SJ:s centralt be- En av åskådarna
I ft; 6;;'; si00o- ["o"o;i t"t på oss. Vi är ett
som-ska
ska avgöra o*
om ,r,a".å"
affärsdrivgnde slutande nivå som
soekulanter inbiöds
undrade å;;;;iU;;;ä;i:åäilä
över vt"""11'"il5lttil:l I
frI framkom då spekulantår;bf;
sälja till_det.pris man u*eåi"ti.i.tiårJ
föLetag._
9l
f.l
;if;;;; ;b;å-;tT;Jfu[ifl
erbjuds
i
Sluiarp.
Det
finns
mo.Jgöra
en bättre tonr*
år värt bortåt t.rolii|å}litåi]
I måndäes. Bara två brldgi.,ra.. Om SJ kan
!
r"c"":'l.rl:i,
ö;;;b;.J.
I
atTärutanrastighetei,","j":gd
iiåliä:l'"1"jå'!Tjffåiå?*
"is. tål.:l"ll:25'000 kronor
I löd på
i"g."töl-, män. mycket tyder .i-rn.n, sades der, -men der ar n*.**at}n,*äiö;i*;;
se siq ,ilr ,ar" *.a .1,1Xt"1 i äf,I I
; det på 35.000 kronor. P:j,:,j:: ' ;å';;&;;."ken
kai liggatak_ yiterst tveksamt om sJ kon
åå:litråTfi*öJiåi;""';"*
*l',:H""Tffi1"#äil"l3f,B:i
|,ixft,*,:.i"1'"å:,'TåH*å:
ASrRr !
lutar åt rivning, m'a'o'
lå]-,t^ $Jlnrsenrapparnal
J:
J
II namnoa
på auKlloauktioSJ:s representanter pa
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nen, som hölls

yg.

vid

stationshuset,

byråsekreterare Märta

Mahstråm från SJ:s..centralför-

ffi

L._:

valkring och ingenjör Ingvar
Hallberg från Giiteborgs bandistrikt. De hälsade inte ingångbudet 25.000 med glädje.

Istället påpekade de för budgivarna att SJ lrrrappast kan sälja
stationshuset med tomt för mindre ån det kommunen skulle ha
beg:i{r't - i det hår failet 49.000
kronor för de 2.200 kvm mark r
som hör till fastigheten. Summan

inkl_t'derar anslutningsavgiften på
c:a 8.000 kronor. De båda ensamma spekulan_
terna tittade osäkert på varandra.

Någon giorde den försiktiea

in_

vändningen att läget inte år det
bästa liksom att det kostar att få
huset i ordning också.
Från SJ framhöll man dock att
husets stomme år bra och att det
vore tråkigt om fastigheten måste
rivas. Detta förhindrade emeller-

tid inte att slutbudet

85.000 kro_

nor uppenbarade allvarliga farhågo1-9r.n en

rivning.

#ary#,wtiry
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KOnfiffnatiOn
ägde i helgen rum i Kinneveds kyrka under ledning av ungdomarnas konfirmationslärare, kyrkoherde Sven-Erik Hagnerud. På lördagseftermiddagen hölls konfirmantionsförhöret och på söndagen
gick de unga till sin första nattvardsgudstjånst. I söndagens gudstjånst medverkade också kyrkokören. SammanC-g5var det 15 som läste fram. Båda dagarna var Kinneveds kyrka

välfylld.
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l{u är det inte skräpig;-rrr
i tätor terna rangre. o
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Var aktsam om vår miljö. Det

sä61er

t

klass 5 i Kinnarp.

i Kinnarpr Centrale- skråpig miljö_inom närhåll - i de båda tiitortema, aom delats mlljön.Avdenharvibaraen,
,kola
S":.5
kgll
har nyligen låst
Sfylarp oeh
och i Kinnarp,
Kinnarp. Tomma in i dietrikt - rvå
läst om vår Slutarp
två i Slutarp och
l-oå.trl"t"l"o"-r.mscirrprn
liårbler.låru"rr",masietern
miliö
iljö_ i naturkunekap
ölburkur. engån
öltxrrkuro
naturkunsknn oeh
na-turkunskap
noh samrnm- ölburkuro
encrånceflankor- kafengångeflaekor,
knf- fem i Kinnarp.
Kinnam. Nu ör det rent
rcnt och
nrl skräpet
.trrÄ--r sroortråleiade
-.'.^-':1.;-::il-- :li!önJl-::l
å.\" ix'epå'iå" jii'Hff;
'tin."-å"s;- rek' j:""**-.f"-Ts'!*I.:"^{'Jt*.
ll:tj:Ly:\'n;.-!1{e-r--3
ts"
snahbt ett anral cäckar
-*-,r-itlilitllt*:
hoppae an
alla i':alp"-ii il;,:åil]å|:ilff'
"""1"r!""
1L,yq^-.
"h la- unsa_
";;- rlor.
täckte magieter Johan
läckte
rlo-r. Skröpet hinade letarlagen
srt hålla
art
hålls ;;nt.
rånt.
Cråpe
Jotran Grape
plats.
avsedd plats.
och hanc elever att det var ån i diken oeh på endra platsir i
* Vi måste vara rådda om

Tl
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Vi bjuder på kaffe och
saft. Balionger till alla
barn.

SKODACOUPE
Den ekonomiska sportcoupån

med plats för 4 vuxna. Välutrustad. T.ex. rullbälten tram och
bak, varvräknafe, gördeldäck,

nackstiid och halogenlius.
Sälies med

1

års fabriksgs.anti,

6 års rostskyddsgaranti.

TRYGGHETSGARANilI Siilies på provköp
i 3O dagar av
SKODAS hasmodell 100 L
ar en ev Sveriges mest
prisvärda bilar.

Pris

'16.500:-

KINNARPS BILSERUICE
KINNARPS BILSERVICE
(f.d. Texaco)
Klnnarp, iel. 0515-336 10
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Glimtar frå,n Frökind,
Go morgon!
Jag hör till dem som ännu iiite
hört göken i vår. Håromkvällen
tog jag en tur till trakten av reningsverket. Där har jag hört honom tidigare, men tydligen har
han inte kommit till Slutarp ännu.
Annars år det så att den explosiva

vårmen för några dagar sedan
gav björkarna "musöron" och då
brukar göken komma. Det säger
di lärde, förmodligen de som låst
sin bondepraktika på rätt sätt.
De senaste dagarnas värme har
giort att gräset tagit fart och i var-

enda trådgårdstäppa brummar
motorklipparna. Mor som den
här veckan är ledig jobbar som

jordfräs i trådgårn och lillgrabben
snörar av sej fotbollskängorna
och klipper gräs. Far i huset som
fått andra arbetstider - arbetar.
Mellantjejen leker med Sussi och
år sur när cykeln är trasig. Stora tjejen rider på Liden och fiirsöker
på kvällen att komma underfund
med hemtalen i matte. Mor som
var ett "mattegeni" försöker att
hjälpa - ni skulle höra vilken cirkus det är i köket,

-*-

Johansson har aldrig kunnat
räkna. Den här månaden är det
svårare än någonsin att få debet
och kredit att gå ihop. Feta redaktörer borde ha fet lön - det
har jag sagt många gånger på

jobbet, men ekonomiavdelningen
skakar bara på huvudet. Den här
månaden skall huset räntas och
amorteras. Och Slutarps elektriska ska ha sitt. Det är hemskt vad
elen blivit dyr. Funderar på att
starta eget elverk i trädgårn ftir

att nedbringa kostnaderna. Allt
år liirresten dyrt - för dyrt. Mat,
bil, bensin och vårens alla kläder
med rätt långd på kjolar och rått
höjd på klackar. Och alla - stora
och små - måste vara "inne" *
även dom som bor i Slutarp.

-*-

Det rör på sig i SlutarP. Där bor
rallycrossåss, som figurerar i tid-

ningsspalter och radio-TV (Börje Karlsson är ett av dem). Här
bor Agneta Björck, landslagsspelare i damfotboll och hår bor en
hel radda med glada motionårer.
Man nästan skäms når man går
sin kvållsvandring och ser "hurtbullarna" till fots eller per cykel. I

granna träningsoveraller och på

nyköpta racers. De kommer svepande från Mönarps mossar när
solen så sakteliga sänker sig ner i
sin nattsömn. Svettiga, våltrånaoe.

Nybyggarland i Slutarp har blivit "hurtbulleland"!
T.o.m. Westermark på banken
och Christer rned sin snålla schäfer drar på sig overallen och försvinner i björkdungen vid Rehns

så atl hela vårens fågelserenad
'nästan kommer av sig.

-*-

Just nu ser jag Sven-Olof på

kvällsvarrdring med lris och Melins;.Dorn går flitigt. Ibland går
Sven-Olof ut med Johansson. D{
bnukar vi gå en mnda mot "kvarna" och runt ståtionshuset. Huset
står öde, en och annan kvållsfågel
slår upp från hustaket störd i sin

sömn. Nu vill SJ sålja sitt hus.
Hueade spekulanter har biudit
35.Ö00 - det tycker mäktiga Sta-

tens Järnvågar, som har Problem
med finanseina, är en alltfor liten

summa. Om man skall tro FT och det skall man

- river

SJ hell-

re. Snart har vi inget stationshus
och ingen järnväg. Det blir tomt.
Eller kanske flera bra tomter.
Vad tror SJ?

**-

För första gången i

Slutarps
IF:s historia - och den är lång stållde föreningen i söndags uPP

med ett knattelag. Det
många knattar

i Slutarp

frnns

så allt ta-

lar för att återväxten är god. Det
har varit magra år för SlutarPs
stolthet A-laget, som nu sPelar i
reservserie till skillnad från stor'
ebrol i Kinnarp, som jagar bland
de bästa i femman. Nu går det
bra för Slutarp i reservserie och
många lovande unga dYker uPP

och ger ftireningen glådjestunder. Uppbyggnaden har börjat".
Ett led i den är satsnlngen Pa
ungdomssidan, där ledare och
tränare offrar sig På lediga stunder för att ge lårdomar.

-*-

söndags var jag På'Iångavallen. Kanske hade jag hoPPat över

I

te det var en kul match. Och fotboll med de yngsta år faktiskt en
riktig rolig lek.
Nu har Kinnarp startat fotboll
för tjejer. Far får ingen ro. Nu
måste han visa alla finesser. Nu
måste han lära mor i huset offside
- i vår kommer för övrigt här i
kommunen att startas en studiecirkel kring just ämnet "Offside" som motvikt till "Kon i centrum" och "Bygd i förvandling".
För introduktionen kommer han
som

son

bo_r

lite offside, Josef JacobsalL svara. Ilan har

tidigare eriarinhet av fotbollen,

som gräsklippare åt
Sportklubb.

-*-

I övrigt är allt

Vartofta

sig likt härute.

Nästan. Johansson har vant sig
.vid Majvis liisyr. Johansson har
slutat att mata fåglarna. Claesson
har börjat flyga. Ingvar bygger

terrass och Lennart har lagt på
nytt t'egel på taket.
Förmodligen år det våren.
Hei" då!
BÅSSE

i Äsarp,

PRINCESS.

Hotu(osrARMINDRE
AI{DUTROR.

den här begivenheten om inte

lillgrabben gjort sin fotbollsdebut'
i giann tröja och nYPutsade skor.
Färsan fick skrubba dom en hel
kväll för att de skulle vara spelbara till den stora fighten.
I Johanssons brevlåda landar

Slutarp-Kinnarp

laguPPställ'

ningar. Unqe herr Johansson är

nöd-bedd når han skall hämta
dem. Så icke denna gång. Nu var
han förct iill lådan. Han var med.
Som back.
Når min matchvikt var under

de åttio var jag fruktad baek i
blå-vitt i stan. Jag vet inte om Johansson junior blir fruktad back,
men han har i alla fall de rätta
id6erna om fotbollsPel. Det här
med hasard, att man då och då

skall fresta sin egen målvakt med
livsfarliga bakåtpassningar - det

hade hän. Det låg jag. Jag såg
också att han tog välbehövliga

oauser under matchen'

Satte
irände"tt. i sidan och njöt av de
andras spel. Han disponerade sina krafter precis så som far gjort.

skrek ut
Hiärtat klappade.
itiän", Far

gå inte så långt
markera inkastet...
som också såg premiären såg sig nödsakad att rycka
farsan i armen:
- Det finns ingen som skriker
som du. Ingen ropar på sin grabb
som du. Du skåmmer ut dej. Du
är knasig, farsan.

oider: håll

^Storatjejen
'.rpl:.
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Även om farsan är knasig så
tycker farsan ått Ung i anfallet
var en riktis snidare. Han var en

riktis braså - i sina något för
låneä brallor. Han kutade mellan
benen på Trädetspelarna. Han
gjorde målet. Det var jåttesnyggt'
Och Svenssons pojk i målet - han
blir bra. Det sa många. Alla tYck-

Jämför henne med Ford Granada, Volvo 24&serien eller
vilken annan bildu vill i klassen.Titta på framhjulsdriften,
den tvärställda motom och säkerhetskarossen.
Tittar du på komfort och utrymmen sa slår Princess det
mesta i klassen.

31.800.Ett par tusenlappar under de flesta konkurrentema.
Med vinyltak och ftirgade rutor som standard. Och femårig
vagnskadegaranti. Princess. En bil från LeVland.

ffi
vz

kom och piovkör Princess!
Även ett antal bra beg. bilar finns till salu.

Bröd Larsson Bil AB
Kinnarp tel. 0515/330 60.
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ga cykli stert"
premier uid,
fick
r'''
uuslutning
L:s Iut nI nö
I\Lnnarpsc
D ukti

Duktiga cyklister fick premier
vid avslutning i Kinnarp.

Eleverna vid Kinnarps skola
samlades igår till avslutning i
Kinneveds kyrka. Ett stort antal

föräldrar och anhöriga

också sökt sig

hade
det

till kyrkan i

vackra sommarvädret.
Efter den inledande psalrnen : I

denna ljuva sommartid, var det
dags för eleverna i åk 1 att på ett
frnT sätt framföra nåsra sommarsånger, tiil ackompanjemang av
Anneli Johansson i 6b.

Skolstyrelsens representant,
Karin Gustafsson, vände sig spe-

KOnfifmandjUbiIgUm
hölls på pingsrdagen i Kinneveds kyrka. Det var t946-års konfirmander som var samlade till gudstjänst tillsammans med sin konfirmationslärare, dåvarande kyrkoherden i
Kinneved Olof Magnusson, munera bosatt i Borås. Av ursprungiiga 19 konfirmander var tio med på jubiieet.
Sex var förhindrade att deltaga och tre finns inte längre i livet.
Vid nattvardsgudstjänsten assisterade kyrkoherden i Kinneved, S-E F{agrrerud. Senare samlades konfirmanderna till samkväm på pensionatet i Kinnarp. De som deltog var Margit Lund6n, Margit Strångberg,
Margareta Johansson, Mary Grahn, Sonja och Ema Andersson, Ciiista Ingerhage, Paul Nilsson, Erik Persson,
Mats Abrahamsson,
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ciellt till eleverna i åk 6, som nu
lämnar Kinnarps skola för att i.
fortsättningen gå på Kyrkerörsskolan. Hon hoppades att övergången

till den nya skolan skulle

ske utan problem, och att situationen på Kyrkerör skulle få en
lycklig lösning" Ett tack riktades

också till skolans personal och avslutningsvis önskade hön ait. en
trevllg sommar.
Tillsynslärare Thomas P'ettersson förrättade därefter prisutdel-

ning till de främsta i skolans tra-

hktävling. De tre pristagarna
blev: Micael Elmersson 4a 25 ki,
Marie-Louise Silvander.5a 15 kr
och Ulf Brage 5b L0 kr. Prissumman var skänkt av Norderq Bok-

Inom loppet av en halvminut Tvcker-att jämnheten var det :lU:l-U;deintelfhomasutIngen Är". Uif.*" l-r ån drrktig aovände,KinirarpslFigårkväll 0-f ;o..tn gav Kinnarp
-segern'underläse tili2-r öm sena"e ; föllrrrramenmenlF:l!l9l:g!l
ba'var inte heTt på
matchen blev 3-1 och därmediattgelagetfinstYrkasomexem- -;;;;.
trppA."i,a"kvällen.
seger över Kinnemogästerna från ] pelvis Thomas Karlsson. KenNorra Fågelås. Allt talar för att neth Palmovist i anclra halvlek,
Kinnarp komrner qlL
att vara
var d rusu
med , Kent Bengtsson och Thomas
tabelltoppen men man måste h! Westerber
t.

halvlekarna. i anfailet samt Anders I-idefeldt
Lagbasen Uno Karlsson varJ och Arne Löfmark i mittfältsrolnöjd, framför.allt mccl spelet
-då i förr ler
sta halvlek. Även om
Norrq Tommv Eriksson gjorde som
Fågelås giorde sitt ledningsmål sagt Fågålås mål och åLt var matgenom Thommy Eriksson, Men chäns ftjrsta och enda i den första I Kommunstvrelsen tillstvrker hos
detvarKinnarpsomspeladebästl halvleken. I62:a minuten-'Jvinkf.iiuftsbaået i finoch rortsatte
ocn
fortsatte med det ri andra lade" Thorrias
Thonias Karisson-till
ftitter- lf"ffäakiig.-"ii
Karisson,till {iitterrtt byggas. Ett till| narp/Slutarp skall
halvlek då rnålen föll och de kun- na i nästan liggand_e ställning och
"..piSi"i""p
"t
lUigg'iå"ut"g ia Sro.oOö t. krävs och
fler.a_om-inte
fl9",?_9-,
öste
via
stolpen
iir
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"gammelårs
täcks Ii rv,
197?. ars
föreslår
art detta racKs
att
l1.s toreslar
föresl5r all
I
.pliyit
F
I fE
far",ptyit
Bengt "Blecka" Göorgsson
stat. Kommunen har räknat med
fått snedträffar ett par gånger.
på
kr,
En
9C.000
ett statsbidrag
sumpades ibåda

niistg- sommo;r?
bvssnadskommitt6 skall tillsättas
oåi"XS föreslår att denna skall bestå av fastighetsutskottets ledamöter, ordföranden i fritidsnämnden
samt fritidsintendenten.
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KINNEMO
Söndag kl. 17.00

Div. IV västra

Falköpings AIKKinnarps lF

Matöhbollen skänkt av Skandinaviska - Enskilda Banken.
handel. Falköping. Till hem- ochll
skolaföreningen framfördes] | Falköping.
också ett tack för den unprustning av skolgården som förening- |
en gjort i form av lekredskap och
bänka,r.

Kh. Hagnerud höll en

l:el.rak-

orn naturei'r och dess skönhet och han up;:manade aila att i
somlner gå ut och iäsa i naturens
1-^lse

stora boir.

l{är "Den blornsterti<i nu kom'
mer" tonat ut kunde det.ellerlångtade sommarlovet ta sin börJan.

ll la-oe""ft

I{TilYARPS IOGT-]YTO
PÅ STT]DIERESA
Efter att föreningen under hösten
och vintern i en studiecirkel harstuderat Närke och dess kultur giordes under Kristi Himmelsfåirdshelgen en fyra dagar lång resa i Närke
och Bergslagen'
Resan gick via JönköPing, Husq-

Gyttorp, Siggebohyttan och Kungastollen - en gammal gruvgång
från 1?61 som ledde oss 270 meter in
i Dahlberget och där vår nuvarande

vi till Göthlinska gården - ett boroch turistbyrå.

fartfylld och trevlig. Kinnarpsse-

I Ramsberg tittade vi på

Las-

se-Majas gravsten utanför kyrkmu-

varna och Vätterleden till Vadstena, där första besöket giordes hos
nunnorna i den nya klosterkYrkan'
Svster Patricia berättade däir med
stär inlevelse och mYcken humor
blivelse.

vi drack kaffe i den kungliga

Sedan äntrades bussen igen och
resan fortsatte till Hargebadens restaurang där middag intogs,"varefter vi besökte Zinkgruvan, Ammebers och Tjälvesta ängar.
Aidra dagen- gjorde wi besök i
Glanshammars kYrka, drack kaffe
oå Svampen i Örebro samt giorde
Ln rundtur i staden Vi fortsatte
över Gällersta, Kvarntorp och tittade in på Hällabrottets fina -utstäIlPå återresan till Äkerby

"i"Årtär.
kurisård norr om Nora, där vi

bodd-e,.besöktes TorP dår den årliga Torpkonferensen hålls
- Tredje dagen anslogs till en
rundreia i Beigslagen med besök i

Ek-edalen Kinnarp kom till idrotb.

parken i Ekedalen på fredagskvällen och satte en våldig fart på spelet
och giorde hela fyra mål innan
paus. Efter paus hämtade Ekedalen sånår in örsprånget, man hade
3-4, men då kom Kinnarp igen och
gjorde två måI.

kung skrivit sitt namn 1971.

ren öch även Lindesberg fick ett

om nunnornas liv och kYrkans till-

Mycltet mål i Eked,alen
Ifinnarp uann med 6-3!

kort besök. På eftermiddagen åkte
garhem som numera är museum

Hemfärden på söndagen

gick
över Hällefors och Loka brunn där
sa-

longen. Efter Gälleråsen, Karlskosa och Bofors stannade vi sedan i
öegerfors och åt middag och Passadi även på att tacka våra duktiga
reseledare för den välPlanerade
och trevliga resan med en liten present och ett fyrfaldigt leve'. Vår musikant Håkan, som glatt oss med
dragspelsmusik under resan, samt
de små sångfåglarna Anna och Ma'
ri-Louise avtackades också.
Sjätie årets studieresa var så tili'
ända och resenärerna hemma igen

med många minnen rikare

och

längtan efter. vinterns studiecirkel

och nästa års

En riktig publikmatch var det

-

gern får betecknas som rättvis. He-

la laget var bra, allra bäst dock

Vögföreningen
Lånsstyrelsen har ftirordnat Elof
Rehn, Falköping, att t,v, vara ledamot i styrelsen för Kinnarps-Slutarps vågförening och Sven-Olof
Johansson, Falköping, sotn suppleant för Rehn,

Tomas Westerberg och Bengt
"Blecka" Georgsson. I Ekedalen
var Bengt Fredriksson, Sigge
Croona och Jonny Graaf bäst.

Målgörare för Ekedalen var Leif
Johansson, Bengt Fredriksson och
Leon Bla-nk. Kinnarpsmålen giordes av Tomas Westerberg 2, Kent

Bengtsson 2, Thomas Carlsson,
Kennet Palmqvist. Domaren Lrrnd
från Skövde dömde bra.

l9?ai-cr.1,
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Slutarp A-Fröjered B 2- I
I fredagskvållens Tånsamatch
vann Slutarp med uddamå-iet över
gästande Fröjered som höll I I tills
det återstod sex minuter. Slutarp
hade greppet om spelet men lyck:ades inte göra mål i första halvle_
ken som slutade mållös.
En stund in på andra halvlek kom

ledningsmålet för Slutarp. Det var
Kenneth Andersson soå svarade
$r det. Något senare utjämnade

Fröjered genom Christei Cede".

resa.

Roger Andersson såg till att båda
poängen hamnade hos hemmalaget
med mål i Matchens 84:e minut.

M_B

. Bra i hemmalaget var Bengt Andersson i målet samt furbaökstnj_ens_Kjell Karlstedt och Dan-Ola
Sanden. På mitt{ältet visade Tonv
Skoglund och Tommy Erlandssoå
ett starkt spel och framåt var Roger
Andersson bäst.

n.*-od-!

Ur FT:g begöksbOk

noteras måndagens besök av Anna Karin och Johan Grape^"

fernteklassare från Kinnarps-skolan, Man fick se tekniken bakom FT:s tillblivelse

Kinlarpi

tf'rJ ungdöäåsåRtiön

,
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.

sina pojk- och nicklagsspelare

".*;;ryrg",,
träff på Kinnerno. som synes var det stor uppslutning av både
de aktiva ungdom-arna och deras ledäre.

till
t
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Kinnarp i topp efter
3-l mot Stenstorp

t716.öl_

Tr:afiken på
Slutarpsgata
skall räknas

Fastighetsägare i SlutarP har i en
skrivelse till gatukontoret begärt att

full bclåtenhet. vårepilogen på Kinnemo i söndags
Iiinnarp kan i år lira
Kinnarp-i femmans topp' Falkö'
mot stenstorp slutade med en 3-l segero vilketo för upp
åstadkommit mindre måI.
hr*
rnålskillnad
o"h
-"n fortfarande
pings BK har samma ;;;;
"rrrr-o
återfinns i toppen Det är inte allr omöjligt irt Kinnarp frarn på höstkanten
grab6ar som Bengt
Med
bollk.nniga
orn.
det gav lagets sta6il" i;;.,. i söndags tre"ke6
semestern med

,,Bleckaoo Georgsson, K.r"", PalmqJist, Thomas Westerberg och Kent Bengtsson i spetsen
Bengt Persson valsade
kan man bli farliga för FBK i höst. o"..t tt..."r plus snabh-"
straffspark'
på
onötlig
kom
mål
enela
St"rtrrtr*o,
o..l.rrtlist o- *.,1
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Kinnarp lever

i

hög grad på sin

goda centerlinje. Tony

Persson

längst bak är en säker herre som'
sällan låter sig överspelas. Det är
tur att han finns där för försvaret
har visat sig vara Kinnarps akilles'
häl den här våren. De 18 insläPPta
,\ målen överträffas bara av Valtorp
.å,
och Ekedalen.
\).1 Mittftilt.tr meste håll-lgångare
'äb "Blecka" Georgssori - en lirare

PausbetYgen i StenstorP inskränker sig till- två stycken: målvakten

j^t t"" Åb..g, Äo- svarade

*Ä"en säkå ingriPanden

Domaren Äke Sundqvist, Skövde. lvckades bra med sitt uPPdrag.
ANDERS

för

Skoqsvägen

i SlutarP skall av-

för trafik. Orsaken är

att
det förekommer en del genomfartstrafik på gatan och att det finns ett
40-tal taÅ under tio år i området.

stän-eas

Olvckstillbud har förekommit.

Kåmmunstyrelsen behandlade
ärendet vid sitt sammanträde På

tisdasen och beslutade att en trafikrä[ning först skall företas'
För att en avstängning av gåtan
skall bli möjlig fordras en ändring
av byggnadsplån ltir SlutarPs och

Kinnaips tätorter. Innan bYggfår det uPPdraget

nadsnämnden

skall man alltså räkna antalet bilar
per dag på Skogsvägen.

och

Tommy Johansson.

ai
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ända uti i fingerspetsarna. I söndags serverade han flertalet s.k
smörbollar och hade framför allt i
första halvlek stor aktionsradie. I
andra fick han bra hiälp av Kennet
Palmqvist. "Blecka" visade lite av
sin klass vid 1-0 målet, som anlände efter 13 min. Han vandrade igenom hela Stenstorps-försvaret och
rullade till slut - helt fri med Janne
Åb..g - behärskat in botlen i måI.
Som jobbande center hittar vi
Thomas Westerberg, som är en
ständig plåga för varje försvar. Det
fina med honom är att när inte lagkompisarna serverar målchanser åt
honom skapar han själv tillbud. Ett

mål kom från hans fot i
(3-

söndags

1) efter fint samarbete

med

Kent Bengtsson, Thomas blev helt
frispelad och ensam med Janne
Åbårg glorde han inte något miss-

Thomas kedjepartners Bengt
.Persson och Kent Bengtsson visade
också upp sin bästa sida i 3-1 matchen. Bengt med sin snabbhet och

Kent med sin härliga teknik. Kinnarps 2-l mil var en grann sak,
som kom i andra halvlekens 25:e
minut. En låg hörna från "Blecka"
mötte Kennet Palmqvist På volleY
och det blev ett skott som helt ställde Janne Äberg i StenstorPs-bu-

ren.
Stenstorp fick som sagt sitt mål
på straff. Kjell Hoffman blev nerdragen av en hemmaförsvarare och
Tommy Johansson gjorde inget
misstag. Detta hände efter 17 min. i
andrahalvlek och betvdde 1-1.

liil.,ii
:t:::1.,:::iiili:i:

i,.,i'..

t.

.i'

Midsornrnarhelgen på Frökindsgården

blev även i år omväxlande med
sång, musik och dans. På midsommarafton spelade Gunnar Karlsson, dragspel och Carl Tornemar, fiol. Till
en början lyssnade pensionårerna till de två musikanterna för att lite senare ta en tur kring midsommarstången. På midsommardagens eftermiddag kom traditionsenligt Falbygdens folkdansare på besök - även det ett
uppskattat inslag i midsommarfirandet

l"rlt'-

BadsomrnAr -77

för Frökind
Falköpings komrnunfullrnäktige behövde bara
drygt 2O minuter för att
klara av junisammanträdets sexton ärendenr fem
rnotioner oeh en interpellation på rnåndagskvållen.
Det var det sista kf-sarnrnanträdet före somrraruppehållet. .;, Någon debatt noterades inte. Sessionens enda inlägg svarade Bengt Setterberg för
sorn riktade en del anmärkningar rnot ett 1rar
kommunala Lrostadsstiftelsers sätt att redovisa sina
resp. verksarnheter. Bland
tresluten kan närnnas det

långlivade Frökindsären-

z^h

-lb,

det - det vid det här laget
allbekanta frilu{lsbaclet i'
Kinnarp-Slutarp, Fullmäktige beslutade att hadet skall byggas, en byggnadskornmitt6 skall tillsättas oeh ett tilläggsanslag
på 53O.O0O kr beviljades.

(2e'$1

Tångavallen,
SlularP
Kökscupen

Kl. 18 Grolanda-Asarp
Kl. 19.15 Valtorp*Floby

4-2 för Kinnarp
Det

..

blev en pigg

,'semester-

T.ateh" mellan Kinnarp och Södra
vrng r går kväll på Kinnemo. KIF

y3nn med 4-Z (J-0) efter mål av
)enr öjngtss.on,,'Lollo". Jansson,

5"l"e1h Palmqvist och Conny
Qvist. tr'ör Ving nåtade Ola Andersson och Anders Karlsson.
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19,11

Uld rilrsskldmarschen I l(|nnan
blev Gösta Karlstedt bäste man
på tiden 53,05. Ädsta deltagare

t
lr

var Helge Gran, 44 år, som noterade tiden 1,05,03. Antalet deltagare var på söndagen 25, av vil-

ka

19

klarade märket.

De bästa tiderna blevo:

1)

Gösta Karlstedt 53,05;2) Gusten
Alvdn 59,43; 3) Karl Gustavsson
1,01,24; 4) John Gustavsson

uru*dr*irffiHffiffiWWWffiffi, 'ffi#hf,-,rfi
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1,01,31;

5) Hans

Johansson

1,01,40; 6) Allan Alvdn 1,01,42;

7) Sven Andersson L,02,42; 8)
Vebster Andersson 1,03,07;
Rune Hallagård 1,03, 53;

10)

9)

Äke

Andersson 1,04,30.

Damer: Sonia

Lönnvik

1,19,40, 2) Iris Frisk 1,23,55.

Dessutom avlades prov för
ungdomsmärket i guld
Åk"
Hedberg på tiden 57,53. "u
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Darrs kring niidsommarstången vid barnstugan.

Solen sken från en klarblå
sommarhimmel när barnstu-

stången till

tonerna

gan i Fyrklövern i Kinnarp på
onsdagen Iirade midsom5nar

Ett 30-tal barn var med på ka-

med lekar och dans kring

också mammor och pappor på

av

Britt-Marie Stridhs dragspel.

laset och naturligtvis fanns

plats. Småningom blev det !
iervering krin! borden på I
uteplatsen och alla var över- |
trevri'

äåtrJå'":å,åä:r:"

;

I

I
Alla de gamla kära leklåtarna dansades igenom tilt Britt-Maries dragspel.

I

I

Värmolrulvoet

AB

Kinnarpe Kontorcmöblor,

Falköping, har fått tillctånd av erbctsmarknadsrtyrclaen att anvånda
rin sårckilda inveeteringefond, Bo.i

laget skall anlågga vårmekulvort
225,500 kr, (TT"verk)

ör

FrlluftrgudrrJÄner I Axtorp
I söndags hade men camlats till

uteguds{iÄnet i den vackra ängubåeken nedanför AxtorBE föraa;rllngssal, De BGtal nårvarcnde llck
tyssna. till kyrkvrgor, epm sJöngs
av

Anneli. Johansson, Mcrie_Louise

Duvånder och Asa Thuregaon
unlul *trc?."tu Thorr ledning, Kyr-

koherde llagnerud predllrade åm
"ct€t stora fiskafånget" ufifrån
evangeltetexten, Andakten ornra-

f:,*:.
troltekt i"

somrnarpåalmer. En god

till

sigtunasillteleen,
-lnflölt
ro-r.kåtteserverlngen
atod kyrko-

orodernåå damer samt syförening_,
1rrdt:Ttn"l frAn Axtorp. Kh Häg-

nerud t'rambsr ett tack till alla, soå

torberett gudrfiånsten och vände
Big sårskilt tilt markägarna Gunnar
och. Ivan Johansson, som heft

'.i,,i.i.il ,lt

irilrrriliiirr:liit,lt:irlli:,t:i

För exakt 50 år sedan

konfirmerades den här gruppen i Kinneveds kvrka av dåvarande
prosten Bjerkander, På midsommardagerr 1? av de från början 24 konfirmanderna samlade till hiigmässa och
nattvardsgång. Tre av kamraterna från konfirmationstiden är döda och fyra av olika anledningar 1örhindrade
att deltaga. Kyrkoherde Sven-Eric Hagrreru d predikade i gudstjänsten och höll även en kort andahtsstund då
konfirmanderna hyllade sin konfirmationslårare med blommor på graven, Senare samlades konfirmanderna
till måltid på Kinnarps pensionåt. De som deltog var Tilly Grahn-Gustavsson, Falköping, Sara Silvander-Gustavsson, Kinnarp, Helmer Andersson, Kinnarp, Elsa Gustafsson, Jönköping, Bertil Andersson, Vårkumla, Rosa Fransson-Johansson, Falköping, Birger Andersson, Kinnarp, Valentin Andersson, Eriksberg'

mycket att förbereda.
Två friluftsgudstjånster återgtår
i'
pastoratet. Nu på söndag i Döve pA
den gamla kyrkoplatsen oeh den t
augwti i Vårhurnla,

!1pc{ffis.

Astrid Claesson-Eskdahl, Furusjö, Nils Blomberg, Floby, Elin Gustafsson-Andersson, Vartofta, Harald
Brodd, Kinnarp, Elsa Fredriksson, Falköping, Valborg Äng-Claesson, Äsarp, Alice Johansson, Äsarp, Margit
Gustafsson-Nilsson, Hagfors, Dora Gustafsson-Andersson, Slutarp. På bilden ses konfirmanderna vid prosten
Bjerkanders grav. T,h. kyrkoherde Sven-Eric Hagnerud.
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Ostiid,ud,

lekpl,uts

i,I{önrr',o;rp
En lekplats närn etatlonen i
Kinnarp vur i eådnnt ekick på
måndagen att en anavarckönnande

Iörälder knappaet ekulle lÅts sltt
barn leks rlår, Mängder av ö1.
burkar, avelagna flaekor,, glarbi.

tar, firnpar, papper oeh annat
akröp av våxlnnde farllghetegrad
för emå barn lÅg utepridda över
lekplatsen oeh gråarnettan runl

omkring. tekplatecn år omtyckt
av äldre "lekfirllstt - den eaken
är klar.

En Kinnarpebo gJorde FT

uppmiirkrnm pA lekplateena tilletAnd. Vl åhto dit oeh eamlnde
ihop en liten hög sv'de ölburkar
eom lÅg pA cJÄlva lekplatsen

-

blldon!

oe

Gatuehef BJörn Fex ftek för.
klara varför lekplarten tsr cÄ
oetÄdadr

- Kommunen. anlågger

.

oeh

utrurtar lekplutter men den ro.

golhundna tillsynen och sköteeln
har överlåtite på de loltela viigfö.

reningarna. Deaca förenlngar
slcöter oeksA Eåtorns

Petronella tycker om att bada i havet tillsammans med mamma och
pappa Birgitta och Olof Silverstrand. Per-Ola Westerberg är heller inte
rädd för vatten.

i ramhällo.

na. Kommrrnen har ingen orga.
. nlation för dottå uton
hnr hlev rtädad omgAende.
utn.n frågan
fråsan har
uar flnns
tlnnt på ååmma
aamma l€kplatå
lckplatr cn
en
dlskuterati med vögförenlngnrnu Diir
gnmmal roetlg gunga 'eorn Into
oeh man är lbrmellt övrens.
illen vägförenlngarna kan lih- lcan.göra nå.gon u.nge glad -..van I
kommunen [a rrvArigheter för Inte.ta.bort den oeh erÄrttn
"om
i rrä"" *"rourt*rpcrlotlen -*rlet Är den med någontlng_ ånna-t - klåt"
fÄ tcg'på folk tlll olika l.erhua' koJa ellqtliknande?
."Äii
"ti
Olburkrpyramid bland rkräp
rom
ekall ckötaa.
Jobb
Gatuchefen lovatle ramtidlgt och glaakrora pÄ lekplato I Klnstt re tiil ail lekptarecn i Ki"""": ju":
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VAD HETER :FERIST"
PÅ FALBYGDSKA?

ri
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Lantbrevbäraren till fots eller på cykel håller på att helt
lörsvinna. Utvecklingen inom
postverket har tagit bilen i sin
tjänst mer och mer. Men även

den bilbirrne postiljonen får
ofta en nära, personlig kon-

takt med människan bakom
adressen. Han står till tjänst
med allehanda postala ärenden som människor på landsbygden behöver få hjäip med.
Webster Martinsson på bilden
här intiil har varit lantbrevbärare i snart 36 år. Han vet hur
det är att cykla med posten,
det gjorde han i 25 år, men
. också hur bra bilen är.

FT gjorJe sällskap med honom på "linjen" en dag och
,

Den här vägskYlten är inte vanlig
i landet. har ni alls sett den?

Varningshon här ovan finns På

kan skada klövarna'
Men heter det "trall"? Vibara tillgriper ordet i vår okunnighet. Vad

vi
vägen mot KotarPs bY i SlutarPs- anordningen.heter i Norge vet
trakten. Den vägfarande frågar sig' emellertid. En gång nårvi färdades
på
nu gärna, för vanligen har han inte i Rorostrakten stod det "Ferist"
inga
såg
Vi
,rägen.
lrid
skylt
en
bekor
är
orn
tidigare,
sett skylten
myndigade att gå lösa På vägarna hustak och vi kunde inte återfinna
så att det måste varnas för dem' orten på den fina CaPPelenkartan'
Nej, det är förbehållet älgar och Så vi fortsatte. Då brakade det till
under bilen, varpå vi förskräckta
likställda.
hit0m man nu fortsätter mot Kotarp steg ur för en undersökning. Vi
kan man emeilertid plötsligt frnna tade just en "trall". Den hade lösa
till när bilhjulen
sig ha sällskap På vägen av ena ko delarsom brakade
råknade
utan att rnan passerat något stäng- ,passerade. Alldeles sjålva
vi ut vad det var för en anordning,
sel.
ni överMen det har man gjort. I vägba- Fe betyder fa, och rist kan
själva.
sätta
så?
det
heter
trall
tan finns en
Men"iad heter grejen egentligen
och den är ett effektir,t stängsel.
Korna skvr den. Dom ser att den här hemma hos oss?

krurde konstatera att han
känner sina postkunder och
inte bara till namnet. Webster
hinner o{'tast växla några ord
rned var och en.

Mest om väder och vind
men också om hur man mår
och känner sig.
Efter alla år känner han och
bygdens folk varandra väl.

Påbildenthpasserar

Webster en av sina många

postlådor utmed väsen i
' Kinnarp. Det är FT som'
åker ner under locket. tMer
om Websl.er på sidan

n?G'o7'1,-'z

5.

i:.tlilliii:

:i.::l:i:"t

i

rl
rl

ll
I
I
I

T

I

I
Utan att vara överdrivet skämtsam skulle man kunna påstå alt
Webster Martinsson i Kinnarp är
en man som tioget tjänat på sin
post, Han är nämligen lantbrevbärare sedan 36 år. I 25 år körde
han posten på cykel, de senaste
elva åren har han kört den med
bil.
I Kinnarp, Brismene och Börstig år han bekant med varenda

vägkrök, gård och stuga. Och
med nästan varenda månniska.
Webster Martinsson år "det rullande postkontoret" personifierat
och bistår numera. Iandsbygdsbefolkningen med en personlig service som vi i stan kan vara
avundsjuka på.

***

På den tiden Webster trampade sig frarn på vägarna var hans
dagiiga linje 2,5 mil lång - idag är

den drygt 10 mil. Bilens intåg i
tjånsten har betytt att fler orter
och hushål komn{t på hans lott.
De sistnämnda upfgår f.n. titl 157
stycken.

Webster tycker dgt är bra att
bilen kommit. Det säger han en

mid på

hans vanmed utgång från pos-

dag då FT åker

liga runda
ten i Falköping" Han kör sin egen
Austin som är ombyggd för hö-

gerstyrning.
- När man cyklade hade man
ju mer tid på sig, förstås. Men
tänk så kallt och eländigt det
kunde vara. Jag minns t ex vintern 1942 då det var 30 grader
kallt och jag hade halsdukar runt
hela huvudet för att inte förfrysa
mie. I gerigäld bjöds man på kaffe
i var och varannan stuga så att
nan nästan fick ont i magen, berättar han

***

På eykeln kunde Webster bara
i en

ha merl sig vanlig brevpost

I

Webster är extra välkommen på
de flesta håll. Om det är under

t
I
I

200 meter från brevlådan till
hemmet är han skyldig att åka
fram med värdeförsändelser o.d.

till adressaten, som då får utkvit-

I
I
I

teringen ordnad. Webster anmäler alltid sin ankomst med en glad
tutning - om någon är på åkern
eller i tvättstugan så väntar han
gårna.

I

***

I

Det händer förstås att ingen är
hemma och lägger han posten i
lådan i vanlig ordning - han
kommer ju tilibaka nästa dag. Det
händer också att någon vill skicka
med någonting och då hängs med
fördel en speciell signalbricka på
postlådan som säger att Webster
ska höra av sig när han kommer.
Eljest går det bra med en vanlig
papperslapp också, fastsatt med

I
I
I
I

I
I

I

klädnypa på brevlådan. "Var
snäll oeh kom upp" kan det.stå

I

I
I
I

och den kallelsen hörsammar giyetvis Webster. Den kan gälla en
insättning på postbanken eller ett
rekommenderat brev. På en post-

låda hänger idag en

plastpåse

med brev och pengar till porto,
som han får ta hand om-

***

Vid det hår laget känner,Webster sina "kunder" och nästan alla
får han tillfälle att växla några ord
med. Genom Kinnarp, Brismene
och Börstig är han bekant med
alla srnåvägar och avkrokar och
stannar till vid postlådorna med
osviklig precision. Han behöver
bara veva ner bilrutan och lyfta

på locket. I dag består den all-

männa posten av gruppkorsban.
* Sånt blir folk inte så glada åt_

att 1å, såger Webster. Men det
kanske är bättre än ingenting.

, Vi talar under fården lite

om

hur han trivs med jobbet. Han är

Helge och llulda Grahn i Naglarp, båda närmare 80 år, får en pratstund med Webster när han kommer
med oosten.

omnejd men lantbrevbärarna har
ändå i sin nuvarande funktion en

likaratad uppgift. Den sociala
kontakten växer ut vartefter de
Iär känna befolkningen och kan
bistå den i olika ärenden.

Numera sker ingen utbärning
av post med cykel från Falköping

till landsbygden. Bilen har helt
övertagit den sysslan under de
senaste två decennierna. Men
genom att servicen utvidgats till

den upprätthål1s och för honom ska få hum cm hur den eller den
själv räcker clet mecl att byta nå- har det, från dag till dag.
ASTRI
qra ord här och där för att han

I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I

t
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I
I
I
I
I
I
I
I
I

full postexpedition i bilen och klarar nästan alla årenden: in- och
utbetalningar, pensioner, barnbidrag, postbanksärenden m.m.
Allt detta är en service som utökats successivt under de 11 år

han kört på linjen Falköping Kinnarp - Brismene - Börstig.
Den mänskliga och sociala kontakt han därmed fått med sina
postkunder är

i sitt slag ganska

enastående. Den kan man nog inmal åkt en
-!S_1\jg_t {ötr!å_{öryiin
tu med Webster. Gladlynt är;han

och språksam, har ett ord över
för alla.
Den här dagen är det barnbidragsdags och det betyder att

pratar och hejar på.

- Jag trivs väldigt bra, säger
han. Det är ett fritt och omväxlande jobb. Jag har ingen över
mig. När jag skolade om mig och
tog körkort vid 45 år var jag skeptisk till hur det skulle gå, men det
har gått fint, t5rckerjag.

***

Webster är en av de tio lantbrevbärare i Falköping som sköter posten på landsbygden. De
har en linje var och tillsammans
betjänar de 2.200 fasta hushåll,
plus sommargäster. Den uppsökande sociala verksamhet som på
många håll införts av posten är
inte ännu aktuell i Falköping med

onen nar Clen person[ga

Kon-

I
I
t
I
I
I

takten inte blivit lidande på förändringen.
Sådana som Webster ser

till att

Cyklande

I

postiljon
f ..
'
rorsvrnner

I

I,
rt

Den gående och cyklande lant-

brevbäraren är på väg att heit
försvinna, Av postverkets senaste
årsberättelse framgår att från
l97Gtalets ingång till fiolårets ingång minskade antalet lantbrevbäringslinjer med gång eller cykel som f;irdsått från 98 till 26, de
linjer dår postiljonen färdades
med moped från 98 till 39 oeh de
där han var mc-buren från 2Q till
5. I gengäld ökade de linjer där

Klockan ?.45 startar Webster li{artinsson från posten
Han har stort ansvar för ail post i[t till hndsbygden.

i

Falliöping.

ll
ll
I'

I

I
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I

bilen var ftirdsätt från 2.584 till
?.644. Totala antalet linjer min-

I

skade i

antal från 2.836 till 2.714,
detta trots att nedlagda poststa-

I
t
I
I

I

163 lantbrevbäringslinjerna

x

I
I

I
I
t

I
I

i

Skaraborgs län var färdsättet vid
$olårets ingång i 160 fall bil, 2 fall

T

I

I
I
I

färdmedel även i våra trakter
framgår av det faktum att av de

I

I
I

t

tioner som regel ersätts med lantbrevbäringslinjer. Minskningen
beror huvudsakligen på att bilens
ökade användning gör det möjligt
att betjåna flera hushåll per lantbrevbäringsli4je än vad tidigare
var fallet.
Bilens helt dominerande stäI1ning som lantbrevbäringens

I

i l,fail cykel eller
apostlahästar. Vid de 178 lantbrevbärningslinjerna i Älvsborgs
län var ftirdsättet i 171 fall bil, i,3
fall motorcykel och i 4 fall moped.

I
I
I

moped och

v{r rrvrsr q6se
upp
UPP barnbidraget
uldr
ordnar
ut
nef lllattssurl
Sotveig l{etmansson
DOlVerg

med Webster Mar-

tirrrron. S:t Bernardstiken Filippa deltar i affårerna
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Harry Johansson vill skicka mec{ ett brev och har väntat vid

dan.
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Kinnarp åker
till Kolboda
Kinnarps IF satsar på ett ordentligt tråningsläger i sin uppladdning
inför höststarten, där det gåller ör
laget att hålla den knappa serieledningen man gick upp i under vårspuften.
I morgon onsdag bär det ivåg,
och målet år Kolboda utanför Kalmar, där truppen skall tillbringa fyra dagar. Tråning blir det fijrstås
och så skall man spela två matcher,
den ena mot Fristad, den andra
mot en ännu icke känd motståndare.
Första seriematchen spelas fredagen den 6 augudti, då äet gäller
bortamatch mot Stenstorp.

!{vttigt kiger
I'..
.lor hlnnurp
t.2- .

Kinnarps IF befinnei sjg just nu

på träningsläger i Kolboda ulanför
Iialmar. Dårifrån rapporterade på
fredagen ftsta Ek till FT:
- Vi har det bra här nere. Vådret år inget att kiaga på och det här
lågret gör oss gott. Det enda negativa är träningsplanerna som inte
motsvåfar de som vi har lternrna.
På torsdagskvällen spelade Kinnarp m$t femmantopplaget Loverslund. Efter en bra match fick Kmnarp se sig besegrade med 4- l.
Man höll shåliningarna bra tills tjugo
minuter återstod. Då tog orken slur"
och motståndarna kunde göra tre
raka nrål och gå upp tili en klar seqer. Tonras Westerberg giorde
Kinnaros måI.
I gåri kvåll . var motståndet en

kombination av Loltrsh.rnd och
Kolboda. Kinnarp vann med 4-3
efter 2- l i paus. KIF släppte frarn
en del yngre mannar, men målen
giordes av rutinerrrde Gösta Ek 2,
Ihornas Westerberg och "Rlecka"
Georgsson I var.
I dag återvänder

fiJe-

KIF hem.

riui

_

SKODA igen! Sista chansen att köpa en fabriksny bil för under
15.000:-l Du får en komplett utrustad bil. Med värmestol, 4 dörrar
(barnsäkra bak), säkerhetskaross, tvåkretsbromsar, gördeldäck,

strålkastartorkare, kombibaksåte, intervalltorkare,

4 rullbälten'

värmefläkt (2 hast.) och växelströmsgenerator.
SKODA säljes med I års fabriksgaranti, obegränsat antal mil och
års rostskyddsgaranti.

KINNARPS BILSERVICE
Falköpingsvägen - KINNARP

-

Tel' 0515/336

10
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Karbo Torvströfabrik

belägen nära Kinnarp
men i Brismene socken,
hör till de gamla kända

FT berättar om mossen
i en artikel på insida i dagens tidning. I en annan.
artikel berättar vetera'
nen Kalle Bäckander om
Karbomossens historia
och om hårt arbete både i

arbetsplatserna på Falbygden. Den startades i
början av 1900-talet och
har vissa år under berg- , " Sverige ocb.C4nada.
ningssäsongen haft omPå bilden ovan haf,lok---,
-qqffi '|'*,,-,ffjff *,*'; I , föraren- på"-r'Karbq4qr..li
å;

_

mit igång igen och man
hoppas på en gynnsam
utveckling. Produktionen

har'dock

ändrats.

pressen" Helena Gun-

narsson anlänt till torvströfabriken med vagnar''
na fulla med torr törv'
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Karbo mosse nära Kinnarp var
50 år sedan den största arbetsplatsen i Frökindstrakten. Den har haft många ägare
odr verksamheten har skiftat. Efter en ganska.stillsam period under senare år har aktiviteten
ökats kraftigt denna sommar. Det

ftir omkring

ar ftelge Gunnarsson. från Göteborg som nu leder den intensifierade verksamheten. Under iu-

ni var tio ungdomar från FalkOping verksamma på mossen med
att lässa torven i staolar för torkäirt nu ar ..* fu""orru.
"i"g
"yrselsatta med bärgningen.
Under senare år har man på
Karbo torvströfabrik oroducerat

;
!
I
I torvmull till jordföÅattring i
I mindre skala och det är särskilt
I den verksamheten man nu skall
| öka, omtalar Helge Gunnarsson.
a Under den senaste tioårsperioI den har man mest producerat
| --iordförbättringsmedel i Karbo
torvströfabrik och eftersom det
1
I undan för undan tillkommer allt
torvmulI flerrriUaträdgå,rdar.där
len kommer till god användning
1
r väntas den tillverkningen kunna
I Okas, Företaget planerar också
en viss export till Norge.
1
r
Den stora varan ftirr i tiden var
I torvströ som användes i ladugårdar och andra djurstallar. Torv1
r ströet har fått minskad användI ning i ladugårdarna men det finns
1 tecken som tyder på att det kan få

Utsikt över mossen från torvströfabrikens övervåning. Längre bort skymtar områden ftir torvtåkt.
förnyad aktualitet som strömedel.
Torvströet förbättrar nämligen
hygienen i ladugårdarna, det blir
torrare och luften blir bättre.
Karbo dlljer torvmull både löspackat och i såckar men man

skall så småningom sätta igång

tid reparerats. Den har fått nytt

och pressa mullen i balar i större

tak och man hgr byggt om bryggan på vilken torwagnarna vins-

omfattning. Maskiner liir rivning
och pressning finns nämligen
kvar i'den tre våningar höga fabriken. Denna har under senare
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En specialgiord skottkärra-ör arbete på mossen: Förr gjordes det mesta arbetet med handkraft
vagnårna på torvbanan sköts ibland ftir hand. Skottkärror användes emellertid fortfarandb.

-

även

I'
chas upp.
I höstas började man med att ta
upp torv med

en

igen som "guldgrävare", denna
gång i en underjordisk gruva, där

han arbetade i över fyra år. Till
slut hade de kunnat utöka till 600
värphöns, men så blev Bäckander sjuk och blev hemskickad.
Han var inte canadensisk medborgare nämligen.

Kalle Bäckander. klagar inte
över de sju åren i Canada. Arbetsförhållandena

var

drägliga

och i gruvorna var det inte ackord
utan timpenning. Han bodde nä-

i Kolle Backand,er nu 76'
iI toruurbeture
- I-på l{urho
'
. t \
..
|
| T
T
g"ld,grciuure
i
Cunud,u
I

ra Quebec där det var vinter under sex av årets månader. Ett behändigt sätt var att då ta sig fram
med hundspann.

När Kalle kom hem l9B3 börjai Falköping
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de han skärva sten

å"å:'mä'":rtffi;å:::å1

t'

,E.." rgia-is

han mellan
att skärva sten"äxtade
åt Falköpings stad
och att ta torv på Karbo.
Sedan arbetade Bäckander på
mossar i Närke. däribland under
krigstiden. Han föredrog att skå-

Kinnarp hör
n:" exportera
exportera torvströ
to.u"t å till
tiU .dmerika i
mångder, som verkligen haft ett mång.,,,^:t:
.,,5:t!
:lkfll.i
I :iTt:|.
till dem :^1-T1tl
som slitit hårt
här iI livet.
hår
livet.
.;.t
t rl,.r..l. l-.5r-.
,: - .ch
, _L prövat
_-1__^a på
r^1
ra upp torv, det var ett ganska
säckklädda
balar, omtalar
-.1^ skiftande liv
^*+-l^- uKalle
-: det
Xt:_*J_Ti:i':t:
iTdet tunga arflan
har prövat på
stadigvarande arbete. Arbetet
Bäckander.
mestanärdetgälieitungtkroppsp1.
b.,t..,
flu.?, olika torvm_ossor * Men så kom kriget oeh IIitgick på ackord. På dentidenträfarbete. Han är född i Falköpiågs
och han är god kåi11are av Karbo ler ville bomba både båtar och bafelde han gott om ovanliga miinniöstra rnen växte upp som fåstelmosses historia. Vi besökte
d*fi, pä--mossarna, -äa"ifEf,a
ler. Exporten skulle då gå över barn i Marka. Som ung rrr.u"i-".,
.hove9^lij* oTJ":t Norge rnen då kom Hiiler dit <träng i Kapelisgården, ,u.,u".'i
mångaluffare_. Devillehelstbår:::g1l
oel mossen lå
men 7ö-ånge lJåck- också och bombade balerna.
ga torv, inte skära, berättar han.
Moholm. E:fter-värnplikten var
ander visade sig vara en så god
Rederiet drev mossen till om- han åkardräng i skövde.
Ett valspnåk
\
att vi kring 1960. En tivlig aktivitet blev
'
::1.^:t::"i..d
_?::än"re
i;.
r.le Bäckander
tillåter oss att göra
utvikningar det nar en ing. Ohr6n var förvaiKalle p$ Karbo
I skifferoljeverket vid Kvarnfrån ämnet och även berätta om tare. Dåtyggäes 1g54 50nya torvoch i Canoda
torp arbetade han i nio månader.
honom själv'
lador ute på
och det gick
Han fick höra talas om att det
' seåan
han i Falköpings
KarboochKalleärnästa"j? u"" raig"-ou"".r
de var fyllda Åed var goda förtjänster på Karbo""l.ira"
torvverk
vid Grimskullen i nio
åriga' Kalle är fddd 1900
"a
;;."ilffi;r
de
var
tomma
fick
*o"."., ocrr dar uor;adå han 1925,
1månader. Dår tjänade han 2b kr
betet på Karbomossen ::h.
börja^de ';il;#'rpelrum
i stolpkonpå dagen men
- då fick han slita
några år senare' troligen 1905' struktionen och maso'itiaken i3sjr<;rattåpenjarförattresa
till canada. Året J'ter hade han
ira.t. ;,l,tu.r det gick bra det
Grosshandlare sundling i Falkö- blåste bort efter ett par säsonger.
tjänat ihop 600 kr och emigrerade
o"tra,,, å-g*. xalle. Det uttryckpi"g var den förste "iorvpatro- n"""i.[.*ö. Hermansson från åen 24juli
1926 tili canaåa.-D_är
et användår han gärna om sina
nen" men han *Uott
drev verksamheten tick harr arbetet på ett guldf;ilt i
arbeten o"r, aut är något av ett
i::*1' drev H-errljunga
E arkitekt från (xiteborg
på *å""å under större clelen av
ett par år men på grund av depvalspråk för honom.
torvindustrininågraårochsedan is6-0--d1",.
frck tretton man, rrärisenare gråvde han rördiken i
övertogs den' den var troligen Kalle E&kander'har arbetat """"io.ru.,
blandBäckander, sparkenavboKinnarp oå6bi-u, arbetade på
1936' av en man som hette Brorra it"nt i"n.ra olika perioder. laget. Han cch en kamrat startavägen i,uttra kyrka
berg' Ett rederi i Göteborg, det ä;;-;;;k"i.
- sköttning
höra till åu* .o^
de aå en hönsfarm, för att klara
oeh på Nyhemsmossen-nära Ro_
hette Skanses köpte mossen 1938 skar upp torv med en spade un,,Sedan
livhanken.
gestorp.
hade jag inget
och drev den rned hjälp av olika der hösisäsongen. Man *åstu
ha
startkapitaiet var emellertid l!
Ja"skitt
,-,rr., grävde litet
förvaltare'
en skarpslipad spade av storlek tet och de behövde ha en större
diken.,, "ruuå
Yofry"t ltorhetstid var 1920- ett på Karbo*o""un, berättar besättning för att kunna leva på
Bäckan- han.'överst var det vitmossetorv, farmen. båckander började då
::l *t:_:f::*,:.,"tar
@t lbland arbetade 60-70 man i längre ner svartare torv. Det gick
::..
öretaget, under bärgningen kan- rätt bra att skära torven, men här
t!-: l0ö man. Månta-kunde då få och där k.* *.;';;'ö';'ffi:
:ii,,,,::-, :':. :
',
' ,
urtraurgr aroete på torvmossen, ser,' som var omöjlig att skära
Skanses rederi planerade att igenom.
,
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HeIa Karboanläggningen drevs
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maskin var så stark att inre bara
med.vinschar, riv-

1Y
,toilo:l
maskin,
pressar m.m. utan den

a""u o"tie .,' säq samt en märkliglinbanasomforsladetorvströet
den tre kilometer långa vägen till

xi'å.p""'L,ron. Mecr rinbanan
I ffi#ffi*lå ,',,l.,ililiitffiiä transporterades
balarna två och
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banan bars upp av 30 bockar, var
och en byggd av sex telefonstolPar

Den första

torvströfabriken

brann r94r. Den nya fick eldrift

'. .' ,.., ,, ,

:"_h.9:
na tog emellertid över, meri lint"".,i
ända till i9.5?,

'srffi:;',, r
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t*ri"";;';;;;;;äo;lina vilken tick sin krart
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två på vagnar som hängde i cn

n""i,

linbanan. Lastbilar-

""ra"aes
Båchander
var sedan med om arr
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Denna är utrustad med en specialgjord skopa och med band så att

I

#1t;

t
I
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den kan gå fram på den våta
torvmossen. I juni i år lade man
som sagt torven till torkning i stu-

t

I
I

kor eller staplar med fiorton torvor i varje. Det har torkat bra
denna somnar och nu håller man
på med att bärga in torvet i den
stora lada som ligger i anslutning
tili fabriken. Torvet transporteras
med en liten jårnväg med s.k. decauvilleräls. Vagnarna dras med
ett bensindrivet lok och vinschas
upp på en brygga för att tömmas i
torviadan.
Från ladan går torven vidare
till en rivmaskin och sedan via en
elevator till en maskin som siktar
mullen i olika kvaliteter. Därifrån
kan mulien fortsätta till en pressmaskin.

I höstas gråvde man upp omkring 11.000 kbm torv som tas till
en meters djup. Så mycket torv
kan man emellertid inte få in i
ladan utan en hel del av ton-en
hässjas på mossen, där den täcks
över med plast.
Arbetet på en torvmosse är naturligtvis ganska säsongbetonat,

särskilt stukning och bärgning.
Uppgrävningen av torven är koncentrerad till hösten men kan pågå tills det fryser på. Torven bör

tas upp på hösten. Den torkar

nämligen lättare sedan den luckrats upp av vinterfrosten. Produktionen i fabriken kan emellertid pågå på andra årstider, liksom

de förbättringsarbeten som den
nya ägaren håller på med. När
man kommer i full produktion blir
det arbete året om. I höst och under kommande vår kommer
sommarens produktion att finnas
i marknaden.

Ett tontäkt landskap
Karbo mosse ligger till större
delen i Brismene och där är också

fabriken belägen. Går man

sö-

derut från fabriken kommer man

in i stora områden där torvtäkt
pågåit i gångna tider. För att
komina till området kan man gärna följa den tidigare järnvägslinjen. Den år ganska lått att hitta,
rader av slipers visar fortfarande
var den gått fram.
Mossen är dränerad genom flera kanaler. Mellan dem finns rader av meterdjupa torvhålor,
åtskilda av ibland ganska smala
vallar. Även mellan hålorna finns

små avlopp. Hålorna

är

I

I
I

,

l'abrikör Helge Gunnarsson tillsammans med Helena Gunnarsson, en brorsdotter som kör torvtåget

på

Karbomossen under skolfenerna.

I

W.

I

Många torvåossar har ett "sjööga" liksom Karbomossen. Dessa
sjöar anses som re'ster av större
sjöar som legat där en högmosse
sedan utbildats.
I Karbosjön Iär det linnas gäddor men de måste vara svåra att
fånga. Runt sjöng är det ett bälte

av gungfly som verkar
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mYcket

osäkert. Växtligheten består bl.a. ,.
av kaveldr.rn, näckrosor och nate,'

längre in mot fastmarken firrns
det mattor av tranbär, Här och
där växer siieshår, en "köttåtan-

de" växt som bl.a. fångar

små

myggor på sina klibbiga hår'
Det förekommer också ett rikt
fågelliv i Karbosjön och de gamla
igenväxande torvtäkterna. Andflockar håller ibland till i sjön och

tranor vandrar omkring ute

På

mossvidden.

Man blir imponerad av allt det
arbete som utförts på mossen när

man vandrar i terrängen kring
sjön. Man må betänka att alla
dessa torvhålor bildats genom
täkt med spade och armkraft.

T
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Här har flutit mYcket svett i
gångna decennier.

långa,

kanske omkring hundra meter
ibland, men betydligt smalare.

t"

Mellan hålornas kortändar finns
bredare högrnossepartier kvar,
tydligen för transporterna av torven. På dessa partier står ruiner
av mängder av torvlador, stolp-'
konstruktioner som en gång haft

I

masonittak, Taken år sedan

I

länge avblåsta, en del iador har

I

havererat helt och hållet men

många av stolpstommarna står
kvar, ett slags ruiner av trä.
',1
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Text och bilder:
Runi

I

Christer Andersson, Falköping, ferierabetade på mossen under juni
men stannade kvar. Hår avlägsnar han stora ljungtuvor ftir att banläggarna skall komma fram.

t
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tI
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Detta är ett egendomligt land-

skap att vandra

i, ett torvtäkt-

I

slandskap där människan satt sin

prägel på vildmarken men där
natr-ren börjat återkomma i form
av björkskog på vallarnå och 5äv

och starrväxter i hålorna.

Så

långt ögat når bara detta mosselandskap. Det är fängsiande att
vandra här i denna ovanliga miljö. Man bör emellertid ha med sig
en bra karta och helst även kompass för att hitta här.

Vandring till
Karbosjön
Det där med karta och kompass
gäller särskilt om man skall hitta
den liila Karbosjön. Går man dit
från torvströfabriken får man bereda sig på en vandring på omkring halvmilen, delvis i svår terräng. Detta gäller särskilt delen
'nånnast sjön sedan järnvägen tagit slut. Här är stiglöst och man
får gå ner i mängder av torvhålor

och över lika'många vallar, om
man inte hittar ett stråk av framkomliga valler som leder rätt och
som går att gå på.

Vandringen lönar sig emeller-

tid. Även om vattenståndet just
nu är lågt är Karbosjön en liten

trollsk tjärn mitt i
. r,i: I

öde: marken.
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Ingemar Jansson, och Jan Gunnarsson lägger räls ftir en ny bansträckning. Runt banan finns stukor med
torkad torv som skall transporteras in.
.
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)et här ger en heit annan

K:*'bosjön,
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Därefter var det arbete på
Karbo en tid, skogshuggning i
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Norrland och arbetade med dikning och skärning på en "nymos-

se" i Västmanland. En tid innan
han fick pension 1967, arbeiade
han åter på Karbomossen.
Kalle Bäckander är i god form,

drevervalpar

både kroppsligen och andligen

efter jaktprovsmeriterade för-

trots allt hårt arbete. Eller är det
a c k v a r e det hårda arbetet?
Han håller sig i god form fortfarande och cyklar ofta till Falköping, en tur på sammanlagt 26
km. Nåstan dagligen cyklar han
ut till Karbomossen för att se till
hur arbetet fortskrider. För Kalle
Bäckander har trivts bra med arbetet på torvmossarna.

t

äldrar.
Halsängens Kennel

Tel46(t 59.
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ejäl förlust
fclr Slutarp
Slutarp fick en orclerrtlig bakstöt när man besökte Fröjered B
på lördagen. Efter bara sex mjnuter stod det 3-0 till hemmalaget
och sedan var det inte mycket för
Slutarp att göra. Innan Paus re'
ducerade man visserligen till 3 - I'

men i andra halvleken ökade
till 7-3, som blev

hemmalaget på

slutresultatet.

Håkan Karlstedt var den för

dagen bäste i SlutarPsiaget. Han
gjorde ocksir alla tre målen.

Sltrtarp är nu åter fyra Poäng
efter ledande Grolanda i Ostra
Skarabores reseivserie.

Loppmafknaden

i SlUtafp

i larctags samlade stora skaror folk och i god tid innan
ståndän^öppnats, hade köpvilliga marknadsbe^sökare saålats. Och när klockan slog tio, jag då brakade
försäljningen i gång. Och allt sorn fanns försvann som smör i solsken. Arrangörerna * idrottsföreningen och
samhällsföreningen - fick en god slant att dela på. Marknaden var i år förlagd till den öppna platsen framför
lokal Frökind. Där hittade vi bl.a. herrar Ekman och Forsberg i porslinsdisken. Här tittar hugade spekulanter
på en kruka, som var en dyrgrip.
dyrgrip.
_.*:g -
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STITNGSEL

:

ör trädgårdar, hundgårdar, djurinhägnader, industrier
m.m. i alla dimensioner.
Plastade eller galvaniserade.
Välkommen med Er förfrågan.
.t

Halsängens $tängsel nät
Klnnerp. Tel.460

,.

Det har blivit tradition

Kinneveds Rödaför nerlsionä4e_rna i
kors-krets en gång om året anordnar en träff",t
Kinneved, Vårkumia ochLuttra församiingar. Påtisdagseftermiddagen
kunde ordf. i Rödakors-kretsen Göran Andersson, hälsa ett 50-tai pensionäie'l' välltomnå till,Kinharps pensionat. Siv Gustål'sson och Eva
Johansson.från Vårkumla bjöd på 6111siftalisft underhållrring-i form av
visor {ill.eitaråöko{'qpqniernang och Sven i Lofseålt-iltiiriid.v.s:'!'Evdirr .16'
Andersson, r.rnderhöll senare med historieberättning. Arets pensionärsträff var den sjätte i ordningen i Kenneveds Rödakors-krets regi. På
bilden är det'Siv och Eva liän Vårkumla som spelar och sjunger för det
50{alet församlade pensionärerna.

59.
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LUS{'REAUKTION..
kommer att hållas lördagen den 21 aug. 1976 kl. 11.00, Kvarngatan
11i Slutarp, då Daniel Abrahamsson, på grund av avflyttning låter
försälja
Bord, stolar, buff6, chiffonje, kölcssoffa, spegelbyrå, soffa - 6
stolar i skinnimlt, fåtöljer, sängar, konmod, piedestaler, trästop o
fat, I smörkärna, mormorsstiinger, 2 väggklockor, kaffebrännare,
rånjärn, besmani6te4iqg, bordmang-el, pigtitt, dammsugare,
strykjärn, skedar i trä o horn, stenkruka, 1 bibel o böcker, div.
linne, glas o porslin o prydnadssaker.
Komb. Kyl och f.rys Coldmaster'

M-gräsklippare, damcykel, fönsterbågar, div' handredskap o'
verktyg.
Kontant betalning.
Karl Badh

Ingemar Bergbom

tel.05151301

301 73.

48.

O-O räckte för Kinnarp
Fortsatt serieledning
Det ska f-n vara serieledare!

Ja, så kanske August Blanche
format sin berömda fras om han
levt nu. Och spelat fotboll för
Kinnarps IF i division fem förstås.
Kinnarp fick i lördags vackert erfara hur det är att som topplag
besöka ett lag som håller i tabellens mitt.
Hemmalaget den här gången
var Norra Fågelås, som jobbade
och slet och tog ut sig fullständigt
ftir att få serieledarna på fall. Nu
fick man inöe Kinnarp på fall.

gelås, som markerade stenhårt.
offrade sig i alla lägen och som
tog planen i besittning med den

och då osade det katt flera gånger
hos Sune Kalin i Fågelås-buren.

Aven om laget - med "Blecka"
och Kent Bengtsson i spetsen blixtrade till några gånger efter
paus blir helhetsintrycket av lördagsframträdandet mycket blekt.
Orsakerna kan vara flera stvcken: en plan som påminde om en
tvättbräda och som gjorde att inte
en enda passning hittade rätt; dtt

"visst kan vi slå serieledar-na"!

-

första hand skulle få inrikta sig på

stekhett högsommarväder

som

näppeligen sporrade grabbarna

till stordåd; till sist. men inte

minst motståndarlaget Norra Få-

där "lilla extra'l ändå är nyttigt att
begagna sig av. Jag tror Kinnarp
kommer att råka ut för fler sådana här urladdningar från motståndarnas sida i höst, för att slå
serieledare är ju alltid något extra.

Lördagens drabbning i Fågelås

var blek, det ska genast

i

rope,t
r

,!:

dragning eller två. Trots att
"Blecka" var skadad och mest

-om
Men ett 0-0 resultat lyckades ' att komma på rätt sida
"strecket" i höst tänkte jag.
man spela till sig och det tycker
jag pojkarna i Ove Grahn moI Iördags visade man vad det
derklubb ska vara nöjda med.
För i andra halvlek tog gästerna
fram lite av sin serieledarfotboll

rCIf,tt,& 7--

vade herrar med rätt att göra en

absolut rätta målsättninsen -

Hade tillfälle att'se samma FågelåsJag ör en vecka sedan på
Strömsborg i Vartofta. Hemmalaget hade då inga problem med
att "klå av" sina gäster och vinna
med 5-2. Då var Fågelås ett
blekt, tråkigt, ihåligt lag, som i

s;l Fs tf,re,hte'n

sägas.

Första halvlek innehöll inte en

enda målchans - spelet var anmärkningsvärt dåligt faktiskt.
Efter paus fick vi se lite av Kinnarps-spelarnas kunskaper.
Bengt "Blecka" Georgsson och
Kent Bengtsson år tekniskt begå-

gick och haltade hela andra halvlek svarade han för många läckra
saker. Efter en halvtimma var
han nära att avgöra matchen. Efter ett par dragningar sköt han,
men skottet gick någon decimeter
för långt åt vänster för att vara
perfekt.

Kent Bengtsson hade sin uppvisning fem minuter före slutet.
Han svarade för en härlig solorusch och det skottet han avlossade var ännu närmare stolpen
än "Bleckas",,

Jag har redan nämnt två av

Kinnarps bäpta

spelare

"Blecka" och Kent B. Godkänt

får ocks BengtPersson och Tony
Persson och Gösta Ek. Fågelås
hade en farlig forward i qy Leif

Hjort, som trots sin tyngd visade
sig vara en snabb ytter. Till god

hjålp hade han av Arne Lövmark
och Arne Lundgren.
. Arne Johansson, Skövde, sattes inte på några svårare rättskipningsprov. Den låttdömda
matchen klarade han av fint.

ANDERS

l1)6. rrf -åq
Blrgitta . .Davidssons Toart*dräkt beundrar hfr av nAgra kamrater i dråktsynlngskursen.'Fr.v. gärb.o
Dahlstrand, Brltta Llndman, lngtid Ahlqviat; Elly Hellrnan, Berlt Samuelsson och Anite Nilsson. . ' ..

uddamålsseger
fcir Slutarp
För att hålla slg kvar i toppen av
tabellen var Stutärp nödgaåå att ta
tvÄ poäng i lördagens bortamatch
mot Ekedalens_ bilaga. En uppgift
som inte skulle innebära några

akirre svArigheter. Det blev denlnto heller även om segern var så lit€n s_om 1J0. FT-sport hade på lördagskr'ållen_ett samtal med' lagledare Eengt Stenqvist i SIF och [an
var väldigt nöjd.

llemmalaget hade en bra period
den förgta kvarten men e&er hand
tog gästerna hand om initiativet och
hade detta i stort sett matchen ut,
Målet, som kom efter tjugofem mi.
nutera spel, nickades in av Roger
Andersson efter inlågg av planens
bästa spelare Tony Skoglund. För

övrigt var Kjell Karlstedt bra i

backlinjen och i anfallet övertygade
åter Ake Brandt med sin framåtanda. Hela laget skall dock ha gott

betyg, inflikar Bengt Stenqvist i
Slutarn.
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Folkdråkien har kommit I ropct mar. Var'och en har eytt rin egen kurådeJtagarna til-i"'"| ' ;-r.:6,'nlffiif"st
i våra dagar, allt fler vill sy dg aln drAkt -. de flesta har valt To:
p6-EiääE[öETffiö
egen hembygdsdråkt. I Kinnarp arps-dråkten som anses mest ' lörda sina vackra dräktär. ocli
har NBV (Nykterhetsftirbundens våstgötsk - och nedlagt ett sömnadslårare Margareia li#hi
bildningsverksamhet) anordnat grannlaga handsrbete gom kråvt son deltog örstås. f1l hösten lår
två kureer i dråktsyntng och bAda AtsklUlgt hemarbete vld eidan om hon få fullt upp att qöra eltersom
har fätt god anslutnlng. Ätta re- kurren.
2l ny deltagaÅ redan anmålt slg
spektive nio deltagare har ingått
till nästa kurs.
och kurstiden har varit 36 tim- På liecLagskveuen samlacles
,

Go morgon!

Aven vi härute

i Frökind har

haft en granner sornmar. När solen varit som mest "besvärande"
har vi packat matsåckkorgen och
åkt till staden. Till Odenbadet.
Det iir nämligen så att vi härute
till övervägande delen finansierar
badet i stan i våntan på något
eget. I långa karavaner kommer
Kinnarps oöh Slutarps yngre
garde till Odenbadet. I den här
karavanen har också Johansson
af Slutarp vid flera tillfiillen ingått. Man måste ta tillvara som-

maren, solen och vårmen. Vi

Apropå det här med katter kan
dagens "Glimtar" ge er två
bilder med latter på. Men egentligen var det inte kätterna vi ånkte visa. Det var nämtgen så att på
örsommaren fick vi-de här bilderna i vår hand. Vi lovade att vid

vi i

I
I
I

liimpligt tillfiille publicera dem,

I

in i "Glimtarna" eftersom de

I

Tycker att båda bilderna passar

stanimar från Frökinds horisont.
De två unga damerna är barndomsvänner. Bilderna toes 1932

och mycket mer ver

vi iite

om

dem. Titter ni på bilderna finner

barn av Frökind har kajkat om.
kring i Odenbads-balian. I tisdags

krockade jag med tvillingarna
Iwar, Anna i affärn, Ekboms tiis

i

sedan. De faller egtntligen lite
utanför Glimtar från Frökind.

Luttra, Anna-Karin på Macken,
polis-Lundgrens Magnus, Dom
var flera, men jag "hågar" inte
alla namnen. Jag fann i slla fall

men eftersom den här spalten

gärna vidgar sin horisont oäh uid
tillfälle g_år över gränsen Redväg,

att vi bönner badade flitigast i

Vilske, Vartofta

utebassängen - stabönnera höll
till inomhus i drivhusvärme.

* vill vi eärnii

denna exklusiva spalt preJentera
de här bilderna föi er.-De är taena i Göteve när damer och herrå
möttes i en fötbollsmateh. Redan
då var damerna duktisa fotbollsspelare. Vann med 1-0. Jae förmodar att Sonja Andersson fW"stermark) som höll nollan. blev

*

Sommaren härute har annam

varit sig lik. Vi har plockat liha
många körsbår som på andra
platser i kommunen.. Och fruktträden dignar inftir kommande
skörd. Tvestjärtarna är lika

1åSot_-gv-

hjälte uti Göteve-byg-

den. Vi skrev 1934 då. Då skie*v
tr'T {te mycket om fotbolls\iältar
ute i bygderha.

många och lika ettriga som de all-

tid varit. De smyger sig in i och
gömmer sig i Johanssors Odenbads-badbyxor. Under stundom

,*

Vi tackar Sonja ftir

bilderna.
När vi spanar in tjejerna ser r,;i att
modet i dag på någon liten centimeter år detsamma. Med andra
ord är det inte mycket nvtt med
kjolen på 42 år.
Här får ni namnen på dem: Ebba. Johansson (Peissonl, E y
Brissman (Davidsson), Greta Ia-gergren (Gustavsson). Ella An(Måfiensson), Gunborg
*"rpl
Fredriksson (Trygg;, Gunhild Jo--

'

I
II

påträffar vi också andra ettriga
varelser - getingarna är på alerten i år. Kräftor har vi åtit och nu
väntar vi som bäst på att Bengt
och Gustav i afiärn skall plocka
fram surströmmingsburkarna.
Gustav, oeh, Nesse (Samuelsson)
samt skrivaren- provade en iäst
burk, för, eff :$di€frOstar seh. bet
stank i packboden - det luktade
fisk så lång väg att kattorna kom
ända från Vårkumla och Luttra
med svansarna i vädret.

hansson (Högberg), Lilly Johansson, (Pettersson), Gulli Engdahl
(Persson), Saliy Andersson, Tora
Andeisson och målvakten Sonia

Andersson (Westermark).

Ni ska också få namnen på
"gubbarna" i sina prydtiga väitar, skjortor och hattar, I övre raden: Karl Kvist, Karl Lindgren,
Karl Sand6n, Ture Kjeliberg,
Knut Lindholm, Erik Johnsson
och Frans Kjellberg. I nedre ra-

den Josef Johansson. Rickard
Törnkvist, Johan Johnsson (målvakt) och Karl Barring.

*

Med de här glimtar.na i bild önskar vi er en fortsatt god morgon
med FT. I detta organ kan ni läsa
om Majvis äventyr i affärn, ni får
rapporter om Westermarks bankaffärer, vi rapporterar om Bror i
Kvarna, om Marthels hund Bamse, om kommande bad i Kinnarp,
om Jarl och hans kontorsmöbler,
om Rutman och hans kökscup. Vi
är idel öra och öga ftir vad'som
händer.
Intill dess vi ses igen. Ha det så
ora.
BÅSSfi

ni i dockvagrren kattfamilien och i

knä! få unga fröken

gårdens

chefshöna. På den andrå bilden
llttq -"! unga fröken i prydtigt

I
I

"huckle" och katten i en dnftä-

box.

.X$arndomsvänner lrån Slutarp
19.3ä = det fauns*dqkriga fotå
grafer äveri
då. tadi ffotfrrfigeh

till "Glimtarna".

I
I

r

I
I
I

*

I min hand har jae också fått
två bilder som är tagåa ftir 42 år
-r----51
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