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Hur många årtusencien s{.r.':i fö#lulit
sedan den {örsta nränni-';klrl;;1.;:n tL:rm-
pade Kinnevebygclens jr:iri. i<Sn::lr vi
inte. Dock veta vi med r.i,ir'(rl.iii:ll 'ritttrakten var lrefolkad leCan urltier
stenåldern" sålecies fiir årrnir,siotre
4,000 år tilibaka. En he1 <letr stenåi-
dersfynd l'ra nämliger: gjorts liåir. r:ch

dessutom kan trakten rrpi:vis;r. flcla
ståtliga forngravar {rån sagda titl' Är
1"9L0 anträffades i;ålunda å en rnorärr.-
kulle vid Siutarp en intressant häil-
kista, vilken utgrävdes cch undersök-
tes. Graven bildades av tvenne På
kant stående sidohällar av glirnmer-

.Iärnåldern här också lå:nnat rninnen I

efter sig i Kinneve. Från denna tid I

härstamnrar säkeriigen den bautasten, i

som är: rest på Korsbacken. en plats 
]

Äii'- -qn fiirqr lär ha varit betänkt eå Idär man först 1är Lra varit betänkt på I

att bygga I'linneve k1'rka.

skiffer och tvenne gavelhällar av kalk-
sten. Över graven iåg ett stort tak-
l-J--3bsq *-iar vlo '*y o---, 'L.JJ 

r" .- ' ' ' Sl_ "-

den, ornkr. L00 meter öster orn lands-
vägen, ytterligare en.

Kinneve iian ulpvislt eii. pilr ru;is'te- i

nar. Då antikvarien Säve år 111fi3 {ii- i

retog sin ini,t'i'.tt]' ir'"'4::: .':.1 : \'.,-1r-'r'.;.'i '

land lät" ha;r rr. ..;: 1.i,:i"i1 I ill,.:u'ttti:i
landsr'ägerr vid Ii,iil'''r:,1,r gii.";|3;i ir:,i tgiii'cl I

uttaga och resa en i'ttri;tcn. \;iilieil io:"- 
l

ui stått vid vägskrilei i Älirrp' För ell i

i par år sedan åierfiirrles dennl i;ien tlil i

Iti.t .tttp.,r_t giiga ple,ts' 
^ 
j:::::::ll:: j

på ,t*tår, flå ea rluti,lssvenska fiiljan- |

äe lyCelse: "Ale och Karle resti: den- I

na sten eiter Frösten, sin fader, en I

mycket god man". Namnet Aie har: i

såsom en runkännare påpekar, sitt sär- i

skitda intresse därigenom, att det in- i

går i gårdsnamnet Alarp, viik-et helt i

änke1t betyder Äles nvtryggartotp' i

Kanske var den ifi'ågavarande AIe den 
i

förste som bröt bygd här' pa platsen'.,
En annan runsten" som stått vtq

Svenstorp och som fallit omkuli och

blivit iiggande med insicliften mot

rnarken. blev för ett "tr0-ta1 år sedan av

Helt säkert såg det annorluncla ut i
Kinneve på den tid då dessa forngra-
var byggdes. Klirnatet var mYcket
varmare än nu och växtligheten följ-
aktligen rikare. Det primitiva jord-
bruk, som då idkades kunde väl ej ge

fuil försörjning åt befolkningen men

så fanns de'i rikligt med viilebrfrd i
lövskogarna och fi.sk i sjöar r.rch v;ii
tencirag, sorn knnrle ge omviixiing åt ! rnisstag sönciersprängd, Bitarna lades
matsedeln. Iii en st-enmur men ploekades för ett par

vid jakl.en användt's bågc och pil ! år s:ecan flam och sattes så gott- sig

rnecl spers av flinta. Äitn ,'åot"p ":- I 
göra.lät ihop' NåSfl bitar i<unde dock

ro av trä elier .t"n- o"t-t det arO;ae I ei igenfinnas, varför endast en liten
ganska iänge innan man lärde sig att I ael av runskriften kan 1äsas.-.ndöjii-

änvända Äetaller. Men så omsider i Sen har en mån tned narnnet Uri rest

kom bronsen, viiken kuncle smältas I stene-n över en bfoder, Det är emel-

och gjutas i formar. Nu började den N 
iertirl ;Ttterst sorgiigt att sådana miss-

första fabriksmässiga tiliverkning*tt *t'fl l;rg, s;om clet -beträffande sönriersBl$"9;
vapen och venkty[ i--fit**.re. lwan I n;ngen, skall ske i vår tid, då så

haäe funnit på ati göra formar av sten, flrnånga krafter äro i rörelse för att ta-

i vilka kunde gl.ttut bronsyxor i [ 3a vara på det garnla'

mängd. En av d.-,rsa for*ar - frin- I - litt hundratal meter från den plats,

ne vid. Katteskalla -- hu" bevarats ätr- i def Svenstorpsstenen cn gång stått,
da tiltr våra dagar. Iigger i en stenrnur en av I'albygdens

*:å:11'Lr:Yi":11 :, a 4\l -5ff ". Y:

n kyrkan finnes ett rikt snidat epita-l
fium 

-övel 
kyrkoherde Carl Hodhelius, !

vilken tjänstgjorde i Kinneve ären 
I

169n-1?0?. En tavla, målad å väv,f
innehåltrer en förteekning å medlem- I

marnä av en gammal' prästsläkt, öje- 
|

bom, som verlcat i pastoratet' Åmin- 
|

neisen av dessa herdar bliver i Kin- i

neve och Vårkumla uti välsignelse ty
delirs yppersta var att beta fåren, ej
kiippa och söka slem vinning' Hul-
iaria lrade utkornst nog a'v Guds och
irjordens kåillek" heter clet tiltr sist i
text,en. I sakristian hänga två porträtt
i oija, föreställancle en av Öjebornarna
och irans fru. En. tredje tavla återger
idi'ageir tr,: F. Wenlterstett. kyrkoherde
jf:är: 185ii-LitE0.

Över ingången till sakristian hänger
ett medeltida krusifix, vars realistiska
frlamsäilning av den korsfäste hänvi-
sar tiil 1400- eller tr5O0-talet. Ky-rkan
har också en madonna, skuren i trä
och stor som en flicka i konfirmations-
åidern. Bilden dr en kvarleva frårn det
en gång katolska Kinneve.

Kyrkan var säkerligen redan gam-
mal på den tiden då digerdöden rasade
i våit iand. Det var år 1350. Efter
vacl clet påstås var Kinneve särskilt
svår:t hemsijkt av pesten' I Åxtorps
by c{og hela befolkningen utom en

Cräng, som bil<lade hjonelag med en I

ö,:er.levancie flicka i Olovstorp i Gro- r

loncl:,. Dessa båda blevo sedan stam-

t:.' det fI5.'ttades sista gången tre rne-

ter, ernc'dan det siod i en åker.
Stij:rste, Lrgendomen i Kinneve är

Ntrönarp. Det åir genoa uppodling av
vidsträckta mossmarker som denna
gård fått sin stora betydelse" Äran
av att ha gjort Mönarp till ett stor-
eods tillkornrner lektor Aug. tsellinder'
äoa fgZS. Gårdens totalareal uppgår
till 9?1 har, därav ?67,5 odlad jord'

iijräldr:ar: för den nya befolkningen i
;r-ten. Erreilcrtid restes på den plats i

i i1ården Ki,rtteskaila. där pestens of- 
|

",,,1 i.rl...," joi:dacle, ett träkors, vilket i 
I

fi-irnyaci tipplaga ännu står kvar' Det 
i

r;u'.,aurncle }<orset uppsattes 1B?0 och i

.it--ss föregångare 181i.. Det står docki
ej allcleli:s på sin ursplungiiga plats, 

i

En annan bekant gard i Kinneve är
Hassla, som förr var länsrnansboställe
för l-eåb-v tingslags distrikt' tsostäliet

är nu indraget och det garnla länsmans-

sigiliet, :ciin brukadesi här, har hamrraf
på }"aiköpirrgs museum. Loftsgården
har varit löjtnantsboställe vid Skara-
borgs regernente och Sörby är en gam-

rnal gästgivaregård.

f"{tt



krsntilr$- & l[ sn rs ntl ktion,
Genom of ienllig'aul<tion, som förrättas å stället torsdagen den rl niista n.rars

hl. tt, låter hemmausägaren Sven Andersson i

KI,OCKAREGÅRDEN, KINNARP'
i anlerining av gårdens bortarrendering och trpph<irantlet nied jordbrlket försälja

all siri lttre löst'gcridrrm, varav nämnes:

KltnATUlf : 8 hästar, därav z vallacker 5 ;"tr, I dito -1 år, i dito 3

i.ektor,l. Llti!i'n<lt'i', li ö:tur!,s sktt.parc.

Det garnla prä.stbolet om 1 mti biir I

väI också i detta sanrmeinhang nämnas.
FIär ha pastoratets k3.'rk<.rherdar sedan i
iångiiga tider bott. Det kunde var:a
en hei del intressanta saker att nämna
om kyrkoirerdarna, rnen av utrymmes-'
skäl måste vi fatta oss helr kort. $Terr !
Olof i Sörby hette clen förste kände; '
han levde år 1"406 ocfi har vittnat om
biskop Brynolfs underverk. Tydligen'
har han bott i Sörby. Ett par gånger
har cLet hänt att kyrkoherdarna i Kin='
ineve gift sig med företrädarens änka'
loch på så sätt "konserverat" prästhu-
lset. Så gjorde Sveno Nicoiai, som varf
lkyrkc.'hercle i slutet av 1500-taiet. *

jVästorpius, som levde under senare
ihälften av l-600-talet blev av höga ve-'
jderbörande uttryckligen ålagd, att gif-
ita sig med företrädarens änka" Även'
jhan var emeliertid då änkling, så den
;gången passacle de.:t ju l:r'a. Eljest kun-
lrle dct irrtr'äffa, al,t prr'ästerr var en rlng
lman och änharr crr garn:rial gumma, och
clå blev jrr palr:t så r,l.t siiSa omaka. 

I

Theodor "ilhorrraiiriet", som tilil,räclrle
1681, s;'nes i:,a varit err lltmäI'kt k5'rko-
herde, trr h;ln uppiacle r:5,a räkenskaps-
och protr.rliclls.böcker. b5'.ggde lrpi)
prä:itgårclcn uch repa^ielade kyrkol'nll

då han var husptedil{ant hos förnänea i

För att från 1600-talets prästerskap!

lSöra ett .språng mot nutiden må närn-!

vqv

Sdmn ff{rom#ssrs- & tösör @ffiwilstfr,*w
å ST. Fln$NAfråPu Kinneveds s:no Skaraborgs län"

lftialogcl t]cn B ntars rneil början hl. 9,3tt 1rrr.., konrmer i anledning av cgcll-
tlr,ilr:rts fiii':liijrrirtg. fl,ett(rtlt oifentlig au1'tion sorn f örrättas ä XI önarf .; egertdom,

g htit. lrti:,t l,utltöp;,t,1 och j knt. t'r. 5'luturlt,r jztgst., att för'säijas herla det 1'ttl'e
väivår'tl;rtic invcutarict bcslrictrtlc av :

1 l,\STi\R : r I st. tr;tga l'rinta arbctshästar, därat flera dräletiga ston',

(n[i,1ra nted nitnqa qanerctionr'.) ,6o st. t'utgl'tdstar.

iiöTliltEATLiIi: 3 st. tjL;lar, /: st. ltöqtrtjöllzantlc hor ('unga),7 st. bet'

hz.,ii1rtr, 3I st. cbet. hzr,rlrtr, z y sl. hzn4hulaar, t8 st. t.iurlealt'ur, samtliga av 1åg-

landsras, en del stamboksför'ria eller där'till berättigade.

I)ÖDA ll,r\/n)iTARIi.-It: ,1 f ots llw*tells tröshverh (självmatanrle och

1r,,ir:irr,carr(lc'1 mer! arlnfläht,l;tlrnf!äbt m. rör,2 st. n.',:a"Jluttktells" traktorer tncd

ltotlar och ltorr.tur, r st. /-f ot.; " i)eerin.t.ts" siiil'"-lti.vtdore, z slåIterinaskiner, j hä.rt-

rii[:;or,: sliii,riii-.tt;r, ritrct--,iiltttr, 3-tons vält, ploqar, haraar, bethacha.6 st. bol.ster'

7,i,, r,ir.. , it.;,1:'i 1',/ir. 'iiz,. lr;il.':a;., kz,ern, deci,tnal.aåg m. uihter, ILuckcl.;ezterh nt.

;:t i.t'. t si. ,a(i-ltlii/ ,"'sca-notor, t ,st. /11 lthr. d:o' di,a. me.i erii'nacntarier,
,',':i./iri:1'..,:;uirli.r- och .rt:;herizterhtl'i7,7 par-selar ttt. ttt'.' nx. nL.

" ,tLlrttiul stolur aci; iörn'bord li)r ttlerestaitrant-
'' 'r i ilJp, i'r'i:rttarier så goit sonl 1l\'21.

i '' ."."1 t:iriil'u.; h!. r s.,r. St,rvering :,rnrtrcltlas.

llt::rrriit av3ii ir';'rrr 1'-alliii1,;n,:s (-.enlr.al ltl.9".io o,.lh tz.3o.
{.,,:i11;:L:rrl;,i vcdr:rlriiitig:,r l<iiparc elh:i1la,"t:x ntånatlers hctalnittgsanstårtd.

{')lr;i1r'1:r sk9la skriftiigcn sii'rl<:,r sin vetitrrh;iftighc:t. Äganclclrittcn till fiirsålda
vu.lr iiilbrlu"rllcs till clc.s,.; ilc-.amnra blivit till fr.rllo li(ltttaitt bctalda. ör'riga vill-
l.o;- vill arrlitionst.iil frillet.

r o. 1l ( )\'li \'l-'l-SN()'f r\llil:-).'
Aå,å}F;-T{T { TNCIUS TTASTTGHETSBYRÅ,

\r, 'llalr-ritgaiait r3, (lött:irorg. 'felcfon 
;ioi-1'a

$tu r

f 
saint införde i fler:a avseenclen disci-;

r[piin och god. orcining. fr{en i yngre år.i

vallackcr- z är, t iringstföl och I stoföl mcd generationer- 
-

zr kar: cliirav ld i kalvstäiining, 3 betäckta kvigeir, 8 kvigor, z Etörre tjurar
och r tjurkalv, I sugga mecl rr grisär,-r betäckt sugga' z grisar, 6 mån' gamla'

oclr hiirrs.

I,,IASi{Il,itrR OCH JORDBRIJKSITEDSKAP : r självrensancle triiskverk,
r;igstgl, griipkvarn, ny halmfläkt, z elektriska motorer, en å ro oclr etl å z häst-

krifte,j, iiutpu, Ystatlirackelseverk, nästan ny självbindate, 2 slåttermaskiner, 2

hästriifsor, .slipriifsa, r:ambriclgevält, kultivator, racisåningsmaskin sarnt iivr:iga i
orten brukliga jorrlbruksreclskJp, vagnar och slädar, lastvagn, Tidaholmskärra,

åksliirlar, scLr"mecl tilltiehör och handredskap m. lx" :,)* ej specificeras.

Av 6ig kän<le och säkre inropare erhålla tre rnånaders kreclit, andra f:i be-

tala lc6ntani innan varan får avhämtas. Äganderätten till inropad vara förbehål-

r.Sv

nas, att Kinneve berörs av järnvägs- j

linjen lFalkijping--Fialmstad, som in- i
om sockengränsen har två stationer,l
Kinnarp och Slutarp. tsåda d.essa sta-i
tioner' lia un<ier sin relativt korta tilt= i
varo visat s;ig vala ii.,':;kraftiga och j

framåtgå.ende sanrhällen. baiile på af- i

ier jag mig tills den blir tiilfullo betald"

Siutarp rlen z5 februari r937.
x T52 RAGNAR JOHANSOi\.

Iq3+

SIcwåådfreFfr,
tr,:nclertecknad kommer att den L5 mars tJppua siiriirlrlelirörese i

Hasslan Kinuarpo ooh rekomrnenderar rnig i alhnåinhetens lienågna l,tan-

ke" Gediget och förstl<lassigt arbete ucLovas.

ifärslivets och industrien:; clmråde. Af-i
färsmär'inen och indirsrtr.iidl;arna där- E

siädes ha lämnais tiliiälie att i vidstå-!
ende annr-'nsspalter sjä1.,':l oresentera l
sig ocrh sina varor. Rrlå clerr tidnings- |
läsande ailmänhetE:r1 i1u lloga stu<lena j

vacl rle ha ii'Lt förl';rrnrr;rl J
I i20 Franz Svedberg.



Så liiir sirg dct r.r1 uår St. 'l\llinarps
kcssor letitlcs trt i viistgiilavinteln fijr
att gå ovissa öden till mötes. Dct hel'r
Iciles fifur cl tlilia av rttrop;rle Hen-
lili Niisson. sour siår klubban rnot
liiippen, Åudlc mati i fö.-gr:unrlcn som
ser så liirpsugctr ut Il nye gåi-dsiiga-

rcn paiiion Carl l{;'uran.

A1+

på såCIrseårds

SÄSCNGiNS STORSTA

rö1. er-r ko och en dynggr.rlr. orll hin ]3i.',nin3 i alj är'a. så skr-rlle iet. no3

lrirrdr intc l;livit sada: Iart på ai:är'e:-r'a
::. l I:11 IOr nogl. Sa lilll OeI Yf :'a :O: - 

I

--r.ir. me. }i'kar. lran ".i ,t"'- ' ',.. |:,'i:,";;',l:;;i;ä'j":""'jT$: :::*
att :Liltrötias i-:a.n clct lrli feno:.rienala lhx ipgslL,-rcla qått lania'ktioner.:a. iöt-
re:,-L1tat. Fakiiski är det Lit|o'ialels i bi, Det har konri-nii ne|a seilar ä'.'er

:::1i.:!tc1 s.Jm tiia!:rgcn a' arll;:tone. l i borldens p1ånbok' och der ko:rllnei-

H .. E a

K@ffiiff98

H" E e .
ffi$fisf&esH.strE#83

na. Kreaiurspiisena ha iranske sj'un-
kit på nå,got håi! men för hästar be-
ialas Cet ör'er lag n)er nu än unCer

'rikinn.säione:n i fiol.
Auktionssäsongen ja... " Att det

är'en är rekord i år i fråga om aptalet
auktioner beror dock hu,r'udsakJigast
på att arrendatcren:a våga ta risken
att flytta på sig, säger sakkunskapen

- mäkiarstaben. Och varje gång en

arrendaior dr-ar vidale blir det auk-
tion, ty det lönar sig bäst köpa nytt -
eller på företrädarens auktion. Ait
det inte är så ofia man flytfar iJ:i.t-
sverige som i tr{ellanwerige beror
emellertid på ati här är en arrende-
tid på minst 7 är - t. o. m. 20 är Pä
vissa prästgårdar och kronogårdar -

s:-:t l.irr.fer- pa.

D:,,:,,r ltl,r' :,-: ,r'i:..;, i.:-r:t : :;cl:-r ,,:i!rlt:it.ar:ci.r r-,ä l:.::1.-,.. .rr - s:ac.c-:-. :

::..'c-r' :..11a Sver:ges aukt!onsgår'ci:r ör'er'Imrrga fa11. Det .,-ar :r*.e lå::ge :ecai

s:rs lir'ligt ned gårla.r f. n.. ":.jar i',i-
,,ri,rpräcl:Ls a:t l"::.::talet ka:: bI :r:t:' ry

G*d

I VÄSTSVERIGE,
1 _ han är' i falten fi;r Alberi Rirrgius

.i'e:r cn r'-;.classs:c,r;sL:: r..,,11" I i,;l;:i'i-lir':;, ?1:;;:i-".1,',,."i;],?l
bli bet on han för'söl;te följa .red en lS'er.ige 'art 

år - och därför beta.lres

dulkdriven ar.rl:tionsntlopare på en lciet ock:å så goCa pr'.:er i rr-tand.på\rä!t-

Iantir.rliLion. Det är ctt t l ke sr:l ingcn l svcl'iges siörsta ai-L-krion denna -'äsong'

' ,- .-r^ *^.. :,,' I D.'n ä3de l um pa egcndonte:t Stot a
Åa]] b1r sKol?.ct tIll. oet Ioos man rlll. | - "
Det gä1ter att känaa .',,, ,,rr."n"r: l,#:;ål:;:'*- H*'L,,ä, ;:'l
rnare och ta dem på det r'ä1ta sättet. linre mindre ån 232 djur. väntade på

Psvkolog, hr-rmolist. srsåJcspel:.: e, en l n5 a ägale. -{uktio:en berodde pä art

alClig sinancle svacia. en iordönsröst i 
eeendomen såIts av patron N1'belg'

r -^- -1-^ll å+-*dB iill "in 1räll:r-mÄcierp-
sorrr kan \rara i gång 12 timma.r i I 

t:* skall återgå till sin källar-mästale-

I garnrng i Göteborg. till en danskfddd
str'äck- och en fackkännedonr otn allt i ], .

I storjordbrukale Car'l NY:nan.
r-ad till lantbruk hörer - se där'någla
a,,' Ioldringarna" Det sistnämnda är I Arrendatorerna flytta
:n!L' dct otiktigaste. Utr'.palerr skall I livligare numera.
geta vad han sl<all stalta mecl både I Utroparen.s verkliga kons:rår-s'le-

re till lenigårdar. fasr de utbjödos för
spottst) vral'. unicr det aii priserna nu
ål-:t upp betl'dligt ör'er förkrigsnivån.

Ertelsom det vet'it daliS höskörd i

icl är d:t mån1: lantbrukare som
vii;a red,r:era sina djurbesätlningar"
,.l.,err lili'äi är !:öoiu;ten så-si'cr, att
Cetta inte invelkat nd.pr'ärr på priser-

,,':..\. i-{r:.r';l-: l,iLsors st:iintna : -.r.1g3.r J d.t ltirgär'es enno::.e:adei e:ie: ::J?a-



ffiffiA f{# G,Affi fffi'q 350 fiR.
under det pelioderna ofta äro iretl.d-
lig: koliale - )Iellansver.ige.

Auktionernas nöjesliv har
f örsvunnit.
Så där' ser det alltså ut bakom

kulisselna i denna bransch. Den dr
så r'ationaliserad sonr det anstar vår
1:rosaiska Lid. Utloparens hara:ger är
der er:da:nu:rrande inslaget i en mo-
dern lantauktion. n-ten eftersom de
son-r -cagt alhjämt har den största be-
ti'delse för;öplusten ii,nns det rngen
aniedning at: gå lrån d'en seden. f{en
allt det andra nöjsamma som hörde
till en ganrrnal hederlig auktion på
landet och sonr gjorde den till en
..-annskl'ldrg folkfest till r'ilken sju
sockral str'öl:rmade, det har. försvun-
:.r:;. Der ii::rs ör.cr hui ud inre .::ågon
eiiledni:; iul'de enbar-r nyiixra ari
Korrrma lärg:-e, t5- ciet iörekommer
.,'::r'ken dans. sprit. slagsrnål eller an-
nat nöje-rli'.'. Tr-al:teringe:-r skötei en
ra::l: iCi . - ;i,'ce ucr ef t !:af f e:Chapp
Jnr. ocr alla rit.zi hc,m så iort aul:lio-
r,tl är slu:.

Sperula.:,ie::: på lriöllarp ,,.o:o ,100

-;u{-t .ä:.'.:..'1?. i:.å:.:ar ocir qd.rran
so::: i:'n::. : :.la r c<h cr-:-s-.a:_ crr der

Krem&&#ffig* &
L€ås€åtr#ffiuktsmm

ffixrskes

ffiwffiffi,ffi&ffi.
'l;'rimn,, vlilsorteracl rr:la,tpotiatis kö'

pcs i Slut,rrrJl rtilstlr tolstnag, sa,nit på
Itarrt,ene nastlirrj niistu, f:nedag kl.. g-
4 e. ml"

3579
"S. A" Nå$ssona,

T'cI. Slretarp {i.

-Wffi äpÅ,ru S ffi
i KTNNARP

liirclir,gerr deu 27 felrr. lcl. B em.

tqq.
&eöpe

r"ienont c;lierrilig aulttion, som ftirrät-
tas j'L striiiet. liirdagen dor {i rr;ista rnars
kl. i 3. l:iter' ()tto (iir.stafssori r

n-iillagårelena, ä.,agerstorpu
Kiruxearpu

med anlc<lninil av gårriens försiiljning
ocir upphörarrde meci jor<lbruk, försälja
all sin _r'ttre löscgenilorrr, varav rrärnncs:

Kltl',AI'UR: r vallack Z år, r -sto 2
iLr, B kor i olil<a kalvställning, 4 l<vigor,
rl:irav r betäckt. 2 st. 4 mån. grisar.

J(-)Rl)P,IlLrIiSRI..l)Si(Ai) : Sl:irter-
mu.sltirr, hristr;ilsa. plogar, ltroltar, har-
var, rcxr pinrraharv, vagnar och slädar,
lastvagl, .sl'rinila, harpa och lrackelse-
verk, rlecirnalviig, selar nred lillbehör och
divcrse handlr:dska1) ffl. nl. sonr ei speci-
iiceras. l)jrrrcn kan iir stå ltvar iiti tl*n
I+ niars"

Av mig. käncle och säki-e inropare er-
hill;r trrr nrår:;r.ilcrs I'rcriit, anrlra få bt:t:l-
l:r liorrtant. iigarrricriirittr tilj irrrorxrrl
vlr.:r tirrh,'lr;'ri1t,r .i:rg rLiig tills rlt:Li blir rili
ililir; l,t,'tllrl.

.'.j11;irl, ,lt rt jr ir'lrt'triit: lrt.1;.

l(a y1 ;r nr J oltnu.to rt..

t
ä

tt
I
!

i) ii';" : "tiit,!rt,!,,!t,!, I ii{



r- 7c//r /? 3{ iigonmärke den gamla satsen: "Vi lära
ir.:1.;e fcir skoian trtan för livet". I{an
för'stod att lägga sin unclervisning så, att
den påiverliacl'e elevernas både intellel<r
och rnolal. Siälv besiälad av eir starl<
fosterlandsltärlel< begagnade han varje
osiil<t tiilfälle ätt odla or:h strirl<a denna
liärrsla hns sirra t'lcvcr. \'i11 {osterlänrl
sl,'n fester var ltan en glirna hijrd ocir

arrlitacl talale. l,rtan att åsidosätra nåqot
nr. slrolans ämneti var clet vissa. som han
siirsliilt irrtre"ierarle siq för. lltt av dcs-
s;r var skrivnirrq och liven tet'lining. "tv

SkoirnösfruH"e t deru

gffimHm ffiffiCm *ädem,

För derrna tidning av A. &-{.

Blan<l llirarc i vlira bvgder, viilta ge-

nom sitt oför-trutna arbete i sin sli<.,1a och I
f ijr e tt målmerlvcte'i, oegetlnt'ttigt arl.reti: 

fi

f ör sanrmanslutniug blarttl orterrs lärare !

fiir <111'ftantle :rv generls:Irnrriir angelä- 
fi

gtuheter, intager fijrre f rlll;siiolliraren $

<-,ch organistcrr i 1(irrnevecl, -[rlhatt i)ctter
Kjcllen, en langpiats. llan iödrles der
zz aysrrT i8.52 i hinnevcrl, c1t'n för-samling,
rl:ir han l<onr att rrtiöra sitt livsvcrk på

c1t sät't, som satt rijrrpa spiir hos tltrt
släl<te, solrl hadc förmånen att un(ler
lrans insilitsfulia och måimetlvctna led-

ning inhämta grnnderna i de ktlnskal-'er
och- fär<iigherer ,vilka äro nötlvlintliga
för att <1anas till gocia meclbot'gare mctl

vilja och för'nriiga att giila sin iusats tör
hcmbygd och iosterlancl.

Dct Kjellönslia fijrälrlrahetttttlet var
fattigt. fidigt ficL han själv hjiilp till
att tjäna sitt bröt1 som valipojke p:l .en
hcrnmet nlirbelägcn gårr1. Dc:t irar be-

riittats mig, att han iijl ir'rt fir iite cim-

vrixling, sjöng för sin hjord, "så att det

ekarie i backarna". Kanske han clå ut-
vcciriade den sånggåva, jag en gång hö1-

cle en soclienbto betl'gsätta: "Vån Kjeil6n
Itan sionga firstäm1"' F-ör att ge horronr

möjlighct att i Ir'arntitlerr "b]i sirt cgcrr"

tilllrringa dagarna i prästgårtleu och er-
höll dh rurdervisning lillsammans med

kvrkoherdens egira söner. Efter någon

satie iadern honom i skonrakareliita, men

arirctet viti skostoien tiiltalade honom ej'
Iteclan tirligt röjde sig hos hr:nom -lusten
till låsning. Vi<1 sin spinnrocli hatle mo-

dern iäri hotrom bokstävema och att

sammanfoqa dessa till orcl' Någon ortl-
narl skolgång blev det knappast, t;r. f61-

tiänanclei av clagligt bröd måste bli hu-

vudsal<. Untler-vallgången blev det god

tirl till stavnirrg oclt läsning i de enda ti11-

gängliga böcircrna : katekcs och psalm-

bok.' Vad harr inhämtat i dcssa fick lran

tillfälle att visa vid ett husförhör' Då-

. varande kyrliohertlen, Venners'ren, frå-

I gade tler liilc gosscn, om han kun<le.nå-
' rtot i l<atekeserr. "T)en l;an la.q I rall

I iarrrr tiii pärm. lt1'rl<oherricrr f:"Lr fråg:r"'
I i.u* toutåt. llxamen utföll så, att 1i1'r-
- 

lioherclcn från den tlagen böriatle intrcs-
' 

sera sig för dcn vctgirige gossell' l-tan

1ånade honom böcker, gav horrorrt läxor
och anvisnitrgal hur och vad harr skirlle

1äsa. $[ 'åi<aäe han trt för err ol,r'clts-
'i\iiiiiier"ö'- han .briit siti enrt ben -- och

dct sås ut sotn sliulle tlndervisningen av-
l)rftas, då han ej kunde besöka sfn lärare
rnh välgijrare; n1en dir gicli denne i stäl-
let till hemmet. och unclervisningen frlrt-
sattes. lifter tillfrisknandet fick han



l,o{h..
rLnslrraJi p:r lolrsk()t(.lllrirrirrg oclr visar, 1,. 

,'"t z7 jurÅ sl<e'1tle irrr,liiisrrrirr{.;t,l..J.,åif 
"., 

K1.1li,t vitr scrlan l8rir. i clt lic)ilretf
;rtt ii :s rrn,lcr.visrring sro.l I):'r ,l,r lriig rriti. lKinne verls k1'rkogård. I sitt r alnrhjär- 

| r 
äi'tcrrsLaP iörer.rad rrrerl Augrr.ta Carl- 

J

Irr,ir liira'ras s,,n.,,r.,lnurlrrtrri'g 5r:ste K. ltade tal med ledning av ps. 4: 9.: "J_agi"*.d1. Äv. rie sju b;lrncn är-o.trc <ltiria. !

ci'n11- irr'rr.qcstortitl'r'rclsse,F:l11rtiiritrgs1irct'scllavs'llaggernl1gne(1
A. F., som irildarieu iS7j, tillhörile 5o,r li larie livrlioherrle lljcrl<anrltr om clor {Svensk fih4industri oc-h cn irruehar fä-J
sonl v. ordf. r8Bo,-9,i',r.1 sorn r.rrtli. Ibortgångnes 

mång:iriga, ofiirtrLrtna ocli rlcrnegårdr;4" '

rggo-rgr-1, <lir h:rn i.ftertrrirl,lcs av A. lgerligna arbcte i fiji-s.'rrnlingcrs tj:iust.
I{aljeniri-s." I)r.t.1.lle' ir;i' clessa år vi- l"Sina bästa och ml-ista iir;rfter h:rtie ilen

sa, lur- alla frågor blevo gmudligt tre- f bortgångne. ncdiagt i sirr li:i.ra s.ltoia, i vil- 
|sa, htlr alla lragof [)levo grurr(rrr8,r' Dc- l;'"'"b:;b'^".'^"":b" ""'':-:':'.""'"' : "" i

Ira'rlla.lc. l\l'ck,lt ,,ir:L 6iiil han sj:ilv jken lå,{ irrncslutcn t.tt .ht'lt .livs :rlbr,l,", 
{

föredrag över llehantllirlgerr av skoiansfrt=fJry'{'p16{-1a+het och *:'t 'rcl' 
-trr itiririS 

I

ämrrcu. i.ärarne i ,t*n fi,Ltt känrle sig lsviliarr,le Pliktkänsla",. sadc tal 111 a' 
I

icke siL iärrliga utan hacle bchov av t*"nil ll )cn rilia l.rirrmste|sliörrlcn i.rar titttl: (]i 
t

raterserfarenlretochr:icl'Sarrrmanhåll-inrilrncsgoclaocirtacksammaf.d.e[everi-
'in' och vänskap n'.ff,,rt'ilåtiu uo, i* nttrt vänner' Falköpingsl<retsen. "t11":f i 7/e la j6
hon.orrr en helig sal< c,.'lr rirtia fiiinrli,,nr iFenom 

sin ordf' å liretsens vagnar en

I krans nred tacl< f ör ett e.5-årigt gagnande
lV8åmne ev diger-rr(Jrr't'rlr !r! rr!rrx >di\ {il rr iii:t!'l iiitlll^(lltl li.12ne nred tac'l< för ett e5-årigt gagnande

aliti<i ibjitle ord och hiurrliing. "Liirererrl'l , .^ ,,rr.- .tr:- ^-{-,.--La,tc .itc cL.eri-iii:i:ill3l.':i3 ffll,i'llllli'\j,., ,i;llTil)l;;il; 
';'u;li;l' 

"{;;':y:i::'::il:,: c$ödecr åsäs"
;ä::ill',i:i'-Jliä: i.lli",),i,'1,,1::l'1, "l?ihlryt-.9'll*^ o::jll::l*::'.1^::i

inl<-öpå r:tt strjri'e till s[,rr rlr.l ,,r1I,i)r'ujt llivsarbete är utfört ! skolan- ])et 
^ 
rir

ur'1rr 'lrrrrLr "''' *'"""i..]':l'' ']:lj.'..''i :,i'-..:,:'Itiil ett 1'ngre släl<te, som länge med vörd-
orrl av hon;rnr. I lrnt
rijrancleticl ha, j,g ,,:;lli:: .;;i;,l;; .,i11[,':"*Xl*UUm,*:].f."'åf,lä:1"

Itlet vrirc irer.starrtle :1t' iiii'r'ä, i ;'lit sill !' ,.. , t:,^-.,-^^ ..r:1,^

;f:I,;j:'i::,1.i,'i,:JL,l,.' 
,:; 'i ,:,, 

,,1,, 
',i,1!;n"t""Xl"l;, 

J;ä:1i1Tl:1ffi.:[tl
I lsl'aelllcll, 1 .\'llli..ll ri,\(' i;t:1 r: I:.r{r,l 

lhan verkat. Nä;. kibckornas vernodSmiit_
lsvcit. Harrs ränsl':;!l) \:u' ,,:iri,bii1-. n:r';: llI I 1 t. ,' : ! tade toner i stilla jurriairorr bars ut över
l(lcli slitll,r' \'11;r l)it'i1 !i :';rLilr il,::l'i(ll. l_^..1^- l:i*-.,1-,l.- f"iriL.r merIshrtcrr:\:::- :)::1,' ...1"'i,,,'.i.' :':...'..';:,:1.:l 'jll::"1' Inejden, lämnade den talrika me'ighetcn
()vcrsrlTCl'1 ()cn lrir:rri ti],..-.-' ':l:':',-1"' ''. lgriftcgårclen: rict var pastoratssorg.
rnancle. liijr oss ],,tg;r-a ,,r."r. irirl rt;i'r tit l " . e - r ,e 1-^-^
förståc,irrle 'cl, r.ä.1.k;'i,;i ;;*;,;,:, ;;; I tgzt avtäcktes en minnesv:ird på lians

Ciamiel, rill uiir..n vi','l.t 
'i;.,'-,,.',,,. 

lgi"I T),en 1 :11 9 
t|j':t.]]:]9.:q:lii:

l;unde tilicl.:a rrpl;. lblocit'. Å ttll,titlul ll,l f:ll::,til]:l. lf skription mcrl K :s rtamnttlcl;nirrg i f ;rsci-
\ierr ziverr rrtrniirr sirt. sk,,l;t, r,clr -*;;r 

N ,.,.,ite jämte föclelse- och dörlst1atr-rm. Ned-
t<iir visarte han i'trcss,, ia. .i,lr.r" t;',f ifti'' l?#: ?::iä#:"tä,:jää;;-,'';j.
inorn rlessa ortcr, c1äi irclis;'i..h:rr:s 

"if 
j;, 

I leste v,lrcle,, r9zr. LJr rlet tal kyrkoher,
nelt förnr;iga :rlt ;rr1.'rL,:r ililirl 1n({()s 

' l,f;, f f;.rf.,,na".'lrijll virl avräckniirgerr vii-
brrrk. ,Selirelcllrrt: i \iiisltc r;c'h [:-r'iii.-inri,; {r.. ..r ..;',..^ r;i1:,.*.,1o ^,.rarl-ni.,r err,ir rlefDrtlK' '>eliretcrilre 1 \ rlsiit (ir'jr lil)Kln(1,, lja vi gör.a följan11e antecknitrg, eniir det
h<1s irretsavrlelnirrs. tlr,ii. i:ärrir:r hjir.a,is ll.;il,criigen vai ett sant uttryik fiir vad

j l.'r;rrrdsto,lstxrla{. rt.vi-',r'.r't'ir ,sii r:r{r:)r) | fiirsa,nl'inge,l klilrlc ot.h t;inkte ; .'( )rn
s!iar('l l'ail)_\'q(leils lr,-i-tlriISirliil:rlsl)i,l;r:{ l,1a*uu tiga, shrrla stelr;L,,na rrlPa". Stc-
och lialköpinfl.-q spartranli..rcvis,rr i.Å.-ll. 'nrrr,-.," tJl:r _* Iig'p1ens pJ,rlnider iaia
.Falltirpings 'i'itinirg i;rh-,\.-i]. I{:rr'1r,.r om cle r arllete snrii it;irpå nåd1agts. I{r,ms'frirvstrili:rlrrik s:lnrt o;-df. r;i:ir l<lrssiir r i Latalionrber t;,rla om trt, kär-1ek-och r:ilp-
Mönarlrs mossr-rtrlilinin.isiiireni;'a. .\.ll;L j stå.clelsehopp. Våra gamla tempel tailr
sina miinga uppclrag irrll3jortlc lriiir sii, i lorn fä6ernas sinnc fiir'ilet heliga, (leras

möjligt att i rr:irht'tert av sitr kiira sltoiiri I t;td* fiirsamiingen, men hans egentliga l :'" '"'" (rLrr (rlnr rurLx(!rr'<a1u rurr' t

1 ^r -- -r ..1 .,,---,.::+ lr:...^-r-^n^ :i* ,.rr;i*+ i "r--^r"- l)r,r iir; t)lofstorp. Grolanrizr si'tckcn, ianns iiverl

,att.it;L' årligerr,mv:Liilt' K-..vr,t'.c,rllarbc.te ochupp.fir:ingattuplifttavät-fl ffi,rffiffi--Si .' ,

lK1'al.inatr1r. l lll ...sil1 J),,l11r:,\ir !irt{rlilt'i jrliga gurlsi>onirr{ar. lilenar som tala ;irrr !

lvar hrrn rnorlcrat-liirtr.rl.. I ,ic ir;,rlit 1.,1, ,i,ir,ln iår..l^.,,u p;i våra liy.rk.går<lar 1lär $ Jirrligt cn sä11e'n v;rr rict crttla:rt crI In:tti

|rränsa<1cpartierrrltså.1|r;rrr,fll,1.;tlit,r;;,,|n"ui'.ii."'i.:'lrr1Ait.t.ät,t;uir'est|iA.xtt;.r.ps
|viikerrllantr.rtlt]esigi;lrlr;rl,rlilr]:ltt.i.it,:rj|u;.1tletrforncllir.artnssistavilorr-rm.n1..,,'hlrgsiärr.'borgerliga vänstern. .\tL ir;rn rliLri lt-llritt *akt;Sa spr:ik. Den hår<la granitcn ],ir1il;,, 

Xl"il""ll j"Il,i: {fc:ii;la på t:rr

rlrorr si(' r,r'iinrrl,. honolr riiulri, så r:ii, i, L' [15, kär]el<ens u.f,' tr.tru.;;.}. i;i;;; , 
tillfäl1ig bcgrrrvnirrqsplais å g-årtlcrr irr:i-

mer som han i Jrartielna \r"rl{ crr i;tr:r i,,,r: liiin 
'i"r* 

l:lri""*",. xi"ll,,n u,,,. ,.t, llcskailtr, varcf tcr t'ii triLkurs 1ll)l)'1;iii('s

fosterlanrlet, vilLet han rii:,liide rneri var- liöä-iä;är''fär""..n rrrr'ruit;.i'rr.i, [,itt minuc av r]e härlarrgångrra. l]ii rictta

lmaste 
iivertvgelse. l;;;;;_;ö'lar"råsar;iö; ,i;;;; i5r- 1[k,,'s 

ruttnade neil, crs:ittes"riet nctl e1t

|r.e,',llarrtrlcxnerr,.,,.,l.vrrl.crr!cihe,,,],u,',tliig.oåt",titit,."!t;i.ä?';.i;|ittt;ui1li,',:'.''1äj:]oJHriJi.#,tii''ii,.:
I'p.*ll"in.:' o9h, arbr:1e l;rer'<1et hrllri'1,*l:*. l:"::ll::l'11:"1*:tili,-::li]1i,.' r87o ocn rress röreg:insa,.e rrsr:. r

lIrKUp:1ljLL5L{)l]cl'lli-.5iiji(i(l1lrrl,iJ.I1/jt|,,n:"j.,"'.'',1j':.:'].
jorclomriitle, soni har firr'','anrllltrl,: t.ill ('t i lockså orn Kjellön sorn 1ärare derlna värrl lj.u f,a.o männisli.r blev. serlan sl.rmfi)f-
mönsterbruk och rl;ir hau rcriile sig ttt lframför ;rllt talar' " Jlans urrgtlornJrga ll;tAr' till helr ()rlnrns bt:i.,ll<ninr,. rill;ig-
trevligt årcrer<r'msrre"', 

'ii:,,';;'j:'l'lnl; 
lo.r, rivliga ryn,'. g1o,.åä';, '1:,r"';;ä il39:ll::11^hcla 

ortcns ht:i.lkning' tilliig-

hissades flaggan p,i trnir'.ti,,g i rtli^'1 [,,,,r1.. hans lerlnin! alrlrig blcv tråkii5r. I'A:fl"t]'-----*: * -.-*r:=ry---w
och i hemmet; rlen tr:ignr: arbctarcn hzr-, lKär1el<s{ulit behandlatlc han sira liirjtt;r- l-
de lagt sitt 1rörta hurud till vila. I)etl Igar men rrtrrn pjosk, samt fijljrle.l,utht:rs
rådde sorg och försttimring i tk:n för- j Iuridcn,isningsmctocl att l:it:r "iipp]ct ligga
samling och den b.vg,1, där så rrrirnga s1.,ir lbre<lr'id risct'1. .Bartr(:tt 1<äritlc alt.hztri
av hans arbcte buro vitine om hans iri- j flville tiem vlil och {tjrstt:r1o det ef:ttrrå1

satser. i | än bättrc,. Det är f orrrit lärjungar sonr

! av tacksanrl.ret och liärlck rest vår'den
Stelnen vill fiir l<omnrarrrie sirilitctr lala
orn Kjcili'ns fii;tjänstftrll;r oclt nitisli;r
lärarg;inring, i viilien han irrsallc hcla sin
hraft, När alla hans mirrrg;r lirjungars
mnn är tvst. talar stenen..
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"Sfi u#m#fr* ff KHHTffiffi $"p mms#ffi ["

[ ...I(inneve konrmun ]1" r*:t?..*ed två 
[ f år hnr fabriken tilibvggts och för_

i iärnvägsstationer, \r-d" .belägna.. vjd 
I sett; mccr e n mo<{c'rn torkinrättning {ör

i**t F.:"- iSclcnen 
iöpande järr-"r'iigen ll,ri.k"t. Detta ångrorkas {örst ochtar-

if {ri'i{gqinF.--rf.alrnsred- eller.såsofir cen'i på torkas det på vanligt sätt i ett rum,
i::Ttt..on,"":.,u"i'tu-:u""t""r!1litl'öpp- jcler r"ärmen uppgår till c:a ?0 grader'
finad 

för tra-fik den 21 dec. ].906" Ino" att fi,amsålra hålrbara äi;bl",
I Stiga vi av tåget i Slutali: i dessa {fordras nämiigen torrt virke och så-

I dagar, så skola vi finna, att ]iing den- lc{ant som varken sprieker eller slår
I na station samlat sig en ganska akt- [sig. För att und'rika sistnämnda even-
Iningsvärc{ bebyggelse. Träffa vi nå- $tualitet sågas allt "blindvirke", d. v. s.
igon äldre invånare i samhället. så kan fdet scrn skall r.rtgöra stornme för fa-
rdenne.be-rätta att_siutarp före skiftet, ineringen, i_ribbor.- 

?.3 
**. på varje

son'r skedcle på 1860-talJt, oo" en by, ikant - r'i1ka secian iirnn-..as ihop tiil
innefattand.e hernmanen ödegår.den, {större ytor. Så fölicr iiineringen, sorn
T-edsgården, l!{arbogården och Sigea- lutföres i två hrger. d. v. s. et'1. tjr:ckar-e
gården. Vid skiftet blcvo ciessa ngr- fiunderst oc-h dåirpå ett l.unnare över:,
dar utflyttacle, så att endast Backgår- ivriket läg-ges åi niot::etr }iåil root det
clen samt yissa delar av Ledsgårä.r., iföma. ilet blir s. k. kontrafanering.
och ödegården nu ligga kvar på sina [Tili fan6r an.rändes såväl svenska som
ursprungliga platser. Ett nytt sam- [utländska träslag.
hälle har emellertid på de senaste B0 [ F"abriken tiljverkar uteslutande fi-åren ,växt upp på det gan:las grund lnare niibler cch därav småbord i ettoch clet rnesta C"ä å i -

Eackgårdenochenr:l""åffi 
=äfi h"tf l:i:t.f""oit,T;0."åtä,r,TL#ff 1"u^l;Är trBBT fanns det inte rner ä.r u.t låurrr" mociell fr". frfrriL""';ii;"rk;;

handelsbod i trakten. Det. var "Lis- fomkr. 5,000 st. Iiär göres också en s.kes", beståe'rce av en gubbe 
-och- -en lt . byggma'oel i tr,å delar med ett fler-gu-mTa sorn, slagit ihop sina bopålat {tul -lro*bir:atioiisrnöjlieheter. 

EliestBulrurrd rurrr sraå4rr lrop srna Doparal tål lsombir:atioiisrnöilisholer Fll iest
och drev en titen affär med.-vissa nöd- ;å" .p..i"ii;.i;;'k;;;;r;;i;;j;e=*il1;;.
vändigLetsvaror, såsom kaffe, socket, lVid vårt besak i fabriken hafle man iiv,.:r-rtur8-J:eLsvarore sascn KarXc, socl{er, iVid vårt besök i fabriken hade man isill' salt"oc-h s1u1' Sedan öppnades en ir-e:.'ket cn finfin rnöbcl i i.enässansstil.
\nd;ls\gd på Lunnagärdet"och iä"- iFabriken lrar h;.ft rrtstäilnins pöpå ytterligare en på Flögebacke. Den lfjv,,:rsl<:] r-räss."tr i Gii{c,}rrrr^g ni t pnr'lförste speeezihandlaren i Slutarp v:r iri;,*u''.c:ii harr där:i,itl erliåilit vlckra
i*lb:f Eriksson.. En^^fröken, fuTaria iLrr,år-c av gcitcirolE-slr.essen. I\,Tiibrer:-
,!'to"de1, - 

köpte _ är_ L905 en tornt på f ,,,u 1e,.,,:reiås till irLcr.fö:.s:iiii'r:c ii.,,r,:,:{ ruus', r\upLe ilr "Lvuo en lomt 
"pa lna le,rr:r ei'äs till åLcr'fö:'s:iiijlirc ii.,,t,:,:

Ledsgården och byggde ett hus där '1,,u;* l;:ndct.
sarnt satte upp med handel. Det är I Er, f;ri.,ril< Iiir. 1iii,.,e.r:l."irinq r:r,, hrr:...ir-r-samma affär scm hr Evert Sand6n nu '
innehar" Den andra specerihandiaren rede finnes också i Slutarp. Det är

i orten är Erik Samuclsson. Få tal on: Karl Ruthmans snickerifabrik, sorl
affärer kan det vara på sin plats att också utför ett gott arbete. Slutligen
nämna a.tt Slutarp i höst också fått sin bör nämnas, att Slutarp också i en
egen charkuterihandlare, viiken srä]v snar framtid torde få den för alla nu-
tiilverkar alla sina chartuterivaror" tida samhällen obligatoriska trikåfab-

i Slutntp artar sig emeliertid ailtmer riken"

;till att bli ett industrisamhälle. Den I Slutarp finnes också en hel del yr-
lförsta indultlin,.som startades på plat- kesmän i olika branscher, så att sarn-
[sen, var v'j] Oskar Sanddns likkist- häliet i detta hänseende kan anses va-
ifa.brik. Fallriken ägcs nt:mt-.:a av hrr: ra väl lottat. Så idkar hr Artur Eil-
jsand6rr, Dp.]ristr:and och Karlön. FIär- sti.'öm här skrädderirörelse, hr Evert
itillverkas bcltåt 6.000 likkistor orn Ahlqvist måleri. hr Gert Johansson
lål'et och fabriken sysselsätter c:a 20 plåtslageri och hr Knut Strengberg
irnan. smide. Endast skomakare saknas.

En betydande industri är också A.-8. Bilstationer finnes för både person-

slutarps- uotålirrar"tri. Fabriken och lastbilstrafik'

startades 1g2g av hr Levinsson, infödd ITiir som ann.rstädes l:ar det priva*

Kinnebo 
-;llk;; -äft"" 

ett års verk- ta mejeriet fåtl strvka på foten för

ymhej't'i 
- 

å;panjon antos Gunnar läi";;TJj;ä:i,,, I:*lå'Si:Xä:tir:jGustafsson, bördig från Floby. Är ia-i^+ ,. qr,"+^_^ :i
1.935 utvidgades fafiriken och ombilcla- J:i:rbL r 'rruLarp ar nämligen så gott

des sa*tiJigi irl-r"r"s. 
_ 
Rörersen sys- ;:ä f""iF,J ;?r*:ä"of"ofta 

a'delsme-

selsatte till en början endast 4 å 5 man,
men nu uppgår anbalet till 1?. Även

I Cren lmpon€rande bygg,na(', som
innesluter Slutarps elektriska kvarn
snurra dock stenarna fortfarande. Då
denrra kvarn år 1910 aölades erford-
rades det till grunden mycket sten och
vid anskaffandet av sådan upptäckte
man - enligt vad det berättades -ortens märkligaste forngrav. Det låg
ctt stort stenröse på Ledsgårdens ägor
och man fick löfte att ta detta tili fyll-
nad. Under arbetet ryred att plocka
bort ster:en upptäekte man emelllertid
snart att under röset, som antagligen
uppicastats under järnåldern, fanns en
stenåldersgrav" Då denna sedermera
undersöktes av antikvarien S. Lind-
qvist befanns det att den inneslöt res-
ter av ett 30-tal lik, som där blivit jor-
dade. Man hittade också några bärn-
stenspärlor. I gravens takhäll funnos
skålformiga fördjupningar, vilket an-
tyder att den varit nyttjad till eiffer-
sten av forntidens Slutarpsbor, Gra-
ven anses vara uppförd i slutet av
Cösticlcn och torc{e sålun<la vara den
iildsta nu känCa gravbyggnaden i Väs-
tergötland"

För att återgå till den nyss om-
nämnda k';errnen, så drevs den tiil en
bö:jan rned s. k. suggasverk, vilket
sedan uibyttes mot elektrisk kraft.
Kvarnen innehas av ett .bolag, 

bestå-
ende av hrr Ragnar Johanson, Viktor
Fettersson och mjölnaren Oskar Jo-
nansson.

E:r srnåskola, där fröken trngegärd
Andersson är lärarinna, är förlagd tiil
samhäilet. Tomten. på vilken små-
skolan är belägen, skänktes på sin tid
av lektor Bellinder. Mönarp, som ge-
nom byte kommit i besittning av en
åker här.

Slutarp har i sommar fått ett fri-
luftsbad, sor-n anordnats av platsens
samhällsförening i en förbiflytande
kanal. Badet aniitades flitiet under
den varma ål'stiden av både ortsbor
och andra.

Så lärnna vi Slutarp. Kinnarp nästa,
ropar konduktören. .Avståndet rnellan
cle två stationerna är endast 2 krn.
Ä','en Kinnarps stationssamhälie är
statt i utveckling, fast att det ej kan
tävla rned storebror Slutarp. Det har
ej heller så gamla anor, ty det har upp-
komrnit i samband rnecl Västra Cen-
tralbanan. Jorden, varpå samhället är
byggt, har tillhört förra länsmansbo- i

stället F{assla. A.-8. Torvindustri på
Karbo mosse har sin avlastningsplats
på Kinnarp och har anorclnat en lin-
bana hit. En klockfodraisfabrik, som
sysselsätter 7 ä 8 man, finnes. Fabri-
ken brai.:n i våras ned till grunden,
rnen ur dess aska har rest sig en stör-
le och tidseniigare byggnad" Urverks-
fabrikörerna skicka hit sina urverk
och fab::iken gör fodralen och inmon-
terar verken.

Bröderna Andersson ha på Kinnarp
en mel<anisk verkstad, där bilar, cyk-
lar rn. nr. Lepareras.

.i:leträf{ande affärsvei'ksamheten så
{'iiincs i Kinnarp tre diversehancllare
:.iirrf bageri och kaf6, vilket jtr alltid
iir en gocl lti-iljan,

,qn
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Riksdagsman Gustav iEXatrlagårdi

h{cra "tidseulig" råinta för
lån till jordbrukare.

Frågan om att i:evara vårt folk vid
jordbruket är ett av vårt lands svåras-
te och betydelsefuilaste problem. Frå-
gan hur man skaLl på en gång befräm-
ja industriens och stadsnäringarnas ut-
veekling och motverka att landsbygds-
folket drages till industrien och stä-
derna, iörefaller" mången tämligen
olösiig. Även de bekvämare levnads-
förhåilandena sanrt tillgången till nö-
jeslivet i städer och samhällen spelar
härvid en ro11, sorn icke bör,förbises.
Den längre arbetstiden och svårighe-
terna i fråga om ordnad iedighet inom
jordbruket har även iänge framstått
såsom någonting, som befordrat flyk-
ten från jordbruket, särskilt bland de
unga. Det är heller knappast att {ör-
våna sig över att arbetskraften dragits
från jordbruket till städerna och till
industrien. Särskilt den tullskyddade
hemmarnarknadsindustrien har ku,hnat
bjuda förrnåner, som iångt överstiga
icke bara vad som jordbruket mäktat,

flera timmar tidigare på eftermidda-
g€h, medan arbetet inom jordbruket
fortsattes. Detta var siirskilt märk-
bart {ör en del år sedan men jord-
bruksnäringen har alltjämt att lida för
att rnan biev efter i fråga om en ound-
viklig utveckling.

Under senare år har visserligen den
maskinella utveckiingen och elektrifi-l
eringen med.fört, att det går lättare att:'
arbeta vid -iordbruket än förr, men'
ändå har nog inte på många håll in-',
tresset för jordbruksarbetet så ndmn-
värt ökat. Detia sammanhänger ju
även med att den rnoderna utveck-
lingen inom industrien medfört ännu
bekvämare förhållanden för dess ar-
betare. Detta förtjänar ihågkommas
när det på sina håli talas om önsk-
värdheten att genom förmånligare
skatteförhållanden, tull- och handels-
politil< ännu mera befordra industriens
utveckling.

Så ha vi tjänstemannagruppen "qom
blivit ailt ta,lrikare och som trots kan-
ske visst missnöje fått sin utkomst
tryggad jämte förmåuer såsom semes-
ter och pensioirer.

Visst är, atl. a1tra grr-lpper i srr:mhället
behöva t'atandra, rnen lika säkert är
att sanrirälict särskil'. bör stödja dc sva-
gare gruppei:na så att en rimlig balans
upprätthåtrles. Nu är det så, att den,
som arbetar inom jordbruket, tycker
sig ha det sämst och därför har {l;;k-
ten från jordbruket mer och mer
ökats.

Denna utveckling har bidragit til1
att även jordbrukarna skaffat sig ma-
skiner i större utsträckning oeh sökt
rationalisera driften. Höjningen av
produktpriserna, samtidigt som sjäiva
produktionen ökats, har även bidragit
till att underlätta tör jordbrukarna att

; bereda sitt a.rbetsfolk bättre arbets-
ivillkor.

€fl, som ju rePresenterar det stora

iordbruket, efter lagen^s anta.-
e a n d e ansett sig kunna gä meo Pa

ätt dessutom höja lönerna'

Det visar att man även -På 
det hål'

let är på det klara med, att något

*åutu eöias för att bevara arbetsfol-
f."f "ii 

jordbruket, och att det såle-

des enligt Lantarbetsgivare{örening.ens
mening inte räckte med den torDatt-
r:ine {öIr de anställda som lagens- anta-

n"oäu skuile medföra. Det torde un-
äut--tåd""a förhåltanderi vara svårt
;;t räs. att lagen gått för långt- Föl
att bevara möjligheten att över h-uvqo

iaset erhålla iäÅphg lejd arbetskraft'
fåi man söka På det sätt det är möj-
liet medverka tili sådana åtgärder' som

kinna öka trivseln hos jordbrukets
arbetsfolk. Väl vetande att lantar-
betstidsregleringen medför vissa svä-

,igh"t"t får joräbrukarna, som drabbaE

, un l"g".t, så måste man finna sig i att
Iraa;"ä 'åtgiirder vidtagas att jord-

ibruket kin erhålla kvalificerad ar"

l[uirr.t.tt, såvitt man menar ailvar med
lialet om att förekomma landsbygdens

? Joe träffade härorndagen en lant-
i"tk,*it"" och frågadc honom: "Vad
:tycher du om jordbruksarbetet nu"?I L V CI1CI- (l LL Ulrl Iu ( u

löch svaret kom helt spontant: "Jo, jag

iavfoikning.

mande arbetskraft utan sköta sina
jordbruk med {amiljemedlemlnarnas
"t:iato. Då det ju är det stora flertalet
iord^brukare, som ha föga eller ingen

irämmande arbetskraft, kan man ju
inte säga att dessa belastas på samma

sätt ui arbetstidslagstiftningen och

ökade arbetslöner. De ha fått de

tä;"-ilil;'ku;;;;"' gior& i årets
lremissdebatt, när han sade: "Jordbru-
åk"t. p.odukter synas av oiika sklil ej

[X"""ä annat än i mYcket begränsad
!utsträckning åsättas högre pris"'

@

I g.r. det skall gå att ordna det så'
latt husmöd.rarna och jordbrukalna
lsjälva skola få bättre arbetsvillkor, är

iåit a.to,n svårare problem, som ju sak-
lkunskapen fått g; sig i kast med'. Men
:här lieeer <iet dock något annorlunda
Itltt, tiä"sra arbeta dock at sig själva'

ia,rgat".ta" är, att det måste. o:cdnas

.a, ätt det lönar sig att äga och b-ruka
jorden. På den vägen kunna jordblu-
t"rn" och den egna ungdomen.bäst
bevaras åt näringen. De mindre jord-

, brukarna ha så till vida beretts bättre
larbetsförtjänst, som de ha föga främ-

Ot.O" produktpriserna, utan att det

"kan vara tal om. att det varlt som na-

lson särskild kompensation för de dy-
,irr" arbetskostnäderna. Men deras

ianförvanter, som arbeta hos andra
liordbrukare, ha fått det bättre' Om
rärbetet på en förbättrad lönsamhet

lfOr iordbruket genom en klok politik
, kan 

- 
fullföljas, kommer det att vara

iliu n.*". 'Man observerar emellertid
iett itåtande, sådant som högerns le-

utan även vad exportindustrien kun-
nat betala. I{är ha staten och de in-r
dustrivänliga riktningarna understun-
dom verkat rent tili skada för en sund
balans på arbetsrnarknaden. Ej heller
kan man mJ'cket förvåna sig över, att
arbetskraften dragits från jordbruket,
när genom lagstiftning industriens.,ar-
betare fått sin arbetstid regleradjgne-
dan joldbrukalna sjd-lva Iö. r*-'Ht"a
voro motståndare tili en relatiri'Tlk-.
stäliighet i fråga orn arbetsvillkor, iom
hunde motverka industriens lockelser.
.Iordbrukets arbetare sågo, huru inom
andra näringar folk slutade sitt arbete

har fått bra lön och kortåre"ärbetstid
och tycker det är bra uu:" Sålunda,
trots kritiken mot lantarbetstidsiagen,
ett exernpel på att den verkat i rikt-
ning så intresset för jordbruksarbetet
i det fallet ökats. Arbetstidens 1ag1i-

ga reglering förutsa,ttes ju i sin rnän'
åotve-rka ffukten från jordbruket och 

J

minska känslan av att jordbrukets ar- l
betande folk artretar under särnre{
vilikor. I

Anmärkningsvärt i fråga om jord- I

brukets möjlighet ait bära arbetstids- i
lagen är, att Lantarbetsgivareförening-

-->



. ,w0>-
I att bä{tre priser behövas viil dock
iväl varken han eller någon aman
liordbrukare bestrida. Det vore be-
iklasliet. om det icke skulle Iängre
lmöä -samma förståelse bland städer-
lnas och samhällenas folk. Genom för-
!6attrad organisation och sammanhåll-
lning böra vi jordbrukare själva söka
f,tlffOli. arbelet för bättre förhållan-$d"rr. Och qenom sammanhållning

:k,.n.r. vi äveri bli respekterade bland
iandra grupper.

Kfu-neveds ir:uktcrila-rciörening, N:r 28. Lördagen den 9 aglr
:cm bildades i höstas. iiade den 16 dennes

ä;:å;:TäTå:*:;*3*;"jJj;"1ä?'n?i Från ;,j];!gng
drog styreise- och rcvisir"rtsbeiäLlciserna, F .-r --- - ,- ! --
r.irka socikancies. s :,,"i"" ;- ii;;fts'Ofenlngafna.
sanunansättn!::g: ordf. Julius Karlsson, v.| '
ordi. Gilbert Karlgren, sekr. Birger l-und6n I
samt ilIartin Yiander cch Sigui:d Johansson. I
Reviscir-e' blevo Arvid Fioi'6n och John I slutarps sarnhällsförening

I Eo urr.t"n sak av betydelse äir eniigt
]min mening även att staten bör lämna
.sina lån ur fonder för stöd åt jordbru-
;l<ets olika grenar till en billigare. jag

;höll på att säga, mera tidsenlig ränta.
! Industrien oöhbyggradsverksamhe-

Karisterit med Gustaf Kjeil6n och Gustaf hade i torsdags årssammanträCe. Styrelsens
AnCerss<.rn sonr. ers. Beslutedes att inköpa och revisorernas berättelser föredrogos, och

en större s. k. T. T'.spru'ra föi: trädbesprut- kassören och styrelsen beviljades full och

ningcn. Trädskötaren, Valfrid Johansson, hcksam ansvarsfrihet för det gångna aret'
{itii i uppdrag ati inköpa erfordcrliga be- , Föreningens inkomster och utgifter hade un-
sprutningsr'åtskor och övrig aitiralj. Inträ-Ter året balanserat på kr. 1,230:?7. De i tur
desavgiften är 2 kronor och år'savgi{ten 1 att avgå varande styrelseledamöterna, handl.

iså höga räntor på pengarna, som jord-
ibrukarna få göra för lån ur statens
Ifonder, som skulle vara en hjälp. Det
]torde även vara nödvändigt för bere-
'dande av bättre förhå1landen, att sta-
ten i större utsträckning lämnar bi-
drag till stenröjning, till täckdikning

ioch dylikt. Det synes bli allt svårare
särskiit {ör de svarskötta jordbruken
att erhålla arbetskraft och de skulle
på det viset få lättare att använda ma-
ikin".. Anläggning av vattenledning-
ar och nödvändiga moderniseringar i

kunna även komma tili nytta i detta i

ten i städerna betala sannerligen inte'

de kommunikationer, post- och tele-
fonförbindelser krävas även för att det
skall kunna talas om likställighet mel-
lan land och stad.

, Detta är några synpunkter jag velat
framföra som bidrag i fråga om dis-
kussj.onen om vilka åtgärder som
kunna och böra vidtagas för att i nå-
gon mån söka förekomma'landsbyg-
åens avfolkning, och hoPPas att det
skall ktinna lyckas skapa ett sådant
jämviktsläge mellan staä och 1and, att
man bevarar landsbYgdens folk åt
jordbruket.

I Stockhoun* den 11 februari 1938.

Gustav Haltagard.

anordnal'

Vårfest
lördagen den 28 och söndagen

den ?9 mai. 1932

Iirona.

Slutarps missi*lrsföraning

1:öi1 den 12 dennes årsrnöte i Slutarps mis-
sionsirus. Mötet inleddes med en reJigiös be-
tr'aktelse av resesekreterare Th. Sienströrn,
IViullsjö, varefter ordf. stationsskrivåre D.
Oisson, Falköping, öppnadc sammånträdet
samt föredrog styrelse- och rerrisionsberät-

.i,telscrr:a, vilka godl<än.Jes. Tjll ord{örandc
efter hr Olsson, som. på grund av b::isiande

son scn €r's. Til1 ceri:uci vic]. 1,/iis'"ergötlands

rni:sionsiöienirrgs kon{ci'ens i Sköi'de utsågs
i::. [;;n Cu,talsron. Eesltrtacic-. aii. io:n bi-
c:;'r,1 i:il Aiji,'.ls;iirsiurc:r l'ilc.la 50 kr." och
tili V:,:tl 5e'.lrnr-is milsiorl:f -,r'c:iing likaledes
5c L.. .3-2/L l,$SF,-

Evert Sand6n och Olof Nilsson, omvaldes.
Till suppleant omvaldes Gustaf Johansson.

Som revisor. omvaldes J. W. Andersson,

Gärdhem, med J. A. Nilsson som suppleant.

Beslutades att i likhet med föregående år
anordna en större hembygdsfest under mid-
sorn:nardagarna, Föreningen hade förra året

beslutat att ingå till Styrelsen för Halmstad

-Nässjö Järnvägsaktiebolag med anhållan

o1"', upplåtelse av dess område norr om
järnvägsstaiionen i och för plantering av en

de1. träd. Då denna anhållan nu beviljats.

. tillsattes en kommitt6, som lick i uppdrag at1

ordna med planteringen. Sammanträdet dis-

i tid unCanbett sig återva1, valdes resekr. 'Ih.
lStensiröm, I'{u}isjö. Styrclse n fick i övrigt

'följande samm.ansättning: predikant Lind-
blom, tiliika föreståndare, staliui::-skrivale D.
Almqvist, Hovslätt, fabrihör Oskar Sand6.n,

l Slutarp, hrr Johän Petterss('n, Kinnarp, IIer-
4 berl Johansson och Oskal Laag, Slutarp.
j Styrclscrr ficj< i. r.rppdrag att l:esllita om
iverksamhetens be<lrivande.

I Titi junic:lcdrre ul:åg.rs prcctrii;ant Lind-
Ibiom samt Elin Gustafsson oeh Älice Johans-

;,,c.. Söndagsskollärirrc bluvo tlu Linclblom,
!Irrr Aljcc Johansson, ,i:u Lisa Laag och Her-

i bert Johansson. Att represertera fiireningen
vid Allian..missionens kon{errns i "Iönköping
utsuns iabriki,: -qandön ;*irC [Iclbclt Johans-

lsammanhang. Likaså synes flera vä-,
,gar och mera bidrag till underhåll av 

1

iiae.ttt", liksom fiamför allt bidrag I
, tilf byggnads- och förbättringsarbeten I
för enskilda utfartsvägar' vara önske- |
mål, som böra realiseras. Förbättra- |

lkuterade även frågan orn anläggande av et'.

lf.it.tftrb"d inom samhä11et och en kommitt<

I tilbattes att utreda denna fråga.

I Vid eiteråt hållet styrelsesammanträde om-

[valdes till ordförande mejerist Ragnar Jo-

[hanson, till v. ordf. handt. Erik Samuelsson

[till sekreterare folkskollärare Valter Dahl6r

[samt tili kassör handl Evert Sandön.
I

Hushållskurs i Slutary.''' 7 !i "i'

En hushållskurs har under 14 dagars
tid pågått i Slutarp. Anordnare och
ku"slluäare har varit fröken Sigrid
Larsson. Halmstad. Ett ljugotal da-
mer ha deltagit och undervisning har
meddelats i matlagning, bakning, duk-
ning och servering.

Missionsauktion
hölls i lördags i Slutarps missions-

hus. Missionsfö eningens ordf' rese-
sekreterare Stenström, Mullsjö, höll
pred.ikan, varefter auktionenvidtog'
ilycket {olk hade samlats och resultå-
tei av försäljningen blev gott, niimli-
gen något över 400 kronor.

GOTA I.IJOI\! BIOGTAffiN|\IA

- KINNARP -lördagen den 19 tebr. kI.8.30 em.

arz&n

I(lari till drahhnin0,
'I'hor II orlien , Å1."e Sört er-
bAont,, ll/eyler IIildebrantT,
Sicka,n Curlsson och' Ärno('d
siöstt,o'ntl.

f !yn.
Barntillåten, Handelstråidgård i Slutary.

Trädgårdsmästaren Bertil Anders-
son, RogestorP, Luttra, har av hem-
mansägaren Sven Arvidsson, MönarP,
Lillegå"rden, Slutarp, inköpt ett jord-
områäe på omkring 15 tunnlend för
ett pris av 5,000 kr. Tiädgårdniästa-
re Ändersson kommer omedelbart att å

området uppföra byggnader och aniäg-
ga handelsträdgård.ffi DANS =i KINNARP

söndagen den 13 mars kl. I em..

tg ffi.r;oRP sö

OO ft.,.n-, i 1'..;

S.dNDIIEII
I}RODf}E'T'ORP
1'LOtrY

onsil. 16 kl. 8,30
fred. 18 , 8,:10

liird. 1tf ,, 8.3O

sönil. 20 hl. 6 octr 8.S0!14 :i-te Styrelsen.
Barntiilåtcn.
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Kirureveds konrunun
5,/, - ts,:;g

_ .h-q fått k. m:ts tillstånd att upplåna
14;000 kr. på 15 år för gäldanåe av

Hela pastoratets folkmängd, som
ynder- åre,t minskats mecl. 21, utdåJå viJärsskiftet 1,262 personer.

0il.
Genom offentllg auktion soin för.

rättas i . ':

{'röJe, Klnnarp,
fredagen den ? dennes kl. 13, för-
säljes på rot stående skog passande
tiil bränsle m. m. samt sågtimmer av
gran och fur.

Av mig kände och säkre inropare
erhålla tro må,naders kredit andra få
betala kontant.

Slutarp den 3 jan. 1938.

:Rngna.r Johansgon.

Studiecirkel 1719 Vintersol av N. T. O.

i Kinnarp hade i måndags sitt årsmöte. Fyra
cirklar ha under år 193? varit i arbete. Cirk-
larna ha halt 22 sammankomster och 197

besökar6. Dessutom ha två gymnastikcirk-
lar, en manllg och en kvianlig varit i verk-
samhet med sammanlagt 1.9 deltagare. G5.'rn-

nastikledare ha varit {ör den manliga trup-
pen Clady Nyström och för den kvinnliga
Matti Gustavsson.

Räkenskaperna balanserade på kr. 166:06.

Bokupplagorna ha under året ökats från
116 till 136 band. Låntagarnas antal ha varit
95 med boklån oå 3S0 ex. 35 facklitteratur
och 325 skönlitteratur.
. Vinterns studieämne blir fortsättning på
'nybörjarekursen i engelska.

Lokalförening 1923 Vinterny
av N. T. O i Kinnarp hade förra söndagen

sitt årsmöte. Av styrelseberättelsen fram-
gick att under det gångna året föreningen
håltt 30 enskilda och 4 of{entliga möten.

Medlemsantalet var vid årsskiltet 1SJ och

har under året ökats med 26. Juniorföre-
ningen hade 40 medlemmar,

Riikenskaperna balanserade på kr. 1,082:93.

Styrelsen fick följande sammansättning;
Ordf. John l(arlstedt (efter Erik Gustavsson
som avsade sig uppdraget, vilket han i
många år innehaft), v. ordf. Elmer Johans-
son, sekr. Erik Gustavsson, kassör Gunnar
johansson, ungdomsledare Harry Johansson,

sco.utled?re Sten Ahlquist, rådgivare Torsten
Gustavsson, studieledare Ragnar Johnsson.

Revisorer blevo Clady Nyström, Evert Jo-
hansson och Äke Ungh.

Till ombud vid årets distriktsmöte valdes
Erik Gustavsson, Sten Ahlquist, Gillis Karls-
son och Greta Johansson.

kommunens andel i kostnaderna fördet med Ulleneds, Gökhems m. fl.
Kommuner gemensarnma ålderdoms_
hemmet. fiOTA LEJOF-I BIOGRAFERilA

- KINNARP _.o.
lördagen den 29 jan. kL 8.30 em.

Sången orn skouarnas folk

tf i $a landsuäUgn,
Elof Ahrle
Sture Lagerwall
Sigurd Walldn

SANDIIEM onsil. 26 kt. I,B0
BRODDETORP freel. 28 , 8,30

ffiY$rFf;{s - mffim8ffimrsfls
TTTE EIG CEORGE-' ;:

lilA,trån tlo flesta större variet6.."o.t":äoOrned de amplaste lovord

*i;*:i;6ri.$3Trix -',:tT H"d :iå,T J:l..,batik, tsakir- och,Balå;;;
, 

,rogra In 
. 
srm i ngen ou.l"räåtiå.rl",t 

scxsatio)rs-

t

o
o
o
9
a
o
o
lo
lo
io
t$
to
lo
t0ls
le
to
l1

FLOI}Y löril. gg ,, 8.SO

STETSTOITP sönil. 80 kl. 6 och 8.SO

! 6;t: - ' 'il ': Barntillåter

,t11
lt1?,rt

Stor auktion å

Unghästnr och ruffitkrmfftur

Lördagen den r? senjembel !L 12 p. d. låter goclsägai:en caRL N'MANN genom of-Ientlig auktion som föriättas å l{önari;;s;;;";;tE"l r-e"'i.Ji.åpirrg o.rr B km. frånSlutarps jvgst., försälja:
ETT 60-TAr' UNGHÄ*TAT, arelemrer, varav g st. zyi-äyingar och övriga rr ät gam-la sarntliga mycket förstklassiga ajuri sarnJ' 

'

4 sr'ioDA aRBETSHÄSTA& z0 NöTKRE^T'* i goit hulr ocrr 50 BET. uNcsuc_
Djuren, som finnas till påsiende när som helst kunna på köpares risk kvarstå åegendomen viss tid efter auktionen.
Godkända vederhäftiqa köpare erhåila 6 månaders betalningsanstånd. okända sko-t1^;t<ljtttisen stv.rka. .ii..""ao?aitfi;;:^i;#äcrätten titl försåld vara rörbehåres r'Idess densamma blivit till fullo kon-tant rr"?"iå. <lrr':ij.'"irrr.ä, 

"iå åäi<tionstilffarlet.e. o. Hovrättsnotarien aLBEBT n*qcru6 rasil-c*nråävna.

å ST. IVlÖNARP Hä};il:få.ä,,

son kom cyklande från Falköping, ochl
på grund av att stark motvind rådde,
observerade han ej en efter honom
kommande bil. Då denna var blott
några få meter bakom honom, girade
cyklisten antagligen inåt vägbanan.
Föraren av biierr si.itte väja, men trots
detta törnade yngiingen mot bilens
vänstra sida och slungades i vägen,
varvid han miste sänsen och bröt ena
benet. Den skadade forslades till Fal-
köpings lasarett, där dock inga andra
skador än det brutna benet kunde
upptäckas. Utredn,ing av olyckan fö-
retogs omedelbart av landsfiskalen och
polisman Bengtsson. Enligt utrednin-

:-I Efter mötesförhandlingarna följde sam-

-r,,.
. KVAm.

Skolyngling påkörd av bil i Slutarp. I
En olyckshändelse inträffade i fre- |

dags eftermiddag å landsvägen vid I

Ledsgården i Slutarp, då eleven vid 
I

Falköpings Samrealskola, Ingemar ]

Eriksson, Hallag., Slutarp, kollicierade
med en trafikbil {rån Trädet. Eriks-

v. Hamng,ata" 18, eöt"bö. -iärir#.idä

gen förefaller det som om ynglingen[
själv genorn ovarsamt cyklande skulle I
ha en dryg andel i olyckan. i
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Rökning.
Varor till rökning mottagas den 1

oc$ 15 i varje månad*

z,77lt "
J. A. Ni,lsson, Sl'utarlt.

hästar, tillhörtga en lantbrukare i Slutarp.
Hästarna hade stått obundna vid vägkanten
och blivit skrämda, då fiickan cyklat förbi
dem. Fiickans fader hade i egenskap av för-
myndare yrkat skadestånd och svar. förplik-
tades också att utgiva 395 kr. jämte ränta.

Elektriska ledningar.
Slutarps elektrlska distributionsför-

ening, som har ledningar till Fibel och
tiil Rogerstorp i Luttra socken samt
till Axtorp i Kinneveds socken, an-
håller hos k. m:t att få draga ledningar
från ledningen tiIl Axtorp till Alarp i
Kinneveds socken, från ledningen till

a" /

Kinneved.'*W l1'qt

Extra kyrkostämma rned Kin-
neve'ls försaniling hrllles i Rossbac^
ken den ?u jan. 1938 kl. 1? för att
besluta i frågan om den nya psalrn-
bokens införande.

Konsriruffit
sammanträde

hålles "med Kinnevetis m. fl. s:nare
Hingstförening månd. d. 6 d:s kl. 4
em. Lokal: Logen Vinterny, Kinnarp.
Alla, vilka tecknat sig som medlem-
mar torde infinna sig mangrant.

Kinneved d. 3 febr. 1939.
KINNFIVEDS PASTORAT. r !

Kinnevec{s socken. i ..:

Födde 15. döde 18, infl. 64, utfl. ?5.
Folkmängden, som vid årsskiftet utgjorcle

. ,051, hade under året minskats med 14--per-
l&)nel'.

ätt vårkumla socken.
y€ Föddc 3, döde 3, in{I. s, uift. 15.
-tl-Folkmängden, som vid årsskiftet utgjorde

a'16, hade under året minskats med ? iårso-
i ler.-'Heia pastoratets folkmänsd. som
nder årct rninskats med 21, utgjorde vid

k C.rsskiftet 1,267 personer.

I

,405
l

Ordlörand,en.

II

I

I-ICöTN 
LEJOlu, BIOORAIERnIA

.IO} - KIIvNÄRP -lO0 tO*augen den t6 tebr. kI.8.30 em'

lii Klart till drahbninu,
lÖ6 Barntillåten.

lrbd
I

| 0rd, förenings$arnlnailträds
rlrålles med Slutar1ts Elektr. f)istribu-
tionsförening torsdr,gen den Zl april
kI. 3 em. L,rkal: Slutarps skola.-
{ Ärenden errligt parugraf ul i stad-,garna,
t Sloto.p den 4 apr.il lg38.lC'
,Z|ZO fuar (lustafsson.

ledning anträffad medeltida grav.

Interimstyrelsen.

V/S ft:..'i
Srn derl stona

hmxepfuwwffi$$s$t8Ht
i Str-,UTARP
midsonmarafton o. midscmmardagen

erinras.

Rikhaltigt och gediget progra,m.

S anr,i t i it I s f ö r e i! 
1gy1;r,.,3?88

ett enkelt kantverk till galu hoe

Karl Rulhmans Sniokeriverkstad'

NöJESFöEBUDDT FöR LANDS-
BYGDNN UPPHÄVT.

Förbudet kvarstår för personer, bo-
ende inom skyddsområde.

rre
t5/^ ; .4 t:.i

i ar t 
'r 

j

:Xt4, y7.,.t

Em s[,

Fibel ti1l Finkagården och till HuIe:
gården Sköttning i Luttra socken samt
från 'Rogerstorp till Grimskullen i
Marka socken. ,-, :

|'i/,*11 I r' r-"',.. J j r"(
' .!ry:al

.!1'3 !'i? I r,ÄTTSKöTT

Eor$hrElksfmst[ghet
till salu.

Under hartcl iåter l{erman Gusta{s-
sons sterbhits iörsä1ja sitt rigande r/r6
rnantal Naglpr-pl r'o i Kinneveds soc'
lier.r att tillträdas den r4 nästa mars.

llemmanets ar-eal utgör omkring rz,q
hekt;rr börciig odl:rc1 jord och c:a z heli-
tal betesmarl<, hus i gott skick.

Niirrnare tinderrätteiser liimnas av

rrnclertecknad samt av Gustaf Ilermans-
son, NaglarP.

I{innarp clen '28 sePt. r93'8.

Erik Gustafsson.

$tur

Kom ihåg Slutanp f. F:s * f 
.lf t tl

s@rwmma,R,FEsT
å den natursköna idrottsplatsen i Slutarp i dag och i morgon.

För DANSI{USIKEI{ svarit"r trtuntra, ltlusöka,nter.

ffiffiMM&ffiffiffiffiW
&nor0.ni],r

SL[.ETÅRPS !. F.
å den natalrskösra $drottsptatsen vid SEutargc
Jör'dl,gen derr 3 juni kl. 2{J ocb sönclasen d.r,n 4 juni lii. 18.

Blirnd anordningarna miirlias :

DANS efter musili av de populära sltelnrcntspojharno,. $tor {.ombeila.
$kjutbana med pris. Sedvanliga serveringer.

Entre: Lördag 50 öre, sönda,g 50 öre.

Gynna idratten tned, ett besöl;. attct lttitsas uå,1/nnt,tztt.
134 slutarps [. F.

*4jtT l,;3,1
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FALKöPINGS TIDNmIG N:T 33. ( nsdagen den 26 april 1939.

I Oå kistbottnen. Skatten måste omsättas i
lgångbara mynt, jag menar, att man måste
I ornsätta sin kristendom i det levande livet sch
söka eftel fräIsningen. Annars kan denna
skatt så lätt förflyktigas. Ofta märker man
bristande aktning för det tredje budet. Er_
kännas må, att idrottsföreningarna i regel ej
anordnat täviingar under gudstjänsttid men
jag viii ändå ha sågt till idrottsmännen, att
det hjäiper icke, om kroppen blir aldrig så
stark, såvida icke själen är frisk. Vi få icke
låta det andiiga omdömet avtrubbas. Många
ting inom det l<yrkliga området i stort ineer
i vår tid stora farhågor. Med säkerhet kÅ-
mer svåra tider för vår kyrka. Det kan mär_
kas i avfallet från Guds ord och bekännelsen.
Men märken, att för denna bekännelse har
fäderna kämpat och givit sitt b1ocl. Guds
väg är ej lätt att vandra, men Herrens ord är
ljuset, som leder oss fram på den rätta vä_
gen. Om än vi nu bliva skilda i tid och rum,
så vandra vi dock mot ett och samma måI.
Återseendet står kvar!

TiIl sist ber jag er föriåta mig för alla bris-
ter! . Glömmen dem! Jag är glad över att
efteriämna många vänner i denna försam_
ling; Alltid har jag trivts så väl i dessa
goda vänners krets, och ofta har jag gästat
derat hem. Folket här är sådant, att det kan_

'"ke &ke'går-åå-jor+*f#S+i riktftlhJretari! rnen
clå riian väi har blivit vän med dem, äro de
pålilliga och trofasta i sin väns!<ap. Er recl_
barhet och uppriktighet har jag sait stort
värde på. Atdrig skall jag glömma dessa
försarnlingar. Så allra sist uttalar jag ett
tack ti[ aIla inom kyrkan arbetande krafter.
Till klockaren, till kyrkvärdarna, som alltid
troget stått mig bi, samt till den mångårige
trägne kyrkviiktaren, som nu lämnat .sin
tjänst och också ti1l den nye kyrkvaktaren,
som reclan visat sig sköta sitt filiggancie med
ptrikt'tr<;het. Så lova vi rrr.ranrira att cfia tån_
i;a p3 varendra in{ör Gurl. H;r.n sl;all gJenorn
Lin ande {öra oss alir tiii clet eviga }ivet.,,

trri1'r'koherrlc l, aglusson Lriev virl siii
iLvflyttning fr.ån l,inncved vai:mt h1,1iar1
ar/ sina församiingsbor. Så överiäina-
cles till honcln gelrom l<yrl.lovärc1en R:rq-
nAr Johanson frzin l(inneveds försam_
ling en te>rtad ach-ess jämte en större
penningsllmlxa. E,n liknancle adress jäm_
le penninggåva hade för-ut överlämnats
irån Vårkr-rmla försarnling. Syförenin-
garna i de båda församlingarna ha också
överlämnat värdefulla avJkedsgåvor.

1

(

l

1

(

I

(

:

[ar

avsi<edstai t
utg:ingspunlit

storhet och a
var själv pr:i

själv förordnat
och fördjupat.
att predika
sakramenten.

men allt måste
två uppgifter.
riktade till prästen
spegel för denne.

rätta förståelse.
vetsfriden skall

ta de sig i sjäI
Guds lag måste
att tydä dessa Gu
så, att en sådan

enligt profetens
rarna ha också
är ofta för litet

man tillämpa det
vara den högsta

vara att dagligen
liksom församlingen

ii1 i<vrliomenie;heten. Sbr:r
för talet hade rraits oirl,i:n

nsvar. "Profeten Iieseliiel
st" sade kyrkoherclen.

samt av hans son omgestaltat
Prästens uppgift är tvåfaldig:

ordet och förvalta de Heliga
Visserligen hör i våra dagar

ytterst föras tillbaka tiil dessa
Orden i Flesekiel är direkt

. Det är en regel och en
Vid vigningen måste han

Löftet måste hållas, om sam-
kunna bevaras. Prästen

va verket på Guds eget ord.
dock gå först. Prästen är satt

ds krav. Oftast är det nog
predikan ej länder männi-

ord, fri från ansvar. Ähö-
sitt stora ansvar, men detta
känt. Man måste höra och

på sig sjäiv. Ordet skall
auktoriteten, annars få vi

lova att predika Guds ord rent och klart ef-
ter skriften och bekännelsen. Han måste få
Guds andes ingivelse tili den heliga skrifts

skorna till omvändelse, men då är prästen.

läsa Guds ord under trägen bön. Så måste

ingen andlig kunskap. Prästens uppgift skall
bedja för sin församling
bör bära sin präst inför

Gud på förbönens armar. Det är också minl
förhoppning, att ni kommer att omfatta Er. I

nya präst med trogna förböner. 
i

Det är nu slut med min verksamhct inom i

denna .församling. Åren ha flytt så snabbt, 
,

och jag kan blicka tillbaka på många .rruck.a 
I

och lyckliga stunder. Främst sätter

Ky,rk0,lmrd"e ffiTaUllt|$$CI[|

I{yrkoher:de Olof Magnusson, I(inne-
ved, som nu avflyttar till Borås, hö1l i
söndags sin sista guclstjänst i Kinnevcds
kl'rLa. Efter preclilian över cla.gens te;<t,
r.'äncle .sig k,vrkohei:clen i ett varn-rhi:lria.l

ew$kgd fråm slmn $$rsmsm$irlgmr,

trr Fleseliiel 3: 17 och följancle verscr,
där plofeten talade om priistämbetets

"I de upplästa orden framhålles Guds den
alisvåldiges höghet och upphöjdhet samt
prästens ringhet och tjänarestälining. Där
talas också om ämbetets storhet och höehet.
Detta höga ämbete är anförtroti åt svaga och
bräckiiga människor. Ämbetet är av Gud

som förr mycket annat tiil prästens ämbete,

måste varna Iör alit, som är emot Guds ord i

och bekännelse. Tiden, som vi leva i, är så-
dan, att prästen är nödsakad att predikå
strängt. Detta är ofta ej omtyckt av mo-
derna människor. De stöta sig. Men då stö-

högtidsstunderna i templet. Det har varit
mig en stor giädje att få fönätta gudstjänst i
detta- åldriga tempel. Att enciaii:iiåda in i
detta tempel är predikan nog - stenarna
taia. Här känner man sig omgiven av en sky
av vittnen. Det har varit mig tiII stor hjä1p
att känna den andakt, som detta uråldriga
kyrkorum skänkt mig. Visst har skaran av
kyrkobesökare ofta varit liten, men Gud har
ändock varit närvarande. Jag vill ej förneka,
att missmodet kommit, men då har jag tänkt,
att det hör till prästens fostran att få upp-
leva sådant. Jag har under arbetet alitid be-
dit ti11 Gud att finna de rätta orden. Vä1 ve1
jag, att detia ofta ej lyckats mig, ehuru jal;
så gärna önskat det.

Nu tackar jag varmt Er alla! Först dern
som söndagligen kommit tillstädes i tempie.i
och besökt Herrens heliga bord. Jag tackar
också alla, som genom förböner och uppmunt
ran stått mig bi, Er alla, som genom väniig-
het, hjälpsamhet och {örståeise berett mig
giädje, tackar jag hjärtiigt. Till svförenin-
gen, som så träget har arbetat i miss.i_onens
tjänst, uttalar jag ett varmt tack. Förtröt-
tens icke i Edert arbete! Många högtidsstun-
der har jag också lått uppleva lörutom guds-
tjäruterna. Jag tänker då särskilt på de
många dopen i templet och i hemmen. Till
min stora giädje ha alla barn döpts under
den tid jag tjänstgjort här. Jag har dock fått
ti11{ä11e att blicka in i odöpta männisl<ors
sr,årigheie::. Det är bekiåmmande. då för-
iidrar våigrar sina barn dcnna dopets väIsig-

i nelse. Fiälsar-en har tydiigt sagt ifrån, att al-
I la skola döpas, att cle små barnen skola bäras

lfran tili hcnom. Vi måste hålla fast vid be-

i känneJ-sens lära. Det har varit mig till stor

I sorg, att här i kyrkans närhet uppförts ett
i hus, vari lörkunnelsen skiljer sig från läran
I och bekännelsen. Ett särskilt varmt tack vill
jag rikta ti}l de gamla i denna församling.
Oförgätliga har de högtidsstunder varit, som
jag fått tillbringa hos gamla och sjuka. Ska-
ran av de gamla glesnar i templet. Många

' 
äro döda, andra ha ej kraft att gå till Her-
rens hus. Jag ber er, som äro närvarande
här i dag, att ni tar med er hem till de sjuka
och gamla en särskild hälsning från deras
präst. Jag önskar dem välsignelse från Gud.
Jag tackar också alla konfirmander, som
städse visat det största intresse, och jag ön-
skar att ni alla bliver trogna er bekännelse.
En stor glädje har varit intrycken av den
gamla och allvarliga kyrklighet, som ännu Ie-
ver kvar i dessa församlingar. Det är dock ej
nog atf liksom ha denna skatt liggande dold:"e I



f a s/"r 'qSf
ftly kyrkcherde i Hinneved,

Kyrhohtrt{ e Ku,rt La,rssott.

f ill l<yrl<oherrie i J(inncvcds och \,'ir.-
I liunria iiirsamlirrgars pastorat vtrirlcs i
' söldags rncrl stor nrajcx itct ricrr i trt:rije

f iirsiagsnrn: mr:t u 1.r 1-l 
f ii lrle l<r-rr:- ntitr isie rn

i L,rnrlenäs, liurt Llrrssr)lr, soin crhiill ::r;z
:av 383 avgivruiliistrr. V;rl<lt'lLagantlt:t
:r,ar livligt, t1' r;nr1, liru1 iri pror,.cnt lrv tlc
Iröstbc{rittig;ur1r: ricitogo i r,,alrt. Ijtt icnr-
tiotal iLrllnilrlitr:i' trvl:irnnarlrs. I)crr r iijr.-

i sta fiirslag:;rLlnlllct u1;irfiirrlc 1<ornniinis-
tcln II. Liliicn;11r, l';rrtoita-Åsal<a, erhijll

j7,1. ,i;tt.. och liornnrinistcrn i JJasslcrrjr
itrskil Iirrg-vall, r"ippför-rl i anrlra 1-urunret

'clhijil r7 rirster.
l)en n1'vairlc 1<r.rl<oherrlen lir fri<ltt i

Lernnhr,rlt i Viixjö stift den r5 septembcr
l9o5 samt tir son tiil köprnan J. L. Lars-
son och hans malta. född Grip. IIan tog
stuck:ntexamen virl I'iorås högre allm. iä-
rcrverl< t926, iörladc sedan stuclier-na till
Lund tlär han iilev fil. han<l. t9z8 och
teol. kand. tre år senare. I)cn 3 januari
tg3z präslvi{rles luLrr i Skara dornkl.rka.
irf ter orrlinationcrr tjänstgjor-rle han i
Gudhem, mcn retlan santma iir han präst-
vigdes valdcs han til1 lir;mr-nini.straturen
i Urrclenäs, villien han tiliträdde rg3l.

Den nlvalde kvrkoherden tillträder
omcclelbalt sin l.rcfattning, clå hans för.e-
träclarc, kr.i:koherclc Ok;.i I,Iagnusson
rlen r jlLlruari rlctta;ir tilltr-ärl<1e liornrni-
nistrairrr i (-lrrst;ri A<lo1ts iirr-sarnling,
ilotis.

;sfl*gffi*',w"'{n

/?sq
kyrkliu

hfigtidsdau i !(innCIund,

Fastoratets nye kyrkoherde instalXerad.

Dig käre Broder, som i dag skall insättas i
Ditt ämbete. I Ditt hjärta finnes säkert
bävan och oro in-för gärningen. Det äb för-
visso ett tungt ämbete, som vilar på prästen.
I all synnerhet i denna tid av jäkt och oro.
Eä.zan och oro äro också på sin plats. Är
det så med Dig, så tag Din tröst i det ord
ur Psalmen, sorn jag nyss läste! Men
mången kanske frågar: Bävan och oro, skall
sådant ha plats i hjärtat? Vi, som skola för-
kunna det glada budskapet, skola väl ej själ-
va bära bävan och oro i våra hjärtan? Är
det rätt'l Är det ej så, att kärleken driver
ui rä<idhågan? Det heter ju: Frukta ickel
Fiilvisso finncs det. e n fruktan, som är fi-
endr tiil förtrii:-;i::rn" l,{cn. Cet ä;: icke denna
fr'.:l'.^t;rn jili; menrr-. 1./i sirciia frukta Gud!
-så heter det i det fiirsta budet. Vi skola
Irukia Gud över aliiling! i Det heter också:
Herrens fruktan ii;r vishetens tegynnelse.
Ett ann;-rt ord sii;3r-.r: Albeien meC lruktan
och hävari! Och huru skulle vi kunna an-
nat än Irukta, då vi ha med den Helige och
Rättfärdige Gudcn att göra. hlerren kallar
oss till sin tjänst. "tresaja säger, då Henen
kallar honom: "Ve mig, som har orena läp-
par, och bor 'blancL eti lolk, som har orena
låppar!" Då lle':r'en kallar oss, vem skulle
då icke bär,a. Vi orriets tjiinare i prediko-
ärnbetet, sku.lle vi irLte bäva inför högheten
och ansvaret. Vi fit oc,kså elfara, att många
hinder rnöta oss i vårt arbete- Vi har vår
verksarnhct hns r-'tt folk, som har orcna Iäp-
par, och själva ha vi orena läppar. Vi tyc-
ka" att vi stå som i ett böijande människo-
hav. Det lilla vi kunna åstadkomma är som
en enda liten droppe i Cetta hav. Då kom-
ma frestelser, att alit är förgäves. Missmo-
det insmyger sig i våra hjärtan. Resignatio-
nens rnörka andemakt griper om själen.
Denna dagens text talar just om förspillda
tillfäiien. IIur många viktiga tillfällen mö-
ter oss icke i livet. Varje ögonblick är fyllt
av uppgifter. Vi äro arbetare i lferrens vin-
gård. Ve oss, om vi försumma något! Vi
skola hava odelat hjärta och hängivet sin-
nelag. Detta fordrar Gud. Härom talas så

vackert i 1 Kor. 13. Falsk fruktan måste
utdrivas. Men när är fruktan rätt? Den är
räit, då vi fasthålla vid Guds vilja gent emot
oss. Vi måste känna vår egen ringhet och
svaghet. Vi få ej lita till egen kraft. I/i
måste helt ge upp spelet för vår egen räk-
ning. Fruktan biir rätt, då vi ödmjukt b,iija
oss in-för Gud. Det är just denna fruktan,
som Luther'avser i förklaringen tiil första
budet. Det är detta som är förutsättningen
för, att den rätta förLröstan skall vakna i.
själen. Domen måste gå fram över allt det
egna. Gud måste få bli stor för oss. Fruk-
tan blir falsk, då vi ängsligt kalkylera med
huru langt våra egna möjligheter räcka.
Detta gör oss vackiande. Det driver oss in
i ett "fram och tillbaka", Vi liksom nervöst
springa hit och dit och når inget resultat.
Vi få icke vara rärlda inför människornas
domar". Icke heller skola vi jäkta efter män-
niskosmicker. Detta anstår ej någon, allra
minst en präst. Det blir ti1l sist ruinerande
för prästens gärning. Prästen får ej heller
leva i sjäivbelåtenhetens trygghet. Det är
alldeles fel att svänga fram och tilibaka mei-

lan självbelåtenhet och fruktan. Nej, här
finnes för oss alla ingen annan utväg, än att
fly bort från det egna och vända oss till Gud.
"Vår egen kraft ej hjåilpa kan,, ." Det
måste vara full överlåtelse åt Gud. Vi få
icke släppa honom. Endast detta duger i
det kristna livet och a1lra främst i präståm-
betet. Vi präster skola vara lydiga redslcap
åi Gud. Dct vili jag säga Eder. ldi aiia äm-
betsbröder: "Lita endast till Hans kraftl"
i,irt css ir':te vara rädda Iör allvaret i r'år
tjänstl f)u sorn i dag !rar ntoti;agit årntretct
zitt omviinclir sjiiiai'ne, r;icis ej för fruktani
I förtvivlan i;or salighet, då elenna förtvivlan

följes av bön orn räddnirrg Då blir Du ett
instrumenf i Dirr Herres tjänst. Du har uFF-
giften att plantera i llerrens vingård.
l\{åtte Du få biiva uppfylld av himmelsk
kraft, ty tungt är arrsvaret! Sök kraften hos

Gucll l,åt den få strön-',ma ned över Dig från
de hirnmclska kälisprången! Han ska1l ej
övergiva Dig. "Han låter ej min fot vackla,
ej slumrar Han, som bevarar Israel".

Sedan fullmakten för kyrkoherde
Larsson föredragits, fick han lyssna till
Guds ords 1öfte och förmaning. In_stal-
landus avlade så bekiinnelsen och be-
svarade de av installator framställda
frågorna, varefter biskopen läste Fa-
der Vår och nedkaltrade Herrens väl-
signelse över den nyinstallerade kyr-
koherden. Härmed var själva instal-
lationsakten s1ut, och efter psalmsång
vidiog högmässa.

Altartjänst före predikan utfördes av
kontraktsprosten Wetterhohn och kom-
minister Olof lv'Iagnusson, båda ikiäd-
da vita mäss-skruclar. Kyrkoherde
Larsson talade så över dagens högmäs-
sotext och hade som ämne satt: Det
saliga seendet. Allvarligt och mäktigt
framfördes predikan, och rnenigheten
lyssnade med andakt och allvar.

Efter predikan utfördes altartjäns-
ten av kontraktsprosten llellström,
Vloholm, och tr<yrkoherde Tegborg, Un-
denäs.

Herrskapet Larsson gav efter guds-
tjänstens slut rniddag i prästgården för
biskopen och biskopinnan, ärnbetsbrö-
derna med fruar, pastoratets Xåirarkår
samt kyri<o- och skolråd rn. f1., inalies
ett hund.ratal gäster. Under middagen
höllos flera tal, bl. a. av biskopen, kyr-
koherde Larsson, kontraktsprostarna
Wetterholm, Hellström, Källgård och
Svar6n, komministrarna Magnusson
och Curt Andersson samt riksdagsman
Haliagård och folkskollärare Dahl6n.

Senare på kvällen reste de flesta av
gästerna till Varkumla lilia vackra
k5rrka, diir kyrkoherde Larsson färrät-
tade en kort aftonbön.

Biskopen assisterades under instal-
lationen av följande prästmän: Kon-
traktsprostarna Wetterholm, Falkö-
ping. Hellström, lMoholm, Svar'ön, [,eks-
irelg, och Käll.gård, Götluncla, k5rrko-
herdar:na Ander:sson, Täng, Hellström,
österplana, Tegborg, {Jndenäs, och
S.;ens.soit, Beateberg, sänrt kommirlist-
rai:1ra Magmrsi;on, X3orås. Cederbom,
Torbjörntorp, Andersson, Härja, For-
sellu Vlölltoryr oei] Fie,rnqing, Halpa,



to(b
l.a. .,i

fr
I

-5*Ntrffi
I

ts

Ätt vår kiire fader

f. d, Sjukvårdskoryrralen

ffiffimffiff ffiffiHHm
h-rgnt och stilla insomnat, 84 år
g:rrnmal, sörjd och saknad av oss
ijarn och barnbarn, släkt och vän-
ner, tillkännagives härmed.

Hallsäng, I{innevcd, den ? rnaj
1939.
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Slutarp gick upp sorn ledare genom vinst i I

Floby, och Ranten ökade på poängförrådet i ji

öja. Kinnarp är ej i fornr och förlorade mct I
tri.abo B ti"ots hcl:rn:aplan. i

den f. n. räknar ett 6o-ta1, därav tre,

som tillhört föreningen alitsedan star-
ten.

Under senare år har föreningen del-

taeit i flera lokala fotbollsserier - bl' a'

i'nutUygA"ns Pokalserie, Skara-Ä.lvs-
borss-rårler,, Nordostserien och Falkö-
pinässerien - och vann FalbYgdens

Poiialseti. åren 1934 och 1936, Skara-

Älu.borgss.rien åf i935 och har nu i år

vunnit 
"Falköpingsserien. Föreningen

har också de Jettaste åren utövat allmän

idrott. Den har också tagit initiativet
till bildandet av en Idrottspiatsförening'
som inköPt ett större jordomräde å

Tången, där en modern idrottsPlats

kommer att anläggas.
Evert Sand6n, som varit föreningens

ordförande sedan 1934, hat varit mecl

allt ifrån början och deltog de första
fem åren som aktiv fotbollsspelare' Han

är numera lagledare och ordtorande r

fotbollssektionen"

rqtråirle

Idrottsplatsftlrening bildad i Stutarp'
Slutarps Idrottsförening har sedan länge

haft plJner uppe på att förvärva ett lord-
ä-"aå" iå" ^ått -iordningställa en modern

som ers.-"Fo*ttittgu" har nu av Nils Johansson'
vät;;;;: inköpt "ä"-ure två och ett halvt

ifr"t i".'iord för 4740 kt', och kommer att..in-
I om den närmaste framtiden iorchrngstalla
! ;;- ;;åu"" idrottsplats' Bidrag upp till 50

p.oc. torde kommi att erhållas- genom tips-
il"J"t. Meningen är, att så småningom-även
i{i-""å.o ska[ änsluta sig, så att föreningen
kommei att omfatta hela kommunen och an-

vändas av båda idrottsföreningarna'

P {D-t&wg$umbfiKeemgH'å fl?:å'å:"*: " iuni-"
I(ort histolilt tivur fiileningerrs verksrunhet av tolkslrrllärar; VALfER D.l,lILItl{
utdelling a,v pl:rhetter till vinnarna i re;p, Kinds- och FaUiöpings;ericrnas','sekr.i V. F. F, Sanr lIessel.
Ilutlollsrttrttclr: Sreril,iurrg,p lK-Slularirs I" -F', ,Ihrfettiiy,-Ii-rlg .nreilarl tqutglblesg&.
Servering:arrkafTolliiskciIrycketiftulitocholro|rIrrrl.
Inträde ?5 och 85 öre. tillOt\\ t. t:,u:

HT}HåOgT.

Slutorps I. F, iubileror.
På söndag blir det stora idrottshög-

tidligheter i Slutarp, då Slutarps ldrotts-
förening firar sin tjugoårshögtid med

bl. a. en fotbollsmatch mellan Svcnljunga
A-1ag och Slutarp. Dessa båda iag stå

som vinnare av respektive Kind-serien
och Falköpings-serien. Det gästande

lagets ledare och allt i allo, åkeriägaren

-I m. Harrv Nilsson är f. ö. gammai
Slutarpsbo och initiativtagare till den ju-
bilerande förenin$en samt dess förste
ordförande. Målvakten i Svenljunga-
laeet, Gillis Setterberg, är också född i
Sl"uta.p och tjänstgjorde en längre tid
som burväktare i dess fotbollslag'

Föreningen har till jubildet .ln'lju.dit
sekreterarän i Västergötlands Fotbolis-
förbund, Sam Hessel, Skövde, som even-

tuellt kommer att förrätta utdelning av

olaketterna för de båda seriesegrarna'
Slutarps Idrottsförening bildades den

rr juni- r9r9 med fotboll på sitt pro^-

gtn*. Idrottsplanen var då belägen .å
I4ön"rp. ägor, men flyttades snart till
nuvarande plats. Föreningen bestod

första året av 33 medlemmar, medan

rt&åtitl--,

Fören;ing ens ord f örande, hq,ndl.
Eaert Sandön.

idrottsplats. Deras nuvarande idrottsplats,
beläeen å Västarps ägor har föreningen halt
iill ä..e.tde sedan i det närmaste ett tjugotal
år tillbaka. I våras anrnodade idrottsför-
enineen ordföranden i Västergötlands Idrotts-
+x.t i'-'l dicnonenf. Tape Eril<sson. Moholm'förbund, disponent Tageforpulrqr ul)PulrsrrL rqSs !r!:eev

att bese den tilltankta idrottsanläggningen'
Herr Eriksson fann den nuvarande platsen
mycket lämplig och ansåg, att- båda inom
L'i--rr.". verksamma idrottsföreningarnakommunen verksamma ngarna
Iämpiigen borde använda denna som gemen-

sam^ idrottsplats. Han föreslog därför, att .av
ittt."it..tdä inom kommunen borde bildas
;; s. k. Idrottspiatsförenin-g,. som..s-kulle

j handhava idrottsplatsens iordningsstauande
I och skötsel.
| 
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Kirmarps I. F' ej kunde de-
I fi.titit t bestämma sig, tog Slutarps J' {' 5$<en
I i ee.,a händer och tog initiativet lor brldan-
' åu"t*, en idrottsplatsförening, som ko-nstitu-

I erades för en tid sedan. TilI o-rdförande
i""ia.. hemmansägaren Valdemar Johansson,

i siån"nt.al". öviiga stvrelseledamöter ble-
i ;;:'-il;Ji.' Erik "samuelsson, folkskoll'.v'
t öär're", handl. E. Sand6n, handl.. Q Nils--

son. stationsförest. S. Andersson och herr v'
i"tiai", Mönarp' med G. Johansson' H' Tind-
tt"4 C"tt Joiiansson och Äke Gustafsson

ffiAru$

50 öro. F'R{ DAIWS

SLUTARPS ltr'. avhirller sitt

7/r, !+;']

anordn:rs vid

$!aYiijonåe;l i KinnatP

orisJilS kl. 7 c. nl.


