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Karl-Gustau Johansson och camilla laarsson, den senare moderiktigt klödd i
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Söndagsskolfest
iir det på söndag förmiddag i
Centrumkyrkan. Söndagssko-
lan kommer att medverka med
sång, musik och julspel. Det
kommer också att bli servering
och överraskningar till barnen.
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DAM och HERR

För helufooriljen,
Det år nu 19 år se-

dan Karl-Gustav Jo-
hansson och Bo
Ivarsson startade
Kinnarps Lagerför-
såljning AB i en lo-
kal intill Wilgotssons
affär.

Utrymmesbehovet våx-
te undan för undan och
när det nuvarande huset
som tidigare varit väveri
blev ledigt 1980 så flyttade
man dit. För några år se-
dan blev det nödvändigt

med ett tillbygge så att af-
fären fick sin nuvarande'
storlek. Det har alltså ut-
vecklats från en postor-
derfirma med skumplast-
underkjolar som specia-
litd till nuvarande lager-
försäljning med ett sorti-
ment för hela familjen.

Kundkretsen är förut-
om den lokala tillresande
från Jönköping, Tida-
holm, Hjo, Herrljunga och
Boråsområdena. Under
höst- och vårsäsongen
brukar man vid några till-

fällen ha söndagsöppet.
- Vi försöker följa med

i modet berättar Karl-
Gustav Johansson och i år
är det västa4 som är "in-
ne" både för damer och
herrar, men han tror inte
att detta mode står sig mer
ån till jul. Växlingar i mo-
det är på både gott och
ont, modeklåder är för-
stås dyrare än andra klä-
der. Men i sortimentet
finns modeller och kvali-
tder som är tidlösa och
utanför modets växlingar.

MASSOR

JULKLAPPS-

KIN]IABPS
PRESE]IISHl|P
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Gunni Os-
karsson,
Fröjereds-
Ied, Vartof-
ta, hör till
ueteranerrla
och urioer
hiir fiirdigt
sin duk i
rött och na-
turfiirgat i
d.aldrtill.
Det iir skönt
att ha s&d.a-
na sonx
Gunni till
hand"s onl
n&got hön-
der med od.-
uaf'rla.

Vävstugan i Sörby, Kin-
neved, har 20-årsjubilerat
i år med bland annat en
resa till Dalsjöfors och
BoråF, där man förstås tit-
tade på vävmaskiner på
Tekomuseet i Borås och
mycket annat som förlus-
tade vävintresserade
kvinnor.

När rpan 1969 funderqde på
en vävstuga i Sörby gamla skola
var det sju personer !9m an-

Eoa-Lena
Sigfridsson

. f:?.r. hjiilper
Ingela
HoIm, sotn
hör ucirser
på, sitt först-
Iingsuerk -
en jullö,pare
i rips.

mälde sitt intresse. Idag 20 är
senare har intresset för vävning
bara ökat inte endast i Sörby
utan överallt i landet. Nu räknar
man också antalet medremmar
i Sörby vävstuga till mellan 60
och 70 och då kan man säga att
man tiofaldigat medlemsantalet.

Vad.man vävt under alla des-
sa år är mårigahanda saker från
plädar till karelska dukar och
löpare. Ullgarner bomull, lin
och trasor har allt kommit till
användning. Många har efter år
vid vävstolarna - där finns tio
stycken i olika storlekar - blivit
verkliga mästare på vävning och
räds inte att ta itu med nya tekni-
ker och vävsätt.

q Förening
Intresset är stort -och många

lågger ner oerhört mycket tid
att sköta om huset, varpa, sätta
upp olika vävar, köpa garner
och hyra ut lägenheten i huset
till eventuella hyresgäster un-
der sommartid. Ja, arbete ger
huset, men har man intresse för
något brukar man hinna med
det, är ett gammalt talesått som
väl håller i sig också med tanke
på vävstugan.

1979 bildades en vävstugeför-
ening * det ökande antalet väv-
intresserade giorde bildandet
av eri förening nödvändigt - och

1983 kötife månsedårtocl(så dsu.
gamla skolan. Idag drivs vävstu-
gan helt ideellt utan några som
helst bidrag, men med stöd av
ideellt arbete av medlemmarna
själva. \

o Jngetvinstintresse
Våvstugan är öppen för alla

som vill väva. Man betalar en
mindre medlemsavgift och får
då väva på den väv som gemen-
samt sätts upp samt betalar för
det material man använt. Före-
ningen färpar själv, men tar
betalt för varpningen och med
dessa pengar håller mgn tpdan
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k{h'
varmt, betalar ström, köPer ev
material m.m. med andra ord,
man klarar av finanserna.

o Juldukar
Just nu väver man dukar i

daldräll i två storlekar, en på
knappa meterns bredd och en
på halvannan meter. Vidare
väver man jullöpare och dukar
i cottolin med röda bårder, men
åven trasmattor och andra löPa-
re är under arbete.

Den som är intresserad av att
väva kan vända sig till DagnY
Silvander i Sörby, som är en av
många som håller vävstugan i
gång och som gärna hiälper till
när det behövs. Overhuvudta-
get är stämningen god och hjälp-
samheten stor bland medlem-
marna. Det tyckte jag som skii-
vit det hår och som vävt en duk
i vävstugan.

IRIS JOHANSSON

Julklappsförslag för hela
familjens glädje!

NVA VOLTA

IIAMMSUGARE
900 W ord. 1.295:-

PHILIPS

MATBEREDARE
ord. 698:-

ROWENTA

BRöDROST
4 skivor ord. 359:-

KAFFEBRYGGARE
Philips 8 koppar
ord.249.

IIUBBETKASSETT-
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Res. för slutförsäljning

SAMUETSSONS
Slutarp Tel. 0515/331 19.

Parkera fätt - handla rätt
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Andersson hade tränat med
barnen under en och en halv
vecka oeh sagotablån gick över
förväntan. Alla barnen var med

ffi

Barn'en i deltidsförskolan stiillde gladeligt upp för fotografen i sina lussekliider.

Lussefest med Fyrlilöuetharn
och alla hade roligt åt de olika
sagofigurerna de framställde.

Förskolan dukade och deko-
rerade och föräldrarna stod själ-
va för kaffet, saften och doppet.

110 personer var anmälda till-
sammans med de 20 förskole-
barnen.

Anita Folkesson och Birgitta
I

Deltidsförskolan vid Fyrklö-
vern i Slutarp/Kinnarp har haft
luciafest i Lokal Frökind. Fes-
ten rönte stor uppskattning -

#åää

åse eååå

ffisse
så berättar vi
varfi:r du skaåå

investera i
värdepapg]*å"s-
f*neåer vim

Luxesnl:alrgw
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grant! Gult'år en gångbar och
fin färg på ett stationshus i
Falköping. Detta som ett aP-
ropå till den utredning som
tillsatts för att fåiLrgsätta sta-
tionshuset i vår stad. Riksan-
tikvarieämbetet kan nämli-
gen inte bestämma sig utan
måste ha mer betånketid.
li,mbetet vill att SJ ger UPP-
draget till en konsult som
samråder med länsmuseet
och ger riksantikvarieåimbe-
tet underlag för beslut.

Jag funderar på att måla
om min cykel, men eftersom
också jag har svårt att be-
stämma mig för vilken färg
jag ska ha, så har jag kommit
fram till att anlita en konsult.
Han får i sin tur rådgöra med
vägföreningen, samhällsför-
eningen och idrottsförening-
en om lämplig färg. CYkeln
är för närvarande röd.

Sen är frågan om jag har
råd att åka på cykeln...

ö

För en tid sedan fick jag ett
brev från Torsten Svennen-
fors i Våstra Frölunda. Han
har varit polis i Göteborg i 40

fu och är nu Pensionerad Po-
lisinspektör. Av brevet fram-
går att han Prenumererat På

hördes dunket av bollarna På
kvällarna.

Tånk vilken fröjd Påsönda-
garna när man fick heja På
äet btåvitrandiga hemmala-
get och frossa i sockerdricka'
Jaq minns särskilt en stor-
malch när självaste IFK Fal-
kOping gästade. Det blev inte
den väntade utklassningen
utan en uddamålsseger för
;'storlaget". FalköPing hade
ett par tekniska men småväx-
ta inrar, som kallades "Gro-
dan och "NorPan". Någon
sammal FalköPingsbo kan-
ike minns dessa föregårngare
till "Garvis".

Ett annat roligt minne är
en resa till Vartofta. Far Ploc-
kade in alla ungar' som uPPe-
höll sie På stallbacken, i stora
droskån, ett Praktåk från lek-
tor Belinders dagar, och satte

sie siälv på kuskbocken. Säl-
h-n Åar väl en hejarklack åkt
sjangtilare, men det blev
.t*t i matchen tYvärr. PIa-
n.t låg alldeles intill Varkul-
len, som då inte var skogs-
bevuxen utan betYdligt vack-
rare än nu.

*

Tänk vilken oerhörd skill-
nad på MönarP då och nu'
Gården var ett helt litet sam-
hälle med massor av folk och
fä med en sjudande verksam-
het.

Där fanns ett stall med över
40 hästd, en ladugård med
250-300 djur, mejeri, smedja,
snickeriverkstad etc. . Lör-
daqsdansen gick På loftet
övär smedjan och skördefes-
ternd hade man På stora ma-
gasinet. 

*

iår tidnittg och avslutar sitt
brev med "ett stort tack till
dig och din redaktion för en
rejäl och bra tidning."

Jag tackar å allas vägnar
för rosorna' 

*

Brevet skriver han med
anledning av att han lålst i vår
tidning oå SlgtarPs IE:s 70-

årsjubileum' Torsten var
nåi,rnligen med när före-
ningen kom till och eftersom
brevet rymmer så mYcket
historia, tYcker jag att det
finns all artledning att citera
valda delar ur det:

"Min far, S.J.Svensson var
inspektör På MönarP
191-8-1921. Jag är född 1913

och var alltså 6 år när före-
ningen bildades. Mina tre
äldre bröder, Erik, Rickard
och Kalle var mYcket sPortin-
tresserade och övertalade far
att släppa till mark för en fot-
bollsplan på gården.

Eti eärde som låg mellan
pä"t." vid stora villan och
!'aköpingsvägen blev en ut-
märkt plan. Inte bara ung-
domarna På MönarP utan
åven i SlutarP grePs av fot-
bollsfeber och det bildades
en "allians" mellan gården
och samhållet' Träningen var

intensiv och det blev snart
matcher mot närbelägna or-
ter som Trädet, ÄsarP, Var-
tofta o s v. Planerna var of-
tast provisoriska På något vid
tilHåi'Uet ledigt gärde' Det
hände ofta att man halkade i
en komocka, men det dåimPa-
de inte sPelglådjen. SlutarP
hade iu fördelen att ha en
permånent Plan och därifrån

Färgrika personligheter
fanns det gott om på gården.
Jag minns särskilt den frodi-
ge kusken Carlsson, rättare
Klasson, "gamle råttarn"
Sand6n, de starka och tuffa
"höpressarna" Sjöström och
Trygg och många, många
fler. Torparn Kjellberg hörde
också till de glada gossarna
och var slagfärdig som få. Nu
år fotbollspionjärerna. från
Mönarp-Slutarp alla borta.
Sekreteraren i första styrel-
sen. Erik Svensson; blev 87

år och gick bort i mars i år,
Han var den ende av oss brö-
der, som stannade i Skara-
borg och vid jordbruket. -

Tack Torsten för de här
glimtarna. Om du inte haft
åO3ngnut att Passe^ra förbi
MönarP På ett tag' sä kanJag
berätta att hår finns nu gott
om fä men är naturligtvis inte
så befolkat som förr. NYa fina
ladugårdar möter dock kos-
sornå och dessutom finns det
i omgivningen nu Ytterligare
ett nytt bostadshus.

Med dessa rader - en trev-
lig helg till Torsten och alla
ei andra som läser sPalten'

Om kyrkklockor i Kimeved

Kom.minister Torsten Söderberg i samsptd,k med prosten
Uno Må,rtensson.

Kinneveds församling har an-
ordnat en träff för Pensionärer
och daglediga' Efter inledande
kaffe frck mötesdeltagarna IYss-

na till komminister Torsten Sö-
derberg från Öglunda.

Torsten Söderberg var förtro-
gen med kyrkklockorna och
,dess historia. Redan i gamla

,Ninive kände man konsten att
giuta klockor. De första aanän-
des mest i profana samman-
hang, som när romarna badade
i sina badhus. Med en giuten
klocka kunde man kalla gäster-
na till "termerna", bad\rssäng-
erna, niir vattnet var'lagom
varmt.

Till Sverige kom bruket av
klockor från Nordafrika över
Italien och EuroPa. Från kris-
tendomens början är klockorna
'kända i Sverige, de användes
då som nu att kalla sammad soc-
kenborna till gudstjänst.

Den åldsta kånda kYrkkloc-
kan är från 1100-talet och det åir

lillklockan i Marum. Den äldsta
med inskription och angivet år-
tal finns i Slaby och är från 1228.

Iorsten Söderberg redo!i:.o-
de också för hur klockorna änd-
rat modell under seklernas gång
och kunde berätta om kända
klockgiutarsläkten, vars namh
kunde finnas med i inskriP-
tionen på klockorna.

r På de äldsta klockorna finns
kanske bara ett bomärke som
visar vem som giutit den, en Pil
och båge är ett giuytarmärke,
vilket föredragshållaren kunde
visa på medhavda diabilder.

Avslutningsvis berättade
komminister Söderberg om oli-
'ka klockringningsseder, seder
som kunde växla inom samma
pastorat.

JOSEF JACOBSSON

Mariannes Prylbod
, köper och säljei ANTIKT nytt & begagnal

Marianne Engdahl
Kvarngatan 12. Slutarp

Falköping

I relefon- 
- -

o5l5-333 55
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Kinnar

Många grerua,r på, progra'tnruet
ps IF TO år:

- tnen fotb ollen har d,ornirterat
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- Från Västergöt-
Iands Fotbollförbund
vill jag framföra ett tack
till Kinnarps IF för allt
som föreningen tillfört
våstgötåfotbollen.

Klubben hade under
många år ett stabitt divi-
sion lV-lag och har ock-
så bidragit med spelare
till våra olika distrikt-
slag på juniorsidan.

Så sade Stig Seger-
feldt från Västergöt-
lands Fotbollförbund i
sitt hyllningstal titl
70-årsjubilerande Kin-
narps IF vid det firande
som hölls på Kinnarps
Pensionat i söndags.

Både Kinnarps IF och Slut-
arps IF har i år firat ?0-årsju-
bileum. I fiol slog sig de båda
tvillingklubbarna samman
om fotbollsverksamheten,
men föreningarna finns ändå
kvar, även om fotbollen är
vilande på båda håll.

o Återblick
Jubileet inleddes av Kin-

narps IF:s ordförande Gösta
Andersson, som gjorde en
återblick på de gångna 70
åren - år som innehållit
många goda idrottsprestatio-
ner. Verksamheten inleddes
ute i Vårkumla, där man spe-
lade fotboll det första året.
Fotbollen har sedan varit den
dominerande idrotten, men
även grenar som cykel, fri-
idrott, gång, orientering och
skidor har stått på program-
met. I Kinnarps IF fostrades
en gång i tiden OS-femman i
kula, Gösta Arvidsson. Fot-
bollen låg helt nere i före-
ningen under en tioårsperi-

od, då Slutarps IF bedrev
Frökindsfotbollen ensam.
1952 startade Kinnarpsfot-
bollen på nytt och detta blev
början till en fin period, som
inte tog slut förrän i fiol, då
verksamheten gick upp i den
nya föreningen lfinnarp/
Slutarp, som direkt fortsaite
på den tidigare inslagna Kin-
narpslinjen, d.v.s. blev ett
stabilt divisions VJag med
toppkänning.

Många duktiga fotbollsspe-
lare har naturligtvis passerat
rgvy på Kinnemo. Bengt
"Blecka" Georgsson, Bosse
Thern, Tomas Westerberg är
bara tre i raden. I gång var
Elsa Grahn under många år
ett stort namn och inom fri
idrotten är Gösta Arvidsson
redan nämnd.

Fltra KinnarpsprffiIer fick viistergötlands Fotbottförbunds förtiiinstnxdrke i guld au

7;;;";A';;;ä"lirån"f it g s"gerf"iat ft.r.t. De prisa* oa\fr.u. Manhel lohansson,
'; ; ;; ;;;;"* ä;;; ; ö 
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r Utmärkels_er
Vid jubileet delaåes iorståi

en hel del utmärkelser ut:
Dessa blev belönade:

KIF:s standar för arbete i
klubben under de senaste
15 åren: Uno Carlsson, Bengt
Georgsson, Anders Ek, To-
mas Westerberg, Tony Pers-
son, Conny Quisth, Tomas
Carlsson, Roland Jansson,
Tord Torstensson och Ro-
land Moberg.

Pris för 200 A-lagsmatch-
er: Tommy Berglund. 202,
Per-Ola Westerberg ?75. 300

matcher: Torbjörn Akesson
370, Roland Jansson 371, To-
ny Persson 380. 400 matcher:
Arne Ekbom 409. 500 match-
er: Tomas Westerberg 567.

Västergötlands Fotboll-
förtrunds lilla diplom: Arne

Ekbom, Roland Jansson,
Steve Carlsson, Tomas Wes-" terberg, Torbjörn Äkesson.
Stora diplomet: Uno Carls-
son, Tony Persson, Berne
Svensson, Tord Torstensson,
Lars Westerberg.

Västergötlands Fotboll-
förbunds förtjänstmärke i
guld: Gösta Andersson,
Bengt Georgsson, Bo lvars-
son, Marthel Johansson.

Våstergötlands Idrotts-
förbunds diplom: Uno Carls- .

son, Lars Westerberg' För-
tjänstmärke: Marthel Jo-
hansson, Gösta Andersson.

Kinnarps IF uppvaktade
också Kinnarps Kontorsmöb-
ler med sitt standar. Jubila-
ren i sin tur hyllades av gäster
från fritidsnämnden samt
grannklubbarna SlutarPs IF
och Grolanda IF.



Carn- och Broderiaffär
i nya lokaler

Brigi,tte Stenzel i, sina nyinredda lokaler strar bortom
(:ryfg"p på oiigen mot Axtorp. Hrir med Dar"rnq. nystickade
"julklappstsantar" nlen gör på. en d tuå.'kuiillar.

trä&e#uet'qb 8åceiiröö?rrggs ;

Kinnarps Garn- och
Broderiaffår, som sedan
en tid frnns på Lilla Kors-
backen strax utanför Kin-
narp på vagen mot Axtorp
har nu färdigställt sina
nya lokaler och åven fått
in nya handarbeten såväl
färdiea som i material.

Brigitte Stenzel som driver
affären tillsammans med sin
sonhustru Ann-Kristine Kolb,
har sedan barnsben intresserat
sig för all slags handarbeten, så
affären är inte bara ett arbete
utan också ett nöje för henne.
Hon har som en liten specialitet
mjuka dockor i olika utföran-
den, som hon får material till
från Tyskland och hon har även
kurser i docktillverkning. Kun-
der kommer från hela landet för
att lära sig sy hennes dockor och
har då möjlighet att stanna på
Lilla Korsbacken över vecko-
slut. Hon avser också att fram-
över inbjuda till syföreningsträf-
far, där hon kan lära ut olika
sömnader, men också stickning
och virkning.

Utöver material till handar-

beten för Brigitte Stenzel också
torra blommor i korgar, torkade
örter och en del färdiga stick-
plagg, förutom naturligtvis ock-
så modeller, i sin affär.

IRIS JOHANSSON

10.000på lott
I den senaste dragningen på

Penninglotteriet'gick en vinst
10.000 kronor till Kinnarp.

Lotten var såld ,hos Centrutn-
Livs och numret är 292088.

Företaget Kinnarps
kontorsmöbler hade i lör-
dags kväll julfest i Med-
borgarhuset Falköping
med omkring 650 personer
närvarande. Kvällen in-
leddes med en lokal revy
huvudsakligen författad
av Björn Hellström och
Carina Westergren. Här
skojade man med händel'
ser inom och utom Kin-
narps Kontorsmöblers
verksamhet.

En förnämlig retT/or'
kester bestående av Stig
Johansson, Krister Jo-
hansson, Gerry Geszti,
Äke Thörn och Angeli
Andersson spelade till
och emellan de olika revy'
inslagen.

Efter programmet avtackades
fyra pensionärer med blommor
och bordsur överlämnade av
Jarl Andersson och Hånry Jarls-
son. Det var Lilly Andersson
som slutade efter 21 års anställ-
ningstid, Per-Arne Pettersson
också 21 år, Vasseli Orb 20 år
och Sven-Arne Eriksson med g
års anställningstid.

Guldklockor för 25 års trogen
tjänst tilldelades Gunnar Joha-
nesson och Lots Hofbauer.

Diplom och pengar för goda
förslag som framkommit under
år 1989 utdelades till Michael
Klingste{th, Sixen Ungh, Kris-
ter Musslinder, Kenneth Jo-
hansson, Sören Kling, Göran
Harrysson, Lars Fröhlin, Lena
Wiggins, Eva Akerblom-, Staffan
Johansson, Torbjörn Äkesson;
Ingemar Martinson, Jonny
Larsson, Jan Johansson och
Rolf Nilsson.

Sed-an fick festdeltagarna
vandra upp till Margaretasalen
eller ner till Rotundan för att ta
del av de välfyllda jirlborden där

LillE Andersson auto,ckas för 21 års tjiinst au företagets
grundare Jarl Andersson,

KinnarPs restaurang Yrzzerr:a

HB svarade för maten.
Juldansen tråddes till sist till

tonerna från "skaraborgarna" '
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May Bergman
Slutarp 0515/334 90
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-Ijugarttanken

M o nlv lloryb 7LS,_E yg S öhrman, B iiri H et t s tr örn o c n
va'mxlla w estergl'en.

Gu-A:i;;;åä;;åäl r.äi" a ojbiuer, suei_A,n"
Eri&s-spn,_V. psseli. Q1!, Pe+.4rne pettersson och
Lilts Ah"G.rsson nttsaÄÅäis Å"a nnÄid,errson o"h v
Henry Jarlsson.
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Våsterlandets förhistoria har i stor
utstråckning skrivits och rekonstrue-
rats utifrån fynd av gravar och deras
innehåll. ett konstaterande som i
högsta grad gäller den germanska
delen av kulturområdet, vilket näs-
tan helt saknar skriftliga dokument
och kållor från den tid som föregår
kristendomens ankomst till respekti-
ve lånder, då det lätthanterliga la-
tinska alfabetet infinner sig som en
icke obetydlig biprodukt tlti reli-
gionsbytet.

På få ställen exemplifieras detta påstå-
ende tydligare än på Falbygden, där re-
presentationen av förhistoriska gravty-
per är speciellt rik. Vördnad och pietet
inför de avlidnas vilorum har härvid fcir-
modligen varit den mest bidragande or-
saken till att ej fler av dem förstörts i
samband med odling eller fcir sekundär
användning vid bygg4irtion.

En ytterligare orsak kan ha varit den,
förtjänta eller oförtjänta, status av
"maktens sista boning", som tilldelats
många av dem, ett konstaterande som
bevisas av att många av gravmonumen-
ten namngivits i folkmun: Kung Rans
grav, kung Björns grav, Kung Ebbes
grav, kung Inges hög, Ragvaldsgrav etc.

En intressant iakttagelse i detta sam-
manhang är att denna folkliga namngiv-
ningsprocess fortsatt även sedan ett kris.
tet gravskick tagit över. Detta i sin tu

kan ha sin förklaring i det faktum att den
romanska tidens, 1100- och 1200-talens,
gravmonument nästan undantagslöst ta-
lar samma tysta, anonyma språk som de
förhistoriska. Likväl finner vi på t ex
Hångers ödekyrkogård en "liksten",
som i folktraditionen gäller för Kung
Inges sten, dvs åsyftar en historiskt be-
lagd svensk kung, Inge den äldre, en at-
tribuering som bör tas med flera nypor
salt.

Både genom sitt läge ach sin
utformning är gravkistan vid
Kinneveds kyrka ett av de
märkligaste gravmonumenten
vi har i landet från l[(M-talet.
Belägen invid södra kyrkväg-
gen, i det heliga "öfsadröpet"
från långhustaket, har den pla-
cering av hög dignitet och med
sina rika inhuggningar visar
den oss en bildvärld som berät-
tar om en gången tid och dess
föreställningar.

Desto märkligare då den ano-
nymitet som vidlåder den och
flm klart kontrasterar mot de
folkliga förestäIlningar som an-
nars brukar knytas tiII grav-

tad för övrigt av det sura ned-
fallet, som i accelererande takt
hotdr tiII och med den "oför-
gängliga" stenen.,,

Den svårt skadade bilden av det cen-
trala paret gör den svörtolkad.
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.ålKinneveds kyrka - ett av de många medeltida gudshusen på Falbygden - i vin'

terdag,ens sparsamma med intensivt klara ljus'

:*.

monument av detta eller liknan-
de slag.

RoIf Green i Falköping berät-
tar här - i ord och bild - om
den märkliga gravkistan på
Kinneveds kyrkogård, svårt ho-

{rrk.
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Vem Olov Skötkonung var kan också

vår historia berätta om, men att hans
kvarlevor skulle återfinnas i Olov Sköt-
konungs grav på Husaby kyrkogård har
förmodligen än mindre relevans än vad
gäller kung Inge och -!ans sten, tillver-
kad som den är tJu år efter Olov Sköt-
konungs död. Att drottning Katarina,
Erik den Läspe och Haltes hustru, där-
emot begravts under sin sten i Gudhems
kloster, finns det papper på. Men innan
dessa genom forskningens försorg kom i
dagen, gällde stenen tillhörig helt andra
personer. "Drottning Gutas gravsten"
eller "Drottning Gunhilds gravhäll" är
beteckningar som förr var gängse och
som otvivelaktigt har sina upphov i orts-
namnet Gudhem.

Då det uppenbarligen är den storstila-
de utformningen, med i stenen uthuggna
bilder, som begåvat vissa av dessa me-
deltida gravstenar deras namn, fcirefal-
ler det författaren så mycket märkligare
att den rikast illustrerade av alla grav-
monument från denna tidiga tid fått
framhärda i full anonymitet: gravkistan
på Kinneveds kyrkogård!

o Märkligaste
gravmonumentet

Men det är inte bara folktraditionen
som visat den sidvördnad genom att icke
namnge den, också den konsthistoriska
disciplinen, liksom den teologiska, har
negligerat den i en utsträckning som är
fcirvånande med tanke på att den vid en
närmare granskning framstår som det
kanske märkligaste gravmonument vi
äger i landet från 11_00-talet, och att den
i sin nuvarande uppenbarelse förmod-
ligen är det enda som bevarats intakt
från denna tid, om man med intakt me-
nar att den icke flyttats. Oanfrätt kan
man däremot icke säga om Kinneveds-
kistan, då den genom att i århundraden
ha utsatts för det destruerande "öfsadrö-
pet" från kyrkans långhustak, idag be-
finner sig i en utomordentligt dålig kon-
dition, vilket kanske kan förklara det
ringa intresse som visats monumentet.

Kinneveds gravkista har begåvats med
en plats av hög dignitet: nära huvudpor-
talen i den medeltida kyrkan och nära
intill kyrkväggen. Den består av en di-

rekt på marken placerad täckhäll, vid
vars båda kortsidor gavelhällar i form av
utböjda grekiska kors reser sig. Några
sidohällar till täckhällen har aldrig exi-
sterat, vilket betyder att gravläggningen
skett i jorden och inte i en för ändamålet
uppbyggd kista.

Täckhällen har beståtts en mycket en-
kel utstyrsel i form av ett repornament,
men desto rikare bildlig utsmyckning
finner vi istället på de båda gavelkorsen,
vars utsidor inramas av en kraftig och
elegant repbård.

. Inskrivet "bladkors"
pe- UaOa gavelhällarnas korsdelar

uppvisar utvändigt även i övrigt ett gans-
ka identiskt [ 'r.pråk: på båda finns ett
dorninerande, inskrivet "bladkors", vars
fyra armar utgörs av från en mittcirkel
utskjutande långa, ovala bladornament.
I de cirklar som på respektive gavelhäll
utgör korsmitten finner vi Guds lamm,
Agnus Dei, framställt med bakåtkastat
huvud och med ena frambenet stödjan-
de ett stavkors, en symbol för den lidan-
de och segrande Frälsaren, där korssta-
ven ibland syns utbytt mot en segerfana,
och med sitt troliga ursprung i Johannes
evangelium l;29, där Johannes Döparen
vid åsynen av Kristus säger: "Se, Guds
lamm, som borttager världens synd".

På den västra gavelns utsida, längst
ned på den bas som delvis täcks av kyr-
kogångens grus, avtecknar sig i tydlig re-
lief ett fyrfota djur med markerad lång
'vans och hängande stort huvud, ett zoo-
iogiskt artbestämningsproblem, men
som på artikelfcirfattaren ger det ome-
delbara intrycket av att föreställa en sta-
dig häst.

Den östra gavelns utsida har sitt Ag-
nus f)ei svängt ett kvärtsvarv, så att det
företer :ri"t visst samband med den fågel
som placerats i anslutning till det, med
all sannolikhet en symbol fcir den Helige
Ande. Längst ned på gavelhällens bas,
idag svårt skadad, kan man fortfarande
urskilja ett antal figurer: i mitten en res-
lig person i åkallande ställning med hän-
derna lyftade mot himlen, en orant eller
tillbedjare, till vänster därom en knäbö-
jande, bedjande person med hårflätor i
nacken och till höger än en gång Agnus
Dei.

o I fotsid klädnad
Det är dock gavlarnas insidor som i

det stora sammanhanget väcker det stör-
sta intresset och stegrar nyfikenheten på
vad bilderna föreställer. Högst upp på
västra gavelns insida möter vi en person
i fotsid klädnad med en kräkla i hand,
vilket avslöjar honom som biskop. I den
vänstra korsarmen ligger'en person på

knä med ansiktet vänt mot korsmitten.
med all sannolikhet en person av det
andliga skrået. Ytterligare en bedjande
person skildras i nedre korsarmen.
Framför vad som måste vara ett altare
knäböjer denne med nackflätor prydde
individ med armarna lyfta mot korsmit-
ten och i hans händer håller han vad som
måste vara en kalk.

I den högra korsarmen möter oss en
stående man i frontal ställning. Han hål-
ler uppenbarligen i -handeff etf*s'lä$.-
vars klinga är lindad. Huruvida det före-
ställer en lagman eller en storman, som
med det lindade svärdet uppvisar sina
fredliga avsikte:, år svårt att avgöra.
1,lppe till höger om mannens huvud, från
korsarmens ytterkant, sträcks en hand
ned med tvenne fingrar antydande den
gängse välsignelsegesten, en Manus Dei,
Guds hand.

Slutligen, och inte minst intressant,
finner vi i korsmitten tvenne personer
med, som det synes, armarna om var-
andras axlar framfcir ett bord (ett alta-
re?). Den skadade bilden är mycket dif-
fus och ger idag inga möjligheter till ex-
aktare definitioner, men samma motiv
återfinns på Olov Skötkonungs gravkista
i Husaby, där man fortfarande kan av-
läsa, att den ena personen är försedd
med långt hår indikerande en kvinnlig
person.

r Enängel
Den östra, motstående, gavelns insida

Dödsringeln. Löngst upp de två sjrilar-
naiform av fåglar. 
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Forts från föreg sid
domineras av en stort anlagd figur, som
följsamt fått utnyttja hällens korsform
genom att med sina utsträckta armar bil-
da ett kors i sig. I ena handen håller den
ett fyrkantigt föremåI, törmodligen en
bok, i den andra vad som ser ut att vara
en påse, men som uppenbarligen skall
föreställa ett rökelsekar. Den övre kors-
armen utfylls av mjukt svängda linjer,
som utgår från figurens axlar, dymedelst
klart indikerande vingar. Figuren är allt-
så en ängel, något som ytterligare under-
stryks av glorian runt huvudet. I sin fot-
sida, veckade klädnad står den på ett
Dostament, som liknar en kulle.

Längst upp på övre korsarmen syns
fortfarande de svagt bevarade resterna
av tvenne fåglar. Artbestämningen är
omöjlig. En ensam fågel kunde ha tol-
kats som en duva, den Helige Andes
närvaro, men i detta fall har artbestäm-
ningen mindre betydelse, då de i den av
ängeln antydda himmelska miljön med
all sannolikhet inkarnerar de avlidnas
själar, en under medeltiden ofta använd
symbol.

. Ett budskap?
Hur skall då den stora mängden en-

skilda figurer på Kinnevedskistan tol-
kas? Finns det ett inbördes sammanhang

- irtgår figurerna i ett "program"? Med
utgångspunkt i den fasta övertygelsen
alt den Tömanska konsten aldrig drevs
till ornamentalt överdåd. vill man eärna
söka ett budskap, en avsiktlig mäning
bakom bilderna.

Centrala för innehållets tolkning är,
enligt författareir, främst de båda gav-
larnas insidor, cie mot själva graven vän-
da.

Frånsett den välsignande Gudshanden
på västra gaveln, företer denna en hier-
arki av jordiska representanter av för ti-
den smått imponerande mått: en biskop,
en lagman(?), en kyrklig prelat och yt-
terligare en bedjande, förmodligen ock-
så denne av det andliga skrået.

Den östra insidan däremot visar blott
upp en "person" i form av den stora
ängeln med rökelsekar, en klart him-
melsk representation, även om ängeln i
detta sammanhang, antytt via den kulle
eller det berg den står på, skall upplevas
som kommen till jorden att i akt och me-
ning, som den medeltida människan fö-
reställde sig det, hämta den avlidnes själ
till skärselden. Ty det var dit man kom

efter döden, såvida man inte var en oftir-
bätterlig syndare, då endast helvetet
väntade, eller ett helgon, som kom di-
rekt till himlen. Ovanför ängelns huvud
återfinner vi i form av tvenne fåglar des-
sa själar, som flyktat den döda kroppen,
och det är i sammanhanget viktigt, tror
artikelförfattaren, att de är just två, för
detta ger kanske en möjlighet att tolka
den mest förbryllande ingrediensen i
bildsviten: den centrala bilden på mot-
stående gavelkors.

o Svårtolkade
Där, som navet i sitt hjul, omgivna av

den jordiska hierarkin, finner vi de två
svårtolkade figurerna med armarna runt
varandras skuldror. Att de är centrala i
det ikonografiska sammanhanget anger
icke blott deras placering i korsmitten;
hela kompositionen understödjer detta
faktum. Mot dem riktas alla linjer, från
den knäböjande till vänster, via den
bedjande i nedre korsarmen till lagman-
nens svärd, som pekar mot dem. På
samma sätt går fcirlängningen av den
diagonal som Guds hand bildar mot
korscentrum.

Vilka är de då? Något absolut svar är
svårt att ge, men en naturlig tanke som
tränger sig på, är att de representerar de
döda, de begravda. De vars själar redan
{iytt dems kroppar och tagit säte på den
"himmelska" sidan på östra gavelns insi-
da, de till vilka alla personer på västra
gaveln riktar sina förböner, de som äng-
eln kommit för att hämta till skärselden.
Är det man och hustru som möter oss?
Förmodligen, men det är icke möjligt att
avgöra. Vad som framställs på Kinne-
vedskistan som helhet torde dock vara
uppenbart. Det kan inte röra sig om nå-
got annat än en själamässa, där både
himmel och jord deltar med sina för-
böner för de döda för att lindra plågorna
och förkorta vistelsen i den av alla fruk-
tade skärselden.

Kinnevedskistan i " öfsadröpet" från kyrkan'

Märftligt gravmonamenl

av slor anonymilel

,N



o Apoteos

. Övriga delar av bitdinnehållet på gav_
larnas yttersidor, upplever f<;rfätta-ien
narmast som en apoteos åt gudomen re_
presenterad av Guds lamm. Den enda fi_
gur som icke smälter in i sammanhanget
är hästen(?) längst ned på västra guu.l"ln,
utsida.^ Vad gör den där? Represänterar
den månne den avlidnes joraista status,
ty som sådan möter vi den på Forshems
kyrka, på Velingas och på dopfunten i
Vättak. Där framställs förvissohästarna
med,sadel och remtyg och i sällskap med
sina herrar. På Kinnevedskistan står den
ensam, avsadlad - men så är också dess
ryttare borta?

Sedan Darwin upphävt den bibliska
skapelsemyten (och därigenom den pa_
radisiska lustgården) och svenska kyr_
kan helvetet, så har den moderna, religi-
öst avkristnade människan, när hön
ställs inför döden, inte längre något att
vare sig trängta till eller hysa fiuktan
för.

"Av jord är du kommen, jord skall du
åter varda". Ja, så enkelt är det, om
man får tro den moderna naturvetenska-
pen, hos vilken energin är oförstörbar,
en tes som åtminstone ger den trösten
att evigheten trots allt bor inom en.

Den stora bedrövelsen i samband med
ett dagens dödsfall fokuseras på de ef-
terlevandes sorg och saknad, deras be-
svär med blanketter och bouppteckning
och bekymmer för gruppliv och änke-
pension.

o Ett magnifikt dokument
Hur annorlunda tedde sig icke döds-

besvärs ihugkommelse för den medelti-
da människan. där helvetets vånda och
skärseldens fasor framstod som realite-

ter. Realiteter som de efterlevande med
hjälp av kyrkans välsignelser och klos-
terfolkets rabblande själamässor hade

att betvinga i görligaste mån. Som ett
samtidsdokument för dessa företeelser
framstår - Kinnevedskistan som urtik' i
vårt land, ett magnifikt monument över
en svunnen världsbild och en svunnen
tid.

Hur länge får vi behålla den? Frågan
kan verka malplacerad, då den är tillver-
kad i prima underkambrisk västgötsk
sandsten, ett oförgängligt material? Ja,
förvisso har den stått där i drygt 800 år,
och författarens önskan är att den så

skall få göra allt framledes. Både fcir de
pågående förbönernas eviga framsägan-
de och för den samtid, som här ges ett
påtagligt vittnesmål om världens förän-
derlighet och själens obotliga ensamhet.

Men som sagt, hur länge? De redan
svårt skadade bildernas möjlighet att
även i framtiden direkt få berätta sin his-
toria blir förmodligen allt mindre i en
tid, där försurat nedfall i en accelereran-
de takt hotar att tvinga t o m den oför-
gängliga stenen på fall. Något bör från
ansvarigt(?) håll göras snarast, om inte
Kinnevedskistan efter hand skall förenas
med det kyrkogårdsgångens grus som
redan idag alltför mycket skymmer de
lägst sittande bilddelarna.

ROLFGREEN

V iis tra g av elns uts ida.

Östra gavelrc insida.

Gv>
Vtistra gav elns insida.

Östra gavelra utsida.
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Fröhinds TI(
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Frökinds Tennis-
klubb tar nästa säsong
steget upp till division
I. Detta sedan manvun-
nit sin serie, division II
Södra Skaraborg med
minsta möjliga margi-
nal.

Det var några mycket
spännande slutomgångar i
serien.

Inför den sista omgången
var förutsättningarna som
följer:

Svåraste konkurrenten
Överlida hade en "häng-
match" mot Mark kvar att
spela. Vann de med 4-0 skul-
le saken vara klar. På bättre
setskillnad hade Överlida
vunnit serien.

o Gickvågen
Frökinds TK var även de

tvungna att vinna med 4-0 i
sistå matchen, och glorde så.
Detta samtidigt som Mark
giorde sin plikt och tog en
Seger mot Overlida, som
vann matchen med 3-1 men
alltså trots detta fick se sig
snuvade på serieledningen.

Kenneth Palmqvist, Bengt
Persson och Anders Bjerke
kan således gratuleras till di-
vision I-spel för första gången
i klubbens historia. En starkt
bidragande orsak till detta är
Kenheth Palmqvist, som för
övrig;t tränar Falköpings
TK:s AJag. På sitt andra år
i klubbenförde han alltså upp
Frökind i "ettan".

o Succ6år
1989 blev ett succ6-år för

Frökind. Förutom seriesö-
gern har Kenneth varit med
om att vinna DM både i singel
och dubbel tillsammans med

Bengt Persson. Samma histo-
ria upprepades i Skaraborgs-
mästerskapen, Kenneth
vann singeln och dubbeln
ihop med Bengt.

'Kan laget då hänga kvar i
"ettan"?

- Nja, vi siktar på ytterli-
gare avancemangi, säger
Kenneth med ett leende.

DAVID LINDMAN

Frökind 6 5
Överlida 6 5
MarkB 63
SvenljungaB 6 2
Dalstorp 6 2
Jumpln 6 I
DalsjöforsB 6 0

Div-II Södra Skaraborg
0 20-4
0 l9-5
2 r4-r0
3 11-13
3 l0-14
J V-IJ
5 5-19

Frontalkollision
En personbil blev totalför-

störd vid en frontalkollision med
en lått lastbil i Kinnarp vid åttati-
den på fredagsmorgonen. Ingen
människa skadades. Kollisio-
nen inträffade när föraren av
den lätta lastbilen. hemmahö-
rande i Ä"rrp, skulle göra en
vänstersväng. Den från andra
hållet kommande personbilen,
från Stenstorp, kunde då inte
bromsa in når lastbilen blocke-
rade vägbanan och kollisionen
var ett faktr,rm. i- l

f 1?o-rtt-Åo
Centrumkyrkan
juhilerade

Ettårsjubileum har det varit i
Centrumkyrkan under d.4
gångna helgen.

Bengt Sigfridsson hälsade en
fullsatt kyrka välkommen till det
första jubileet i Centrumkyrkan.

Videofilm visades från bygg-
nationen.

En sånggrupp sjöng under
Ulla Kjells ledning sånger för
och med åhörarna. Sedan var
det samling kring de dukade
borden, då hembakat småbröd
och nybryggt kaffe smakade
gott.

Programmet fortsatte sedan
inne i kyrksalen. Algot Kgrlsson
från Göteborg som tidigare varit
bosatt i Kinnarp och arbetat
mycket med barn och ung-
domar i bygden hade en an-
daktsstund och talade om att
öppna sitt hjärta för Jesus.

Frökinds TK har vunnit diuision II Södro Skaraborg och för första g&ngen i klubbens
historia:f&r representationslaget nösta sdsong spela i "ettan". Fr.u. Anders Bjerke,
Kenneth Palmquist odh Bengt Persson ingich i d.et seriesegrande laget. (Foto: Dat:id
Lindman)
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" Lollol,' 
^,trän 

ar V art o ft a
- sont, andas optirnism trots nedllyttning

1989 blev en motig sä-
song för Vartoftas fotboll'
spelare.

Herrarnas seniorlag
ramlade ur divison VI'
trots hela 17 inspelade Po-
ång, och laget spelar i år i
reservserie.

Trots den degradering-
en andas man nu oPti-
mism i VSK, inte minst
tack vare att man knutit
en ny trånare-till klubben.
Det är Roland "Lollo"
Jansson från KinnarP/
Slutarp som nu för första
gången tar ansvar för trä-
ningen av ett seniorlag.

Vartofta fick alltså lämna divi-
son VI, trots att man bara var
tolv poäng efter segrande
Ljungsarp i den mycket jämna
Ulricehamnssexan. En liten
chans till spel i "sexan" finnl
fortfarande kvar. Skulle någo
lag lågga ner seniorverksam
heten eller en sammanslagninl
mellan två klubbar ske åir de
VSK som står nåst i tur att flYt
tas upp.

. Resenrserie B
I dagsläget talar dock allt för

att Vartofta får spela i reservse-
rie B denna säsong' En serie
som laget naturligtvis siktar På
att vinna.

- Det måste vara den givna
målsåttningen, det har sett lo-
vande ut på träningarna så här
långt och andan i klubben iir På-
topp, trots reservseriespel, så-
ger Roland "Lollo" Jansson,
som sjålv kommer att finnas
rned på planen.

r Bredare trupp
. Nedflyttningen till trots har

Vartofta en bredare seniortrupp
i år. Samtliga spelare från ifiol
finns med i bilden även i år och
det har dessutom tillkommit ett
antal nya spelare, bland annat
juniorerna Fredrik Ekberg och
Martin Karlsson från IFK Fal-

Roland, " Lollo" J ansson bg -

ter Ki,nna.rplSlutarPs tröja
mot Vwtofta SK:s, diir han
blir ipelond,e triinaren 7990.

;i24' sir* iå
Frökinds-
pensuonarer
hade julfust

Frökinds pensionärsförening
SPF har haft julfest i samlings-
salen på Frökindsgarden, dit
ordföranden Margit Andersson
välkomnade och särskilt vände
sig till pastorsparet Majlise och
Tore Johansson från Äsarp.

Sammankomsten inleddes
med att Majlise sjöng "Du hem-
mets jord". Förhandlingarna
var snabbt avklarade och földes
av kaffe vid inbjudande julbord.

Önskesånger av Majlis följde'
Först att önska var 93-åriga Elsa
Andersson som ville höra "Blin-
ka lilla stjärna",'dåir alla sjöng
med. DärPå följde en lång rad
hemlands- och väckelsesånger
och det var lätt att få önskemål
uppfyllda eftersom Majlise kan
flera hundra sånger utan att
behöva titta i någon sångbok'

Tore Johansson utgick i sitt tal
från Bibelns ord om Nådens år
från Herren och anknöt till det
som hänt och händer i Öst-
Europa.

Samvaron avslutades med Yt-
terligare önskesånger.

köping samt Ronny Haiselqvist
från Tomten.

VSK:s ordförande Kenneth
Gustavsson är optimist:

- Vi har satt upp en lite mer
långsiktig målsättning och åven
om vi spelar med reservlagen i
år rubbas inte den planen. Vi
skall tillbaka till "sexan" 1991

och vi har en hel delyngre spela-
re att bygga ett lag på de när-
maste åren. Efter några ganska
magra år har klubben börjat
satsa lite hårdare igen och det
har giort att killarna blivit kvar
trots nedflyttningen.

o Träningslåger
Ett led i satsningen är ett trä-

ningsläger i Damp i Viisttysk-
land i påskveckan. Dit är redan
30 deltagare glmäl_da.

Ett tag säg Vartotta ut att kun-
na få bli kvar i "sexan" trots sis-
taplatsen, men så blev alltså inte
fallet. Nye tränaren "Lollo" var
dock aldrig tveksam till tränar-
rollen i VSK.

- Visst blev jag väl aningen
betänksamt när det stod klart
att det blev reservserien, men
jag hade lovat Vartofta att ställa
upp och det finns det ingen an-
ledning att å,n!ra nu. Vi kan få
ett riktigt bra lag så småningom
och kanske åir det rentav nyttigt
för de yngre spelarna att få spe-
la in sig i A-truppen på en lite
lägre nivå.

1991 lär vi ha Vartofta SK till-
baka i divison VI.

HÅxeN JOHANSSON
i,tffiärr.fo

Benny 0lausson rrån sru-
tarp har passerat 3O-årsgriinsen.
I lördags firades han av sina
kompisar med en kinesisk mid-
dag. Men först var han tvungen

att gä och visa uPP sig i stadens
affärer, och då naturligf,vis som
en fiskare, eftersom fiske är
hans stora fritidsintresse. (Foto:

Dan Nilsson)



Soznnelssons Lius och Centrumlius kan
Slutarp. (Foto: Dan Ni.lsson)

komrna att ersö,ttas en end.a lca-buttk placerad mitt emellan Kinnarp och l'llO-ei-J".,9

Ica måste bygga en ny
butik i Kinnarp/Slutarp.

Det är ett krav politiker-
na i kommunstyrelsens
arbetsutskott för fram till
Ica för att sälja den tomt
på Vilhglmsro, dit livsme-
delskedjan vill förlägga en
livsmedelshall.

Nu har frågan om Icas etable-
ring på Vilhelmsro, korsningen
Hollendergatan/Riksväg 46,
nått upp till den politiska be-
slutsnivån.

Kommunstyrelsens arbetsut-
skott fick frågan på sitt bord i
tisdags, och uttalade sitt oreser-
verade stöd för att erbjuda Ica
en tomt med just det läget.

o Villkor
Politikerna i arbetsutskottet

ställer som ett villkor att Ica byg-
ger en ny butik i Kinnarp/Slut-
arp. Enligt uppgift skall denna
butik ligga i det nya centrum
som planeras mellan de båda

istället för tvärs igenom'

- Om den nya vågen bYggs
faller centrumtanken. Och frå-
gan är om inte detta långsmala
samhälle behöver två butiker,
säger han.

Bengt Samuelsson kan dock
acceptera en butik.

- Jag motsätter mig inte en
butik, men förstår inte vitsen
med att flytta från ett trafik-
orienterat läge, säger han.

JÖRGEN GUSTAFSSON
. Konkurrens
Enligt Bengt Samuelsson

skulle ett läge intill I.okal Fiö-
kind minimera butikens kon-
kurrenskraft på framförallt två
omiåden.

Pendlare till eller från Falkö-
ping tappar han obönhörligt tiU
den nya Vilhelmsro-butiken och
trafikanter som far KinnarP-
Slutarp förbi kommer aldrig att
se skymten av den nYa butiken.
Kvar blir den lokala kundkret-
sen. Med ett trafikorienterat Iä-
ge kan hans butik i alla fall kon-
kurrera med Vilhelmsro-buti-

ken om de här båda kundgruP-
perna.

- Det kommer att bli känn-
bart att tappa Pendlarna, säger
Bengt Samuelsson.

Sven-Äke Johansson är före- j

ståndare för Centrum-livs i Kin-
narp, också den lca-ansluten.
Han kallar politikerkravet för
utpressning. 

^
Och Sven-Äke Johansson ser

ingen anledning att bYgga en nY

butik i ett nYtt centrum i Kin-
narp-Slutarp, om nu riksväg 46

skall dras utanför samhället

Politikerltrau ,fo, alt släpp a V ilhelmeto - t omt en :

Bygg ny lca-butik
i Kinnarp-Slutarp
samhällena, i höjd med Lokal
Frökind, och ersätta de två nu-
varande.

Detta är en tanke som Bengt
Samuelsson, innehavare av
Ica-anslutna Samuelssons livs i
Slutarp, i högsta grad ogillar.

- Vägen genom samhälleira
skall ändras inom några år, och
dras i en vid båge öster om Kin-
narps kontorsmöbler. Då kom-
mer mitt nuvärande läge att va-
ra det absolut bästa man kan få
här, och ett läge mellan Kin-
narp-Slutarp mycket undan-
skymt, säger han.
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' Modell: Kaprifol, Ljung och Jasmin
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KOKSDESIGN
Kvarngatan 10, 521 73 SLUTARP. Tel 0515/33390

Det är vi som säljer Integas kökssortiment i

Integas utställningshall.
Vi ritar och monterar.

I(inneveds-ääiitä'rt
om ny eentrumbutik

Centerorganisationer-
na i Kinneved har haft
årsmöte. Ett debattåmne
var centrumplaneringen i
KinnarpiSlutarp, inklusi-
ve en ny livmedelsbutik.

Kommunstyrelsens arbetsut-
skott har kopplat ihop Ica:s nya
butik på Vilhelmsro i Falköping
med en ny dito i Kinnarp/Slut-
arp. Arbetsutskottet har krävt
den senare som ett villkor för
att släppa Vilhelmsro-tomten.

Centerorganisationerna i Kin-
neved svårt att förstå varför de
båda frågorna kopplats sam-
man. Man vill heller inte ha en
ny butiksetablering till ett nytt
centrum mitt emellan de båda
tätorterna, som ersättning för

Hyreshus i lfinnarp?
av^satt dels för järnvägsända_
måI, dels som parkmark. Men
med hänsyn till att järnvägen
trollg€n kommer att läggas ner
och då angränsande oÅiådu a.
bebyggt med bostäder anser
byggnadsnämnden att bostads-
hus kan uppföras även på den
nu aktuella marken även om
planen då måste åndras.

Tre flerbostadshus i Kinnarp
skulle innebåra bebyggelse
utanför bostadsförsörjningspro-
grammet.

o Kinnarp

de båda nuvarande, innan bo-
stadsbebyggelsen där är ett fak-
tum.

Idag finns en Ica-butik i Slut-
arp och en i Kinnarp. Den sena-
re med långt öppethållande. En
struktur centermötet såg som
tillfredställande.

Man diskuterade också om en
ny Ica-butik, med allt vad det
innebär av högre kostnader,
verkligen skulle kunna överleva
i konkurrens med den butik som
planeras på Vilhelmsro.

Det var stadsarkitekt Peter
Engström som inf<jrmerade runt
den nya centrumplanen i sam-
hållet. Ett projekt som vad gäller
bostadsdelen beräknas vara in-
flyttningsklart våren 1991.

Byggnadsnämnden är
beredd medverka till en
planändring som gör det
möjligt att bygga tre fler-
bostadshus intill järn-
vägen i Kinnarp. Det är
Västgöta Byggare AB som
begärt fiirhandsbesked
från nämnden.

Området är i gällande plan

Årsmötei
Centrumkyrkan
har hållits under god tillslutning.
Peder Kjell hälsade Frökinds
Frikyrkogrupp välkommen. En
andaktsstund hölls utav pastor
Holm och sedan föijde en böne-
stund.

Ordförande Roger Wernmyr
ledde årsmötets förhandlingar
och det var många beslut som
fattades under kvällen. Den
ekumeniska gruppen bedriver
ett omfattande arbete i bygden.
Barn- och ungdpmsverksam-
heten har blomstrat under det
gångna året. Styrelsen omval-
des och består utav ordf Roger
Wernmyr, kassör Inga Larsson,
Barbro Lundgren, Ann-Britt
Johansson, Yngve Karlsson,
'Bengt Sigfridsson, Jan-Erik
Holm.

Årsmötet bevilj ade. kassör och
styrelse full ansvarsfrihet. För-
samlingesn ordförande Gösta
Claesson tackade alla för ett
gott arbete under det gångna
året.

l91a-eir'as

Intresseförening
för"gamla" Frökind

På måndag samlas alla intres-
serade i Lokal Frökind. Då
kommer en samlande förening
för alla bosatta i gamla Frökinds
kommun att bildas. Frökinds
intresseförening är det tänkta
namnet,



Kättilst oTp t Kiwta,rp, S lut urp
få, tillbaka ortsad,ress errua,

Kättilstorp, Kinnarp
och Slutarp får tillbaka
sina ortsnamn som post-
adress. Och det kan de
tacka datorerna för. I de
tre orterna finns nämli-
gen gator med samma
namn som gator i central-
orten och det har ställt till
åtskilliga bekymmer, för
posten och för alla de re-
gister som bygger sina
uppgifter på postens.

En framställning om att få
återinföra namnen har giorts av
postens regionalkontor i Falkö-
ping. och framställningen kom-
mer med all sannolikhet att be-
viljas.

- Vi klarar oss inte annars,
säger Göran }lelmersson, som
är postnummeransvarig i regio-
nen,

Datan är också anledningen
till att han och alla andra post-
nummeransvariga i Sverige hål-
ler på att göra upp ett nytt bas-
register över alla adresser i Sve-
rige. Det lär nämligen finnas en

miljon fel i folkbokföringsregi-
stret och de skall försvinna när
posten upprättat sitt nya regis-
ter,

I Kättilstorp finns fem gator
med samma namn som gator i
Falköping. Det har stältt till
mycket stora bekymmer och
resulterat i att folkbokförings-
registret försett flera adressater
med felaktigt postnummer, som
i sin tur inneburit att försändel-
ser delats ut felaktigt. Då finns
ihgen annan möjlighet att lösa
problemet än att återinföra orts-
namnet Kättlistorp med samma
postnummer som i dag.

Förhållandet är desamma i
Slutarp och Kinnarp. Äterinförs
ortsnamnet får Kinnarp samma
postriummer som i dag (521 73)
medan Slutarp får ett nytt num-
mer (521 72). Så länge hante-
ringen av pobtnummer skedde
manuellt gick det bra att an-
vända adressen Storgatan, Kät-
tilstorp, 521 95 Falköping. Men
i datorerna faller kommateck-
net bort och datorn läser Storga-
tan Falköping.

Sarrnolikt kommer förändring-
en att ske I oktober i år.

Alternativet till att återinföra
Kättilstorp, Kinnarp och Slut-
arp som postadresser vore att
åndra gatunamnen i de tre or-
terna. Men det är inte aktuellt.

Io Trådet. Dalum
Aven Trädet och Dalum har

begärt att få tillbaka sina orts-
namn. Där har posten ingen ut-
delning på gatuadresser.utan
ortsborna hämntar sin post i
boxar. Men det händer ändå att
posten adresseras med gatu-
adressen i stället för boxnumret
- många skiljer inte på utdel-
ningsadress och bostadsadress.

o Basregister
I slutet av nästa år skall för-

hoppningsvis det nya basregi-
stret med alla adresser i Sverige
vara klart. Göran Helmerson
ger ett exempel på fel som mås-
te rättas till. Karlsro är adressen
till en fastighet i Falköping. Men
också i Torbjörntorp finns en
bebyggelse med namnet Karls-
ro. Den som vill sända ett brev

till någon som bor i Karlsro;
Torbjörntorp letar i Postnum-
merkatalogen - men får då
postnumret till Falköpings
Karlsro, 521 31 Falköping, i stäl-
let för det rätta 521 96 Torbjörn-
torp.

Framställningen från postens
regionkontor i Falköping att få
återinföra de'tre ortsadresserna
har lämnats i dagarna. Tidigare
har det sagts att tio orter om

-året skall återfå sina ortsadres-
ser men Göran Helmerson tror
att det kommer att bli fler.

S.L.

ilq0o2of

Centerkuirunor
höll årsrutöte

Kinneveds centerkvin-
nor har hållit årsmöte i
Församlingshemmet,
Kinnarp. Medlemsantalet
är 47.

|alborgsmässofirande har
anordnats i Axtorp tillsammans
med centern. Första sönd. i ad-
vent bjöds på kyrkkaffe. Behåll-
ningen 1680 kr har skänkts till
Lutherhjälpen.

Studiebesök pi ett landstings-
möte rönte stor uppskattning,
en sommarutflykt gick till Tur-
binön, Tidaholm.

Avdelningen har sänt en skri.
velse till trafiknämnden, Falkö-
ping angående förlängning av
hastighetsbegränsningen i Slut-,
arp. Redan på för'sommaren var
skyltarna flyttade.

Bidrag har sänts till Mems
kursgård och till Vi Ungas Vån-
ner.

Styrelsen omvaldes och be-

Vi börjar sälja

Miljövänliga produkter
måndag den LZ februari
10- 18, T,illegården, Kinnarp,
tel 0515 / 336 36.
Vålkomna! tffO

står av ordf. Ingrid Olsson, v.
ordf. Inga Larsson, sekr. Karin
Hjortsäter, v.sekr. Birgit Gö-
ransson, kassör Birgitta Lager-
strand, bitr.kassör Barbro An-
dersson. Suppl. Elly Apdersson
och Elsa Johansson.

Efter årsmötesförhandlingar
och kaffesamkväm med centern
avslutade stadsarkitekt Peter
Engström med information om
nya centrumplanen i Kinneved.

HAIUIBUROER.
TArrRrK rilt
I(ANONPRIS!!
90 gr hamburgare, dressing, sallad,
bröd och mos samt en Mer brik.
Erbjudandet gäller 512- 1 1 t2.

l(inncrps KIOSK o. OAIUKOK'
Paradg. 14 tel. 0515-330 35
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fntresseförening bildad i Frökind:
"Vi b ehö,a e r markrua'dtfö ra,
oss bdttre här trte"

John Karlsson död

På måndagskvållen bil-
dades "Frökinds f ntresse-
förening" i Lokal Frökind
och ett drygt 40-tal intres_
seradb personer och bli-
vande medlemmar valde
Bengt Samuelsson tiil för-
eningens förste ordföran-de. Samuelsson ledde
också kväIlens konstitue-
rande möte och han hade
Lena Persson vid sin sida
som sekreterafe.

Föreningens uppgift enl. stad_
garna som antogs är: Att arbeta[ör samhällsnyttiga ändamål
:.T ?l inriktade på au stödja
hela töre detta Frökinds kom_
mun. I den gamla Frökindskom_
munen ingick samhällena: Bris-mene, Börstig, Vårkumla.
Kinnarp, Slutarp och Luttra.

o Bakgrund
I Slutarp har det funnits enfungerande samhällsförening

ggir i Xilna-rp en fram til pä
60-talet då den lades ner. I dig
har de båda samhällena blivii .

ett under namnet Kinnarp/Slu_
tarp. Man har växt ihop och har
gemensamma intressen och nu
har man ansett tiden mogen för
att bilda denna gemensamma
rntresselörening:

Bengt Samuelsson som ordtö_
rande och i måndags hölls Frö_
kinds Intresseförenings första
officiella möte.

o Mötet
Mötet öppnades med att

Bengt Samuelsson inforinerade
om 

-vad arbetsgruppen arbetat
med sedan den bildats och vid
qynkt -6 

på dagordningen be_
slöts efter ett förslag från Tor_
sten Gustavsson att Frökinds
fntresseförening skulle bildas.
Man godkände sedan med vissa
ändringar arbetsgruppens för_
stag tlil stadgar. Man valde en
;tyreJse där följande personer
rngtck: ordf. Bengt Samuelsson,
Lena Persson, Tommy Larsson,
.l'nders Pryssander, Christer
Angrimer, Bernt Bertilsson,
fnger Persson. Suppl: Tord Tor_
stensson, Kent Gustavsson,
Bengt Johansson, Ann_Marie
Persson, Inger Eriksson, Gull_
Britt Brage,. Ulf Karl6n. Rev.
Majru Karlsson, Inge Gertsson.
Suppl. Gun palmqvist, Karl_
Gustav Gustavsson.

. Verksamheten
Under kvällen diskuterade

man också. föreningens kom-
mande verksamhet och där
framkom en rad förslag till sty-
relsen att ta upp till behandling.

Några av dessa var att bevata

arbeta för att stärka gemenska_
pen mellan olika grupper och
ordna trivselaktiviteter i olika
former. Man ville värna om or_
tens postkontor som det ryktats
skulle var nedläggningshotat.
Just nu linns från postens sida
inga planer på att lägga ner det_
ta kontor. Ett annat positivt in_
slag i sammanhanget är att man
lär tillbaka ortsadresserna
Kinnarp, Slutarp.

Kommunalrådet Kjell Gus_
tavsson ansåg häromdagen att
den enskilde innehavaren skul_
le ha rätt att handla var han vil_
le. Det höll Frökindsborna med
om, man tänker slå vakt om sina
båda butiker i Kinnarp/Slutarp.
Det verkade tveksamt om in_
tresseföreningen vill ha en nv
butik i Kinnarp/Slutarp och man
ansåg att det var fel av kommu_
nen att äventyra befintliga buti_
ker til förmån för storbutiker i
Falköping.

Det bor mycket barnfamilier
i. Kinnarp/Slutarp och högst på
önskelistan står byggandet äv
en sporthall. Behovet av ett stör_
re bibliotek och andra fritidslo_
kaler är också stort.

- Det var trevligt att höra era
åsikter och vi har fattat ett vik_
tigt beslut här i kväll när vi nu
beslutat att starta vår intresse_
förening, sade Bengt Samuels_
son när han avslutade mötet.
De kommer att bli ett fint forum
att ta upp olika samhällsfrågor i
och annat som rör oss alla.

Text och bild:
RUNE LINDBLAD

. John Karlsson, Falköping,
har avlidit. Han biev Zf ar. Uil
de1 mer än 25 år a"u" h* uf".
rörledningsfi rma i Kinnarp _-s;
glad, omtyckt och duktig;;rt;-s_,
man. John föddes på Rogåstorp
r | ,uttra, där hans far var rättare
och_flyttade med familjen 1927till ,Risholmen, som faäern då
hade köpt. Efter skolan arbeta_
de han vid Spetz Jarnhandel
som lagerbiträde och 

"h"rrffciroch ,var ofta med 
",i.laggäi"åoch hjälpte tilt. Med tide;ble;

han rörmokare själv och drev
sedan eget företag mellan åren'1951 och lgZZ_

- Men mer än rörmokaie varhan en varm och god med_
människa, som lade når hela sinsjäl för att hjälpa och muntra
upp andra. Han var också den
stQlgta drivande kraften när detgällde att starta primärvårdens
Patientfrirening och att sedan
b_ygga upp verksamhetdn där.IIan var föreningens vice ord_
rorande under första året och
därefter ordförande i sex år in_
na_n han vid. årsskiftet lgg7_gg
lade ner ordförandeklubban.
- John Karlsson var inte myc_
ket för stora ord eller för att "sv_

nas utan arbetade istället i dåt
tysta. Han hade en vå.ldigkänsla
för sina medmänniskorä"h oi"-
made särskilt för dem som på 

,prund av-sin sjukdom tappat
bort kontakterna med sina nära.
På Primärvården är man tack_
sam över det stora engagelxan
och tidskrävande arbeå fu-iå:
de ner i föreningen, men också
som besökare hos sjuka på lasa_
rettet.

, John Karlson var inte minst
känd som en av Magdebu.gar_
r,L,.:orn med sitt durspel spred
grao;e vrd många fester och sam_
mankomster. Nyligen tilldela_
9.r..h1" en trästaty, "Hjogub_
ben", för att han med siti gl-ada
sätt och,flitiga spelade stiåule_
rat intretset frir dragspelsmusik.
.rran var ocksä medlem i Spp:s
sångkör, Frökinds musikklubb
och Skillingtryckarna. Sedan 20
ll yr. han också medlem av
Diabetesföreningen.

John Karlsson efterlämnar
makan Britta samt syskon, svåg_
rar och svägerska som närmast
sörjande.

Jenso au ,Tg0'

ffiing stcillde upp för att aunor-trdttern.s f)o /'Å4or^ ^1^.^^t^^---
Lns stau'de upp för att aup^ortriitteras. De jaistu styretiemeit;;;äriJiL:"TT;";.rr:#{å,
";J!:;#ig:trf ;"!.;Xf ";;:i,åWL'i,,,oi,A"å;,;-;rv;'äå",,christerAnsri_

Det var på ett stormöte med
Falköpings kommun i april lggg
som förslaget väcktes ätt Uita,
fri,reningen och en arbetsgrupp
på 14 personer tillsattes då,ää

den kommande byggnationen,
att bevaka aktuella kommunala
frågor bl.a. skolfrågan med
transport av barn till Flobv. Man
ville också att föreningen skulle
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Lördaoen den 10 februari-'l990 "Iolam Kanlsson

[N MEfuTORIAN{
.Iohn - den gode, glade spele-

trnannen är borta. FIans durspel
kommer ingen längre att få lyss-
na till. Det känns trist och vetno-
digt, men ändå är jag glad över
att ha fått rnöta John. n sin knafts
dägar yar han en flitigt nyttjad
hantvdrkare i trakterna. i
rnånga hem har hän lagt ner rör
och så också i det hus, till vilket
jag flyttade för över 20 år sedan"
Det valdå jag lärde känna.trohn.
Vi kom snart underfund med att
vi bl a hade musiken som ett
gemeniamt intnesse och några
gånger träffades vi och musice-
rade tillsammans. Det van i myc-
tr<et liten skala, rnen ändå.

foft.rsiken, sången betydde
rnycket för John, men han räck-
te också till för annat och andra
- han var under en period Fri-
märvårdens patientförenings
ordf. Ilan har också under flera
år sörjt för att vi på tidningen
fått notiser och små refenat från
föreningens sida. .nohn var nog-
grann och lämnade inget åt
slumpen. Ätog han sig en upp-
gift var det en hederssak att ro
den i land. John besökte under
senare år ofta FT-redaktionen
- det var angenäma små prat-
stunder. "nohn var alltid intresse-
nad och välorienterad. Man lyss-
nade gärna når.trohn beråttade,
antingen det gäiide någon hän-
delse från torvrnossarnas tid el-
ier en liten episod ur sitt senare
liv.

.Iohn - den gode, glade spele-
mannen hade många vänner.
De sörjer honorri och tankarna
går också i hög grad till makan
tsritta de5rna kulna januaridag.

tsASSE .TO}IANSSON

36 _ o Sporttlz-40.

Arsmöte medIOGT-IVTO
Kinnarps IOGT-NTO-

förening har hållit årsmö-
te i NBV-lokalen. Mötet
öppnades med en sång
varefter ordf. Sven An-
dersson hade glädjen att
hälsa ett 30-tal medlem-
mar välkomna till mötet.
Att leda kvällens förhand-
lingar valdes Ivan Gus-
tavsson och till sekr.
Bengt Klingstedt.

Vid verksamhetens ge-
nomgång framkom att årets
verksamhet varit god. Med-
lemsantalet var vid årsslutet 83
st. En medlem har avlidit, men
det har istället välkomnats två
nya medlemmar. Utfärder har
företagits till Komosse, Mårby i
Bjurum med "Trandans", Ek-
hagens fornby, samt sångstäm-
man i Skinnskatteberg. För-
eningen har varit representerad
vid riksmötet i Umeå samt di-
sirikts- och kretsmöten och del-
tagit i frågetåvlingarna Karusel-
len och Musikleken. Studie-
verksamheten har varit mycket
god med 8 st. cirklar i engelska,
gymnastik, folkdräkter, pors-
linsmålning, Dan Anderssons
diktning och verksamhet, samt
en läse- och diskussionscirkel
omkring Saljes bok "I lindens
krona". Deltagarna och ombu-
den vid riksmötet läste en cirkel
om Umeå. Föreningen har un-
der året lämnat bidrag till vår
fadderelev i Gambia med 850 kr.
Globenfadder 300, Riaverksam-

heten i Falköping 300, även Fal-
köping-Tidaholmskretsen har
fått bidrag.

o Valen
.Till styrelse för år 1990 valdes:

Ordf. Sven Andersson, v.ordf.
Lennart Sandberg, kassör Ansy
Gunnarsson, sekr. Bengt Kling-
stedt, stl Märta Sandberg. Övr.
ledam. Gun Klingstedt, Marga-
reta Silvander, Göran Anders-
son. Revisorer Karl-Gustav
Gustavsson och Elof Rehn. Stu-
diekom. Märta och Lennart
Sandberg, Solvig Johansson,
Ansy Gunnarsson. Valbered-
ning Birgit Andersson, Yngve
Johansson, Kerstin Gustavsson.
Då kassören och sekreteraren
framlagt önskemål om att få er-
sättare.valdes Arne Karlsson till
v. kassör och Maj-Britt Johans-
son till v. sekr.

Ivan Gustavsson tackade sty-
relsen för det arbete som lagts
ned under det gångna året och
önskade lycka till i det komman-
de årets arbete. Efter förhand-
lingarna bjöd föreningen på kaf-
fe med fralla och tårta. En film
visades om Peter Wieselgrens
liv och verksamhet, bland annat
var han med och avskaffade
husbehovsbränningen samt
startade nykterhetsverksam-
het. Ove och Lennart spelade
härlig dragspelsmusik och ledde
allsång. Mötet avslutades med
syskonringen och sången "Här-
lig är kvällen".

IWaria tvåa i Skyttiaden!

Maria Dahliilu gjorde mgcket bra ifrån sig då Skgttiaden auglordes i Borås. Hon
sköt marzmala 400 poiing, kom diirrned" på. and,ra plats och kt:alificerade sig för riks-
finalen i rnars.

Maria Dahlälv från
Kinneveds Skytteför-
ening svarade för en
mycket stark prestation
då regionsfinalen av
Skyttiaden avgiordes i
Borås.

Maria sköt maximala
400 poäng, vilket ändå
bara räckte till en and-
raplatering. Detta i
klassen Ll3.

Trots fullträffen kom hon
alltså tvåa. Detta sedan seg-
raren i klassen, L13, haft fler
så kallade innertior än Maria.
Jimmi Nilsson från Nedre
Ullerud hade 37 innertior mot
Marias 33 och lurade därmed
Kinnevedstjejen på segern.
' Så ledsen behöver nu Ma-

ria inte vara över det. Hon
är nämligen i och med andra-
platsen kvalificerad för riks-
finalen av skyttiaden som går

av stapeln i*Fagersta den 10
mars. Där gör hon och fiorton
andra skyttar upp om segern
i klassen. Hon är för övrigt
ensam i Skaraborg om att ha
tagit sig till frnal.

Trea i L13 var Anders
Luckner från Harestad med
399 poäng. Frånsett Marias
andraplats var det tunnsått
med topplaceringar från "vå-
ra" skvttar.
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Måndagen den 19 februari 1990

alla källarfastigheter skulle be-
handlas helt lika, kosta minst 2
miljoner kronor.

Administrative chefen Göran
Hessling är den tjänsteman som
handlägger ärendet på stadshu-
set.

Han är övertygad om att de
åtgärder Jan-Eric Carlring före-
slagit kan kosta fyra miljoner li-
kaväl som två. Och att det inte
finns någon garanti för att resul-
tatet blir bra.

o Preskriberat
Från Falköpings kommuns

sida har man hittills hävdat att
frågan om kommunens eventu-
ella ansvar är preskriberad. Det
gått tio år sedan planen fastställ-
des och bygglov beviljades, och
på ett undantag när har ingen
klagat på rått sida om tioårs-
gränsen.

Undantaget är familjen Sten-
qvist, som redan i slutet av
1970-talet tog upp saken formellt
med ansvariga tjänstemän.

o Politiskt beslut
Det finns idag från ko{nmu-

nens sida ingen uttalad vilja att
vidta några generella åtgärder.
Frågan kommer dock att tas

upp på den politiska dagord-
ningen i början av mars, och då
med Ktkonsults utredning som
utgångspunkt.

- Juridiskt sett är det här
solklart, kommunen har ingen
skyldighet att ersätta någon an-
nan än'familjen Stenqvist, då
det är det enda fall som inte är
preskriberat, säger Göran Hess-
ling.

- Sedan finns det, som sagt,
alltid möjlighet att fatta ett poli-
tiskt beslut om hjälp åt övriga
sorn drabbats. Men fråh denna
politiska behandling är Sten-
qvists uteslutna i och med att de
driver en rättslig process mot
kommunen, fortsätter han.

;(}rsakar
iproblem

Fuktproblem i källar-
husen på bostadsområdet
"Fiskeläget" i Slutarp är
i grund och bbtten ett pi'o-
blem med järnhaltigt
grundvatten.

Det hävdar den konsult
som på kommunstyrel-
sens uppdrag utrett pro-
blemen med fukt och åt-
följande mögelangrepp i
några av de 18 kållarhusen
i området.

I mars kommer frågan
upp på den politiska dag-
ordningen. Fyågan är om
kommunen skall erkänna
att man brustit i plane-
ringen av området, och på
något sätt ersätta fastig-
hetsägarna för merkost-
nader orsakade av fuktan-
grepp i källarplanet.

-sid ro-
o Fördiskussioner

Kommunstyrelsens ordföran-
de, kommunalrådet Kjell Gus-
tafsson, vill i dagsläget inte kom-
mentera frågan närmare.

- Vi för en diskussion med
familjen Isacsson, det är väl det
endajag kan säga idag. Jag vill
inte föregripa den politiska be-
handlingen, sägerhan.

Och konstaterar att fi'ågan är
mycket viktig, principellt sett.

JORGEN GUSTAFSSON

I Utredning klar-j ärnhaltigt vatten
bakem Yatten fyllda källare
- Detärdenhögajårn-

halten som år den största
boven i drarnat.

Det säger Jan-Eric Carl-
ring vid K-konsult i Öre-
bro. Han har Bå Falkö-
pings kommuns uppdrag
giort en utredning om
fuktproblem i villafastig-
heter i Slutarp.

Ornrådet har länge kal-
lats "Fiskeläget" i folk-
mun.

Under mitten av 1970-talet
byggdes ett antal villor längs
Skogsvägen i Slutarp.' 

Bara efter några år upptäck-
tes för första gången fukt i några
av de 18 källarhus som finns i
området.

o Fyrahusmedpump
Två fastighetsägare, familjen

Isacsson på Angsgatan 9 och fa-
.miljen Stenqvist på Björk-
ängsvägen 10 driver processer i
Falköpings tingsrätt i frågan.

Familjen Isacsson för fel i fas-
tighet rdot den förre fastighets-
ägaren och familjen Stenqvist
mot kommunen. Den senare
motiverar sitt krav på ersättning
utifrån att Falköpings kommun
aldrig skulle tillåtit någon att
bygga källarhus i området. Eå-
da kräver ersättning med halv-
rniljonbelopp.

Dessa två hus bedöms enligt'
Jan-Eric Carlrings undersök-
ning som värst utsatta av det
bitvis ymniga undedordiska vat-
tenflödet i "Fiskeläget".

Vid en sammanställning som
giordes i vintras har sju andra
fastighetsägare redovisat mer-
kostnader 3 000-12 000 kronor
på grund av fuktproblem i källa-
ren. Två har inte haft några
merkostnader alls.

o Jårnhalten
Problemen med husen i "FiÄ-

keläget': har enligt undersök-
ningen tre bottnar.

Det handlar för det första om
ytligt grundvatten i området,
varav husen närmast parken är
illa utsatta, och dräneringar
utan filter. Båda dessa faktorer
hade dock spelat mindre roll om
det nu inte varit för att grund-
vattnet i området, bitvis, år myc-
ket järnhaltigt.' Det järnhaltiga vattnet har
gradvis, och i en del fall mycket
snabbt, täppt till dräneringsan-
ordningarna runt ett antal av de
18 källarhusen. Vilket naturligt-
vis är förödande i kombination
med höga grundvattennivåer.
, - Just kombinationen av oli-
ka problem är ytterst olycklig.
Men hade inte vattnet haft så
hög järnhalt tvivlar jag på att det
någonsin uppstått fuktproblem

i någon avde här källarna, säger
han.

Och tillägger:
- Naturligtvis kan man i ock-

så med facit i hand säga att här
borde aldrig tillåtits några käl-
larhus.

Den här järnproblematiken
är, enligt Carlring, relativt ny-
upptäckt.

Han utesluter dock inte att
familjerna Isacssons och Sten-
qvists fastigheter, som ligger
granne med parken, kan ha
drabbats också av inströmman-
de grundvatten vid höga grund-
vatten-nivåer,

o Brunnpåvarjetomt
Jan-Eric Carlring anvisar två

möjliga vägar ut ur de här fukt.
problemen.

Han föreslår att grundvatten-
nivån sänks genom att brunnar
borras på varje aktuell tomt, el-
ler att en så kallad dåmd dräne-
ring anläggs runt varje aktuellt
hus. Marken i området är alltför
tät för att en stor pumpanlägg-
ning avsedd för hela området
skulle vara effektiv.

Båda alternativen kostar sna-
rare lM 000 än 10 000 kronor
per fastighet..:nligt ;åi;"rE+c
Carlring.

Dessutctn föreslår han att drä:
neriryen i parken förbättras.
De,sa åtgärder skulle, om nu

,{

4r/6.
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IOGT-sammankomst
När IOGT-NTO-föreningen i

Kinnarp träffades på lördags-
kvällen inleddes mötet med att
kvällens gäst Per Forendal från
Gudhem berättade och visade
diabilder om det planerade
Atradalsprojektet, vilket var
mycket intressant och lärorikt.
Föreningen uttalade sig för att
göra en utflykt i vår till dessa
natursköna och intressanta

Aktivt år för
Frökinds SPF

Frökinds Pensionärsförening
SPF har haft årsmöte i* Frö-
kindsgårdens samlingslokal, dit
v ordf Torsten Gustafsson hälsa-
de välkommen.

Styrelsen omvaldes i sin hel-
het och besstår av: Margit An-
dersson. ordf. Torsten Gustafs-
son, v ordf, Inga Nielsen, sekr,
Eva Karlstedt, v sekr, Allan Jo-
hansson, kassör, och Göte Jo-
hansson, v kassör.

Under året har föreningen
haft 10 protokollförda möten
med olika aktiviteter samt stu-
diecirklar i åmnen som Ble-
kinge, Trafik och miljö och mil-
jöcirkeln Angen. Kyrkresor har
förekommit till Tvärreds kyrka
och Håkantorp. Servicehuset
Björktuna i Stenstorp har också
besökts. En resa till qårdarna
runt sjön Asunden ingick efter
besöket i Tvärreds kyrka, med
Gustaf Boger som guide.

Turistresor har också stått på
programmet. En resa gick runt
Vättern med besök på Carl Ör-
nemarks Riddersberg, Vax-
kabinettet i Huskvarna, Vadste-
na, Heidenstams Ovralid och
Kinaparken samt till Soldat-
hemmet i Karlsborg. Ett studie-
besök på Arboretum och Jäla
Blomstergård hqr gjorts, en
bussresa till Pensionärsdagen
på Sommarland samt en resa
till "Tygriket" runt Borås.

Pensionärsgymnastik och tea-
terverksamhet förekommer och
även bingo. Josef Jacobsson
stod för årsmötets program och
förde deltagarna in i forntiden.
Ekornavallen påminner om bå-
de sten-, ,brons- och jårrfåldern,
och här runt Falköping är vi
verkligen på forntida kultplat-
ser med allt vad det innebär.

Bildsvepet som Josef visade
var till största delen från Ekeha-
gens fornby, från starten 1983

till nutid och innehållsrikt och
trevligt berättade han om hur
folk låvde och dog. tllZ'$\'

DAGNY JOHANSSON

trakter som finns så nära men
som vi ändå inte vetat om. Vid
kaffebordet efteråt diskutera-
des projektet livligt. Vid de ef-
terfölj ande förhandlingarna lås-
te ordf. upp ett brev från vår
fadderelev i Gambia som visade
att han gjort goda framsteg i sina
studier med hjälp av vårt lilla
bidrag. Ordf. rapporterade från
en mycket givande och intres-
sant sångardag i Vara, samt om
den riksomfattande Musikleken
som genomförts med tio deltaga-
re och ett gott resultat.

?;ii
iliaii:;i
;ltial.ttlii:i
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Kinnarp-Sluiaip Toti mot TG&IF U
Det var inte bara Tidaholms Det femte målet giordes av

G&IF:s AJag som hade match- Jonas Ericsson'
premiär i helgen. Kinnarp/Slutarps tränare Gö-
--Äu..r 

t t"UU".ns UJag spelade lan Johansson berättade:

o.h tog sig an Kinnatp-Slrrt".p - Vi ställde upp med- .en,
nå Ceitralskolans grusplan. blandning av A- och Blag så jag
--fvfJfr.r, slutadJ5-d ti1l Giff ser inte så allvarligt på denna

lra a-O i halvtid. match men Giff var duktiga och

- Vi spelade väldigt bra hela .. vann rättvist'

-"t"rt."- ""n 
särskiit i första '

halvlek, sade Jan Bender,
TG&IF:s biträdande tränare'

- Jag vill ge ett extra Plus till
,Benny Fredriksson som gjorde
fyra av de fem målen' sade Jan
Bendei vidare.

De ilrabbade husen på. Bjöduingsotigen...
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förening har hållit års-mö-
te i NBV-lokalen. Mötet
öppnades med en sång
varefter ordf. Sven An-
dersson hade glädjen att
hälsa ett 30-tal medlem-
mar välkomna till mötet.
Att leda kvällens förhand-
lingar valdes lvan Gus-
tavsson och till sekr.
Bengt Klingstedt.

Vid verksamhetens ge-
nomgång framkom att årets
verksamhet varit god. Med-
lemsantalet var vid årsslutet 83
st. En medlem har avlidit, men
det har istället välkomnats två
nya medlemmar. Utfärder har
företagits till Komosse, Mårby i
Bjurum med "Trandans", Ek-
hagens fornby, samt sångstäm-
man i Skinnskatteberg. För-
eningen har varit representerad
vid riksmötet i Umeå samt di-
strikts- och kretsmöten och del-
tagit i frågetävlingarna Karusel-
len och Musikleken. Studie-
verksamheten har varit mycket
god med 8 st. cirklar i engelska,
gymnastik, folkdråkter, pors-
linsmålning, Dan Anderssons
diktning och verksamhet, samt
en läse- och diskussionscirkel
omkring Saljes bok "I lindens
krona". Deltagarna och ombu-
den vid riksmötet läste en cirkel
om Umeå. Föreningen har un-
der året lämnat bidrag till vår
fadderelev i Gambia med 850 kr.
Globenfadder 300, Riqverksam-

heten i Falköping 300, även Fal-
köping-Tidaholmskretsen . har
fått bidrag.

o Valen
Till styrelse för år 1990 valdes:

Ordf. Sven Andersson, v.ordf.
Lennart Sandberg, kassör Ansy
Gunnarsson, 'iekr. Bengt Kling-
stedt, stl Märta Sandberg. Ovr.
ledam. Gun Klingstedt, Marga-
reta Silvander, Göran Anders-
son. Revisorer Karl-Gustav
Gustavsson och Elof Rehn. Stu-
diekom: Märta och Lennart
Sandberg, Solvig Johansson,
Ansy Gunnarsson. Valbered-
ning Birgit Andersson, Yngve
Johansson, Kerstin Gustavsson.
Då kassören och spkreteraren
framlagt önskemål om att få er-
sättare valdes Arne Karlsson till
v. kassör och Maj-Britt Johans-
son till v. sekr.

ivan Gustavsson tackade sty-
relsen för det arbete som lagts
ned under det gångna året och
önskade lycka till i det komman-
de årets arbete. Efter förhand-
lingarna bjöd föreningen på kaf-
fe med fralla och tårta. En film
visades om Peter Wieselgrens
liv och verksamhet, bland annat
var han med och avskaffade
husbehovsbränningen samt
startade nykterhetsverksam-
het. Ove och Lennart spelade
härlig dragspelsmusik och ledde
allsång. Mötet avslutades med
syskonringen och sången "Här-
lig är kvällen".

Finansminister Feldts
krispaket.får tummen ner
av facket,"men möts av
viss förståelse från arbets-
givarhåll.

Det är kontentan av
kommentarer på lokal ni-
vå.

Henry Jarlsson, verk-
ställande direktör för
Kinnarps kontorsmöbler,
vill inskrånka offentligan-
ställdas strejkrätt.

F

o Kinnarps
På Tråarbetarförbundets arr_

talsområde är man för närva_
rande inne på andra året av ett -tvåårs-avtal. Lönestoppet på_
verkar den del som faller ut
under 1990, bland annat en pris_
utvecklingsgaranti, och sroppar
naturliglvis all löneglidning.

Fackföreningens ordföånde
Gunnar Elovsson, hade dock på
fredagen inte hunnit sätta sig in
i förslagets konsekvenser.

- Jag kan inte uttala mig
idag, jag vill såtta mig in i sak-
frågan först, säger han.

r.Jarlsson
Henry Jarlsson är verkstäl-

lande direktör för Kinnarps
kontorsmöbler.

Han ser regeringens paket
som en panikåtgärd, och att to-
talreglera pris- och lönebildning
under två år kan skada landets
ekonomi.

Men Henry Jarlsson är inte
förvånad. Enligt hans uppfatt-
ning har tecknen synts länge,
och något har länge måst göras
åt det höga kostnadsläget jäm-
fört med konkurrentländernas.

Det enda positiva inslaget är,
enligt Henry Jarlssons uppfatt-
ning, är att arbetsgivaren före-
slås överta sjukpenningen för
de första 14 dagarna i utbyte
mot sänkt arbetsgivaravgift.

o Inskrånkoffentlig
strejkrätt

Henry Jarlsson är inte positivt
inställd till inskränkt strejkrätt
under en begränsad period men
vill ha bestående föråndringar
av de offentliganställdas strejk-
rätt:

- - När en arbetstagare i ett
privat företag går ut i strejk ris-
kerar han något, kanske till och
med sitt arbete. På samma sätt
som ägaren förlorar pengar vid
en lockout.

- En offentliganställd riske-
rar aldrig sitt arbete och en of-
fentlig arbetsgivare kan till och
med tjäna pengar på en lockout.
Dåremot drabbas alltid tredje
man av en strejk på området,
han förvägras den service han
betalt via skattsedeln.

- Därför måste reglerna för
arbetsmarknadskonflikter på
det offentliga avtalsområdet för-
åndras.

Säger Henry Jarlsson, arbets-
givare för cirka 600 personer.

JORGEN GUSTAFSSON

H:?r!.Ja1I;so7; VD fö-r Kinnarfs ai,II ha inskrönkt strej.riitt Jör offe ntlig anstiillda.

Thornas ny tränare för
Kinnarp/S$Igfp darn!

Ny tränare för Kinnarp/Slu-
tarps IF:s damfotbollslag, som
ju blev kommunmästare inom-
hus så sent som i söndags, är
Thomas Westerberg, välkänd
fotbollsprofil i Kinnarp sedan
många år tillbaka.

- Det här skall bli roligf och
vi fick ju en härlig start på sä-
songen i och med KM-segern,
säger Thomas.

Kinnarp/Slutarp startade upp
damfotboll förra säsongen och
nådde ett hygg_ligt resultat i divi-
sion V direkt. Ar det nu dags att
höja målsättningen och sikta på
serieseger i år?

- Nja, det är nog inte realis-
tiskt. Vi'har en ganska tunn
trupp och föredrar att ligga-lite
lågt i förhandssnacket, säger
Thomas.

Helt klart är dock att årets
nyförvärv från division III, Cari-
na Torstensson från Vartofta
och Jessica Winggren från Tim-
mele, kommer att betyda myc-
ket för laget och kanske ge det
den slagkiaft som behövs för att

nå ett fint resultat under året.
Kinnarp/Slutarp startar offi ci-

ellt upp säsongen med ett upp-
taktsmöte på måndag kväll.

Thomas Westerberg - ng
trönare för KinnarplSlu-
torps IF;s damfotboll.
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K o mrnunrnä s t ar e in omhu s :

Det kan bli ett fint år

ri.
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Kinnarp-Slutarps lF, kommunmiistare i i,nomhusfotbotl 1990: Stilende fr.o. JessicaWing-
gren, Elisabeth Johansson, Annika Suensson,-Anette Hellman, Carolå Karlston, iogbaä-
ren And,ers Hermansson. Kniistå'ende fr.u. Carina Torstenss'on, Sofio Jarlssoi, öt iX,

rr,,,,,,,"{...?rlsso?r, 
Petronella Siluerstrand,. Liggand.e Josdin G&rdh. (tritot ttdlt on Johaissoi)

I fjgl återupptogs fot-
bollsverksamheten på
damsidan i Kinnarp och
Slutarp i och med sam-
manslagningen av orter-
nas båda fotbollsförening-
ar.

Efter en fin första sä-
song kanske det är dags
för ett ännu båttre andra-
år för Kinnarp-Slutarps
damer. Inomhus har man
åtminstone giort bra ifrån
sig och på söndalen krön-
tes inomhussäsongen
med seger i kommun-
mästerskapet.

Endast fyra lag kom till start
i KM, Falköpings KIK spelade
samtidigt i Värsås och saknådes,
som arrangerades av Stenstorps
IF och avgiordes i Gustaf
Daldns-skolans idrottshall.

De fyra lagen, Stenstorp,
Kinnarp-Slutarp, Borgunda och
Vartofta bjöd på ett spännande
gruppspel, där de två främst
placerade kvalificerade sig till
finalen.

o Spännande
Gruppspelet spelades i form

av en enkelserie och finallagen

blev irrte klara förrän i den abso-
lut sista matchen.

Då hade Kinnarp-Slutarp re-
dan säkrat finalbiljetten genom
två segrar och en förlust, men
mellan de tre andra lagen var
det hela fortfarande en öppen
historia inför den sista matchen
mellan Stenstorp och Borgun-
da.

Vartofta som spelat färdigt
stod-på tre poäng och 2-2 i
målskilland. Stenstorp hade fö-
re matchen två poäng och 1-1
i målskilland, Borgunda en po-
äng och 1-3 i målskilland och
alltså det sämsta utgångsläget.

Men BlK-tjejerna gav inte
tappt, man slog tillbaka lokal-
konkurrenten SIF med 2-0,
precis va.d som behövdes för att
passera Vartofta och nå finalen.

Två något överraskande final-
la alltså, Kinnarp-Slutarp mot
Borgunda, en match som Kinn-
arp-Slutarp i gruppspelet vann
med 2-0. Och även i finalen
dominerade KIF/SIF från start.
Man spelade mycket fin fotboll
i finalmatchen, rullade upp Bor-
gunda rejält flera gånger.

o Snabbledning
Carina Torstesson giorde 1-0

efter fem minuter och bara nå-
gon minut senare kunde Sofia
Jarlsson skjuta2-0. Då återstod

visserligen 13 minuter att spela,
men Borgunda förmådde aldrig
rubba Kinnarp-Slutarp. Istället
giorde Carina Torstensson sitt
andra och Kinnarp-Slutarps
tredje mål i inledningen av den
andra tiominutershalvleken.
Under avslutningminuterna var
Kinnarp-Slutarp betydligt när-
mare både ett och två mål ytter-
ligare änBorgunda var reduce-
ring.

r Lovande
Kinnarp-Slutarp. har ett lag

med en lagom blandning av ungt
och gammalt, ett lag sorn i fiol
kom femma i divison V. Visst år
det skilland på fotboll inom- och
utomhus, men kan laget preste-
ra samma tekniska och enkla
fotboll när utomhussäsongen
kör i gång borde man ha goda
chanser att förbättra fiolårspla-
ceringen i "femman".

HÄKAN JOHANSSON

Dam-KM. resultat:
Borgunda-Kinnarp-Slutarp 0-2
Stenstorp-Vartofta 0- I
Kinnarp-Slutarp-Stenstorp 0- I
Vartofta-Borgunda 1-l
Kinnarp-Slutarp-Vartofta 1-0
Sten5torp-Borgunda 0-2
Kinnarp-Slutarp3 2 0I3-1 4
Borsunda3lfl3-33
Vartofta
Stenstorp

3rlr2-23
31021-32

Final: Kinnarp-Slutarp*Borgunda
3-0. Mål: Carina Torstenssson 2. Sofra
.Iarlsson.
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