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Sidan 2 

Torpinventeringen 
 

Nu är hela inventeringen klar och allt mtrl har sänts till tryckeriet för producering av böckerna. 

Hela detta projekt har tagit c:a 3.5 år, men vi har haft trevligt under resans gång, och vi har lärt oss 

en massa om hur det var att leva som torpare under 1800-talet. Eftersom det har funnits en så stor 

mängd torp i Håbo så kommer det att bli två (2) böcker, alltså ett bokpaket som kommer att säljas 

för 300:- 

Försäljningen kommer att ske på marknader, ICA Kvantum samt ev en del andra ställen. 

Under Håbo Festdag kommer vi att ha ett provexemplar så att man kan förboka böcker.            

Vi räknar med att ha hela leveransen i okt-nov. 

En utmärkt julklapp! 
 
 

Bo Hammarström 

Några ord från kassören 
 

Om Du hittills inte fått Ditt medlemskort för 2012 i någon av våra 3 medlemsbrev i år så har Du, 

enligt mina noteringar, inte betalt medlemsavgiften för 2012.              

Tycker Du inte att det stämmer eller om du har frågor, så hör av dig till mej (se nedan). 

Inbetalningar efter 31 maj får redovisas i 4:e medlemsbrevet (Budkaflen), som utkommer i v 35. 

Kan berätta att fram till utgången av maj månad har 77,8% av förväntade medlemsavgifter kommit 

in.  Det tackar vi för.                   

Totalt är det medlemsavgift från 46 medlemmar som vi ännu har förhoppningen om att få in. (från 

15 familjer resp. 16 enskilda). Kanske det kan bli gjort innan semesterjäktet börjar så slipper Ni 

tänka på det under resten av året. Vi i styrelsen skulle verkligen uppskatta detta. Medlemsavgiften är 

för oss en viktig del för att få vår verksamhet att gå runt.                             

Vårt plusgirokonto är: 23 23 31-9  125 kr för enskild person, 150 kr för hel familj.  

Upprepar min vädjan nedan, som tidigare varit införd på hemsidan. 

Vid alla inbetalningar till vårt plusgirokonto, Skriv alltid Ditt namn först, sedan ändamålet. 

Orsaken är att bankerna bara skriver in (överför) 22 tecken inkl. mellanslag. Det leder till  

att jag som regel får veta ändamålet, men inte från vem !! Vet jag från vem kan jag alltid fråga, men 

inte omvänt. Försök förkorta så kommer all information fram till mej.  

T A C K !  

Önskar Er medlemmar en trevlig sommar 

Gunnar Löfgren,  Tel;  0171-50659  eller mobil;  0709 58 59 75 

E-mail; gg.lovgren@bktv.nu  
 

Gunnar Löfgren 

 

mailto:gg.lovgren@bktv.nu


Sidan 2 

TORP I HÅBO 
 

 

 

Du får tre olika alternativ för 
betalning: 

•Förskottsbetalning till plusgiro: 
232331-9 

•Kontant vid leverans 
•Faktura med 15 dagars kredit, 
Administrationskostnad tillkommer 
med 35:- 

                                                                          Nu är den snart här !!! 

 

 TORP I HÅBO 
 

 

 

                                                     
                                         
                                                     
                                                      
                                   
                                                    

                              

Den mycket omtalade boken om Torp i Håbo ligger nu på tryckeriet och beräknas vara 

klar under hösten. Vill Du vara säker på att få ett exemplar så kan Du beställa boken här. 

Böckerna levereras fraktfritt till Dig så fort som möjligt. Priset är 300:- per bokpaket. 

Skicka in talongen till Hans Söderholm, Väppebyvägen 1, 746 51 Bålsta eller maila till: 

torpboken@kultur-historia.se alternativt från vår hemsida: www.kultur-historia.se   
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja tack. Jag beställer bokpaketet ” Torp i Håbo” för leverans snarast- /Antal bokpaket: ………. 

 

Namn: …………………………………………………………………….. 

 

Adress: ……………………………………………………………………. 

 

Postnummer: ……………….   Postadress: ………………………………….. 

 

Mailadress:………………………………………………………………..  

Håbo Kultur  och Hembygdsförening 

     Övergrams  socken       Yttergrans  socken 

Häggeby  socken 
Kalmar socken 

Skokloster socken 

mailto:torpboken@kultur-historia.se
mailto:torpboken@kultur-historia.se
mailto:torpboken@kultur-historia.se
http://www.kultur-historia.se/
http://www.kultur-historia.se/
http://www.kultur-historia.se/


Sidan 4 

Så var det dags igen för årets resa 
 

Släktforskarna kom väl förberedda upp till Släktforskarnas hus i Leksand för en härlig inomhushelg den 

11-13 maj. 

Vi hade tur med vädret, lite kallt, regnigt och blåsigt, som gjort för att sitta inne i värmen med våra 

förfäder i tankarna. 

Redan på fredagskvällen hade flera av oss hittat på flera personer i födelseböcker och husförhörslängder. 

Ja, då hittade man en gren med 4 generationer Olof  Olofsson i slutet på 1700-talet, och en krake som var 

beskylld för att hafwat lägrat en piga, ojoj oj men skam den som ger sig....... 

Lite intressanta och svårlästa prästnoteringar löste vi med gemensamma krafter, det är en suverän hjälp 

att flera likasinnade träffas under samma tak på detta sätt, man läser mycket bättre med flera par ögon, 

det är ett som är säkert. 

Naturligtvis ingick det kafferaster med dopp och där fortsatte funderingar och problemlösningar flöda i 

luften mellan deltagarna. 

Söndagen kom med rasande fart och snart var det dags att stänga böckerna för denna gång men ett som 

är säkert:  

Nästa år bokar vi in en ny helg i almanackan under våren. 

Ha en skön släktforskarsommar, så ses vi till hösten alla släktforskare där ute..... 

 

Släktforskarsektionen 
Gerd Dalersjö 

Välkommen 
till 

Fridegård och Statarmuseet 
i Övergran 

Onsdagen den 13 juni Kl. 18oo 

Kommunalrådet Agneta Hägglund 

inviger den nya utställningen  
 ”Innan El och Bensin” 

samt en försmak av ”Torpböckerna” 

  



Sidan 5 

Fridegårdmuseumet 
Säsongen för gruppbesökare har börjat redan med ett antal bussar. Tisdagen 22 maj fick 

museet besöka av Oskars församlings bibliotekets vänner. Det var 24 vetgiriga och kunniga 

besökare som var mycket intresserade av Jan Fridegårds författarskap och privata liv. Efter c:a 1 

timma och 15 minuter så tog kaffe med dopp vid i det underbara försommarvädret med värme 

och en skinande sol från en klarblå himmel.  

                                                                      Upprop 
Om vi ska kunna hålla Fridegårdsmuseet öppet under sommaren måste vi ha nya värdar. 24 tillfällen 

kräver ett antal nya värdar. Utbildning kommer att ske 17 juni mellan 14 o16 på Museets lokaler.  

Nästa tillfälle ges den 30 juni samma tid och plats. 

Välkomna att hålla vår pärla öppen under några sommarmånader.4 till 8 timmar per sommar och 

person är ingen stor uppoffring. 
 

Välkomna att ringa Göthe 50024   070 6642988 

 

 Torprundtur  med buss till Skokloster och Häggeby 2 juni 

26 tappra medlemmar 

trotsade vädergudarna slöt 

upp vid Knarrbacken och 

klev på bussen kl.10.00  fär-

den kunde börja. 

Bussfärden passerade ett 

flertal torp som Kjell San-

dell berättade om. 

Efter en intressant och givande 

färd stannade vi upp vid soldat-

torp 48 i Sånkan där Sonia Thun-

man berättade om Skoklosters 

Gille som förvaltar och sköter 

om torpet. Mycket sevärt och 

intressant uppehåll.  

Efter stopp gick vi på bussen och 

började färden hem till Knarr-

backen över Slottskogen och 

Håtuna.  

På knarrbacken väntade stekt 

strömming med hårt bröd och 

dryck och kaffe. En mycket 

intressant och givande Bussfärd. 



Sidan 6 

 Medlemsavgift för 2011 
• Familj 150 kr  

• Enskild 125 kr  

•  Sätts in på Postgiro 232331-9  
 

Håbo Kultur o Hembygdsförenings styrelseledamöter efter årsmötet mars  2012 
  

Namn  Mailadress   Telefonnummer  
   

                                                                                                     Mobilnummer 

Ordförande:  kjellesan@gmail.com  

Kjell Sandell                      vald till 2013                            070-6665778 
 

Vice ordförande:  lars.johansson@lnctv.com     0171-56359                                    

Lars Johansson                            vald till 2013                                   070-6694115                                
 

Kassör:  gg.lovgren@bktv.nu  0171-50659 

Gunnar Löfgren vald till 2013    070-9585975 
 

 Sekreterare                     gerd@rosendahlekonomi.se  

Gerd Dalersjö  vald  till  2013                              070-5201094 
 

Ledamot:  hans_soderholm@bredband.net          0171-54595                                         

Hans Söderholm vald till 2014                                070-5787552 
  

Ledamot:     

Vakant 
 

  

Ledamot:  sonia.t.larsson@bktv.nu    0171-59892 

Sonia Thunman Larsson  vald till 2014     070-5900996 
 

Ansvarig för hemsidan: webmaster@kultur-historia.se 
 

 Vald till 2012 innebär 1 års mandatperiod.  

 Vald till 2013 innebär 2 års mandatperiod. 

 

Ansvarig utgivare       Kjell Sandell 

Redaktör            Hans Söderholm 

   

                 

TÄVLING 
Under kommande året kommer vi att genomföra 

en tävling - att känna igen foton från Håbo 

kommun. 

Det blir två foton i varje Budkafle. Varje rätt 

utpekat foto ger 1 rätt (2 rätt/omgång) 

Uppgiften är att bestämma vad det är och på 

vilken plats fotot är fotograferat. 

Den som har flest rätt kommer att få ett pris vid 

nästa årsmöte 2013. 

Vad priset blir återkommer vi till under året. 
 

Svaren sänds in på mail: 

hans_soderholm@bredband.net 

eller ring in på telefon 0171-54595 el 070-5787552 

  

  

Vad och var? 
Vad och var? 

 Föreningens hemsida  http://www.kultur-historia.se 
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