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Ansvarig utgivare: Mikael Zsiga

God Jul och Gott Nytt År
Redaktören har inför julen våndats över det förilade löftet som gavs i förra numret av Kinnareds Nyhetsbrev: ett dubbelsidigt julnummer vilket bara producerats en gång tidigare (se nr 2 årgång 1)! Läsekretsens tillskyndande med uppslag till redaktionens räddning har tyvärr också uteblivit. Det såg mörkt ut ända fram till dan före dan då redaktören
sprang på en av Kinnareds åldermän, Roland Johansson. I samband med renoveringen av soldattorpet hade snickarna
hittat en dagbok som bland annat innehöll en skildring av gamla julseder. Dagboken visade sig vara en uppsatsbok
från år 1929/1930. När väl uppsatsboken kommit i redaktions händer kunde julfriden så smått infinna sig. Roland
hade rätt, inget nyhetskap men en trevlig berättelse att dela med Kinnaredsborna!
När väl bearbetningen av materialet tog vid väcktes en hel del frågor. Ett namn fanns på boken men det säger inte
särskilt mycket. Det krävdes efterforskningar. Som tur var finns en otrolig källa till kunskap om släktforskning och
hembygdshistoria i vår bygd. Redaktionen vände sig till Anna-Lena Hultman på Konkordiahuset (www.konkordiahuset.se) i Hössna. På två timmar hade Anna-Lena fått klarhet om författarens familjeförhållanden!
Med hjälp av boken ”Bygd och gårdar kring Galtåsen - Hössna socken förr och nu” utgiven 1979 av Hössna Hembygdsförening (sök på www.hembygd.se), där givetvis nämnda Anna-Lena bidragit med innehåll, har ytterligare stoff
kunnat fyllas på berättelsen. Redaktionen har sedan flitigt sökt på nätet där det finns mycket spännande att botanisera
i för den som är intresserad av hembygd och historia. Det blev till sist ett nyhetsbrev fyra gånger större än normalt!
Trevlig läsning önskar Arne Anderssons stiftelse för samhället Kinnareds väl.

Rosa(lia) Haglund
Elin Rosalia Brolin föddes på Önnarp i Hössna den 31
december 1915. Rosas mor var Augusta Karolina Brolin (född 1882) och fadern okänd. Augusta hade fyra
barn sedan tidigare, samtliga födda utom äktenskapet:
Tully Viktoria (1903), Axelina Linnea (1905), Agda Maria
(1911) och Oskar Hjalmar Adrian (1913). Augustas familj
var torpare på Lyckan under Önnarp men Augusta bodde i statarbyggnaden på Önnarp där hon arbetade som
mjölkerska.
Augusta gifte sig 1919 med änkemannen Oskar Edvin
Andersson (född 1981) och bosatte sig med honom på
Lyckorna under Timmele Brogården. Inga barn följde
med dit. Mannen dog 1924 men innan dess hade de tillsammans fått två barn: Martin Sigfrid Ragnar (1920) och
Dagar Ehlna Ingeborg (1921). Augusta flyttade 1926 in i
backstugan Heden under Timmele Skogsgården och arbetade som mjölkerska. 1934 flyttade hon till backstugan
Brohagen under Timmele Brogården där hon dog 1959.
Augustas döttrar Tully Viktoria och Rosa blev fosterbarn
. Tully på Skogen under Surtegården i Hössna. Rosa hos
Johan Alfred Haglund (född 1862) med hustrun Augusta
(född Gustafssdotter). De hade fyra barn: Anna Josefina

(1887), Elin Matilda Charlotta (1892), Karl Alfred (1897)
och Evert Oskar Gerhard (1904). Johan Alfred var bleckslagare och köpte 1904 Kinnared Storegårds soldattorp
(mer om detta nedan).
Rosa gifte sig 1943 med Bertil Harald Gottfrid Kling
(född 1917). De bosatte sig i Skrockhögen Nydalen, fick
tre söner varav sonen Rolf fortfarande bor kvar tillsammans med sin fru Marita. Rosa Kling dog i Ulricehamn
den 9 juni 1989.

Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!
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Soldattorpet på 50/60-talet.

Fridhem i nutid.

Soldattorpet

Kinnared Storegårdens soldattorp nr 729 vid Älvsborgs
regemente köptes alltså av nämnda Haglund 1904. I en
bod invid torpet bedrevs en blomstrande bleckslagerirörelse. Sonen Karl byggde på 1930-talet en ny villa på tomten som fick namnet Fridhem.

i Hössna. Den först soldaten, Lars Bengtsson Kindman,
mönstrade 1717 och den sista, Karl Ludvig Trygg, flyttade ut 1906 men kallas ibland för Kinns efter den tredje
sista soldaten Johan Andersson Kinn. Torpet hölls av ett
så kallat rote bestående av Kinnared Storegården, Gunnered, Ekesbo, Strängsered Stommen och Snugge i Knätte.
Soldattorpet är det älsta soldattorpet som finns bevarat I Kinnared har det funnits ytterligare två soldattorp.
Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!
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Alfhem på 50/60-talet.

Knappt 100 meter söder om Fridhem syns resterna efter Lillegårdens soldattorp nr 731 vid samma regemente
som föregående. Även detta inrättades 1717 för soldaten
Månsson (förnamn okänt) och övergavs av sista soldaten
Karl Johan Kilén med familj 1907. Rotehållare var Kinnared Lillegård med Hägnen, Kärragärde, Fagrared Lillegård och Rydaskogen. Torpet har ibland kallats Kiléns.

Ytterligar cirka 100 meter söder ut där Alfhem ligger låg
Stommens soldattorpet (nr 730). Olof Nilsson var förste
soldat 1717 och den sista var troligtvis Josef Alf som dog
1894. Torpet blev öde därefter. Rotehållare för det här
soldattorpet var Kinnared Stommen, Kinnared Bäckagården, Gravhult och Gullered Bengtsgården. Torpet har
ibland kallats Alfs.

Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!
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Kinnareds skola på 50/60-talet

Kinnareds skola

Under 1800-talets första hälft bedrevs skolundervisningen i så kallade roteskolor där läraren (skolmästaren) ambulerade runt i socknen. Skolmästaren stannade cirka sex
veckor på varje ställe. Så bedrevs undervisningen fram
tills dess att den första folkskolestadgan kom 1842. Hössna första skola byggdes 1845 mitt emot kyrkan (Kyrkskolan). Här huserar numera Hössa Hembygdsförening. Den

här skolan ersattes 1928 med en ny skola (Nya Kyrkskolan) strax norr därom. Innan dess hade dock ännu en skola, för den södra sockendelen, uppförts 1879 i Duvered.
Redan 1903 tillsattes en kommitté för byggande av en
småskola (klass 1-2) i Kinnar för den södra sockendelen.
En gammal väg till Hjortåsen skulle också försättas i

Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!
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sådant skick, att den kunde användas till skolväg för bar- Skolan i Duvered började bli gammal och otidsenlig och
nen därifrån. Först 1915 stod skolan färdig.
beslut togs 1952 om en ny centralskola. Till vårterminen
1955 stod skolan, med bespisning och lärarbostäder, färÅr 1918 beslutades om sjuårig folkskola och från 1926 dig på den plats den finns idag.
gällde varannandagsläsning. År 1948 infördes varjedagsläsning. Detta innebar att skolan i Duvered blev för trång Nya Kyrkskolan användes som småskola fram till 1958.
och därför fick klasserna 3-4 flytta till Kinnareds skola.
Skolorna i Duvered och Kinnared lades ner och såldes.
Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!
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Fortsättningsskolan

Söndagen den 27 december 2020

Fortsättningsskola kallades den svenska folkskolans årskurser 7-8. Fortsättningsskolan infördes i Sverige under
1860-talet, och kallades då även repetitionsskola då det
i början många gånger främst handlade om att repetera
inför konfirmationen. Fortsättningsskolan fick från 1877
statsbidrag, och förekom främst i städer då den var frivillig, vilket den upphörde att vara 1918. Då blev dessa års-

kurser obligatoriska och flyttades ned till den ”vanliga”
folkskolan. På vissa orter, bland annat Göteborg, fanns
även nionde och tionde årskurs, vilka var frivilliga. Varje årskurs omfattade sex veckor och hölls i jannuari och
februari när folkskolan hade vinterlov. Viktigaste ämnen
var svenska, matematik och samhällskunskap. Fortsättningsskolan ersattes av realskolan.

Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!
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Vad hände i Sverige & Världen?
År
1915-12-31

1930

1943

1989-06-09

Rosa
Född

Sverige
I december anländer Svenska Amerika
Liniens första fartyg till Göteborg ochförsta Amerikaångaren lämnar mot N.Y.
Fortsättnings- Resterna efter Andrés nordpolenexpeskolan
dition från 1897 återfinns. Televisionen
förevisas. Åtta timmars arbetsdag införs.
Giftemål
Militär olycka vid Ränneslätt med sex
döda. Mora-Nisse vinner sitt första Vasalopp. Ubåten Ulven går under.
Död
Johannes Paulus II blir första påven att
besöka Sverige. Saab-Scania uppvisar
jätteförlust, 1 500 sägs upp.

Världen
Första världskriget pågår för full och
entendenten inleder evakuering efter
misslyckandet vid Gallipoli i Turkiet.
Planeten Pluto upptäcks. Inbördeskrig i
Kina. Första VM-finalen i fotboll: Uruguay-Argentina 4-2.
Belägringen av Leningrad hävs. Tyskarna kapitulerar vid Stalingrad. Uppror i
Warsawas getto. Tyskland bombas.
Michael Gorbatjov möts av ovationer
från folket under ett besök i Västtyskland: Gorbifeber utbryter.

www.hembygd.se
Vill du veta mer om din hembygds historia rekommenderas särskilt www.
hembygd.se som drivs av Sveriges Hembygdsförbund. Här är Kinnared
och Hössna väl representerat tack vare Hössna Hembygdsförening. Den
årliga medlemsavgiften uppgår till 100 kr per familj eller 50 kr per person.
På karten till höger återges ett utsnitt från hemsidan. Kartan återger i princip innehållet i boken om Hössna som tidigare nämnts. Här finns även
många fotografier som inte finns i boken. Den torpvandring som tidigare
informerats om i nyhetsbrevet finns även på hemsidan. Kartan och informationen om respektive plats går att skriva ut men en betydligt enklare
lösning är att köpa den sats som finns i brevlådan vid soldattorpet. Redaktören har själv tappert försökt finna de torp som ligger i Kinnaredstrakten.
Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!
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Korsord med
Kinnaredstema

De röda rutorna ger lösenordet som anges
längst ner. Vinnared blir den som sms:ar lösenordet först till 070-298 10 53. Glöm inte ange
ditt namn.

Andra tidsfördriv...

Som jag redan nämnd är hembygdsföreningens torpvandring ett utmärkt sätt att förirra sig i skog och mark
kring Kinnared. Geocaching (www.geocaching.com) är
ett liknande tidsfördriv men en registrering på hemsidan
krävs för att det ska blir riktigt kul. Ett problem är att det
inte finns så många cachar i Kinnaredstrakten.
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även Lantmäteriets (www.lantmateriet.se) Historiska kartor. Sök upp din fastighet och se vad som hänt med den.
Det går även att göra egna nya kartor under Min karta.

Lantmäteriets ortofoton (flygbilder) från 1960 och 1975
finns numera tillgänglig på flera ställen t.ex. www.kartbild.
com. Snedbilder från olika år finns numera också att se
Ett utmärkt verktyg att använda före och efter vandring- men kräver köp för att kunna användas. Se t.ex. www.
en är Riksantikvarieämbetets (www.raa.se) Fornsök och flygfotohistoria.se eller hittaflygbild.nu.
Vi finns på nätet, www.kinnared.nu!

