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Håstad, byn i våra hjärtan 
Händelser och historik från åren 1900-1950 i Håstad 

Det är tidig morgon en helt vanlig dag i Håstad. J ag står i solskenet ute på gården och kan höra 
hur koma råmar. De vill säkert bli mjölkade. Längre bort kan jag höra från hönsgården hur 
hönsen kacklar, som jag tyder till, "var snäll ge oss vårt morgonmål". 

En ny dag har börjat här på bonden Borgs gård vid Kävlingeån. Uppe från byn hör jag ett 
ljud, som när hammaren träffar städet, det kommer helt säkert från någon av byns tre smedjor. 
Byn har just vaknat! De två vagnmakarna har också börjat sina arbeten i sina verkstäder. Ljudet 
från en såg kan mina öron inte undgå att höra, den kommer säkert från någon av de två 
snickeriverkstäderna som finns här i byn. 

Det är på mina föräldrars bondgård jag nu står, ute i solskenet. Själv är jag en liten grabb. Nu 
skall jag gå en runda i byn. Håstad är en mycket fattig by, men det händer alltid något här. 

N P Håkanssons affär 
Nu går jag förbi N P Håkanssons affär som ännu inte har öppnat för dagen.• Alla på gårdarna 
och sockerbruksarbetarna från sockerbruket i Örtofta, brukar handla här. I dag är det 
avlöningsdax på sockerbruket, då kommer det snart hit folk och handlar. Allan "Kyparen" 
Persson, kör ut varor med häst och vagn. Allan Persson serverar också öl i affären, och den 
försäljningen går bra. Ölförsäljning finns inte i Örtofta. Bredvid häststallet ligger en stor hög 
ölkorkar, och fler blir det för just nu sitter det två "gubbar" och dricker var sin öl.•• Ibland 
brukar gubbarna dricka i kapp. Någon gång händer det att någon dricker två öl samtidigt. Så 
denna plats kan man väl kalla "gubbarnas träffpunkt". Öl får inte drickas inom affärens område, 
för då kan man bli åtalad. 

Slaktare Nilsson och Jönsson 
Jag går nu ner bakom affären, längst ner i sänkan där finns det ett slakteri, slaktaren heter 
Nilsson.••• Där flyter också bäcken som rinner genom byn. Här brukar det hända mycket. Det 
gjorde det även i förrgår. Jönsson har slakteriet i huset bredvid slaktare Nilsson.•••• Nilsson har 
två stora arga hundar. I förrgår hände det nämligen att slaktare Jönsson blev arg på slaktare 
Nilsson. Han blev arg på honom för att en av hans hundar stod och skällde. Så han sa till 
Nilsson medan han siktade med en revolver, för Jönsson var glad för att skjuta både inne och 
ute; Nilsson skäller din hund en gång till så skjuter jag den! Nilsson svarade; skjut du! Jönsson 
sköt hunden mitt i huvudet, så den dog. Den skjutglade slaktare Jönsson brukar ibland sitta 
inomhus och skjuta med sitt salongsgevär, så det blir stora hål och märken i taket. Framfårallt 
när han har druckit, då ser han "röa elefanter" 

En dag då Petter Lötkvist skulle hämta vatten intill där slaktare Jönsson har sitt slakteri, 
riktade Jönsson geväret mot Petter och sa; stanna annars så skjuter jag! Jag sprang sa Petter. 
De båda slaktama håller just på med att stycka några djurkroppar, var och en i sitt slakteri. 

Håstad har många hantverkare, här finns två murare, den ene heter August Lindkvist Här 
finns mjölnare, målare, skräddare, skomakare och toffelmakare. Det finns också en som är 
kommunal ordförande. 

Bengt Anderssons hus, i början av Håstad kyrkväg.* 
Över H åstad kyrkväg vid dungen, mitt emot Bengt Anderssons tomt. Vägen hade en annan sträckning förr.** 
Bakom Bengt Anderssons hus, på Vera Rosvalls tomt med ingång från genomfartsvägen i byn.*** 
Bengt Anderssons hus.**** 



Garibaldi 
Nu står jag ute på landsvägen som genomkorsar Håstad. Här finns ett vägräcke, som gubbarna 
brukar sitta på, spotta snus och berätta historier. Det kan man se på vägbanan, för där finns en 
lång brun rand. Bakom vägräcket nere i sänkan till vänster, innan slaktare Nilssons slakteri, 
bor "Frihetskämpen Garibaldi". Han kallas så, Johan Nilsson som är en stor man i vita 
strumpor och jobbar uppe på Gottorp. Han har två brödrar som heter Gustav och Johan. När det 
är vinter och snö, brukar vi barn kasta snöbollar ner i Garibaldis skorsten, för huset ligger så 
lågt så att skorstenen ligger bra till för snöbollar. Det brukar bli ett fasligt liv när vi kastat, för 
elden brukar slockna i spisen. • 

Husen kring järnvägen 
Jag befinner mig nu på baksidan av kyrkan, och tittar på huset som finns på andra sidan 
stambanan. Ett hus som ligger så djupt ner och så nära landsvägen, att när man kommer 
cyklandes där, så är det takskägget det första man får syn på. •• Här bor Jöns och Ebba. Nu följer 
jag grusvägen runt kyrkan till i slutändan av byn. Här finns det röda trevliga trähuset, 
banvaktstugan. Det ligger precis intill stambanan. Här bor Ivar Andersson. 

I den här "dalen" där jag nu står, där brukar bland annat folket på Gottorp pumpar upp 
vatten ur en "vädur" till sina kreatur. I ett av husen bor Annette Larsson, som är mjölkerska på 
Gottorp. Hon är nog i gång med mjölkningen nu, för det skramlar från kannorna. Det finns 
också en arbetarebostad här, där det bor fyra familjer. Tillsammans bor här tjugofyra personer. 
Här rinner också en bäck• .. 

Gottorp är bondgården som ligger uppe på backen bakom lindarna, som står utmed kanten på 
vägen mitt emot kyrkan. Här jobbar många människor med mjölkning och olika sysslor ute på 
fälten och på gården, precis detsamma som sker hemma på min fars gård. 

Nu har jag kommit fram till kyrkvaktmästare Ola Kristenssons bostad. Han har en dotter som 
är fyrtiotvå år och har blivit opererad fyrtiotvå gånger för kräfta, det är rent otroligt att någon 
kan klara något sådant, men hon gjorde det. Ola Kristensson är också remmakare på 
sockerbruket. Ni skulle se hans vind, där det hänger fullt av remmar, som har tagit med sig hem 
från sockerbruket. 

Bageriet 
Oh, vad är det som luktar så gott? Det är från ett av byns bageri. •••• Här brukar vi pågar efter 
det vi spelat fotboll, gå hit och köpa, två-tre dagar gamla wienerbröd, som kostar några ören 
bara. Mums nu har jag varit inne och köpt mig ett nybakat wienerbröd. När det närmar sig 
juletid brukar här vara julskyltat med girlanger i taket och i fönstret, och längs fönstret läggs 
det också vadd med små tomtar på. 

Jag fortsätter min vandring denna härliga sommarförmiddag, passerar än en gång 
Håkanssons affår. Går över vägen som delar byn ner mot ... 

Nedanfår slänten på genomfartsväg en, innan vägen mot kyrkan. • 
Mitt för kyrkogården över järnvägen, i grässlänten. •• 
Till höger om banvaktstugan mitt emot den gamla kyrkogården (som ftnns på andra sidan järnvägen). Vägen är 
idag igenvuxen. Arbetarbostaden revs på 70-talet*** 
Huset innan kyrkans parkering som gränsar mot skolgården. • • •• 
Jöns dog senare i lunginflammation, men det sades att han svalt ihjäl. 
Kräfta, det sa man för om cancer. 
Ola Kristenssons dotter klarade det inte till slut, utan dog kort därefter. 
Ett nybakat wienerbröd kostade på 30-talet mellan 10-12 ören. 
stambana var förr benämning på statlig järnvägslinje för fjärrtrafik. 
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Håstadgården och smedjan 
Do nk, do nk, do nk, gnägg hörs det från min vänstra sida. Visst ja här är en av byns smedjor. • 
Smeden håller just på med att sätta nya skor på en häst, medan bonden står storögt och följer 
det hela. Jag vänder mig till höger, och här ligger Håstadgården.•• Längan är u-formad och har 
korsvirke med halmtak. ••• 

Det bor många personer på Håstadgården, däribland många ogifta damer. En som heter 
Johan springer ofta här, liksom en annan Johan med efternamnet Frick. En gång sa Johan till en 
av damerna som stod i fönstret; "finns ente Frick dä"? La me' komma då".•••• 

"Julagubbar" 
Såstår jag framme i korsningen, som leder till Kvarnvik På min högra sida finns den ena av 
byns två snickareverkstäder.••••• Man går in genom gaveln och upp på en liten trappa till 
snickeriverkstaden. Lindkvist heter han som bor här. Här är också ett bageri, där frun bakar 
kakor. Oh, vad det luktar gott! Till jul brukar hon baka "Julagubbar", som kostar två öre. Men 
när Lindkvist är arg och full, biter han huvuden av "Julagubbarna", då får vi barn köpa dem för 
ett öre styck. Undra om han är full i dag? För när han är det, brukar han skåla med sig själv 
framför rakspegeln. Då säger han; Hej på dig August! Skål på dig Liudkvist! Nä, nu måste jag 
kila vidare ... 

Sätt något snett över till vänster, bor en "dödgrävare" som heter Wilhelm Håkansson, han 
gräver gravar. •• • •• • 

Bagare och Sockerhetsodlare 
Huset intill smedjan som är byggt med plantegel, kallas för "svinahuset". Han heter Martinsson 
och är murare. ••••••• 

Så vänder jag blicken åter till höger mitt i korsningen, här finns ännu ett bageri. Bagaren 
heter Dahlgren.•••***** Det är en stor tomt, där han brukar odlar sockerbetor. Det räcker till en 
full vagn . 

F d Petter Lötkvists smedja* 
Torsten Anderssons tomt, i början av Smedsbovägen** 
1 dag finns endast boningshuset kvar, men Torstens farfar rev längorna och grävde upp grunden, krossade 
och sålde den krossade stenen. Sedan byggde han om huset*** 
Något som finns kvar på denna tomt, är ett "pärraträd" väldigt gammalt. År 1923 flyttade gården till 
annat område.**** 
Pelle och Ragnhilds hus, som ligger till höger i korsningen av Smedsbovägen och Kvarnviksvägen.***** 
Pelle och Ragnhilds tomt med lagerbyggnad på Smedsbovägen, snett mitt emot snickeriet.****** 
Robban och Helens hus, närmast smedjan, på den vänstra sidan i korsningen Smedsbovägen och 
K varnviksvägen. ******* 
Lars H. och Annettes hus, till vänster efter korsningen på Smedsbovägen. ******** 



Grodplockaren Olle Möller 
Här bredvid Dahlgrens bor en änka som heter Eva Ströberg, hon är sömmerska. • Hon syr byxor 
till byns pojkar. En annan som bor här är Ernst Sjöstrand, han är dragon i Ystad. Hans syster 
fick en donation på ettusen kronor när hon gifte sig, men hon måste vara jungfru, och ett 
läkarintyg måste hon visa upp. 

En baddare på att plocka grodor ute på ängarna är. Olle Möller, som bot här bredvid ••• När 
Olle har plockat grodor, så stoppar han dem i sina fickor, ja överallt där som finns utrymme. 
Grodorna säljer han sedan för tjugofem öre styck till Professor Ahlberg i Lund, som sedan 
används till olika forskningsförsök 

Jöns bror Bror 
I detta halvhus, vid sidan om Olle Möller, bor det en skinntorr gubbe som heter Jöns Jönsson, 
han jobbar mycket hemma. ••• Han är visst hemma nu för jag ser att det lyser i hans kök. Jöns 
har en bror ·som heter Bror, han är väldigt trevlig. En gång skulle de äta middag hemma hos 
min mor, Bror och en som heter Karl Hallberg, som är nykterist. De blev bjudna på soppa. Min 
mor häller alltid i lite cognac i soppan, så att den skall smaka gott. Eftersom Karl var nykterist 
ville han inte äta soppan. Då sa Bror; "Då kan du inte dricka kaffet heller!" "Varför det sa 
Karl?'' "Jo, därför det är lagat på spritkök!" 

I den andra halvan av huset bor en sömmerska, som heter Hanna Niklas.•••• Hon syr kläder 
åt mina systrar. 

"Silla-Tilda" 
Vem bor i detta hus, sista huset innan Kvarnvik, om inte Wilhelm Johansson med sin stridbara 
hustru Mathilda, som kallas för "silla-Tilda".••••• Hon är stridbar därför att hon kan lagboken 
och är med i kommunstämmorna i byn, stämmor som brukar vara ända till midnatt. Både 
tidningarna SDS och Arbetet brukar göra reportage om dessa kända stämmor. De har sex barn, 
som är både duktiga och trevliga. Jag går själv i skolan med en av flickorna, nämligen Greta. 
Frun är alltid så snäll och vänlig mot alla byns ungar. Vi får komma och gå som vi vill i deras 
hus och hon bjuder oss på kakor och dryck. Nu ser det ut som hon vill bjuda på något, för hon 
vinkar åt mig i fönstret. På gården har de en hönsgård och vid hönsgården står ett stort 
plommonträd med blåa plommon som ramlar ner i hönsgården, dem tar hon upp och torkar på 
sitt förkläde och ger till byns ungar. Deras ungar brukar bada i en stor regntuMa, som står 
under en av rännorna. I regntunnan är det kallt vatten, men det är kanske därför de alltid är så 
friska. Alla är som sagt trevliga ungar, utom Johan som är ett riktigt jäkla frö. Nä, nu är det bäst 
att jag går in och får mig en kaka och något att dricka. 

Mats och Christina Hanssons hus på Kvamviksvägen.* 
Mats och Christina Hanssons tomt, men huset är rivet.** 
Mats och Christina Hansson är ägare till den högra delen av halvhuset*** 
Torbildur och Mikaels hus på Kvamviksvägen, är ägare till den vänstra delen av halvhuset**** 
Det här huset var l ,5 meter smalare förr och såg annorlunda ut. Ägare är Malle och Ma Landgren på 
Kvamviksvägen.***** 



Fjärdingsmannen 
Nu får jag smyga försiktigt förbi, för här på hörnet, bor en fjärdingsman som heter Jöns 
Larsson, just det, det är hans som också är slaktare. • Han skall man undvika, för han är både sur 
och ving, så jag skyndar mig och viker av till vänster, ner mot ån. För det hände för en tid 
sedan att det kom en flicka gåendes med sin mormor, och när de passerade Jöns sa de, 
"go'morron", då svarade Jöns med en "fjärt". Så man vet inte vad som kan hända, när han är på 
det humöret. 

skomakeri 
Här mitt i mellan de två grusvägarna som går ner till Håstad mölla, finns ett skomakeri, 
skomakaren heter Johan Jönsson. •• På husets tak ligger det halm. Som belysning har han en 
fotogenlampa. Han putsar aldrig sina fönster, så det är rätt så mörkt inne i verkstaden. Att laga 
skor är han duktig på. Skornakarens fru kallas för "skomakare-Lina". 

Bakom skomakeriet bor en som heter Karl ström. ••• Han har en trädgård som är på, en och 
halv meter, och själva huset är tre meter brett. En morgon då Karlström gick ut för att få frisk 
luft, såg han en råtta som satt på skomakarens trappa, då sa Karlström och lyfte på mössan, 
artig som han var, "go'morron" till råttan. Vad råttan sa, vetjag inget om. 

Här till vänster på hörnet, nämligen halvhuset med en liten trädgård, bor en som heter 
Magnus Andersson. •••• Magnus Andersson är en man som alltid är rakt på sak. Han har en 
dotter som heter Rut. Rut brukar sola näck nere vid Håstad mölla, så vi pojkar brukar ligga och 
spana in henne, tills vi blir bortkörda av någon. Om jag och mina kompisar skulle göra ett 
besök på Håstad mölla senare i eftermiddag. 

Nästa hus till vänster bor herr Hellman tillsammans med sin fru, som har varit svårt förlamad 
sedan flera år tillbaka, hon är det synd om för hon har så svår värk. De har också en dotter. ••••• 

Charlotta Svahn 
Bredvid fars gård är det en stor tomt med många byggnader. Här bor Charlotta Svahn med 
barnen, Torborg, Herbert och Ernst. Charlotta kan vara lite svår ibland och gör sig ofta ovän 
med alla. Det mindre huset längs in bor de själva, mor och barn.•••••• I det stora huset, finns 
handlare Hörberg. Han gör hemlagade karameller för två öre styck. Ibland får vi ungar köpa 
söndriga karameller för ett öre styck. Jag tror att jag går in och köper en söndrig karamell, det 
skulle smaka gott. Och här i den sammanhängande längan, finns ännu ett skomakeri. Han heter 
Lindstedt och är en hetsig man. "lappaskomakare" kallas han för, därför att han gör 
mcirgonskor. Skor som vi måste använda i skolan. 

En gång då Lindstedt och några vänner sitter och pratar och dricker, kommer Charlotta och 
ställer sig bakom Lindstedt. Då reser han sig upp och kramar och kysser Charlotta på munnen. 
Charlotta skriker till, då kör Lindstedt en syl upp i ändan på henne. Hon kom inte tillbaka mer 
den dagen. Det är alltid dramatik när Charlotta är i farten! 

Här bor också en som heter Anton Borgström, och en som kallas ''blixten" som kör droska, 
en T-Ford. Han säger alltid, därav namnet; "jag kommer som blixten". 

Egon och Berit Svenssons hus, mot "torget" mellan HAstadmöllavägen och Smedsbovägen. • 
På trekantiga rosenrabatten på "torget". •• 
Intill Egon och Berit Svenssons häck mot "torget". ••• 
Andreas och Carola F rykmans halvhus på hörnet av H åstadmöllavägen och By hemsväg en. •••• 
Paj e och Helle Olssons hus på Håstadmöllaväg en. ••••• 
På Ruth Nilssons tomt, den obebyggda, närmast Håstadmöllavägen. Huset revs för ett par år sedan•••••• 
Dottern Torborg Svahn blev garnmal och bodde sina sista år i föräldrahemmet. Huset är i dag borta. 
Brodem Herbert Svahn, samlade på allt och cyklade runt i bygden med en cykelkärra baktill. Han blev en mörk 
kväll påkörd av en bilist och dog. Han hade inte något ljus eller reflex på sitt ekipage. 
Fjärdingsman varbeteckning på polis på landsbygden. Avskaffades 1954. 



Byns minsta hus 
Nu har jag kommit längre ner i byn och här tänker jag ta till vänster på grusvägen som avviker 
här. Och här precis i svängen på min vänstra sida, ligger Håstads minsta hus. • Här är också en 
pytteliten trädgård med buxbomhäck Hon som bor här heter Ingrid Ströberg. 

I nästa halvhus på andra sidan, bor Handlare Wilhelm Borg, han är också fjärdingsman, en 
mycket bestämd man. •• Han är med när byn har stämmor, och där går det vilt till. Nu kommer 
många kunder till affåren för att köpa fotogen, rödsprit, ägg, underkläder, salt sill från tunna 
och mycket annat. ••• 

Fattighuset 
Bredvid Handlare Borgs affår, finns de fattigaste boende i byn de som bor på fattighuset.•••• 
Här bor tant Stenbäck. J ag får försöka hålla mig i skinnet och inte störa för mycket, för då kan 
hända att "pissepottan" kommer utfarande, med eller utan innehåll efter mig. Här bor också 
Edvin Jönsson med sin familj. I familjen finns sexton barn, men många är redan utflugna, men 
trots det är, det trångbott i en lägenhet bestående av två rum, en vask och en köksspis. 

Vid sidan om fattighuset har skräddare Hellman sitt skrädderi, där han sitter på bordet med 
benen i kors och syr på skräddarevis. ••••• 

En klok gumma 
Mor Per Nils är en klok gumma och bor i halvhuset här, där vägen svänger, tillsammans med 
sin man Bror Persson. •••••• 

I denna andra del av halvhuset, bor Johan Frick med sin fru och dotter. ••••••• Han har en 
syster som heter Olga. En dag skulle Johan och en som heter Bror Persson ut och fiska på ån, 
och för att agna tog de och plockade grodor. Grodorna bet sedan Bror ihjäl i nacken, och så 
agnade Johan. Hur det gick med fiskelyckan vetjag inte. 

Här snett bakom skräddare Bellman, finns en liten tillbyggnad, där bor en liten tant som 
kallas för "lilla Maria". Honjobbar uppe på Gottorp, där hon stryker tvätt. •••••••• 

Bakom skräddare Bellman, bor där en som heter Lind, gift med pottmakare Mildners dotter i 
Lund. Han är tysk. En gång då jag skulle till stationen i Örtofta, åkte Lind och lärarinnan 
Jönsson med. Det var vinter och snö. Jag åkte med häst och vagn, och när vi hade kommit en 
bit efter tunneln, tittade jag mig bakåt och såg då att Lind inte var med. Så vi vände tillbaka och 
mycket riktigt där låg Lind i snön, han hade ramlat av i farten. Han låg där med munnen full av 
snö.••••••••• 

I hörnet av Smedsbovägen och Byhemsvägen. * 
Lennart Winbergs halvhus på Byhemsvägen. ** 
Handlare Borg hade en hönsgård på andra sidan vägen, så äggen var alltid fårska i affären. Göran och Karin 
Karlssons tomt på Byhemsvägen*** 
Ligger på Lennart W in bergs tomt.**** 
Åke Blomkvists hus, i svängen på By hemsvägen mot lekplatsen.***** 
Annette Lindblads halvhus mitt emot Åke Blomkvists hus.****** 
Den vänstra delen av halvhuset bredvid Annette Lindblad.******* 
På Ruth Nilssons tomt i slutändan av Byhemsvägen.******** 
Huset som är helt f6rändrat, ägs av Anthony och Retna, mellan Ruth Nilssons och Åke Blomkvists tomter vid 
lekplatsen.********* 
Fattighuset revs 1954. 



.. 

Håstad mölla 
Här inne på Håstad mölla, får bönderna i trakten mald sin säd. Tre arbetare jobbar skiftgång 
inne i kvarnen. Förste mjölnare är Johan Andersson. Kvarnen har ingen våg, så mjölnaren kan 
själv avväga vikten, när bönderna lämnar in sin säd för malning. Det blir lite si och så med det. 
Kvarnhjulet går på en träaxeL På vintern brukar ibland axeln frysa, då får man knacka loss isen 
på den. Mjölnaren har byns största gris. 

Här till vänster om Håstad mölla, finns en kringbyggd gård med halmtak. Utanför finns en 
äng, så att böndernas hästar kan gå ute och beta medan de själva väntar tills säden blivit till 
mjöl. Det brukar ta ungefår två dagar, så bönderna får övernatta på möllan. Och blir de törstiga, 
ger de ge sig iväg till Vadmöllan för att köpa en spann öl. Brännvin har de säkert själv med sig. 

För mycket länge sedan fann man ett utterbo under möllan. Där fanns en utter som hade 
blivit mumifierad och runt om inne i boet låg fiskben från gädda och annan fisk. 

På andra sidan ån ligger idrottsplatsen, där brukar alla vi pojkar spela fotboll och har roligt 
tillsammans. Vi har en förening som heter; Håstads Idrotts och Fotbollsförening. Föreningen 
har också en egen dansbana. 

Till höger inne på gårdsplanen vid Håstad mölla, finns det en fettindustri, där det tillverkas 
tvål, fett, parfym och mycket annat. Det luktar hemskt kring denna industri. Tillverkningen 
görs huvudsakligen av kadaver av döda djur. Den är vedeldad. Men nu är lukten borta för ... 

Den 23 februari 1920, precis på min ettårs dag, exploderade fabriken och taket for iväg långt 
över ån. Det tog eld av bensinen, tretusen liter, som användes i tillverkningen. Stora delar av ån 
stod i lågor. Lyckligtvis blev ingen människa allvarligt skadad. En arbetare som heter Berling 
stod inne i ångpannecentralen, han flög iväg över ån. En annan arbetare flög ut genom en dörr, 
så att hans rock blir hängande kvar inne i huset. De klarade livhanken båda två. Men själv 
minns jag inte något av detta. Jag var ju endast ett år gammal, så jag har fått höra det av äldre 
bybor. 

"Håstads skoltomt" 
Nu går jag tillbaka upp i byn igen. Smyger förbi fjärdingsmannen, han den vinge, ni vet. Och 
här på min högra sida, kommer jag fram till en lång länga i korsvirke. Det är Håstads skoltomt, 
eller skulle vara, för platsen var i allra minsta laget.• 

Här på samma väg, men något snett till vänster finns ett litet sött hus med en liten 
trädgårdstäppa mot vägen. Här bor tant Betty. ** 

Tage Erlander 
Så avslutar jag min vandring, och varför inte här utanför Håstads skola. Skolan byggdes 1875. 
Det finns bostad för läraren och en stor trädgård. Lärarna är rätt stränga, så man får hålla sig i 
skinnet. Skolan ligger intill kyrkan. Här är ordning och reda! Tage Erlander har undervisat här. 
Tage har också träffat sin Aina här. Hon bor på Kvarnvik Hennes far äger kvarnen. Aina har 
körkort och kör en T -Ford. Nu måste jag kila vidare, tjena moss. 

Egon och Berit Svenssons tomt, mellan HAstadmöllavägen och Smedsbovägen* 
Mellan Bo-Gösta och Birgit Sandbergs och Kjell och Lisbet Anderssons hus, på Håstadmöllavägen. ** 
År 1836 renoverades möllan. Håstad mölla blev en stor kvarn, år 1870, och den blev byggd av tegel från Hurva 
Tegelbruk. Teglet kom med hästskjutsar från Hurva. Trävirket var förresten av helkvistat tio tums trä. 
Gångbron vid möllan över Kävlingeån, blev byggd av disponenten på sockerfabriken i Örtofta. 
Vattenrännan närmast gården är gjord för hand, och har en fallhöjd på 90 centimeter. 
Vid den här tiden i Håstad, fanns det många änkor boende här. Beroende på att tiderna var annorlunda och att man 
levde ett annorlunda liv förr. Man hade det fattigt och fick jobba för brödfödan. Inget socialt nätverk fanns. 
skåneskalden och författaren Nils-Ludvig Olsson, lär också ha bott i Håstad. 



.. 



.. . 

Handlare Borg med två expediter, 
framförsin speceriaffär. 

Charlotra Swahn med sina barnframför boningshuset. 



En av många skolklasser på Håsrads skola, från förr i tiden. 
Bilden är tagen på gaveln närmast "fotbollsplanen ''. 

Karnevalståg i Håstad, med T-Ford, clown och många nyfikna bybor. 



.. . 

Protokoll for Håstads Idrotts och fotbollsforening 
Ordinarie möte d. 29/3 1913 

§:1 
Mötet öppnades kl 7,30 av Anton Månsson . 

§:2 
Val av styrelse A. Månsson Ordforande. 

E. Svahn v. ordforande. 
J. Jönsson sekreterare. 
G. Nilsson v. sekreterare. 
M Hellman Kassör. 

Till revisorer valdes: G. Henriksson. 

F örådsforvaltare 

§:3 

O. Henriksson. 

M Hellman. 
H. Svahn. 

Ingången medlem Jan Jönsson 

§:4 
Föreningen skulle hänvända sig till 

Albin P ålsson for erhållande av därmes 
svar, som aktiv medlem i fotbollsgrenen. 



§:5 
En komite på tre personer: J. Jönsson, G. Henriksson 

och G. Nilsson utsågs att hänvända sig till baron 
Bennet angående en Idrottsplats. 

Svar skulle inlämnas senast nästa möte. 

§:6 
G. Nilssons forslag om inköpande! av 
en diskus fastställdes. Mal te Hellman 

utsågs att inköpa densamman. 

§:7 
Att hänvända sig Håkansson angående 
betalningfor städning utsågs H Svahn. 

§:8 
Enhälligt beslöts inköpande! av en 

signalpipa pris 5O öre. 

§:9 
Förslagfrån Ernst Svahnfor inköpa 
av en Prottokollsbok tilll.25 antogs. 

J. Jönsson utsågs att köpa densamma. 

§:JO 
Föreningen beslöt att uppdela idrotts-

foreningen i tvenne lag. . . . 



I. lag 
Anton Månsson. 

Ernst Svahn. 
Gunnar Nilsson. 

J. Jönsson. 
Gustav Rudow . 

Folke Magnusson. 
Gunnar Henriksson. 

Oskar Törnkvist. 
Albin Pålsson. 

Ossian Henriksson. 

II. lag 
Erik Rossin g. 
Jan Jönsson. 

Nils Frick. 
Herbert Svahn. 

Hjalmar Ekberg. 
Nils Jönsson. 

Ernst Karlsson. 
Bror Persson. 

Maurits Jönsson. 
Sven Jönsson. 

Malt. Hel/man. Rotiger Andersson 

samt som reserver till I lag 
Erik Rossing 
JanJönsson 

Nils Frick 
Som kaptener utsågs 
Anton Månsson I lag 

Ernst Svahn II lag 

§:11 
Förslagfrån J. Jönsson att varje I lags spelare 

skall efterfölja klädespersedelstadgarna. 

§:12 
Mötet avslutades kl8.50 em 

Detta protokoll är identiskt med originalet, som finns på stadsarkivet i Lund. 
Protokollet är alltså från 1913, då fotbolls- och idrottsfåreningen startade. 

E Svahn 



. 
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