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Torpvandring i Hamra med omnejd – Kerstin Rybeck 

 

” Vi stannar också till på en plats där en familj som Svärd hade sin boplats. Det här hade också varit en 

liten stuga med bara ett enda rum. Något kök fanns inte. I rummet stod en öppen spis utan spjäll. När 

Svärd eldade körde han en kudde på en stång i skorstenen för att bevara värmen. Svärd arbetade på 

Garveriet som fanns i Hamra på den tiden. Han hade en dotter och hon var samboende med en man vid 

namn Adamsson. De båda körde omkring i bygden med häst och vagn och sålde tyger ”. 

 

Kerstin Rybeck berättar 1999: 

 

Stugan fanns in på 1920-talet. Karin Jarl f. 1915, minns stugan. Enligt vad Kerstin förstått låg stugan 

utmed vägen precis i korsningen mellan byvägen och vägen in till Granstorp. 

 

Petter Lundstedt berättar på en bandinspelning för Bertil Nord den 13/9 1968. 

 

Petter Lundsted beskriver att Svärd har bott precis utmed vägen, innan stenmuren mot Träan. Det var 

på Tages mark. Där låg en liten fyrkantig stuga.  

 

Henry Levin (1927-2001) Hamra Knutsgård, berättar 1999: 

 

Huset låg lite innanför vägen och längre in i skogen fanns en brunn, där det nu är skogsplantering. Kor 

gick på svärdaträan senare. Tog vatten ur brunnen till korna de behövde aldrig köra vatten till dem. 

 

Huset flyttades till Björsebo, när Reinholds familj bodde där användes Svärds gamla stuga till 

hönshus, därför kallar Henry det än idag för hönshuset. När stället såldes, förbehöll sig Reinhold den 

lilla stugan och har idag ved därinne. 

 

Denne Svärd är ej samma person som den Svärd som bodde på Nilsabo. Jag berättar för Henry att jag 

inte hittat denne Svärd i kyrkböckerna. Henry berättar att det är många andra som inte heller har hittat 

honom. 

 

 

 

Sammanställt av Monica Johansson 

 

 

Notering: 

 

Monica och Sören Johansson, Hamra Snickargården, köpte skogen av Reinhold och är idag ägare till 

”Svärda stuga”. Den står till höger om Björsebos tomt i skogskanten. 
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