
GÖSTA KARLSSON TILL MINNE. 
 
Gösta Karlsson avled den 22 juli 1995, vid en ålder av 92 år. Han var äldste son till Peter och 
Tora Karlsson i Vägne. Peter Karlsson var en av föreningens initiativtagare och fram till sin 
död dess vice ordförande. Sonen Gösta var med från föreningens start 1948 som dess revisor. 
Mellan åren 1960 och 1974 var Gösta kassaförvaltare och sekreterare och var sedan 
styrelseledamot till 1984. År 1961 började föreningen utge en årsskrift under redaktörskap av 
Gösta Karlsson. I denna kom ganska många av släktgårdarna att bli beskrivna under ett antal 
år. Gösta har under sin tid lagt ner mycket och värdefullt arbete för föreningen.  
 
Han var alltid mycket intresserad av föreningen, släkten och hembygden. Från Vägne har 
kommit många gåvor till Håbols Hembygdsförening. Bl. a. den vagga som Gösta låg i som 
liten. Den står nu i Gäserudstugan. 
 
    
GÄSERUDSTUGANS REPARATION. 
 
Under en treårsperiod har Gäserudstugan genomgått ett restaureringsprogram. Under 1994 
genomfördes den första etappen, en nödvändig omläggning av tak, byte av vindskivor, 
reparation av mur samt vissa invändiga arbeten. Takomläggningen fullföljdes under 1995. 
Fönster har renoverats och vissa gjorts nya. Farstun och övre kammare upprustades. Under 
1996 har fönsterrenovering fortsatt och nya hängrännor av trä har satts upp på baksidan. 
Golven i kammare och finrum har justerats och lagts om.  
 
Att räkna upp vilka arbeten som utförts säger bara en del. Man får ha i åtanke att det är 
gammal byggnadsteknik som hanteras och skall återställas. Invändiga arbeten har t.ex. 
inneburit att gammaldags lerklining gjorts som ersättning för den gamla. Kliningen har sedan 
målats med limfärg. Nya hängrännor innebär urholkat trä som impregnerats med tjära.  
 
Arbetena har utförts av en lokal snickare, Carl-Erik Eriksson, som har kunskap om och känsla 
för gamla hus och byggnadstekniker. Eftersom stugan är byggnadsminneförklarad har ägaren 
Håbols Hembygds-förening fått samverka med länsantikvarien och länsmuséet för att få 
åtgärderna godkända. Länsstyrelsen är också huvudfinansiär och kan ge bidrag till arbete på 
byggnaden, dock inte till vård av samlingarna. Länsmuséets intresse visade sig också då man 
förlade en temadag om byggnads-reparationer av gamla hus till Gäserud i september 1995. 
Föreningen Bågenholm-Håbolssläkten har sammanlagt bidragit med 20.000:- till 
reparationerna. Styrelsen har beviljat 2 st bidrag om 10.000:- åren 1994 och 1996.  
 
Under 1995 har via ALU-arbete samlingarna inventerats och katalogiserats. Tre montrar har 
tillverkats för att kunna samla, lagra och visa föremål.  
 
Genom företagna åtgärder har stugan och samlingarna fått välbehövlig upprustning för att 
vara i skick och inte förfaras. Atmosfären upplevs som uppfräschad och ger ett trivsamt 
intryck. 
Stugan är sommartid öppen för visningar mellan kl 11 och 17 alla dagar utom måndag.  
 
      
   Olof Bågenholm 
 


