
 
 
 
 
   Mellanårsträff lördagen den 28 maj 2011 
 
”En underhavande under säteriet Bågen i Laxarby socken, till yrket skräddare, begav sig utrikes och 
antog namnet Bågenholm i början av 1600-talet. Hemkommen köpte han om några år fastighet i 
Håbols socken. Hans son, bonde, bodde i Gäserud och efterlämnade sin ärvda förmögenhet till sin 
son Per i Gäserud, bonde, riksdagsman, förståndig och mycket ansedd i bygden”.  
  
Dessa rader, skrivna av släktbokens författare Ivan Löfgren, blev naturligt nog utgångspunkten vid 
upplägget av en ”mellanårsträff” för medlemmarna i Föreningen Bågenholm-Håbolssläkten, ett 
önskemål, som framkommit under årsmötet 2010. En programkommitté bildades, där man riktade in 
sig dels på ett studiebesök på gården Bågen, vår stamfars födelseplats, dels Bågenhuset i Långed, 
den f.d. mangårdsbyggnaden från 1640. På 1800-talets mitt blev detta hus ersatt med en ny 
mangårdsbyggnad och ”degraderades” till lager- och verkstadslokal. Genom ägodelning kunde dock 
det gamla huset säljas och togs tillvara av sonen till förre ägaren av Bågen - järnhandlare Anton 
Olsson. Dennes söner tog ansvar för att huset märktes, revs och återuppfördes i sitt ursprungliga 
skick, ett arbete som kunde slutföras 1938. 
 
I ett för årstiden kyligt väder samlades ett 25- tal släktmedlemmar vid Bågenhuset i Dals-Långed. Vi 
hälsades välkomna av Ebba v Krogh, som tillsammans med Bertil Malmberg och Lena Erlandson  
lagt upp dagen. Efter att de medhavda kaffekorgarna länsats, bjöd Peggy Enbågen, svärdotter till 
Anton Olsson och nuvarande ägare till Bågenstugan,  på en mycket intressant  rundvandring i detta 
förnämliga museum. Där fanns dyrgripar från 1600-och 1700- talen men även bruksföremål av 
modernare snitt. Vackert porslin, konstverk från olika sekler, möbler – ett stort antal olika föremål i 
husets två våningar.  Bl. a uppehöll vi damer  oss en stund vid de fantastiska klänningar, som sytts 
upp under mitten av 1800-talet till Anton Olssons mamma. Även  Dalslandsdräkten, den första i sitt 
slag från 1907, kunde beskådas.  
 
Så drog vi vidare på slingrande grusvägar utmed Laxsjöns östra sida mot gården Bågen i Laxarby.  
Här togs vi emot av nuvarande ägare till mangårdsbyggnaden, skogsmästare  Fredrik Karlsson, som 
gav oss en intressant inblick i gårdens historia.  
Färden fortsatte sedan mot Laxarby kyrka. Efter en sen ”lunchpicknick” i församlingshemmet  
mötte kyrkoherde Hallgren upp och visade oss kyrkan. Han berättade engagerat och initierat  om 
dess historia och visade bl.a. på intressanta föremål  med anknytning till Bågen.  
Så avslutades denna mycket innehållsrika dag. Inte minst viktigt var, att vi fick tillfälle att umgås 
med varandra på ett trivsamt och okonventionellt sätt. 
 
För den som vill veta mera om  Bågenhuset och  gården Bågen hänvisas till publikationer på nätet  
www.enbagen.dalslanged, En hundraåring har kommit hem  
www.dalslanged.com  Klicka på sevärdheter och sedan på Bågenhuset.  
 
Vi ser fram mot nästa mellanårsträff! 
Anna-Lena Kadin 
 


