
En Blombergs-torpare 

Så långt jag minns tillbaka i min barndom brukade vi varje sommar företaga en färd 
till Ängatorp. Ängatorp var ett torp under Blomberg under Blomberg, som brukades 
av en släkting till oss som hette Gustaf. Att han dessutom har släktnamnet 
Johansson var en omständighet, som jag aldrig tänkt på, förrän jag läste hans 
dödsannons i tidningarna. För mig och säkerligen också för de flesta i bygden hette 
han helt enkelt ”Gustaf i Ängatorp” och det var både hans namn och adelsmärke. 
Lika välkänt och aktat som grevarna Hamilton på Blomberg, på vilkas ägor hans torp 
var beläget. 
På den tiden, då detta hände, fanns ej järnvägen till Kinnekulle, inga cyklar och inga 
bilar störde friden på landsvägarna. Så färden upp till Ängatorp företogs alltid med 
häst och v agn. Resan tog ej så lång tid, men för min del representerade den ofta 
sommarens höjdpunkt ifråga om intryck och upplevelser. Redan att komma utanför 
Järneklev var något av en uppenbarelse med Kinneviken silverglänsande i solskenet 
och sedan på andra sidan Kållandsö och dess skärgård själva Vänern med sin 
blånande oändlighet. En skönhetssyn, som jag förresten aldrig försummar att förnya 
varje gång, som jag sommartid gästar hembygden. Förbi Blombergs stora ladugård 
och vackra allé, som alltid väckte min beundran, gick så färden genom de 
sommarfrodiga ängarna fram till Ängatorp, vars röda hus redan på långt håll lyst oss 
tillmötes.
Vid framkomsten möttes vi av Gustaf, som fryntligt och rödlätt om kinderna som ett 
vinteräpple hälsade oss välkomna. Hela hans seniga gestalt utstrålade 
västgötabondens hälsa och kraft, och skälmen i ögonvrån visade tydligt, att 
godmodighet och vänlighet voro hans dominerande själsegenskaper. Ett festligt 
matbord stod dukat, dignade av ett otal rätter, och värdens och värdinnas smittande 
humör lockade oss snart till nästan otroliga utsvävningar på det kulinariska området. 
Det talades om väder och vind, om slåtter och skördeutsikter. Gustaf berättade om 
gammelgrevar och unggrevar, om grevinnor och andra märkvärdigheter, som hans 
vakna öga såg under arbetet framme vid herrgården, att jag med min ungdomliga 
fantasi snart tyckte varje vrå i Ängatorp vimlade av dessa förnäma storheter från ett 
annat socialt skikt, lika fjärran från verkligheten som de prinsar och prinsessor, som 
befolkade sagorna hemma vid köksbrasan om kvällarna. Men det låg både respekt 
och beundran i hans tal, en kärlek till herrgården och dess folk, som gjorde hans ord 
så fängslande och medryckande. Man förstår vilken andlig och materiell kraft dessa 
torpare med sin djupa förankring i hembygden representerade för en stor gård som 
Blomberg. Och Gustaf var ej ensam. Han hade många likar i idyllerna kring de t 
gamla och vackra godset
Ur barndomsminnenas dunkel träder det fram en rad av gestalter, rättare, kuskar, 
smeder, kalkbrännare och lotsar. Det voro alla var och en på sitt sätt en personlighet 
med starka armar och sävlig gång, mustiga i sitt språk, men med humorns sälta i sina
infall. Där fanns allvarsmän och tokstollar, men ingen bröt sig ur ramen till den 
färgstarka tavla, som hette Blombergs egendom. Jag satt en gång på samma bänkar
som deras söner och döttrar nere i Husaby skola, och ättlingarnas rappa, säkra svar 
och trevliga utseende vittnade vältaligt om att det var en herrgårdsras, som de 
tillhörde. 
Men jag återvänder till Ängatorp, under muntert samspråk, förenat med vandringa 
genom blommande klöverfält och förbi rykande kalkugnar, vandringar som dock 
emellanåt avbröts med nya vilostunder vid mat- eller kaffebordet, hade
det emellertid blivit kväll, ock det var tid på att fara hem. När solen sjönk ner bakom



Läckös vita silhuett, sutto vi åter på vagnen och vinkade farväl åt vårt värdfolk. 
Övermätta av välfägnad och intryck yttrades ej många ord under hemfärden. Endast 
hästhovarnas entoniga klapper mot vägbanan och svalornas kvitter, där de pilsnabbt 
sköto genom skymningen, voro de enda ljud, som vi hörde. Men än i dag minns jag 
dessa färder som om de hänt igår.

Alla dagar i Gustaf i Ängatorps liv voro dock ej lika solbeglänsta och lyckbetonande 
som denna underbara sommardag, som jag nyss skildrat. Det fanns också många, 
många andra gråa, tunga och vardagsbetonade, fyllda med träget och hårt slit 
framme vid herrgården. Dagar, då höstregnen piskade kläderna genomsura på 
kroppen, men arbetet obevekligt måste fullföljas. Det fanns tidiga vintermorgnar, då 
snöstormen som en flock tjutande urtidsvargar svepte ner över de öppna stora fälten 
framför Ängatorp, och då det nästa var ett dagsverk att genom snön arbeta sig fram 
till Blombergs skyddande ladugårdar. Men torparen måste fram, om även alla vädrets
makter sökte hindra honom. Och han kom alltid fram.

Sedan måste varje ledig stund ägnas åt torpets skötsel för att ur dess åkrar och 
trädgårdsland lockas fram så goda skördar som möjligt. Men Gustaf och hans hustru 
voro sega och uthålliga. De buros framåt av den märklig inre kraft, som trots dagligt 
slit och släp alltid kom dem att verka lyckliga och nöjda. Men samtidigt med 
skördarne växte det också upp en liten barnaskara, som gav färg och innehåll åt 
vardagen. Den utgjordes av Knut och Gunnar, som våghalsigt tumlade om i 
klevbranterna eller i båtarna vid hamnen samt en dotter Agnes, som mera stillsamt 
höll sig hemma hos mor i stugan. Barnen utgjorde alltid ett kärt samtalsämne för 
Gustaf. Deras vakna blick för tillvaron, deras mekaniska intressen, som redan tidigt 
tog sig ovanliga och lovande uttryck, samt inte minst deras djärva lekar stärkte 
honom i hans tro, att de skulle klara sig bra uti livet. Men i ett avseende motsvarade 
de inte Gustafs förväntningar. När de sedan växte upp, sade han ofta med ett visst 
vemod i rösten: ”Pojka ä bra, men på Blomberg stannar di aldrig.” 
Under sina ständiga mödor för hus och hem, grevar och herrgård hade Gustaf ej 
märkt att en ny tid med andra perspektiv på de sociala förhållandena brutit in över 
vårt land. En tid full av möjligheter och överraskningar för dem som hade vilja och 
företagsamhet. Och den vakna ungdomen lyssnade och anammade nya budskapen, 
som inte ens Blombergs gamla traditioner kunde hejda. Det skulle snart inte finnas 
några torpare även om torpet hette Ängatorp och husbönderna Hamilton. Men den 
senare frågan intresserade varken Knut eller Gunnar. Till Gustafs lilla dolda oro 
skulle de snart skaffa sig nya tummelplatser ute i den stora världen, en värld som 
lockade och bjöd mera än idyllen hemma på Blomberg.
Men Gustaf svek inte sin gård och torpet. I ett evigt kretslopp mellan sådd och skörd 
gingo så åren. Fyrtio somrars sol och lika många vintrars snö och slask hunno 
förgylla och förbittra Gustafs eviga vandring mellan Blomberg och Ängatorp. Humöret
var emellertid alltid detsamma och tilliten till en nådig försyn och hans grevliga 
husbönder lika orubbad. De representerade de enda verkligt fasta punkterna i 
tillvaron och därför gärna fortfarande hans samtal med roande episoder och 
iakttagelser från livet framme vid den kära herrgården. Men så en tung och mörk dag
lämnade Gustafs trognaste följeslagerska genom livet hans hustru honom för alltid. 
Och en torpare utan hustru betyder ej mycket här i världen. Det hjälpe säkerligen 
inte, att hans dugande dotter Agnes stod hjälpande och stödjade vid hans sida. 
Dessutom börjande Gustaf märka, att han ej längre var densamma. Lien dansade ej 
så lätt under hans händer, när han slog grönfodret till sina kreatur, och spaden skar 



inte så djup ner i jorden som den brukade förr i världen. Gustaf hade blivit gammal 
och trött utan att han tänkt på det, och hans till synes outtömliga krafter började sina. 
Det kom verkligen den dagen , då han måste ställa undan sina nötta arbetsredskap 
och lämna sin kära röda stuga med sina rabatter och trädgårdsland, som i så många 
år varit hans glädje och stolthet. 

En liten stuga på Loftarebacken fick nu ersätta torpet, en stuga så vackert belägen, 
att jag knappast någon annanstans i världen sett dess motsvarighet. Den utsikt över 
Västgötaslätten, som här möter ögat, är som en glimt ur paradiset. Jag vet inte om 
Gustaf själv så mycket fäste sig vid dessa skönhetsvisioner, hans verksamhetsiver 
hade ännu så mycket att syssla med framme vid herrgården, och när han inte var i 
arbete hade han alltid något att berätta om sina pojkar Knut och Gunnar, då båda 
rustibussarna från Ängatorp, hade redan börjat sin sagolika karriär mot framgången 
och lyckan, och dras öden och upplevelser diskuterades inte bara av Gustaf utan lite 
varstans i stugorna kring Blomberg, där man ännu mindes deras temperament och 
mekaniska företagsamhet. 

När jag sista gången besökte Gustaf i Ängatorp hade han fått en fristad i Råbäcks 
ålderdomshem uppe på Kullen. Jag kom då i sällskap med den amerikanska 
militärattaché, Sverigevännen och professorn vid Chicagouniversitetet, Nils William 
Olsson. Denna som dels ville se Kinnekullebygdens mångbeprisade skönhet samt 
dessutom häls på sin vän, Gunnar Gustafssons fader, häpnades över den gamle 
åldringens vitalitet och andliga spänst.  Det var säkerligen ett par lyckliga timmar, 
som Gustaf fick uppleva. Torparen och professorn funno varandra på ett sätt som 
blev ett minne för livet för dem båda. Som dessutom Kinnekulle och Råbäcks 
ålderdomshem visade sig från sin allra bästa sida blev dagen en av de vackraste jag 
upplevat. Amerikanen lämnande bygden med intryck av en kultur och en trevnad 
även i enklaste kojor, som överträffade allt vad han tänkt sig.

Allt efter som åren gingo blev barnen de enda verkliga reella värden, som Gustaf 
hade kvar av livet och deras framgång kastade ett ljust skimmer av lycka över hans 
levnads afton. De blevo för Gustaf som hjältarna i en underbar saga, vars 
förutsättning han ville höra så länge som möjligt, och därför skänkte honom en 
livsvilja , som såg ut att aldrig kunna brytas. Och både Knut och Gunnar hedrade sin 
far på Blomberg på ett sätt som inte många före dem. 

Det var säkert en svår stund den dag då underrättelsen kom till Gustaf att sonen 
Knut, övermaskinist och på Sveriges största och vackraste passagerarfartyg mött sitt 
öde ute på Atlanten i form av ett dödande tyskt granatskott, som för alltid släckte 
hans lovande bana. Med ett förunderligt lugn bar Gustaf detta hårda slag ”Det var 
Guds vilja,” sa han, ”så det är endast att böja sig.”

Men den andre sonen Gunnar sörjde för, att Gustafs senare år ej skulle bli utan 
spänning och innehåll. Om en historia en gång kommer att skrivas över 
Kinnekullebygdens emigranter till Amerika bör Gunnar Gustafsson ha sitt givna 
kapitel. Ett kapitel om torparsonen från blomberg som med två tomma händer men 
med en brinnande äventyrslust och en stark vilja kom till Staterna och där bröt en 
bana som uppfinnare och sedermera som en ledande man i Chicago inom 
juvelerarbranschen. En saga om en väckarklocka hemma på Ängatorp, vars 



skröpligheter gav Gunnar de mekaniska impulser, som skulle bli grunden till hans 
framgångar i Amerika. 
Nu är Gustaf i Ängatorp död, och jag får inte längre lyssna till hans berättelser om 
barnen. Det blir tomt efter honom uppe på landsvägen mellan Råbäck och Blomberg,
där jag mötte honom så ofta på sin cykel om somrarna. Men sagan om Gustaf i 
Ängatorp är ändå inte slut. Några månader före sin död fick ha meddelande från 
Amerika, att hans sonhustru fött tvillingar. Vilka nya perspektiv öppnar  sig inte i och 
med denna underrättelse! Kanske arvsanlagen från torpstugan på Blomberg i dessa 
barn kommer att lämna ännu vackrare resultat, och nya, märkliga blad skrivas i 
Svensk-Amerikas historia. Den som lever få se.

Artikel skriven av Einar Björe i Nya Lidköpings Läns Tidning den 14 maj 1950


