
5. Från Halsebo till Rimforsa kanal. 

 

 

Halsebostugan var en 1600-tals stuga i två våningar.  

Anders Gärme från Halsebo berättar att här fanns ingen spis utan endast en öppen härd i stugan 

kallades av byborna ”en tomstuga”.  Anders var 9 år och kommer ihåg när stugan skulle flyttas.  

Här hade Arvid ”murare” Karlsson från Hycklinge med familj bott. De köpte gården 1938 och den 

kallades för Hycklingegården.  Arvid köpte gården av fd polis Göte Ericssons föräldrar Erik och Sigrid 

Pettersson från Härna i Hycklinge.  

Året var 1953 när Nickolaus Johnsson köpte stugan. 

 

 

Stugan till höger skall märkas 
och monteras ned för vidare 
transport till Rimforsa. I 
mitten står Johan Wretman 
Hycklinge. Till höger om 
honom Nickolaus Johnsson 
och längst till höger på fotot 
står arrendatorn Karl-Erik 
Abrahamsson iklädd en mörk 
basker. 

 



 

 

 

 

1953 köpte Julia och Einar Wahlström från Ljungsbro stugan av pappa och byggde upp den vid 

kanalen i Rimforsa. 

Barnbarnet Helena född Wahlström gift Danver berättar att hennes farfar Einar var en duktig 

möbelsnickare och hantverkare. Helena kommer ihåg att vid 6-7 års ålder när hon bodde nära och 

gick tvärs över vägen fick hon hjälpa sin farmor och farfar att täta väggarna och att rödfärga stugan. 

Hennes farmor Julia fick välja tapeter och det blev många blommor och rosor på väggarna berättar 

hon. 

 

 

 

 

Så här såg stugan ut på 1980-

talet. 

Då framsidan. 

 

Fotot visar delar av den 

nedplockade stugan. Till 

vänster Nickolaus Johnsson 

och andra från höger 

Arrendatorn 1952-1963 Karl-

Erik Abrahamsson med mörk 

basker. Längst till höger står 

Johan Wretman från 

Hycklinge. Axel Johansson 

från Sjövalla i Hycklinge var 

med och plockade ned stugan 

för en ersättning av 95 

kronor. Om han är med på 

bilden vet jag ej.  

Platsen på bilden i byn 

Halsebo har koordinat N 

58,211 E16,102. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stugans dåtida framsida är 

numera baksida. 

År 1991 blev det en 

tillbyggnad på höger sida på 

stugan. (Lilla stugan till 

höger har också blivit 

hitflyttad men vi vet inte var 

ifrån). 

 I vinterskrud år 2020. 

 

 

 

 

 

I sommarskrud år 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Här står nuvarande ägare 

sedan 2012. 

 Stugans numera baksida 

var en gång i tiden dess 

framsida. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilla byggnaden är 

hitflyttad men jag vet 

inte var ifrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utseende mot gatan. 

Den högra delen är 

tillbyggd ca år 1991. 

 


