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Syftet med exponatet är att i ord och bild förmedla lite av mina minnen från min födelseort, lite av 
dess nutidshistoria och även vad nära och kära berättat för mig.

Källor: Hembygdsböcker utgivna av Horda Hembygdsförening, Facit Postal och Handbok för 
utställare (SFF). Dessutom intervjuer med släkt och vänner med anknytning till Horda.

Kapitelindelning (inom parentes sidnummer i exponatet) 
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A.3. 1910–1919 Familjen Isakssons barn växer upp, industrins genombrott (5–6)
A.4. 1920–1929 Barnhemmet startar och mor kommer till världen (7–10)
A.5. 1930–1939 Hembygdsrörelsen och Tallebo Sinnesslöanstalt (11–15)
A.6. 1940–1951 Ransoneringstider, mor gifter sig (16–21)

B.  1952–1962 (de år jag bodde i Horda) 
B.1. 1952–1959 Jönssons getabock Första skolåren och Skillingaryd nästa! (22–26)
B.2. 1960–1962 Första skolåren och Skillingaryd nästa! (27)

C.  1963 och senare
C.1. 1963–1969 Isakssons som pensionärer (28–32)
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C.4. 1990–1999 Per – den siste Isaksson (38)
C.5. 2000–2015 Mor går bort – kontakten med Horda nästan slut… (39–40)  

 Utställare: Per Bunnstad

Horda – Här är jag född

Hordas geografiska 
läge till höger, tre 

mil sydost om Vär-
namo utmed Borås-

Alvesta järnväg.
 

Till vänster Horda 
samhälle med rött 
(Tallebo) och blått 
(Lill-Skantan) där jag 
bodde under mina 
uppväxtår 1962–1962.

Familjen Isaksson kan sägas vara föregångare till min släkt då jag räknade Ellen som min mormor och i hennes ögon var jag 
närmast hennes son. Syskonen Isaksson och deras föräldrar på en bild från cirka 1909 – föräldrarna hade för övrigt kommit 
tilll Horda kring 1871. Bakre raden från vänster: Valfrid, Elida och Linnéa. Främre raden från vänster: John, far Johan, Per, 
Mattis, mor Ida, Maja och Ellen.
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A.1. Horda före järnvägens tillkomst
Horda och Rydaholm var tidigt bebodda och 
genom runristningar känner vi namnet på fem 
tidiga invånare, bland andra bröderna Sig-
mund och Ulv i Horda.
Horda var från början en gård och så små-
ningom blev det fler gårdar: Börjagård, Lun-
nargård, Ploagård, Smeagård och Södergård. 
Det var först när det blev tal om att bygga en 
järnväg genom Horda som samhället vaknade 
till liv.
I dag finns tyvärr inte en enda affär eller mat-
ställe kvar, lanthandeln slog igen kring 2005. 
Däremot finns det en hel del industrier och in-
vånarantalet ligger ganska konstant kring 400.  

Rydaholms Sparbank startade 1871 och en av dem som skaffade ett konto redan det första året var Johan Isaksson. Sparban-
ken hade verksamhet i hela socknen, alltså även i Horda. Det fanns under många år också ett lokalkontor i Horda, från 1921.

Horda var inte mer än en liten by före järnvägens tillkomst 1902 men ganska 
direkt byggdes flera stora, pampiga hus intill järnvägen. Det var affärsverksamhet 
i de flesta av dem. Foto: Anton Stråth, Horda omkring 1905. Kortet är stämplat i 
tågets postkupé med normalstämpel 33 PLK 210 C 10.3.1917. Denna stämpel var 
i bruk 1903-1921.

Många nya hus byggdes ungefär samtidigt som järnvägen kom och det fanns 
många barn i Horda. Sparbanken fanns i många år i det närmaste huset. 
Foto: Anton Stråth, Horda omkring 1905. 

1898 konstituerades Borås-Alvesta Järnvägs AB med ett aktiekapital 
på 4,6 miljoner. Den 23 december 1902 öppnades järnvägslinjen från 
Borås till Alvesta. Stämpeldatum är 13/7 1900 PKXP 61 A med nor-
malstämpel 14 på järnvägslinjen Göteborg-Ängelholm-Malmö. Brevet 
gick till Gnosjö som ligger utmed Borås-Alvesta järnväg.



3

Jenny, Kajsa och Greta skickade en hälsning till Sture Hallström i Stockholm 
1912. Vykortsmotiv var Horda station som hade tagits i bruk tio år tidigare. Horda mer 
eller mindre föddes när järnvägen kom. Tryck: Svenska Litografiska AB Stockholm.

Horda normalstämpel 33 var i bruk 
från 23/12 1902 till en bit in på 1936 
då den avlöstes av normalstämpel 59.

Axel Carlsson i Horda hade sålt aspvike för 59:90 och skickade en bekräftelse på att han 
hade fått pengarna. Portot för ett brevkort var blott fem öre mot det dubbla för ett brev.

John Pettersson hade sin affär mitt i Horda, snett emot järnvägsstationen.

Horda hade haft sin poststation i drygt sju 
månader när handelsresande Alfred Kulle i 

augusti 1903 fick ett brev från sitt Horda.

K Sandberg vid järnvägsstationen och posten i Horda 
skrev under inlämningsbeviset den 17/11 1909 och han 
försedde detta med Hordas fina normalstämpel 33.

PKXP 108 021223–070430
PKXP 108 A Normalstämpel 34
PKXP 108 B Normalstämpel 34
PKXP 108 C Normalstämpel 33

108  B 1906 108  C 1904

Normalstämpel 59 

1903 1904

1905 1906

A.2. 1902–1909 Horda föds med järnvägen tillkomst
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Jag började första klass i Hordas skola 1959 och det här kortet är 
från skolan i början av 1920-talet.
Förlag: John Pettersson, Horda. Foto: A.B. Ohrlander.

Järnvägsövergången och huset rakt upp i backen är Lill-Skantan. Här bodde jag 
själv 1960–62.
Förlag: John Pettersson, Horda. Foto: A.B. Ohrlander.

Hordas järnvägsstation stod klar när Borås-Alvesta Järnväg togs i bruk den 23/12 
1902. Den finns kvar än i dag och ser ut som nästan alla de andra stationerna utmed 
banan. 
Förlag: John Pettersson, Horda. Foto: A.B. Ohrlander.

Järnvägsgatan, alltså gatan på östra sidan med alla de af-
färer som fanns här. 
Förlag: John Pettersson, Horda. Foto: A.B. Ohrlander.

Stiliga hus i Horda, byggda ungefär när järnvägen kom. Själv minns jag 
mest huset till vänster som Karlsro matservering och till höger hade Kroon 
sin livsmedelsaffär.
Förlag: John Pettersson, Horda. Foto: A.B. Ohrlander.

1907

Normalstämpel 59 

1908 1909

Normalstämpel 59
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A.3. 1910–1919 Familjen Isakssons barn växer upp, industrins genombrott

Horda fick redan på 1910-talet en möbelfabrik. Det här brevet har gått till Tallebo i Horda 
som Ellen drev i drygt 30 år. Året när brevet skickades var 1942 och normalstämpel 59 an-
vändes.

Ester Andersson i Horda Smeagård hade en motbok i Ryda-
holms Sparbank 1912–1929 och första uttaget gjordes den 
14 april 1928 då det fanns 51:96 på kontot. Hon tog ut 48 
kronor och sedan finns det ingen mer notering.

Den 4 och 5 april 1911 skrev K Sandberg respektive Gustaf Jo-
hansson under inlämningbevisen som hade numreringarna 678 
respektive 680 på den vanliga blanketten 139 b från 1902.

Horda normalstämpel 33 1910

”Mattis”, senare gift Nordström, var ett av syskonen 
Isaksson. Hon var näst yngst, född 1901.

Martin Pettersson, känd hordabo som konfirmerades på 
1910-talet.

1910 byggdes en snickeri- och möbelfabrik, i dag 
Jönssons Trä AB. August Jönsson fick bli förman 
för hela anläggningen, efter att han varit med om 
att bygga upp sågverket, och gått i lära i Värna-
mo för att kunna sköta ångmaskinen. Ångmaski-
nen gjorde nytta även för dem som bodde i Horda 
samhälle då de fick ellyse i stugorna. Skulle man 
ha kalas, fick man vidtala eldarna att stanna kvar 
lite längre på kvällen. 
Horda hade börjat bli ett modernt samhälle.
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Ekbladshuset och Kjälls Begravningsbyrå i Horda. Foto: Anton Stråth, Horda.

Horda för 90 år sedan på ett ofrankerat vykort.

Horda normalstämpel 33 

Ett foto från Horda med Valfrid Isaksson som knyter potatissäckar. 
Han omges av Toralf Klövstad, Giggi Klövstad och Sven Cederlund.

En skolklass utanför Horda eftersom samhället inte så tidigt hade någon sko-
la. Kortet är ”plundrat”, frimärkena har alltså tagits bort.

Vintern 1919–20 i Horda med familjerna Klövstad och Isaksson. När Markus Klöv-
stad blev änkeman gifte han om sig med en av systrarna Isaksson, nämligen Elida. 
Min mor Ingrid och min bror Hans flyttade till Klövstads i Skillingaryd 1961. Jag 
skulle ha fortsatt bo kvar i Horda men protesterade och fick flytta sommaren 1962.

Trots att Horda liksom Rydaholm 
utvecklades starkt efter järnvägens 
tillkomst i december 1902 ökade 
inte invånarantal dramatiskt. 

Församlingen hade år 1900 3215 
invånare, 1910 3326 och 1920 
3395. 

I dag bor det kring 2900 i försam-
lingen. 

1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918
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1921–1922 utbildade sig Ellen till sjuksköterska.

När Ellen utbildade sig till sjuksköterska i Forshaga 1921 
fick hon ett tackkort för blommorna vid Sigrid Carlssons 
bår. Frimärkena 5 öre lejon gavs ut 1920 och på det till 
vänster ses ett plåtskarvtecken som det finns mängder av på 
så kallade bandfrimärken.

På Mors dag 1933 skrev Maja och hennes man Lorentz vykortet. Maja drev då ett 
barnhem alldeles intill stationen. Kortet är ofrankerat men skrivet.

Min mor Ingrid som föddes 
utanför äktenskapet fick en trygg 
uppväxt i Horda.  

A.4. 1920–1929 Barnhemmet startar och mor kommer till världen

”Mormor”, alltså Ellen Isaks-
son. Hon och ett par av hennes 
syskon startade barnhem.

Ida Isaksson gick bort 1928 och då 
var yngsta barnet Per blott 26 år.

Skantan var under cirka 100 år familjen Isakssons hem. Detta vykort är från 1927 
och till höger ses lagården.

Ellen Isaksson startade i mit-
ten av 1920-talet barnhem 
tillsammans med två av sina 
systrar. Ett av de barn som 
kom till Horda var min bli-
vande mor Ingrid.

Brevet är daterat  Hult 16/3 1921 i Hult, den by där min far föddes några år tidigare. Det är 
skickat till Värnamo där det ankomststämplades den 18/3 1921. Inrikesportot hade den 1/7 
1920 höjts från 15 till 20 öre men sänktes till 15 öre igen den 1/10 1922.

Grankärr har alltid spelat en stor roll för Hordaborna eftersom prästen då som nu 
bodde där. Då var den 16 juni 1921. Det var Hilda Eriksson, Stina Krook samt Isak 
Krook som gratulerade direktör A. Svensson i Vaggeryd på dennes 65-årsdag. Själv 
blev jag döpt av Isak Krook, ganska exakt 41 år efter det att detta kort skickades. 
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1924 1925

Ingrid Bunnstad föddes den 20/10 1926 
i Horda, då under efternamnet Olsson.

Min riktiga mormor Dagmar Olsson som ung. 
Dagmar var liksom min andra mormor Ellen Isaks-
son född den 21 september. Dagmar var född 
1901, Ellen sex år tidigare. När Dagmar i början 
av 1926 blev med barn kontaktade hon Ellen på 
barnhemmet i Horda. Ellens dotter Ingrid – min 
mor – kom att bli som Ellens egen dotter.

Mattis Isaksson skickade ett brev till sin blivande man i Rottne.

Horda normalstämpel 33 som ankomststämpel på ett postförskott den 13/9 1927. 
På baksidan berättas att Ellen hade gjort en avbetalning på en dammsugare. 

Vi är framme vid 1926 och nu var det dags för en flicka att 
komma till världen, hon som skulle bli min mor Ingrid.

Horda normalstämpel 33 som ankomststämpel på ett postförskott den 21/8 1928.
Per hade gjort sin fjärde avbetalning på ett armbandsur.

1926

1927 1928 1929

Horda normalstämpel 33

Horda normalstämpel 33
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Normalstämpel 33 Horda 9/11 
1927. Portot är 35 öre – normal-
porto 15 öre + rekavgift 20 öre.

På sin 27-årsdag den 21/9 1922 fick Ellen ett telegram från föräldrar och syskon. Telegrammet 
skrevs vid Telegrafstationen och delades ut till Ellen som då arbetade i den staden.

Horda normalstämpel 33 som var i 
bruk 1902–1936 på ett gratulations-

kort till Skillingaryd. Portot för ett 
brevkort hade den 1 juli 1919 höjts 

från 7 till 10 öre. 

Alfred Kulle skrev under den kvit-
tens som aldrig löstes ut av mot-
tagaren. Postförskott med 55 öre 
som porto. Normalstämpel 33 på 
julafton 1923.
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PKP 203 D, postkupén på tåget 203 den 29/4 1928. Mattis Isaksson skriver till sin blivande man Mauritz.

Denna assurerade försändelse med portot 80 öre Värnamo 10/11 1926 innehöll 1.815 kro-
nor som likvid för sex kor. Bror Eriksson handlade enligt innehållet med hästar och kor.

Kusin Sigrid Pettersson i Horda skriver till Ellen den 19/9 1920 då hon arbetade i 
Lund. Brevet är stämplat i postkupén 203 med normalstämpel 58 den 19/9 1920. 

Ett brevkort om försäkring av hästar från Alfr. Johansson, Breablcik, Värnamo date-
rat 7/2 1922. Ortsadressen Sm. Rydaholm angavs men det skulle vara Horda.

Ovan baksidan av ett brevkort som Röda Korsets 
kassaförvaltare G. Johansson kvitterat. Till höger 
ovan finns en kopia av framsidan av brevkortet.
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Valfrid Isaksson med några av sina ”syskonbarn”. Från vänster Nils-Gunnar, Inga-Maja, 
Ingrid, Berit (Bibbi) och Sven-Axel. Omkring 1930.

Sven-Axels skolklass 1933.
Foto: A. Strååths Fotografiska Magasin, Horda.

August Källberg från Get-
terslid strax  utanför Horda 
med sin motorcykel.

Huvudbyggnad i hembygdsparken i Horda blev bondestugan.
Foto: Leif Wirén, Holsbybrunn. Förlag: Rydaholms Hembygds- och Fornminnes-
förening, Horda, Rydaholm.

Horda normalstäm-
pel 33 den 14/2 

1933 på ett kvitto för 
bilskatt. 

Elida blev medlem i den nya hembygdsföreningen för Rydaholm 
och Horda.

Horda normalstämpel 33 360125 som användes en bit in på 
1936 då den ersattes av nummer 59. Att skicka en postanvis-
ning kostade vid den här tiden 25 öre. Det är en inbetalning 
som är gjord i Horda och sänd till doktor Gustav Lundskog, 
som för övrigt var något av Tallebos egen doktor. Annars 
var Ellen Isaksson själv något av Hordas doktor då hon var 
utbildad sjuksköterska och man kom ofta till henne för att få 
hjälp när man exempelvis skadat sig.

A.5. 1930–1939 Hembygdsrörelsen och Tallebo Sinnesslöanstalt

1930-talet var Horda fortfarande stadd i utveckling. Det tillkom bland annat 
föreningar även om det skulle dröja till 1944 innan Horda Allmänna Idrotts-
klubb såg dagens ljus.Tallebo hade efter att ha varit barnhem nu på allvar kom 
igång som en vårdanstalt med Ellen Isaksson som den drivande.
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1936

Horda fick sin normal-
stämpel 59 under 1936 
och denna radiolicens är 
från 20/7 1937.

Flera av syskonen Isaksson kom att ägna sig åt vårdhem av olika slag.

Som sjuksköterska var det helt givet för Ellen Isaksson att 
vara medlem i Röda Korset och Sofia Karlsson skickade post-
förskottet från Rydaholm där Ellen betalade in årsavgiften. 
Det var en tjänsteförsändelse och därmed ofrankerad. 
Stämplar: Rydaholms underbara normalstämpel 58 T som 
användes åren 1928–1949 samt Hordas normalstämpel 33 
(1902–1936).

Ellen Isaksson hade fått en anmodan om att lösa ut en uppslagsbok, men gjorde inte 
det. Horda normalstämpel 33 den 12/2 1932 finns här. Dessutom ses Stockholm 20, vid 
Ringen nära ”Åhléns”. Det är en maskinstämpel, normalstämpel 43.

Horda normalstämpel 33

1930 1933
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Normalstämpel 33 Horda 16/3 1931 på ett rekommenderat brev med portot 50 öre. Mat-
tias skickade ett brev till sin Mauritz.Mormor Dagmar Olsson från Borås, som först 

fick en dotter med chefen och några år senare en 
son. Hon hemlighöll det för hela sin släkt, som 
inte fick veta något förrän efter Dagmars död.

Normalstämpel 33 Horda 21/6 1934 på ett rekommenderat brev med portot 35 öre – 15 
öre i normalporto och 20 öre i rekavgift. Mattias skickade ett brev till sin blivande man.

Horda fick 1936 en ny normalstämpel som i dag 
betecknas 59. Den var i bruk så länge posten 
fanns kvar i samhället, alltså en bit in på 1971.

1937 1938 1939

84-årige Johan Isacksson avled 1937 och barn och 
barnbarn tackade alla som med blommor och på an-
nat vis hade hedrat honom.

Den ”första” generationen Isacks-
son slutade sin färd på jorden 
1937 när Johan gick bort.

1932 gifte sig Mattis med sin Mauritz, som jag 
kom att kalla Monne och som blev något av en 
far för mig.Ett inlämningsbevis med Horda anormalstämpel 33 300929. 
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Brevet från Erik Hedestrand 
innehöll en trycksak och därför 
räckte det med 5 öre i porto. 
Stämpeln är något otydlig men 
det är Horda 17/1 1938. Erik 
bodde mitt emot järnvägsöver-
gången.

Ett kortbrev skickat från Stockholm 16 – Drottninggatan. Avsändare var 
Svenska Handelsbanken som berättade att Alfred Kulle hade 2:50 på sin 
checkräkning. När det här kortbrevet skickades – den 15/1 1937 – var taxan 15 
öre och därför är det tilläggsfrankerat med 5 öre.

Medlemmarna i föreläsningsföreningen fick sig programmet tillsänt.

Trycksaken med ett porto om 5 öre hade kommit till Walfrid 
Isaksson. Efter betalning klistrade han fast kvittot på försändel-
sen. Normalstämpel 33 Horda 6/2 1931.

Erik Hedestrand var inte bara med i föreläsningsföreningen utan han var också försäkrings-
ombud och skickade ett brev till Alfred Kulle. Normalstämpel 59 användes och den togs i 
bruk 1936. Porto: 5 öre för en trycksak.
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En fraktsedel 
från 1932 med 
bland annat 
stämplar Horda 
1932. Det var 
Maja Isaksson 
som hade köpt 
kol till vårdhem-
met Majgården 
som låg strax 
intill stationen.

En krono-
debetsedel 

från 1934 där 
Anders Jo-

han Isaksson 
betalade en 

krona och fem 
öre och kvittot 

vid posten 
anbringades 

nedtill.
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Ellen Isaksson fick sin nya postsparbanksbok, här till vänster, och den kom i 
en rekommenderad försändelse.  Horda normalstämpel 59 den 9/6 1945.

10 öre för kortbrevet från Ängby till Horda var för lite i porto. 20 öre var det 
rätta portot och därför lösenbelagdes kortbrevet varvid 10 öre betaldes på Pos-
ten i Horda den 26/4 1941.

När man satte in eller tog ut 
pengar på postsparbanken an-
vändes den vanliga poststäm-
peln som här Horda normal-
stämpel 59.

Ellen Isaksson skickade 41:25 till Stjärnhov på februari månads sista dag 1942. Nor-
malstämpel 59. 

Walfrid var en av de äldre av syskonen Isaksson och han betalde sin värnskatt 
om 5 kronor. Horda normalstämpel 59 4/3 1941.

A.6. 1940–1951 Ransoneringstider, mor gifter sig
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Posten delades inte ut i samhället utan det var postbox 
som gällde för bland andra Alfred Kulle. Alfred Kulle var taxeringsnämndens ordförande 1944 och han skickade en rekommenderad försändelse till 

Ellen och Elida Isaksson. Brevet var ofrankerat då det var en tjänsteförsändelse. Normalstämpel 59 Horda 
21.6.1944 anbringades på brevet.

Det kostade 5 kronor att vara medlem i Svenska 
turistföreningen, en ganska stor summa sett med den 
tidens penningvärde.

Den 6 maj 1940 skickades en förfrågan från post-
kontoret i Utica, Michigan, USA till posten i Hor-
da. Så småningom skickades ett brev från Horda 
till Emil Swanson, vars brev hade föranlett frågan 
från postkontoret i Utica. Fritz Kroon var medlem i samhällsföreningen.
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Alfred Kulle hade fått licens för att köpa spannmål och den utnyttjade han.

Slaktlicensen var viktig under krigsåren och på Tallebo hade man under och efter krigsåren gott om mat.

Horda normalstämpel 59 

Handla-
ren Fritz 
Kroon var 
en av med-
lemmarna i 
den fören-
ing som 
siktade på 
att bygga 
ett med-
borgarhus, 
något som 
än i dag 
saknas. Det var även ransonering på bensin. 

1940 1941 1942

Trots att Sverige inte var i krig innebar krigsåren plus några år efter en hel del 
umbäranden och beredskapskort var viktiga.
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1948 hade Tallebo byggts till och Kungliga Medicinalstyrelsen hade gjort en inspektion av vårdhemmet.

Horda normalstämpel 59. Året är 1944 och det är en trycksak, därav 
portot 5 öre. Innehållet be står av inbjudan till giftermål mellan 
Olof Pet ter son och Alva Hultqvist. Alva var dotter till Linnéa, ett av 
syskonen Isaksson.

Ellen Isaksson hade aktier i Horda Metallaktiebolag.

Horda normalstämpel 59 

1943

Avgiften för radiolicens kvitterades med ett särskilt märke för just radiolicens och stämp-
lades Horda 3.8.1949 med normalstämpel 59.
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Horda 411020, 420220, 420606 och 441220 med trycksaksporto 5 öre.

Mauritz ”Monne” nordström bjöd in till fest. 

Horda normalstämpel 59 använd den 7/12 1943 som kvittens för en betalning.
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Ingrid gifte sig med Bertil 
Boij och 1952 fick de en son 
Per som kom att bli en ivrig 
frimärkssamlare. 
Foto: Hertzberg, Värnamo.

Mormor Dagmar var anställd som kontorist på ett företag i Borås och hon var god vän 
med chefen. Det här var fakturakontoret.

1944 1945

Fotboll på Ryvallen i Borås. Sexa från höger sitter Dagmar och bredvid hennes chef, som 
hon fick två barn med.  Foto: Radio Music Borås.

Mormor Dagmar i sin lägenhet i Borås. Hon levde ensam mest hela livet trots att hon fick två barn. 
Ingrid lämnades på barnhemmet i Horda och Ingvar bort adopterades. 
Foto: Johanssons Foto, Stora Brogatan 43, Borås.

Horda normalstämpel 59 

1946 1947

1949
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1959 inleddes tidningskarriären med att sälja 
SDS – Sydsvenska Dagbladet Snällposten.

 B.1. 1952–1959 Jönssons getabock

Från Horda skickades en rekommenderad försändelse till Jönköping. Normalstämpel 59 
användes den 8/11.55. 

1952 föddes en liten Boij som 2015 skulle 
ställa ut på WERNAMO 2015 i Värnamo.

1950 1951

Storebror Hans skickade 1958 ett kort från Tallebo till Elida i Skillingaryd.

Per-Isak Isaksson betalade den fasta avgiften med elskatt 
för 1958 och på kvittot anbringades Horda normalstämpel 
59 den 8/7 1958.

Per-Isak Isaksson var vaktmästare och 
chaufför åt sin syster Ellen. Hennes 
Packard drog uppmärksamheten till sig.

Julafton 1953 på Tallebo där Ellen, Ingrid, Mattis med flera 
gästades av familjen Smedberg. Den lille, lille grabben till höger 
mäter numera 190 i strumplästen och heter Per Bunnstad.

1959 – en del var rädda för Jönssons bagge men 
”Lill-Per” Boij och baggen var kompisar.

Vid den nya villan på Tallebo 1960 och två vänner, jag och 
Donna.

Horda normalstämpel 59
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Horda normalstämpel 59 1953–1955

Ruth Yman hade ett av Hordas kaféer men hon sålde tydligen även frukt. Normalstämpel 59 
Horda 29/12 1955. Den 1 juni 1951 hade inrikesportot höjts från 20 till 25 öre. Lokalporto 
fanns inte längre, det hade upphört 1/4 1948.

Horda 23/4 1955. Ett rekommenderat brev. Det ordinarie portot var 25 öre och rek-tillägget 
40 öre.
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Horda normalstämpel 59 
1957–1959

Ellen satt i barnavårds-
nämnden och kallades 
till sammanträde i nya 
skolan den 8/7 1955. 
Brevportot var 25 öre 
och trycksaks portot 10 
öre. Det borde alltså 
ha räckt med 10 öre på 
denna trycksak.

Martin Cederfors 
kvitterade mottag-

ningsbeviset den 23/4 
1956. Tage Lejon 

vid Posten använde 
normalstämpel 59 och 

skrev sitt namn.

Ellens syster 
Maja bjöd in 

till lunch.
Trycksakspor-

tot hade den 
1/6 1957 höjts 
med en femör-
ing till 15 öre.

Ellen bjöds på middag 
av sina grannar Smed-
bergs, Normalstämpel 

59 Horda 8/3 1956. 
Trycksaksportot var 10 
öre mot 25 öre för brev.

Tage Lejon arbetade 
vid Posten i Horda.
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Kommunalkamrer Arne Ohlsson i Vissefjärda skrev till Tallebo den 14/11 1952 och brevet 
stämplades dagen därpå. Oridnarie portot var 25 öre och rektillägget 40 öre. Det borde ha räckt 
med 65 öre i porto och inte som här 90 öre. 

Värnamo Nyheter berät-
tade den 26 maj 1954 att en 

av Hordas profiler skulle 
flytta.

Horda i mitten av 50-talet. Det är Maj-Britt Kroon som tillsammans med sin 
man Hubert som skriver ett kort, vilket stämplades Horda den 16/6 1956. Famil-
jen Kroon ägde affären där pumpen för ESSO fanns. Foto: Leif Wirén, Holsby-
brunn.

Ingrid Geijersson i Växjö var en av dem som sökte jobb på 
Ellen Isakssons vårdhem. Smålandsposten skickade alla svar 
i ett ytterkuvert.

Horda på tidigt 50-tal med bland annat Ragnvalds affär där det fanns en pump 
med bensin av märket Shell. Kortet till vänster visar en affär på samma gata. 
Foto: Leif Wirén, Holsbybrunn.

1957

Postkupéexpedition 131
Normalstämpel 59
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Det kostade 4 kronor med en postbox 1952. Fyra kronor 1952 
motsvarar i dag 56 kronor. Postboxavgiften är dock i dag kring 
1.500 kronor…

Ellen hade köpt en kappa för 217 kronor hos den klassiska klädbutiken i Värnamo. Merparten av 
mina egna kläder fram till början av 1970-talet kom från just Törns.
Värnamo normalstämpel 59 25/11 1953.

Ellen kallades till möte med barna-
vårdsnämnden den 6/7 1954. Lokalen 
var Sparbanken. Stämpeln är PKP 
131 3/7 1954 och därmed stämplat på 
tåget i postkupé 131.

Fritz Kroons men 
det var hustrun som 
skötte butiken.

Tallebo juni 1956 med Ellen, Inga-Maja, Mattis, 
Mauritz och Lill-Per, alltså utställaren här.
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B.2. 1960–1962 Första skolåren och Skillingaryd nästa! 
Horda AIK bildades 1944 och där började jag spela fotboll lite grann innan 
jag kom till Skillingaryd och gick med i Skillingaryds IS.

Ellen Isaksson fick en kallelse 
till  bolagsstämma med Horda 
Metall AB.  Portot var 30 öre 
plus 50 öre för rek.  Frimärket 
med Anders Zorn kom den 
18.2.1960 och här användes 
normalstämpel 59 Horda på 
dagen tre månader senare.

Småskolan i Horda och killen som lystrade till nam-
net Per Boij stod där till höger omgiven av tjejer... 

Frimärksintresset kom tidigt och vy-
kortet från ”mormor” Ellen på semes-
ter i Norge blöttes bort.

Det kanske första frimärks albumet, 
vilket kom från Wes tinsons Förlag 
i närbelägna Forsheda. Frimärkena 
plockade jag någon gång senare bort 
för ett nytt album men nu har jag åter 
börjat använda det med frimärken 
stämplade Horda. Här bland annat 
1960 och 1961. Sidan som sådan i 
kopieform.

Nytt namn hösten 1961 och inte så 
lätt för alla att stava rätt.

Så blev det Skilingaryd. 1961 flyttade mamma och 
storebror Hans och själv kom jag året därpå. 



28

C.1. 1963–1969 Isakssons som pensionärer

Morbror Sven-Axel Karlsson 
kvitterade försändelsen, vilken 
stämplades Horda samma dag, 
17/7 1969.

Det var på 
Kroons vi hand-
lade och ofta på 
”krita”.

Horda normalstämpel 59 
på lite olika försändelser på 
1960-talet.  
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Mauritz Nordström, som jag kallade Monne, och Mattis, ett av sysko-
nen Isaksson som aldrig fick några barn. Jag blev närmast som en son 
för dem. Jag hittade Monne när han låg på golvet efter att ha fått en 
hjärnblödning och dödsbudet några år senare blev en tung upplevelse.  
Det var Monne som lärde mig samla på både frimärken och mynt.

”Monne” betalade sin radiolicens den 28/3 1961 och nor-
malstämpel 59 Horda anbringades på licensmärket.

Horda nor-
malstämpel 59 
28/12 1966 men 
ockå lantbrev-
bärarstämpeln 
HORDA Lbb 1, 
dock utan note-
ring om datum.

1950-talets Horda som dock var sig likt även på 1960-talet. 

Musikkåren var ett trevligt inslag. Foto direkt från 
altanen på Skantan, där jag bodde ett par år efter det 
att Ellen 1960 hade sålt Tallebo. Huset mitt emot är 
Församlings hemmet och Ellen bidrog starkt ekonomiskt 
till att det byggdes.

Det blev en och annan cykeltur och ibland en bilresa till ”Furens Strandbad” som 
även kallades Smålands Hawaii.

1963

Horda normalstämpel 59

1964

1965

1966
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Församlingshemmet invigdes kring 1966 och det är åtminstone fram till nu 
en väl förborgad hemlighet att Ellen Isaksson var den klart största bidragsgi-
varen.

Stor fest i Horda när Församlingshemmet invigdes. De 
som syns tydligast här är Erik ”Disponenten” Nord-
én, Linnéa Andersson, Elsa Wastesson, Dagny Svensson 
och Göta Nordén.

Kyrkligheten är stor i Horda 
och bland lokalerna märks 
ovan Församlings hemmet och 
till höger ses Lill-Skantan. På 
den undre bilden är det Mis-
sionskyrkan.  

Klockringen vid Församlingshemmet sköttes av kyrkintresserade. 55 öre var normalportot från 
1/3 1969. Här stämplat 28/7 69 med Horda normalstämpel 59.
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Kerstin och Uno skickade 8/8 1967 ett vykort till Elsa i Tystberga. Motivet är in-
fartsvägen från riksvägen, alltså Parkvägen.

Horda normalstämpel 59 1969

Den 28/5 1969 stämplades för-
sändelsen nedan till Ellen som var 
inbjudan till de Äldres Fest. Nor-
malportot var vid den här tiden 55 
öre men en trycksak som det här 
rörde sig om kostade endast 35 öre.

Nils Hornvik var kyrkoherde i Rydaholms församling där Horda ingick. På detta intyg noteras att Ellen Isaksson var född 
22/9 1895 men hon hävdade alltid att dåvarande prästen 1895 skrivit fel datum. Det rätta skulle vara 21/9.

Mattis skrev den 27/10 1961 ett brev som postbehandlades samma dag med Horda normalstäm-
pel 59. Mottagare var systen Ellen som var på semester på Mallorca. Porto utanför Norden var 
vid den här tiden just 40 öre.

Foto: Leif Wirén, Holsbybrunn cirka 
1960.
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Kvadratisk lantbrev-
bärarstämpel typ 3 B 
Horda 680910.

Den kvadratiska lantbrevbärarstämpeln typ 3 B använd för Horda omkring 1966–
1970 på en E-journal 1969. Här finns även Hordas vanliga normalstämpel 33 
690210.

Lantbrevbärarstämpel 
utan datum

Mattis skriver till sin syster Ellen den 14 juli 1962. 
Normalporto 35 öre och rektillägg 70 öre.

Thomas Sundqvist som bodde 
hos familjen Bergman i Långstorp 

fick ett  påskägg, kanske från sin 
mamma. Horda LBB1 690405 och 
Horda normalstämpel 59 690405. 

Lantbrevbärarlinjen 1 för Ivars 
hade denna stämpel 1969–1971.

1966. Begravning i Rydaholms kyrka. Ett farväl av Mauritz Nordström. Köket på Lillskantan 1966: Ingrid, Ellen, Mattis, Per-Isak 
och till vänster Per.
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Horda normalstämpel 59 
Den 22/5 1971 var sista dagen 

med post i Horda. 

På 1970-talet började syskonen Isaksson lämna det jordiska: Valfrid 1972 och Elida 1979. Musikkåren i Horda firade 25 år med en jubileumskonsert i Hembygdsparken.

Ellen hade numera inga förtroendeuppdrag och var nu drygt 80 år. 
Hon bodde på Ekvägen och var givetvis medlem i vägföreningen

Det nya ägarparet till Tallebo hade byggt till med sex villor men de gamla byggnaderna 
fanns kvar.

Ganska precis ett år före Valfrids bortgång fick hans hustru Anna det 
här vykortet och det stämplades 19 dagar före sista dagen med Horda 
som stämpelort. Portot för ett vykort var 45 öre men det höjdes till 55 
öre den 1/10 1971.

C.2. 1970–1979 
Syskonen Isaksson börjar gå bort

Lantbrevbärarens normalstämpel 60 Rydaholm LBB4 an-
vändes 710524–740930. Här 730903.

1970

1971
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Maj-Britt och Hubert Kroon 
hade kvar sin affär i Horda 
och Maj-Britt var bland annat 
ansvarig för postombudet i af-
fären 1971–1974.

Syskonen Isaksson fick en fin ålderdom. Här hade Ellen, Mattis och Per 
skillingarydsbesök av schäfern Brom och syster Elida längst till höger.

Mattis Nordström betalade en räkning. Lantbrevbärarens normalstämpel 60 Rydaholm LBB4 användes 710524–740930. Första flygresan och en hälsning hem till Horda för den före detta hordabon.



35

C.3. 1980–1989 
Sorg och glädje på Skantan

Postens service var god med lantbrevbäringlinje 3 som Horda hade fått den 1 oktober 1974. Normalstämpel 60 med Rydaholm 
LBB3 användes. På försändelsen finns även Värnamo maskinstämpel.

Kärt besök i Horda 1983 mellan Ingrids 
barnbarn Malin Bunnstad och Ingrids labra-
dor Labbe.

Hösten 1986. Ingrid Bunnstad hade fått en ny kär vän 
i katten Linus och de trivdes bra på Lill-Skantan.

Mattis Nordström, den yngsta av systrarna Isaksson 
på sista bilden, juni 1986 på Lill-Skantan. Mattis 
älskade att sitta på altanen på framsidan och se lite 
av vad som hände nere i samhället.

I samband med Ingrid Bunnstad 60-års-
dag 1986. Mannen tvåa från vänster är 
Ingvar, Ingrid Bunnstads äkta bror. Han 
bor i Tyringe och det var först i mit-
ten av 1970-talet som de fick veta om 
varandra. 

Horda hade ännu inte fått sitt post-
nummer när gratulationen från Ty-
ringe kom 1986. Kortet stämplades 

inte i Tyringe utan först vid omsorte-
ringen i Alvesta. Kyrkvägen 10 var 

detsamma som Lill-Skantan.
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Det har varit en del glädje men mest sorg vid be-
söken i Rydaholms märkliga kyrka. Den har ju två 

torn, vilket är ovanligt för en landsortskyrka.
Kortet till vänster är poststämplat Smålands Ryda-
holm 1/7 1915 och frankeringen är 5 öre. Kortet 
till höger är ofrankerat och tillverkat vid ungefär 

samma tidpunkt.

Under loppet av 16 månader gick tre av systrarna ur tiden, alla 
bosatta i Horda om än på äldreboenden och långvården sista tiden.
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Lillskantan 1987 med Per och Ingrid Bunnstad.

Malin skrev till famor i oktober 1985.

Ett kvitto med 
lantbrevbä-
rarstämpel 
Rydaholm 
LBB3 för 
linjen Horda. 
Stämpeldatum 
820506.

1986 köpte jag 
Ellens villa 
i Horda men 
flyttde aldrig 
dit utan hyrde 
ut den för att 
senare sälja 
den.
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C.4. 1990–1999 
Per – den siste Isaksson

1982 startade Sö-
ren Lindkvist sitt företag 
Essell i Horda och det 
här är prov från olika på 
motiv på frankeringsma-
skinen vid företaget.

Horda fick tillbaka sitt postnummer och Ellens efterträdare John E Johansson skickade en 
hälsning från Madeira till Hubert Kroon och hans hustru. Både John E och Hubert hade 
frimärken som en hobby. Kortet är frankerat med ett turistportomärke som var ganska 
vanligt i mitten av 1990-talet.

Per-Isak blev den siste 
av syskonen.

Rydaholm LBB3 910416. Hubert Kroon i Horda fick ett brev. 
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C.5. 2000–2015 Mor går bort – kontakten med Horda nästan slut...

2003 lämnade Ingrid oss. Jag miste en mor och barnen en far-
mor. Och det är så här vi alla minns henne. Inte dödsrunan eller 
gravstenen utan en människa som var oss alla kär. Kontakten 
med Horda är nästan, nästan slut. Fast vid besök på kyrkogården 
i Rydaholm blir det ofta en runda i Horda, som känns nästan öds-
lig när det inte längre finns några riktigt nära anhöriga kvar.Hemma hos Valborg och Sven-Axel Karlsson. Ingrid Bunnstad på besök.

2007 ställde jag för första gången ut openexponatet och det var på BOFILEX 2007 i Borås där min mormor bodde största delen av sitt liv.
Den här gången ställs det ut på nytt och i min egen födelsestad Värnamo på WERNAMO 2015.

Horda 16 november 2012 med Karlsro, Kroons, stationen 
och tåg som passerar. 
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16 november 2012. HordaGruppen inviger sina tillbyggda lokaler.  Lars Lejon till höger 
driver detta framgångsrika företag i Horda. Foto: Per Bunnstad

Dåvarande näringsminister Annie Lööf från Värnamo invigningstalar hos HordaGruppen den 
16 november 2012. Så nog är Horda än i dag i ropet. Foto: Per Bunnstad

Horda har numera en egen-
minister i form av Alice Bah-
Kuhnke som är uppvuxen i 
Horda och då och då kom-
mer hon hem för att träffa sin 
mamma och övriga närstående. 
Foto: Per Bunnstad Horda AIK är bra på mycket som ett fantatstiskt integrationsarbete. Foto: Torsten Lindberg 


