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Det hela börjar 1870 med att farfar Gustav och Lovisa Jonsson kommer till Vartofta Gård. 
Gustav anställs som snickare under anställningsformen statare. Paret begåvas med 6 st 
barn. 4 st når vuxen ålder. I 25 år arbetar Gustav som anställd statare troget på gården. 
Här sker en vändpunkt i familjens liv. Gustav får förfrågan om han vill bli torpare på gården 
Hulegården. Svaret blir JA. 

Hulegården är då ett 7-dagars torp. Detta innebär att han skall tillhandahålla en vuxen 
arbetskraft i 7-dagar i veckan = 365 dagar om året utan uppehåll. Detta är arrendet för 
nämnda gård.

 Detta pågår i 20 år utan klander. Då frågar ägaren till Vartofta Gård om han vill köpa ut 
gården och bli sin egen jordägare. Även detta mandomsprov klarar Gustav med sin familj. 
1916 blir familjen Gustav Jonsson egna Jordbrukare. Gustav Jonsson går från att vara 
Statare till Egen Jordägare under ett och samma arbetsliv.  Detta speglar den enorma  vilja 
som finns i generna hos familjen Jonsson som blir Hjalmarsson. Jag vill påstå att dom 
flesta dukar under av arbetsbördan, och att prestationen är unik i landet.

 Arvsskiftet närmar sig. Och trots den äldste sonens rätt som är mycket stark vid denna 
tidpunkt så bli det den yngste som tar vid, nämligen Hjalmar. Och han tar efternamnet 
Gustavsson efter sin far.

Detta beteende kommer att vara en familjetradition i fortsättningen.

Hjalmar Gustavsson träffar Gunhild och tycke uppstår och dom blir ett strävsamt par på 
gården Hulegården. Familjen utökas med 4 st gossar i nämnd ordning : Linnar som blir 
åkeriägare, Ingemar som blir lantbrukare samt skogsentreprenör.  Och till sist dom båda 
sladdisarna tillika tvillingarna Folke och Rune Hjalmarsson. Och nu ser vi 
familjetraditionen,  alla tar namnet Hjalmarsson efter fadern.

 För att förstå Folke och Runes arbetsbörda måste vi blicka in i den, lite grann. Man 
utvecklar gården, bygger ny ladugård, har med dåtida mått mätt en medelstor 
kobesättning med 52 st båsplatser plus rekryteringsdjur på spaltgolv. Till detta skall 
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läggas deras stora intresse för hembygden, Rune var ordförande under 27 år i 
Hembygdsföreningen.

Utöver detta var Rune ordförande för Falbygdens Motorcykelveteraner (FMCV)  allt sedan 
dess start fram till sin död. Tillika ordförande för Vägsamfälligheten, samt ett stort intresse 
för politik.

Där var han med i Landsting- samt kommunalpolitik. Till detta skall fogas intresset för 
motordrivna fordon. Inte bara motorcyklar utan även inom jordbruket. Mycket tidigt 
insuper dom kunskaper via tidskrifter, facktidningar m.m. Detta gäller bilar, 
jordbruksmaskiner och fram för allt motorcyklar och mopeder.

Allvaret börjar med födelsedagen den 17/9-58, dom fyller 15-år. Då står 2 st Puch Florida 
på gården. Dessa är fortfarande intakta och tillhör samlingen. Man ska komma ihåg att 
dessa herrar vet väldigt tidigt vad som är bra och dålig.

Vid 37-års ålder sker första inköpet till MC-samlingen. Dom vet vad dom vill ha, och dom 
genomför även detta på något vis. Detta sker under den mest hektiska tid inom sitt väl 
fungerande jordbruksföretag.

Varje MC-har ett eget förlopp, händelse eller speciell väg hit till samlingen. Samlingen har 
tillkommit genom ett kunnande och ett oegennyttigt arbete. Man samlade inte för att 
spekulera utan för att njuta över att äga något speciellt, endast för egen glädje.

 

Nu är det upp till er att granska, värdera och begrunda en unik samling med motorcyklar, 
en mängd delar samt kuriosa som också ingår i försäljningen. 

 Jag, Leif Blomster, har haft förmånen att från Folke och Rune Hjalmarsson känna ett stort 
förtroende genom åren.

Jag är nu satt att genomför den sista resan i historien Folke och Rune Hjalmarsson. Med all 
respekt har jag accepterat detta arbete och skall genomföra ett slut på en familjehistoria 
som har pågått i 152 år, där flitens lampa lyser klar.

 
Med vänlig hälsning, Leif Blomster 
 
Rune Hjalmarssons dödsbo och Folke Hjalmarsson. 

 


