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Det händer
Evenemangstips
i Boxholms kommun

Svampguidning

Tillsammans tar vi oss ut i
skogarna nära Boxholm för
att leta efter svamp. Svampkonsulent Anna Dyrebring
leder oss i svamparnas värld.
Medtag gärna fika!
Tid: 09-14, kl 11.
Plats: Samling Q-star i Boxholm.
Här ses adressen Bryggaregatan 7 där Knut ”Sparta” Hallin
bodde tillsammans med Ivar Frostlings syster Linnea, samt
en vit katt. Huset är byggt 1898 och det revs på 1970-talet
under Boxholms centrums stora förändring. Idag går riksväg 32 fram exakt på den plats där huset har legat. Fotot är
taget av Folke Wallin, förmodligen strax innan rivningen.

Mässa
Kyrkkaffe
En bild på Boxholms folkdanslag kan man förmoda. Knut ”Sparta” Hallin är den yngre killen
i mitten, den fjärde från vänster räknat. Kvinnan han håller i handen heter Gurli Hammar.
Bilden är tagen i Boxholms gamla folkets park.

Boxholms störste humorist
Knut ”Sparta” Hallin var omåttligt populär en gång i tiden
BOXHOLM (LT)

Boxholms störste humorist har han kallats,
Knut ”Sparta” Hallin.
Han föddes 1902 och
i ungdomen arbetade
han bland annat som
skräddarelev och började även skriva sportreferat. Och pennan
kunde han verkligen
hantera, snart satte
han upp revyer och det
blev mängder av visor
med underfundiga texter. Även flera visor till
den mer kända Skånska Lasse i Mjölby har
Sparta skrivit.

Knut Hallin var säkerligen
en av de mest kända boxholmarna en gång i tiden. Hans
riktiga namn kanske inte var så
allmänt känt, men Sparta däremot visste nog de flesta vem
det var. Det var ju så han kallades.
Knuts föräldrar hette Carl
Axel Hallin och Selma Kristina Nilsdotter (senare Hallin),
båda var födda 1865 i Åsbo
socken. Knut kom till världen
den 20 februari 1902 och han
tycks ha varit det yngsta barnet
av fem syskon. Vid Knuts födelse bodde familjen i Nybygget under Ljungby, men familjen flyttade samma år till
Öringe Augement. År 1909
flyttade familjen till Öringe
Skattegård och 1912 till Sandbacka tomt nummer 19, vilket
är det samma som ”Fridahuset”, beläget i Förstan som
man sa förr i tiden.
Ett par av Knuts systrar flyt-

tade till Amerika men övriga i
familjen hamnade i Mossebo
1920. I Boxholm arbetade
Knut hos skräddare Gustafsson, där stod han i affären och
även var behjälplig som västskräddare. Då familjen bodde
i Mossebo står han i församlingsböckerna som ”skräddarelev”.
I Mossebo, Rinna församling, bodde Knut och föräldrarna till 1924, då gick flytten
till Sommen. Men fadern Carl

Knut var aldrig ensam när
Knut Hallin lär i ungdomen

ha varit den yngste dansaren i
Boxholms folkdanslag och han
var också väldigt idrottsintresserad. Han skrev sportreferat
med mera, och signerade dessa
med ”Sparta”, och levererade
till länets dagstidningar. Pseudonymen Sparta lär Knut Hallin ha tagit efter ett fotbollslag
i Boxholm som han var med
om att bilda en gång i tiden.
Helt klart var det Spartas
förmåga att hantera pennan
som kom att dra till sig uppmärksamheten och även göra
honom omåttligt populär.
Han startade en lokalrevy där
han själv drog det stora lasset
och svarade för de inslag som
drog ner mest applåder. Publiken var alltid med på noterna
när Sparta framförde slagdängor som han själv hade
skrivit. Sparta kom ofta att anlitas som dragplåster till lokala
sammankomster. Ofta kunde
hans visor ha anknytning till
hemorten och då kunde
brukspamparna och det ”finare folket” bli måltavla, pilarna var både vassa och välriktade. Sparta hade koll på societetens liv och leverne och därför var han inte så välsedd i vissa kretsar.
Knut ”Sparta” Hallin gav ut
ett vishäfte - ”Spartas bästa visor” – och där skojar han friskt

Knut ”Sparta” Hallin på äldre dagar.

med lokala styrelsemän och
andra välkända invånare på
bruket.
En decemberdag lär Sparta
ha tagit på sig tjärdrev som
skulle föreställa långt hår, samt
en ljuskrona och kommit som
lucia till ett av brukets valsverk. Det var nog knappast så
vackert, men innebar säkert
mycket munterhet, och så
hade han ju med sig kaffe också.
Under 25 år skrev Sparta lo-

kalrevyer, och han sjöng och
framträdde alltid i röd frack.
Exempel på revyer under
1930- och 1940-talen är bland
annat ”Hej och sjungopp”,
”Oss banditer emellan”,
”Glädje och gamman” och
”Vänner med choklá i”. I annonserna inför revyerna kallades Sparta för Boxholms
störste humorist.
Knut Hallin var snabb i replikerna. Under ett grävnings-

arbete vid bruket hade arbetslaget tagit rast men när bruksdisponenten närmade sig grep
alla i gänget tag i var sin spade
eller annat redskap och satte
igång att arbeta men Knut råkade bli utan redskap.
”Har inte Knut någon
spade”, sade disponenten.
”Nej, inte just nu, men när
disponenten har gått så får jag
nog allihop”, svarade Knut
blixtsnabbt.
Det var en kommentar som
fick disponenten att dra på
smilbandet.
Trots revyer och skrivande
till olika tidningar blev inkomsterna magra så Sparta
tog anställning på Boxholms
AB. Han började jobba vid
masugnen, uppe på kransen,
men på grund av sjukdom
blev han tvungen att lämna
arbetet i slutet av 1950-talet.
Knut Hallin bodde på äldre dagar på Bryggaregatan 7
och han var då sambo med

Enkel frukost

Tid: 09-18, kl 09-10.
Plats: Timmerö kapell.
Körgrupp ur Ekeby-Prismakören

Tid: 09-22, kl 11-12.
Plats: Ekeby kyrka.
Hon är jag

Linnéa Andersson, en syster
till Ivar Frostling. Knuts mor,
Selma Kristina dog på Gamla
Timmerövägen 8 år 1958,
kanske var det då som Knut
flyttade till Linnéa och Bryggaregatan 7. Linnéa var född
och uppväxt i detta hus och
hon bodde där nästan hela livet, men de sista levnadsåren
bodde hon på Parkgatan, hon
dog där 1981.
Knut besökte ibland Sven
Nordqvists affär för att handla, men det var aldrig några
stora mängder. Förmodligen
fick han kompletteringshandla och köpa sådant som Linnea hade glömt, men för sin
egen del köpte han alltid ett
par flaskor klass 2.

Axel dog 1929 och året efter
var Knut och modern Selma
Kristina tillbaka i Boxholm,
nämligen till Sandbacka tomt
nummer 18. Från 1934 bor
Knut och modern i Timmerö
och på adressen Gamla Timmerövägen 8 och i församlingsboken står Knut som bensinstationsföreståndare.
I kyrkböckerna framgår ju
familjen Hallins bostäder
under årens lopp, och tack
vare att det har skrivits en del
om Sparta har minnen om honom bevarats. Denna artikel
bygger på en text som Ingemar
Carlsson skrivit samt även från
Krafttagets hemsida där kulturnämnden i Boxholm samt
Sven Nordquist stått för informationen.

Tid: 09-15, kl 11-12.
Plats: Ekeby kyrka.

han skulle köpa någonting,
för ett par meter bakom honom kom hans följeslagare,
nämligen hans vita katt! Oavsett hur länge Knut var inne i
affären och handlade så satt
katten kvar och väntade, och
det kunde ta ganska lång tid
om Knut träffade någon som
var lika pratsam som han
själv. Men om väntetiden blivit lång köpte han alltid en
chokladbit till katten, och sedan väntade Knut tills katten
hade ätit upp chokladbiten.
Sedan bar det iväg till Bryggaregatan med Knut i täten, och
katten två meter bakom…
Över 1 000 visor och hyllningsdikter har Sparta skrivit
och levererat, och han har
också skrivit ett flertal texter
till den välkände Skånska Lasse i Mjölby.
Knut ”Sparta” Hallin avled
den 25 oktober 1975. Det
blir allt färre boxholmare som
känner till mannen som en
gång ansågs vara Boxholms
största humorist men kanske
kan denna artikel hjälpa till att
bevara minnet av honom.

En hyllning till Lill-Babs.
Tid: 09-18, kl 19-20.40.
Plats: Boxholm Folkets hus.
Symöte

Tid: 09-18, kl 14-17.
Plats: Malexander Birgittastugan.
Bio: Skogs-Sara

Sjumilasteg mot lyckan.
Tid: 09-20, kl 19-21.30.
Plats: Boxholm Folkets hus.
Församlingsresa
till Vrigstad

På förmiddagen guidad visning på Eva Spångbergs
Björkelund. Lunch på Vrigstad wärdshus. På eftermiddagen besök på Gamla bankgården, utställning och guidning. Eftermiddagskaffe med
ostkaka på Vrigstad wärdshus.
Tid: 09-21, kl 08-18.
Plats: Samling för avfärd
kl 08 från Boxholms församlingshem.
Klädbytardag

Ta med dig och lämna in
kläder du tröttnat på och byt
till dig ”nya”. Dam, herr,
barn. Hela och rena! Fika
och lotteri.
Tid: 09-21, kl 10-15.
Plats: Bjursdalen trivselhus,
Söderleden 9.
Hopptävling lok

Ponny
Tid 09-21.
Ridhäst
Tid: 09-22.
Plats: Boxholms ridklubb.
Svamputflykt

Vilka svampar är giftiga och
vilka kan man äta? Kunniga
svampkännaren Mikael Hagström lär dig mer om svamparna vi hittar i skog och
mark.
Tid: 09-21, kl 14-16.
Plats: Samling vid Pelarvallen
i Malexander.
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Maila ditt evenemang till
redaktionen@lanstidningen.se senast fredag
veckan innan införande.

