
Ramkvilla Marknad 
 
Dags för en av sommarens höjdpunk-
ter. För 35:e gången anordnas mark-
nad i Ramkvilla. 
 
Kom och gör dina årliga inköp, ta en 
tur på tivolit, träffa nya och gamla be-
kanta och ta en fika eller två. 
  
Hjärtligt välkomna önskar Marknads-
kommittén / Lotta Franzén 
 

”Gamla Ramkvilla 
marknad” 
 
Ramkvilla marknad hålls i år för 35.e 
gången! Den första ”moderna mark-
naden” i nutid hölls således år 1983. 
Den gamla marknaden som hänvisas 
till i rubriken hölls för sista gången år 
1944. 
 

Marknadsdagen då, för många år sen, 
startade med en djurmarknad till vil-
ken djurägarna kom gående med sin 
ko eller kviga som var till salu. Kom-
mersen med djur pågick till tiotiden. 
Detta var före transportbilarnas tid 
och om man inte lyckats sälja djuret 
man kommit till marknaden med eller 
om man köpt ett djur var vägen hem 
troligen både tung och lång. 
 

Efter det att djurmarknaden avslutats 
vidtog marknadskommersen och för-
säljarna packade upp sina varor i bo-
darna. Man hade tyger, mössor och 
hattar, blåkläder, stickade plagg, kor-
gar, zink- och plåtbaljor, tvättbrädor 
med mera att sälja. 
 

Undertecknad, som gick i Lövås skola, 
hade tillsammans med mina skolkam-
rater halv skoldag denna, för oss, 

mycket speciella dag. Jag vill dock 
minnas att det alls inte var någon 
reda med förmiddagsundervisningen. 
Vi hade absolut inget fokus på skol-
uppgifterna! I våra ögon var mark-
nadsdagen nästan lika stor som jul-
helgen. Vi pratade om marknadsda-
gen i veckor och när vi väl blev lediga 
från skolan blev det minsann ingen 
långsam promenad ner till Ramkvilla!  
 

Väl på plats på marknadsplatsen träf-
fade man jämnåriga barn och ungdo-
mar från orterna runt Ramkvilla. Det 
fanns mycket att titta på och köpa! 
Man kunde köpa varm korv, dock 
utan dagens tillbehör bröd, ketchup 
och senap. Korven levererades i ett 
papper och när man väl fick den i sin 
hand var den varm och den smakade 
sååå bra.  
 

Naturligtvis skulle marknadskaramel-
ler inhandlas. Vi köpte också ”Lycko-
brev” som innehöll foto på en film-
stjärna samt ett brev som spådde vår 
framtid. 
 

Det fanns då och då nya saker och va-
ror att köpa på Ramkvilla marknad. 
Min morbror berättade hur han köpte 
något som han trodde var vackra 
röda äpplen. Det visade sig vara min 
morbrors allra första kontakt med en 
tomat. Hans besvikelse var stor när 
han upptäckte att det han köpt alltså 
inte var ett äpple utan väl en tomat. 
De tomater som var kvar i den in-
köpte påsen använde han till att kasta 
prick med på träden under hemvägen 
till Bäckaby. 
 

Med ett leende på läpparna minns jag 
inköpen av blåkläder och herrbyxor. 
De män som ämnade inköpa byxor 
sträckte, med öppen famn, ut byxbe-
nen med händerna och lät linningen 

hänga neråt. Man provade alltså inte 
det tänkta plagget utan nöjde sig med 
att konstatera att om byxan var 
sträckt med raka armar så var byx-
längden lagom.   
 

Sonia i Lövås 

 
Kyrkliga Syförening-
ens lotteri 
 

Syföreningen har som vanligt bröd- 
och kaklotteri på Marknaden. Vi tar 
tacksamt emot bröd och kakor i För-
samlingshemmet fredagen den 2 juni 
kl 17 - 18. Välkommen att köpa lotter 
i vår bod på Marknaden. Vinstchan-
serna är många och goda! 
 
Syföreningen /Gunilla 
 

Puttes öppettider 
 
För er som jobbar sent på vardagarna 
och vill hinna med att handla hos oss 
har vi sedan en tid numera öppet till 
kl 19.00 samtliga vardagar. Den ma-
nuella charken stänger kl 18.00. 
 
Mellan 25 juni - 9 augusti har vi dess-
utom söndagsöppet mellan kl 11.00-
15.00. 
 
Vi hoppas och tror att ni kunder upp-
skattar detta och hälsar er alla väl-
komna till butiken. 
 
Vi jobbar för en levande landsbygd! 
 
Välkomna hälsar 
Putte och Puttorna 
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Vårstädning  
 
Gemensam vårstädning av Skärbäcks-
gården. Vi gör rent och ställer i ord-
ning för sommarens uthyrning.  
 
Tid och plats: 
10 juni kl 10.00 i Skärbäcksgården.  
 

Hembakat bröd direkt 
till din dörr – är du 
intresserad? 
 
Finns det intresse här i Ramkvilla att 
prenumerera på hembakat bröd un-
der några sommarveckor med leve-
rans direkt till din dörr på lördag för-
middag? 

 
I påsen kommer det att finnas fru-
kostbröd/matbröd efter ditt önske-
mål. Vi bakar bl.a. surdegsråglimpan, 
Nygårdslimpan, liksom ljusa bröd som 
ciabatta och källarfranska. 
 

Nygårdslimpan är ett nyttigt långjäst 
surdegsbröd efter eget recept som 
jag själv har svårt att leva utan. Jag 
gör det på ekologiskt råg- och vete-
mjöl med olika korn samt honung. 
Lite söt-surt i smaken och väldigt håll-
bart, bl.a. genom nyttig surdeg och 
lång jäsning.  
 

Nu vill jag ha din hjälp med att ge-
nomföra en marknadsundersökning 
om intresse för den här tjänsten. 
 

 
 
Koncept: 
Du prenumererar på bröd med leve-
rans varje eller varannan lördag. 

Ingen bindningstid, ingen uppsäg-
ningstid. Beställning görs på hemsi-
dan www.tilltid.se eller per telefon. 
Beställning sker senast på onsdagen 
och leverans sker till dörren på lördag 
förmiddag. Utkörning i närområdet 
kring Ramkvilla. Betalning sker i sam-
band med leverans, kontant eller 
Swish.  
 
Marknadsundersökning: 
Innan jag drar igång det hela (med 
tillstånd, prissättning, inköp, bakning 
m.m.) vill jag göra den här marknads-
undersökningen för att höra hur stort 
intresset är. Enkätens svar är inte bin-
dande. Som tack för att du deltar i en-
käten, och lämnar ditt telefonnum-
mer/e-postadress, drar jag tre vin-
nare, som får varsin brödkasse. 
 
Frågorna: 
 

1) Hur stort är ditt/ert intresse 
för att få nybakat bröd leve-
rerat till din dörr i sommar? 
a) ”Ja, jag är klart intresse-

rad” 
b) ”Tveksamt”. Om du är 

tveksam, skriv gärna 
varför. 

c) ”Inte alls intresserad”. 
2) Beskriv vilka sorters frukost-

bröd du skulle önska köpa 
för hemleverans. 

3) Ange ditt namn och telefon-
nummer/e-postadress om 
du vill vara med på utlott-
ningen av en brödkasse. 

4) Kom gärna med andra syn-
punkter och idéer på själva 
brödtjänsten. 

 
Svaren: 
Svaren kan du maila till karin@gus-
tafsson.gs, ringa eller sms:a till 070- 
2265090. Eller lägga ett svar i kuvert 
som finns hos Puttes Lanthandel. Det 
går också bra att lägga en lapp i min 
brevlåda på Nygårdsvägen 25. Eller så 
ses vi på Marknaden den 3 juni då du 
också kan få smaka på Nygårdslim-
pan. Senast om två veckor, den 15 
juni, önskar jag ditt svar. 
 
Stort tack på förhand för din hjälp!  
 
Karin Gustafsson  

 

Ramkvillas utveckling 

Vi som bjöd in till mötet vill igen tacka 
alla som engagerar sig och bidrar med 
idéer. När vi kommer igång på allvar 
kommer idéer att utvecklas och om-
formas. 

Vi arbetar vidare med projektansökan 
för att hitta vägar att komma vidare i 
utvecklingsarbetet. Det var fantastiskt 
med nästan 100 personer som deltog 
och minst 40 som direkt skrev upp sig 
för att vara med i de fortsatta arbe-
tet. 

Här följer kort beskrivning av alla de 
idéer som kom upp under workshop-
delen av kvällen. Några idéer finns 
under flera rubriker vilket är med-
vetet eftersom man kan ha olika in-
gång och se lite olika utveckling. 

 
Boende 
Hitta byggbara attraktiva tomter 
(inom LIS) 
Ett fåtal tomter på kort sikt, fler på 
längre sikt 
Hitta hus/stugor för uthyrning 
Lokal förmedling av uthyrningsstugor 
Lokal förmedling av permanentbo-
ende 
Campingstugor vid golfbanan 
Hyreslägenheter/Bostadsrätter 
Husbåtshotell på Klockesjön 
Solceller på privata hus 
Bilpool för samåkning 
Dalbo som bostadsrättsförening 
 
Arbete 
Kontorshotell på sågen 
Solceller i park på sågen 
Bygga ut affären 
Fiskodling på sågen 
Svampodling i torkarna på sågen 
Trivselhus flyttar till sågen 
Husproduktion i sågen 
Pilatesverksamhet 
Ölbryggeri 
Husbåtsboende 
Hyr en Ramkvillabo 
Campingstugor 
Golfrestaurang och pub 
B&B verksamhet 
Kockutbildning på Wärdshuset och re-
staurangskola 
Glasstillverkning 
Flaskvattenproduktion 
Veteranpool/bemanningspool 
Kontorshotell 

http://www.tilltid.se/
mailto:karin@gustafsson.gs
mailto:karin@gustafsson.gs


Elbilspool 
Mjölkautomat till Puttes 
Hälsohem, kostkurser på wärdshuset 
 
Mat 
Ta vara på lokala råvaror 
Brygga eget öl 
Buteljera vårt eget Ramkvillavatten 
Glass 
Odlingar, svamp, bär, mm. Småskaligt 
och/eller storskaligt 
Andelsodlingar 
Växthus med solceller 
Skolmatlagning, mer lokal mat på 
skolmatsedeln 
Fruktträd, must, cider 
Bränneri 
Bygga ut runt golfen, mat 
Odla fisk 
Matkurser 
Bakning, stenugnsbakat bröd, pizza 
Rökeri 
Catering 
Skördefest 
Lokal mat på marknaden 
Fika med en turist 
Andelswärdshus 
Öka köptroheten 
Matfestival 
Jordgubbsodling 
Erbjuda mat för zipline, samarbeten – 
lokal mat 
Matäventyr – matvandring 
Laxforeller 
Odla humle 
Torgdag vid Puttes lanthandel med lo-
kala råvaror 
Mjölkautomat i Puttes 
Lokalt kött i affären 
Köttbullar av lokalt kött i Puttes 
Vägbord med mat 
 
Turism 
Utveckla hemsidan för marknadsfö-
ring av bygden 
Ställplatser för husbilar 
Undervattensbastu 
Utvecklat stignät, markerade stigar 
Höglandsleden iordningställd, helst 
möjlig cykla med mountainbike 
Kulturvandringar 
Guidade gårdsvisningar 
Fårfestival, kulturguidning, ullfest, äta 
får, köpa fårprodukter, konst 
Arboretum 
Naturguidningar 
Lövåssjön 
Hyr en Ramkvillabo 
Goda samarbeten med markägare 
Musikupplevelse i Ladhalla 

Hembygdsparken 
Matställe behövs 
Golf countryhouse/restaurang/pub 
Campingstugor 
Mer närproducerade produkter 
Turistbyrå 
Kartor 
Ramkvillaappen, karta, guidning till 
besöksmål, kalender, boende,  
Aktiviteter vid badplatsen 
Uppblåsbar hoppborg torn att klättra 
på mm. i sjön 
Informationstavla vid macken 
Mer utvecklad informationatavla för 
Ramkvilla 
Triatlon, tre sjöar, Örken 
Örkenrodden/roddtävling 
Utegym 
Välkommen till Smycket i Småland 
Crosscart 
Go-cartbana på sågen 
Solcellsladdade elektriska gokart 
Sågen, go-cart, paintball, klättervägg, 
kulturhus, parkour (aktivitetshus) 
Geocacher, lägga ut 
Boendeplattform för stugor 
Flytande hotell/husbåtar 
Guidade båtturer, helst ångbåt 
Fyrhjulingssafari 
Fågelsafari 
Kosläpp 
Grön rehabilitering 
Hälsoretreat 
Hörnebo skiffergruva, göra mer, guid-
ning 
MTB bana, pumptrack 
Iordningställa tennisbanan 
Paddelbana 
Guidade ridturer 
Jaktpaket 
Lokalproducerad mat 
Marknadsföring med kock 
MTB leder, (blomma med Ramkvilla i 
centrum) 
Samarbete mellan byarna 
Utveckla samarbetet med Plymska 
som boende 
Träningsläger 
Hantverkskurser 
Arrangera tävlingar, vara samarbets-
partner med andra arrangörer av täv-
lingar 
Marknadsföra turism till andra länder, 
Kina, Japan, Ryssland, Spanien 
Svenskt bord/smörgåsbord 
 
Offentlig service 
Fina bilder på hemsida för att mark-
nadsföra skola/förskola 

Fina bilder i översiktsplan för mark-
nadsföring 
Olika trädslag – länsstyrelsen 
Mer öppet på distriktssköterskemot-
tagningen 
Fixartjänst 
Närtrafik till större område (ta upp på 
vägen) 
Marknadsföra och markera Smålands-
leden 
Serviceboende 
Dagcentral 
Stödboende 
Kommunalt äldreboende 
Flytta kommunhuset till Ramkvilla 
Politiskt engagemang för Ramkvilla 
Bättre kollektivtrafik 
LSS boende 
Korttidsboende 
Privat äldreboende 
Tåg 
Kräva garanti för att skolan blir kvar 
minst 10 år 
Köra äldre till affären för att handla. 
 
Konferens/företagsbesök 
Boende för konferens, 30, 50 perso-
ner 
Få bussar att stanna i Ramkvilla 
Staro och andra företag har behov av 
mat 
Kommunikation med Växjö 
Bjuda in mot Växjö 
Hitta samarbete med Asa Herrgård 
Samarbete med ölbryggeri i Braås, 
Kvarnagården 
Bo hemma hos folk 
Boendeinventering 
Plymska huset 
Konfirmationsläger 
Läger 
Målarkurs 
Okonventionellt skogsbruk 
Hotell 
Modell för att jämställa olika insatser 
i affärsidéer 
Crowdfounding och/ eller modell där 
man kan bidra med pengar och eller 
tid 

 
Hjulfest i september 
  
Nu är det dags att anmäla sig till den 
årliga roliga Hjulfesten – festen då vi 
äter hemma hos varandra och lär 
känna nya människor! 
  



Lördagen den 2 september klockan 
17.00 börjar årets Hjulfest. Man an-
mäler sig i par och får laga en rätt, 
förrätt, varmrätt eller dessert till sex 
personer. 
Paren behöver inte vara ”kärlekspar” 
och man kan bjuda på mat i sin bo-
stad, sommarstuga, dela hus med ett 
annat par eller på campingen i Ram-
kvilla om man har husvagn/husbil. I 
anmälan vill vi ha namn, mobilnum-
mer, adress till dit ni ska bjuda på mat 
och ev. allergier. Efter anmälningsti-
den har gått ut får ni ett brev med 
mer info och då får ni också reda på 
vilken rätt ni ska laga. Efter maten 
samlas alla på Ramkvilla Wärdshus för 
fortsatt mingel. Kostnad 150 kr/par. 
 
Vi kommer att behöva hjälp med 
städningen av Wärdshuset dagen ef-
ter, meddela vid anmälan om du kan 
hjälpa till på söndagen. 
 
Varmt välkomna att anmäla er sen-
ast söndagen den 6 augusti! Anmäl er 
via sms till Anita Färjhage, 070-682 77 
90 eller till Anne-Marie Hördegård, 
070-627 25 41. 
 

Valborg 
 
Tack alla ideellt arbetande som ställer 
upp så att vi i Örjansklubben kan bed-
riva valborgsfirande. Tack till de som 
år efter år är med och bygger scen, 
kör stolar och efter städar och plockar 
ner allt efter. Ni vet vilka ni är och ni 
är värdefulla för bygden. Ett extra 
stort tack till Erland Fager som sköter 
och vakar över elden till långt in på 
småtimmarna.  
 
Stadium 
Du vet väl om att du alltid kan be-
ställa Örjansklubben kläder direkt 
från Stadiums hemsida med logga och 
rabatterat pris. Gå in 
på stadium.se och klicka på 
Teamsales längst ner. Där kan du välja 
Örjansklubben/Ramkvilla bland före-
ningarna. 
 
Marknaden 
Det börjar närma sig marknad och 
som vanligt så säljer Örjansklubben 
våfflor mm under marknadsdagen. 
Anmäl dig gärna till ett arbetspass, de 

är 2h. Vi garanterar en härlig gemen-
skap! Anmälan hos Puttes Lanthan-
del. 
 
Vårlotteri 2017 
Vinstlista 

 
Belopp, Lottnr, Namn 
 
2000, 075 ,Ariane Lagerqvist 
1000, 098, Claes Lamme 
1000, 018, Uwe Klitsch 
1000, 272, Lisa Kurjenkallio 
500, 278, Asko Kurjenkallio 
500, 128, Joel Magnusson  
500, 260, Owe Hördegård 
500, 111, Alfred Hördegård 
500, 074, Jonathan Lagerqvist 
500, 346, Helena Karlsson 
500, 208, Folke Pettersson 
500, 029, Mona Zaar 
500, 279, Kristina Israelsson 
500, 289, Melanie Ritterwall 
 
Jimmi Olsson och Sture Lamme 
 

Byskomakarna allt 
färre men i Ramkvilla 
finns en   
 
Är detta möjligt? tänker du som ser 
rubriken. Nej, det är inte möjligt idag, 
blir svaret från undertecknad. Men på 
1960-talet var det möjligt och rubri-
ken står att läsa i Vetlanda-Posten 
från onsdagen den 19 oktober 1966.  
 

Trots landsbygdens snabba avfolkning 
och tekniska framsteg fanns det fort-
farande en och annan ”gammal” byg-
deskomakare kvar i våra trakter då 
och under strövtåg i Ramkvilla sam-
manstrålade tidningsreportern i okto-
ber detta år med Einar Johansson.  
 

Byskomakaren, som det hänvisas till i 
rubriken, hade sin verkstad i en röd-
målad uthusbyggnad i Nybygget på 
vägen mellan Ramkvilla och Hörjesås. 
Mäster Einar, som skomakaren kallas 
i artikeln, började sin skomakarbana 
år 1923 och praktiserade i Vetlanda 
och på Gotland innan han startade sin 
rörelse i Nybygget.  
 

Einar berättar för tidningens utsände 
att han alltid trivts med yrket och fri-
heten som detta medfört. Nu för ti-
den är det huvudsakligen klackningar 

och småreparationer man får utföra. 
Om jag hade haft familj hade jag ab-
solut inte kunnat klara mig, berättar 
Einar.  
 

När reportaget gjordes hade Johans-
son blivit pensionär och hade sko-
makaryrket som en hobby och satt 
gärna, som det står under en bild på 
honom, vid sin gamla trogna Singer.  
 

Reportern avslutar raderna om Mäs-
ter Einar i Nybygget med att konsta-
tera att Einar Johansson har kämpat 
med läst och skomakarhammare i 43 
år. Hans arbetsglädje, glada humör 
och småländska envishet säger oss att 
han kommer att reparera Ramkvilla-
bornas ”undergång” i många år ännu. 
 

På samma uppslag denna torsdag i 
mitten av oktober 1966 som man kan 
läsa om Einar Johanssons skomakeri 
kan man också se annonser som be-
rättar om:  
 

Nyinkommet på manufaktursidan, 
bl.a. ALGOTS-PLAGG och klännings-
rockar av hög kvalité i MILTONS, Ram-
kvilla,  
Nybyggnader – Ombyggnader i erkänt 
hög kvalitet som utföres av Byggnads-
firma Åke Henriksson. Bussresor till 
in- och utlandet och Grupp- och skol-
resor med Värends Resebyrå, Berne 
Gunnarsson. 
 

Den största annonsen på sidan har ett 
telefonnummer som man kan ringa 
för att få närmare upplysningar: 
0383/70042. Annonsen berättar att 
BÄCKABY är KOMMUNEN MED DET 
FÖRETAGSVÄNLIGA KLIMATET, att 
det finns industrimark att tillgå, att 
det är väl sörjt för ungdomen med 
välutbyggda skolor och ett omfat-
tande föreningsarbete, att Bäckaby 
kommun är en trivsam kommun med 
gynnsamt läge i naturskön bygd med 
stora möjligheter till ett rikt friluftsliv. 
Annonsen avslutas med orden: 
 

Ramkvillabygden med sjön 
Örken - ett sagolandskap för 
sommarstugeägare samt se-
mesterfirarnas sommarpara-
dis.  

 

Kerstin Fransson 
 

http://stadium.se/

