
Ramkvilla Wärdshus 

Trots Corona-tider planerar vi fortfa-
rande att kunna öppna Wärdshuset 
till sista helgen i maj. Vi följer natur-
ligtvis utvecklingen och myndighet-
ers rekommendationer och kommer 
givetvis att göra nödvändiga anpass-
ningar av verksamheten. Vi ser inga 
problem att kunna leva upp till be-
stämmelser vad gäller social distans. 

Vi kommer att satsa mycket på ett ur-
val av smårätter, så att man själv kan 
kombinera ihop sin meny efter önske-
mål, men även möjligheter till beställ-
ning av takeaway!  Vi planerar även 
för dagens rätt – husman och vegeta-
risk – varje dag utom måndagar. Fika 
med egna frallor och kakor kommer 
samtidigt att kunna erbjudas. Vi tar 
gärna emot Ditt tips om vad som bör 
finnas på menyn. 

Vi glädjer oss mycket och ser fram 
emot att åter kunna hälsa gäster väl-
komna till Wärdshuset 

Väl mött o ta hand om Er, 

Annika, Lennart och Martin 

 

Ramkvilla Marknad 
 
Den omtyckta marknaden av knallar 
och besökare är inställd i år. 
 
Restriktioner som gäller är att max 50 
personer får samlas. 
 
Vi får se fram emot en marknad nästa 
år. Välkomna då! 
 

 
 
 
 

Nygårdskyrkan 
 
Är du ensam? 
Är du orolig? 
Är du rädd? 
Är du sjuk? 
 
Jag lyssnar gärna och jag ber gärna till 
Gud för dig! 
 
Ring eller skicka ett sms. 
 
Varma hälsningar Johannes, Pastor i 
Nygårdskyrkan (073-059 46 89) 
 

 
Lörda i Hörda 
 

”En storslagen festival i det lilla for-
matet” 
 
I den bästa av världar går den av sta-
peln 25 juli som vi meddelat tidigare 
men detta under förutsättning att för-
budet mot folksamlingar över 50 per-
soner hävs. 
 
Hälsar Elisabet och Thomas 
 

 

Årsstämman flyttad till 
hösten 

 
Årsstämman för vägsamfälligheten 
Ramkvilla-Torp-Lövås-Sågen är flyttad 
till hösten pga rådande omständig-
heter. 

Vi ses i höst! 

Styrelsen gm Annica 

 
 

 
 

Puttes ombyggnad 
 
På Annandag påsk drog vi igång in-
vändigt inne i affären. Oj, vad stökigt 
det blev. Det var inte lätt att vara 
kund och gå runt och leta varor. 
Ingenting fanns där det brukade vara.  
 
I skrivande stund är det ännu inte 
klart, många timmar återstår innan 
allt är där det ska. Men så fräscht allt 
blir. Det ska bli särskilt roligt att få 
välkomna åter – så småningom – alla 
er som inte kan besöka affären denna 
tid. Ni har något att se fram emot. 
Stort tack till alla våra kunder som 
stått ut med stöket. Det blir bra det 
här till slut!  
 
Välkomna till Puttes! 
 
Putte och Puttorna 

 
Morfars broder Karl  
Alfred 
 
Så blev det att skriva om den äldsta 
brodern till sist. Han var ett år äldre 
än morfar och född 1872, när han var 
18 år blev han dräng på Rosenholm i 
Lannaskede. Sedan var han bevärings-
militär i Jönköping, men 1894 var han 
hemma som dräng på Ramkvilla gård.  
 
I mars månad 1899 tar han ut lysning 
med Alma Konstantina från Kärna i 
Östergötland men prästen vägrade 
att låta dom gifta sig, Alma blev också 
vägrad att skrivas in i församlingen. 
Alma föder i juni en son som en må-
nad senare döps till Axel Harald. Han 
blir inskriven i kyrkboken som oäk-
ting. Året efter får Karl och Alma god-
känt att gifta sig efter intyg från Ram-
kvilla gård. Nästa år som nu är 1901 
för de en dotter som döps till Rut Val-
borg. 
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1902 lämnar familjen Ramkvilla för 
att inte återkomma. Först flyttar de 
till Gällared i Ohs sedan till Flisby och 
sedan till Stjärnevik Oppeby i Öster-
götland. Karl har på de tre ställena va-
rit stalldräng. 1911 är det dags att 
flytta till Wårdsnäs gård där de arren-
derade ett mejeri. Nu blev det intres-
sant för i Wårdsnäs kyrka har jag varit 
med om att döpa ett barnbarn och 
konfirmerat ett annat. Gården ligger 
fint vid sjön Rängen och man kan åka 
vidare på Kinda kanal, i dag är gården 
en golfbana, men det finns en hel del 
byggnader kvar från Karls tid.  
 
Efter tre år flyttade de till Härads Höv-
ding Oskar Bergs gård i Slaka, nu som 
mejeriarbetare. Här stannar de i hela 
åtta år. Sen bar det i väg till Skärkind 
där Karl var lantarbetare, det varade 
bara i ett år. Då var det 1923 och Karl 
blev arrendator på två olika gårdar, 
först Gistad och sen i Sjögestad. Fyra 
år senare bodde han i Skänninge och 
då hade han titeln handlare, troligen 
hade han tagit över en lanthandel. Då 
var det 1930 och Karl och Alma flyt-
tade till Linköping, där hade han 
också titeln handlare. 
 
Då hade det gått 28 år sedan familjen 
lämnade Ramkvilla och barnen hade 
varit med hela tiden. Men då gifte sig 
sonen Axel och tog över lanthandeln i 
Skänninge. Dottern Ruth hade ett par 
år arbetat på en gård i Rönninge där 
hon hade den trevliga titeln ko-
föseska, men hon flyttade med föräld-
rarna till Linköping. Nu är jag framme 
vid den tiden då det svårt att hitta 
uppgifter, men Ruth gifte sig senare 
med en norrlänning och Alma dog 
1947, 75 år gammal och Karl dog 
1949, 77 år gammal. 
 
När jag blev klar så här långt i min 
forskning kunde jag inte släppa tan-
ken varför det strulade när Karl och 
Alma tog ut lysning. Jag tog för givet 
att hon var piga på Ramkvilla gård, 
men det fanns ingen med det namnet 
och hon var heller inte skriven i för-
samlingen. Jag visste att hon var född 
i Kärna församling och lyckades hitta 
henne där. Hon började att tjäna piga 
i 17 årsåldern på olika gårdar. När hon 
var 24 år arbetade hon som mejerska 
på Lindås säteri. Den 25/4 1897 gifte 
hon sig med Henrik Rosen som var 
soldat på Bergslagens regemente och 
var 21 år. De bosatte sig i Henriks för-
äldrahem hos skolläraren Johan Lind i 

skollärarebostaden i Basteberg som 
ligger i Motala församling. De fick en 
son i september som döptes till Edvin. 
I mars månad året därpå dör soldaten 
Henrik i blodsjukdom och sonen var 
bara 6 månader. Alma och barnet bor 
kvar hos skolläraren. Ett år senare 
den 10/3 1899 dör skolläraren 57 år 
gammal i lunginflammation. Då var de 
tvungna att flytta från skolhuset för 
att ge plats till en ny skollärare.  
 
Änkan med två tonåringar och Alma 
med sonen som nu har hunnit bli 18 
månader flyttar till torpet Nybygget 
där de bodde ett år, så står det i hus-
förhörslängden i Motala. Men i mars 
1899 tar Alma ut lysning i Ramkvilla, 
den blev dock inte godkänd. Min giss-
ning är att Alma flyttade direkt efter 
makens död, annars får jag inte ihop 
det hela. Hon var då i Ramkvilla utan 
prästens tillstånd, hon hade ju lämnat 
en son kvar i Motala och var gravid 
igen, kanske det var därför hon blev 
vägrad inflyttning och giftermål. Präs-
terna bokförde noga in- och utflytt-
ningar och det står inget om att Karl 
skulle varit en sväng i Östergötland. 
Detta är vad jag tror men det kan fin-
nas fel, allt går inte att läsa ut av kyrk-
böckerna. Almas svärmor med sina 2 
barn och Almas lille son flyttade till 
Rättvik där de kommit i från 4 år tidi-
gare. Varför Alma flyttade till Ram-
kvilla bland alla ställen kan man fun-
dera på. Kanske ville hon långt bort. 
Hon hade otur med sina graviditeter 
men det mesta ordnade sig. 
  
 
Karl-Åke Carlsson i Viaskog 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


