
Stort TACK Kerstin! 
 
Så har månaderna gått och Kerstins 
sedan mycket länge aviserade beslut 
har nu trätt i kraft – i detta nummer 
har hon gjort sin sista Kalender. 
 
Stort tack Kerstin för alla år med 
SockenMagazinet. Tack för din positi-
vitet, din energi och din noggrannhet. 
Det har varit roliga år med mycket 
bollande fram och tillbaka oss emel-
lan. Många mejl har det blivit.. Du har 
lagt mycket tid och kraft på Kalendern 
och sponsorer. Dessutom flera intres-
santa artiklar från bl a klipparkivet 
som jag vet har uppskattats av 
många. Detta är din sista Kalender 
och jag hoppas att någon tar över sta-
fettpinnen och gör den fortsättnings-
vis. Annars blev detta den sista kalen-
dern. 
 
Liksom förra året blir det inget Sock-
enMagazin i augusti. Nästa nummer 
kommer alltså ut i månadsskiftet 
aug/sept. Välkommen med bidrag, 
tips och synpunkter. Mejlen ser du 
längst ner på Kalendern. Du som kän-
ner att du vill jobba ideellt och kan 
tänka dig att ansvara för Kalendern 
och sponsorer – känn dig varmt väl-
kommen. 
 
Nu önskar vi er alla en skön sommar. 
 
Kerstin och Maria 
 

 

 

Hörnebo Skiffergruva 
2018 
 
Upplyst gruva med musik. Spelningen 
startar 22.00 och håller vanligtvis på 
mellan 40 och 60 minuter. Inträde 
100 kr/person. 
 
4/7 Matilda Lundberg och Daniel Ab-
rahamsson spelar musik som hämtar 
inspiration från den amerikanska folk-
genren. Stämsång och akustisk gitarr 
är den igenkännande faktorn hos 
dem. Matilda är från Nässjö och Da-
niel från Flisby, de har bland annat 
rest tillsammans i Europa som gatu-
musikanter. 

 
 
11/7 Lennart Larsson går under smek-
namnet Örten. Spelar gitarr och 
sjunger mest svenska visor. Har tidi-
gare spelat med gruppen Lifvens i18 
år (Irländsk folkmusik) Men åker nu-
mera ensam som trubadur. 

 

18/7 Ingrid Norrlin och Simon Sten-
man. Ingrid kommer från Norrskog 
har fått motta Lions stipendie som 
delas ut till lovande musiker. Hon spe-
lar klassiskt så väl som modernare 
musik. Hon spelar tillsammans med 
Simon Stenman. De kommer bjuda på 
diverse akustiskt med allt från svensk 
sommar till internationell pop. 

 
 
25/7 Amanda Hård och Linus Eng-
kvist. Amanda är från Växjö men bor 
nu i Göteborg och studerar till musi-
kalartist. Jobbar också åt partyfabri-
ken. Linus bor i Tingsryd, jobbar som 
lärare och driver eget företag, 
LuxTone Entertainment. Inriktar sig 
på allt inom den estetiska världen. De 
träffades på gymnasiet, Academy of 
Music and Business, Tingsryd. 
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1/8 Sara Niklasson och Jesper Anders-
son, från Växjö och X, nu Stockholm. 
De kommer tolka låtar ur Mitchells 
fantastiska repertoar. Joni Mitchell - 
ett unikum. Rösten, texterna, musi-
ken och gitarrspelet har gjort henne 
till en av de mest betydelsefulla per-
sonerna i populärmusikens historia. 
Med avstamp i den nordamerikanska 
folktraditionen har hon rört sig fritt 
mellan genrer och har under åren 
samarbetat med ett otal musiker, inte 
minst från jazzvärlden. Hon är upp-
hovskvinna till ett 50-tal olika gitarr-
stämningar, vilket har genomsyrat 
hennes sound. Hennes stilmässiga 
bredd och oupphörliga sökande efter 
nya sätta att skriva och framföra mu-
sik gör henne svår att kategorisera. 
Joni är Joni helt enkelt. 
 

 
 
 
8/8 Yvonne Tuvesson Rosenqvist och 
Thomas Niklasson, sång Elisabet 
Stoltz Niklasson ackompanjemang. 
Från Christina (Nilsson) till Kristina 
(från Duvemåla)- från visa till musikal. 
Yvonne är operasångerska i botten. 
Numera delar hon sjungandet med 
att vara begravningsrådgivare i Växjö. 
Thomas och Elisabet är organister 
från Växjö som numera bor mestadels 
i Höreda, Ramkvilla. 

 

 

 
 

 
 
Välkomna!  
 
Gruvkommittén inom Ramkvilla Hem-
bygdsförening i samarbete med Studi-
eförbundet Vuxenskolan 
 

Lörda i Hörda  
4 augusti 

Den storslagna festivalen i det lilla 
formatet hos Niklassons i Höreda. 

På programmet; Klassiska timmar 
med familjen Niklasson & vänner och 
Kör på Gehör i Ladhalla.  

Från scenen showar sedan, bland 
andra, Sixten Lakes Jättesextett från 
Uppsala. 

Startpunkten för festivalen blir 16.00. 
Då öppnar även caféet. 

Under kvällen finns sedan möjlighet 
att köpa något enkelt grillat från ”Tor-
gnys grill” (även vegetariskt) och 
dryck. 

Entré 100,- för vuxna och 25,- för 
barn.  

Överskottet går i år till Naturskydds-
föreningens klimatarbete. 

Affisch kommer upp i god tid för mer 
preciserade tider. 

Välkomna!  

Båtarna från  
Örkenrodden 
 
Ramkvilla ekonomiska förening har 
beslutat att sälja båtarna som använ-
des vid Örkenrodden. Båtarna säljes 
för 5.000 kr/st. Är du intresserad? 
Skriv i så fall till SockenMagazinets 
mejladress sockenmagazinet@ram-
kvilla.com eller ring Maria 072-522 30 
20. Skulle det vara flera intresserade 
kommer ek föreningen att lotta bå-
tarna. 
 
Vi behöver din intresseanmälan sen-
ast 15 juli. 
 
För Ramkvilla ek förening 
/Maria L 
 

Surdeg gör brödet  
hållbart 
 

Återigen har jag möjlighet att baka 
Nygårdslimpan – originalet, i Wärds-
husets kök under sommaren. Från 
den 9 juli räknar jag med att ha den 
till försäljning hos Putte. Pris 45:-, ca 
450 gram. 
 
Grunden i min Nygårdslimpa är sur-
deg gjord på stenmalet råg från 
Forssa Kvarnagård utanför Sävsjö. Ny-
gårdslimpan är mjölkfri och garante-
rat fri från allt vad palmoljor, transfet-
ter och konserveringsmedel heter. I 
brödet ingår inget socker, bara lite 
honung från Bertil i Braås. Surdegen 
gör att den har lång hållbarhet.  
 
Nytt för i år är att du kan beställa den 
färdigskuren i tunna skivor (55: -) eller 
ett halvt bröd, skivad eller oskivad 
(30: -). Bäst är om du ringer eller mai-
lar mig, så ordnar jag det.  
 
Hälsningar från  
Karin Gustafsson, karin@gustafs-
son.gs, tel 070-2265090.  
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Hjulfest i Ramkvilla-
bygden 
 
Lördagen den 8 september 2018. 
Välkomna på årets ”hjulfest” då vi 
äter hos varandra! 
Förrätten serveras kl 17.00. 
Precis som tidigare år blir alla tillde-
lade varsin uppgift, förrätt, varmrätt 
eller dessert och efteråt samlas vi på 
Wärdshuset för mingel.  
 
Vill ni vara med anmäl er till; 
Lina Hördegård 070-344 36 78 
Anita Färjhage 070-682 77 90 
 
Kostnad 150:-/par. I anmälan vill vi ha 
namn, adress där ni serverar er rätt, 
mobilnummer och ev. allergier. 
För mer information hör av er till Lina 
eller Anita 

 
Avgiften går bra att swisha till Anita 
eller betala kontant under kvällen. 
 
Sista anmälan senast 19/8. 

 
 
Hus sökes 
 
Vi är en liten, ung familj, som letar ef-
ter ett objekt som permanentboende 
med rejäl stor tomt - vilket inte är 
isynbart av grannar, så att min make 
kan gräva en damm på tomten. Han 
tycker mycket om fisk, eller att vår 
lilla dotter senare kan ha sin egen 
häst på tomten! 
 
Jag är legitimerad förskollärare och vi 
önskar att vår dotter ska växa upp i 
och med naturen, gärna kan det även 
vara ett ovanligt objekt. Viktigast är 
att objektet finns i södra delen av 
Sverige! 
 
Det vore toppen om ni skulle kunna 
hjälpa oss att hitta vårt nya boende! 
 
Vår budget ligger vid max. 1,5 miljo-
ner kronor. 
Hör gärna av dig under 076 3087807, 
Sabine Mayer 
 

 
 
 
 

Södra Wood 
  
Vi är många som mycket väl minns, 
när beskedet kom för två år sen att 
sågverken i Ramkvilla och Torsås 
skulle läggas ner. Många i bygden be-
rördes. Anställda kände rädsla och 
uppgivenhet. Andra kända ilska och 
frustration.  
  
Åk bort och träffa platschefen! sa Ove 
Hördegård till undertecknad. Fråga 
honom hur verksamheten går och hur 
de som jobbar där på Södra Wood 
upplever sin arbetssituation. 
Eftersom jag vill ha lite ”kött på be-
nen”, gjorde jag som man gör nu för 
tiden. Jag googlade och fann följande 
varudeklaration på nätet: 
  

 
 
”Inom Södra kan vi trä – från hur man 
sköter skogen för att den ska produ-
cera stora, starka och raka träd under 
så kort tid som möjligt – till hur man 
förädlar råvaran på bästa sätt. Den 
lämpligaste råvaran används till re-
spektive produkt för att kvaliteten ska 
bli så hög som möjligt. Vårt byggträ 
tillverkas framförallt av svensk, stark 
och hållfast gran, som sågas vid något 
av våra egna sågverk.” 
  
Platschef Joakim Sjöberg tog emot 
mej i kontorsbyggnaden och berät-
tade att han tidigare arbetade på såg-
verket Alex i Lenhovda tills detta las 
ner av Södra Wood. Jag har varit an-
svarig på marknadssidan sen ett antal 
år här i Ramkvilla men är sen två år 
tillbaka platschef, berättar Joakim. 
  
När vi sitter och pratar kommer, 
Tommy Ewaldsson, en av de sju an-
ställda på Södra Wood i Ramkvilla in 
på kontoret. Det är klart att det var 
tufft då vid midsommar för två år sen, 

när många anställda sas upp, säger 
Tommy, men det blev ändå något po-
sitivt och Södra Wood är idag den 
största privata arbetsgivaren på or-
ten. Vi är ett jättebra team som arbe-
tar här nu. När vi behöver reparat-
ionsarbeten utförda kallar vi in Mats 
Svensson från Landsbro smide. Såg-
verket ger ringar på vattnet och ar-
betstillfällen åt enskilda entreprenö-
rer, fortsätter Tommy. 
  
Joakim Sjöberg fortsätter att berätta. 
Jag får reda på att inga byggnader har 
rivits på sågverksområdet och om nå-
gon vill starta upp verksamhet i nå-
gon av de tomma byggnaderna finns 
en sådan möjlighet. Hyveln, som är 
navet i verksamheten, är modern 
men kommer ändå att förbättras 
inom en nära framtid. Ramkvillasågen 
är en enhet inom Södra Wood och 
hyvleriets uppgift är att förädla och 
producera mer säljbara produkter. Vi 
är helt fria att jobba och sälja mot 
den marknad som är bäst, för stun-
den den marknad som betalar bäst.  
  
Den sågverksutrustning som inte be-
hövdes här i Ramkvilla såldes till Est-
land. Vi hade inte kunnat fortsätta 
med produktionen som tidigare, fort-
sätter Joakim, eftersom det inte är 
ekonomiskt möjligt att ta fram råva-
ran för ett litet sågverk. Råvaru-
anskaffning kräver större enheter och 
transportkostnaderna till Ramkvilla 
skulle blivit alldeles för stora.  
  
Tidigare färdigställdes den vara som 
vi behövde till hyvleriet här på sågen i 
Ramkvilla men varan kommer nu som 
färdig vara från enheter inom Södra-
koncernen. Man har haft råvarube-
kymmer och det har varit svårt att få 
fram enheter och man har fått vända 
sej ända till Norrland, får jag veta. Det 
bör i sammanhanget påpekas att 
långtradarna inte kör tomma till Norr-
land. Ett samarbete med husfirmor 
gör att dessa skickar med monterings-
färdiga hus i ena riktningen. 
  
På min fråga vart de hyvlade produk-
terna säljs får jag till svar av Joakim 
att 2/3 säljs på export. Vi säljer 
mycket till europeiska länder men vi 
säljer även till USA och Asien och jag 
är helt fri att avgöra och köpa och 



sälja utan inblandning från huvudkon-
toret i Växjö.  
  
Södra Wood står på flera ben, berät-
tar Tommy, och ”skräpet” görs till cel-
lulosa i Värö, Mönsterås och Mörrum. 
  
Under samtalets gång tittar Tommy 
Ewaldsson ut genom fönstret och ser 
att en långtradare är på väg in. Jag 
måste ut och visa chauffören, vart 
han ska köra, säger Tommy. Hur kom-
municerar ni med de utländska chauf-
förerna? frågar jag. Vi kommunicerar 
genom teckenspråk och skratt och 
det löser sej alltid, skrattar Tommy, 
som när han ”teckenspråkat” färdigt 
ska vidare till sin huvudsakliga arbets-
uppgift som är den som truckförare 
på Södra Wood i Ramkvilla. 
  
Jag tackar platschef Joakim Sjöberg, 
som återgår till sin telefon och sitt 
skrivbordsarbete. Jag har sett att han 
tryckt av flera inkommande samtal 
under vårt timslånga samtal.  
  
Vid pennan: Kerstin F. 
  

 
Ramkvillabuss blev 
motiv på frimärke i 
Marocko 
  
Att så här i semestertider titta tillbaka 
och minnas bilden av det marock-
anska frimärke, som föreställer en 
buss från Ramkvilla, kan låta sig gö-
ras. 
    
Bussen på bilden och på frimärket till-
verkades i Katrineholm och i ett enda 
exemplar. Bussen köptes 1957 av Ei-
nar Johanssons Omnibusstrafik AB i 
Ramkvilla och den var ämnad för ut-
landstrafik. Bussen, med registrings-
nummer F 373, var då långt före sin 
tid eftersom den var utrustad med 
både kylskåp och garderober. 
 

 
 

Ramkvillaföretaget körde bussen i ut-
landstrafik och det var förmodligen 
under en resa till Spanien, Libanon el-
ler Israel, som den blev fotograferad 
och så småningom kom att hamna 
som motiv på ett marockanskt fri-
märke. Vid en intervju berättar Inge 
Johansson för lokaltidningens ut-
sända att bussen aldrig varit i Ma-
rocko men fanns således ändå tillsam-
mans med olika kommunikationsme-
del som frimärke i Marocko med valö-
ren en dirham. 
  

Hämtat ur Inger Melkerssons ur-
klippsbok,  
Kerstin F. 
 
 

Ett fågelhus berättar 
vidare 
  
I SockenMagazinets majnummer 
denna vår fanns en bild och en text i 
vilken jag, ett fågelhus i kvarteret 
Gläntan, berättade att jag varit place-
rad i Broddatorp och i Skärbäck men 
flyttat med mitt värdpar, Ulla och Nils 
Andersson, till Ramkvilla. 
 

Blåmesföräldrarna la mossa, strå och 
dun från sig själva i huset strax innan 
det var dags för äggläggningen. När 
ungarna, tio stycken, var kläckta, job-
bade föräldrarna idogt. De kom med 
larver, spindlar och ”föda” från rön-
narna i närheten till ungarna. Dessa åt 
med god aptit.  
 

Ulla lyfte en dag på taket på huset 
och upptäckte att en av ungarna dött. 
Hon tog, utan att störa de andra, bort 

den döda ungen och la sen tillbaka 
locket.  
 

I lördags, den andra juni, var det all-
deles tyst i huset och då upptäckte 
Ulla att de återstående nio ungarna 
var döda. Nils tror att det var för 
varmt i huset. Blåmesföräldrarna för-
stod vad som skett och kom tillbaka 
och tittade men nu utan föda i sina 
munnar. 
 

Jag såg på Ulla att hon tyckte detta 
var jättetrist. Jag såg också att hon 
tog bort allt som fanns kvar i huset 
och rengjorde detta noggrant och 
omsorgsfullt. Jag hörde att hon 
nämnde till någon att hon läst att blå-
mesarna kan lägga två kullar. Hoppas 
hon att en ny kull ungar ska hinna 
kläckas detta år? 
 
Kerstin F. 

  
 

 
 


