
  

Puttes ombyggnad 
 
Efter många möten och mycket prat 
så har vi nu en plan inför ombyggnat-
ionen. Den 13/4 alltså annandag påsk 
påbörjas arbetet inne i affären. Un-
der veckan efter påsk alltså 13-19 
april kommer allt att falla på plats. Vi 
kommer att ha sparsmakat med va-
ror hemma men färskvaror skall fin-
nas. 
 
Vi håller öppet som vanligt med un-
dantag för torsdagen 16/4 då stänger 
vi affären kl 17.00 då den nya kassan 
skall komma på plats under kväl-
len/natten. Den manuella charken 
och all catering kommer vara stängd 
under den veckan. 
 
Vi hoppas att ni har förståelse för att 
det kommer att vara rörigt och 
mycket folk som springer i vägen för 
er när ni skall handla. Vi kommer att 
göra vårt bästa för att underlätta. 
 
Belöningen för oss alla blir en ny och 
fräsch affär vilket vi alla tycker blir 
jätteroligt. Det blir utmanande och 
mycket jobb men ack så värt det. 
 
Putte och Puttorna 
 

Lovkul i Ingaboda  
Bygdegård 
 
Annandag påsk – måndag 13 april kl 
15-18 blir det lovkul i Ingaboda Byg-
degård, gratis! Det blir pyssel, korv 
med bröd, barnbio, popcorn. Rekom-
menderad ålder 6-12 år, yngre barn i 
vuxens sällskap.  
 
Välkomnar hälsar 
Ingaboda Bygdegårdsförening 
 

 
Majblommekommittén 
i Ramkvilla och Bäck-
aby informerar 
 
Varje år säljer barnen i år 3-4 vid 
Ramkvilla skola majblommor. I år är 
försäljningen flyttad från april till ef-
ter sommaren. Detta beslut har fat-
tats av Majblommans Riksförbunds 
styrelse för att minska risken för 
spridning av viruset Covid-19. Beslu-
tet fattades för att skydda de barn 
som deltar samt er köpare.  
 
 
Men i vår lokala styrelse fortsätter ar-
betet och ni är välkomna att höra av 
er till någon av oss i styrelsen om ni 
vill göra en ansökan om ekonomiskt 
bidrag. Även i år kommer det vara 
möjligt för dig som vårdnadshavare 
att ansöka om bidrag för att ditt barn 
ska kunna delta i fotbollskolan. Mer 
information om det kommer i sam-
band med anmälan. 
 
Vi som ingår i styrelsen är:  Annelie 
Ekstrand, Barbro Frisk, Åsa Svensson, 
Therese Wågesson, Lina Hördegård, 
Caroline Andersson, Maria 
Lewinowitz och Karolina Sandell. 
 
Välkomna att höra av er till oss! 
 
Ramkvilla och Bäckaby Majblom-
mekommitté genom Karolina Sandell 

 
 
 
 
 

 
Valborg 
  
På valborgsmässoafton håller Ör-
jansklubben traditionsenligt valborgs-
firande i Ramkvilla. I år blir det vårtal 
av Johannes Djerf, valborgskören 
ledd av Elisabet Stoltz Niklasson un-
derhåller samt dragning av valborgs-
lotteriet. Det kommer finnas fika att 
köpa som även i år säljs av årskurs 6 
på Ramkvilla Skola.  Det blir även val-
borgseld samt att vi gemensamt ser 
till att våra nedbrytningsbara ljuslyk-
tor fyller himlen om vädret tillåter. Vi 
börjar kl 19.00 och räknar med att el-
den tänds ca 30 minuter senare. Väl 
mött. 
 
/ Örjansklubben 
 

  

Elsa Claesson Lundin  
- Årets Ramkvillabo 
 

 
 
 
På Ramkvilla Hembygdsförenings års-
möte utnämndes Elsa Claesson Lun-
din till årets Ramkvillabo. Elsa var 
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glad och överraskad över att hon som 
inflyttad till bygden kunnat få denna 
utmärkelse. Utmärkelsen är ett bevis 
på Elsas engagemang för bygden i all-
mänhet och för Ramkvilla golfklubb i 
synnerhet. Under den tid Elsa varit 
ordförande har klubben utvecklats 
och fick för några år sedan utmärkel-
sen som Sveriges bästa 9 hålsbana i 
Golf Digest. Så här lyder moti-
veringen: ”Elsa har som ordförande 
utvecklat Ramkvilla golfklubb i flera 
avseenden, inte minst kommunikat-
ionen med medlemmarna. Elsa har 
genom en stor ideell insats utvecklat 
serveringen både till vardags och i 
samband med golftävlingar. Elsa dri-
ver utvecklingen av Ramkvillas aktivi-
tetsområde samtidigt som hon drivit 
på för att få till stånd investeringar i 
golfbanan, klubbhuset och cam-
pingen. Sammanfattningsvis är och 
har Elsa varit den drivande kraften 
för Golfklubben och därigenom även 
tongivande för Ramkvilla som hel-
het.” 
 
Årsmötet som locka 30 besökare in-
leddes med föredrag av Inge Bengts-
son. Alltid lika underhållande och in-
tressant. Inges livsgärning är mycket 
imponerande och han vet verkligen 
vad service innebär, den viktigaste 
förmågan för butiker som skall kunna 
överleva i konkurrens med näthan-
deln. 
 
På årsmötet beslutade också hem-
bygdsföreningen att ställa sig bakom 
den avsiktsförklaring som tagits fram 
av Golfklubben, Örjansklubben och 
Hembygdsföreningen gällande ut-
veckling av Ramkvilla aktivitetsom-
råde. 
 
På årsmötet som hölls på Ramkvilla 
Hotell fanns också möjlighet att ta 
del av ett urval av de klippböcker 
som är en viktig del av den historiska 
dokumentationen. 
 
Vi ökade förra året till 144 medlem-
mar i hembygdsföreningen. Vill på-
minna de som ännu inte betalt för 
2020. Avgiften är 100 kr, ungdomar 
under 18 år betalar 20 kr. Betalas till 
bg 5622-3811 eller swish 
1235532981, glöm inte att ange 
vem/vilka betalningen avser och att 
det gäller medlemsavgift. 
 

Magnus Färjhage, 070-2346558 

Varför är det så bra att 
bo här? 
 

ATT det är bra att bo här i trakten, 
det vet vi. Men VARFÖR? Har du ett 
svar? 
Lämna DITT svar i låda på Puttes en-
tré. Det behöver inte vara långt. 
Kanske du har ett foto eller någon 
annan illustration som kan passa. Vi 
sammanför sedan svar vi fått från lå-
dan med svar från barnen i skolan till 
en mini-utställning i församlingshem-
met första helgen i juli. Mer info om 
den helgen kommer i nästa Socken-
Magazin.  
 
 
Vi som planerar är Ingabritta Gus-
tavsson, Kerstin Fransson, Gunilla 
Gunnarsson, Inger Axelsson, Karin 
Akselsson 
 
P S går även bra att maila:  karin.ak-
selsson@gmail.com   eller ringa 
0703814656 

 
 
Tack 
 
När vi steg in i entrén till Ramkvilla 
församlingshem en dag i början av 
mars såg vi att någon ställt en kasse 
full med garn där. 
 
Stort tack till dej okände givare! 
 
Svenska kyrkans stick-kafé genom  
Annika och Kerstin 
 

 

Senaste nytt från Golf-
klubben & Campingen 

När detta skrivs har hela Sverige 
drabbats av Coronaviruset och nya 
direktiv kommer varje dag. Vi vet inte 
hur det ser ut längre fram i april men 
är det någon aktivitet som man 
borde kunna utföra nästan som van-
ligt så är det golfspelet tänker jag. Att 
campa borde väl t.o.m. kunna bli mer 
intressant än tidigare då utlandsresor 
inte är aktuella på ett par månader. 
Ja, vi får se hur det hela utvecklas och 
hur många av oss som drabbas. 

Kick-off i Påsk 

Vi hoppas att som vanligt ha kick-off i 
påskveckan och startar med städdag 

lördagen före påsk, alltså 4 april 10-
12.30. Vi avslutar med en sopplunch. 
Samma eftermiddag startar veckotäv-
lingarna med ”onsdagsgolfen” och på 
söndag f.m.  ”tisdagsgolfen” som 
båda därefter äger rum som vanligt 
på kvällstid. Detta för att kvällarna 
fortfarande är för korta. ”Veteran/se-
niorgolfen” för 55 + börjar torsdagen 
den 2 april och ”Lördagsgolfen” den 
18 april. Mer info på vår hemsida. 

För dig som inte spelar golf har vi re-
serverat Långfredagen 

Vad sägs om att prova vår nya boule-
bana? Tag med egna klot eller låna av 
oss så har vi litet trevligt tillsammans! 
Eller du kanske vill prova-på att slå 
några golfslag på övningsrangen? Är 
du helt novis så finns vi där och hjäl-
per dig. Vi har naturligtvis öppet i vår 
servering. Kaffe och våfflor, glass 
m.m. Mer info om tider m.m. på vår 
hemsida. 

Påskafton har vi ingen speciell aktivi-
tet men öppet några timmar i serve-
ringen. Boulebanan är naturligtvis all-
tid öppen. Påskdagen har vi årets 
första tävling och Annandag Påsk har 
vi ett par timmars ”avrostningskurs” 
för Björn, vi som tycker vi glömt det 
mesta under vintern. Den vanliga 
gruppträningen för barn, juniorer 
och seniorer börjar måndag den 6 
april kl. 16-20. Den första nybörjar-
kursen äger rum 2-5 april. Mer info 
på hemsidan. 

Ja, som ni ser planerar vi en hel del i 
april, både för golfare och icke-gol-
fare. Öppettider hittar du på vår 
hemsida www.ramkvillagolf.com eller 
slå en signal till klubbhuset tel. 0474-
440 500 så får du besked. Samtalet 
vidarekopplas om det inte är beman-
nat. 

Varmt välkommen! 

Ramkvilla Golfklubb/Elsa 

 

Fotokalendrar 

Ramkvillas återstående fotokalendrar 
säljs för 50 kr st hos Puttes. Sommar-
present till dina gäster? 

Hembygdsföreningen 
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Årsmöte hos 
Ramkvilla kyrkliga sy-
förening 
 
Den 18 februari hade Ramkvilla Kyrk-
liga Syförening årsmöte. Där beslöts 
omval av arbetsgruppen som består 
av Kerstin Fransson, Sonia Fransson, 
Laila Hördegård, Yvonne Bernhards-
son och Gunilla Gunnarsson. Årsmö-
tet beslöt att fördela 42000 kr till 
Svenska Kyrkans olika kampanjer, 
Stadsmissionerna i Stockholm, Göte-
borg och Malmö, Gåvokassan, Diako-
nicentrum i Växjö, Barncancerfon-
den, SKUT, Operation Smile och fad-
derbarn genom World Children Need. 
Ytterligare gåvor kan skänkas när be-
hov uppstår. 
 
Syföreningen kommer att ordna 
brödlotteri på Ramkvilla Marknad. 
Syföreningsauktionen blir den 27 no-
vember 2020. 
 
Syföreningen har 13 medlemmar och 
hälsar nya medlemmar hjärtligt väl-
komna. 
 
Syföreningen/Gunilla Gunnarsson 
 

 
Rättarens söner på 
Ramkvilla gård          
                                          
Jag har tidigare berättat om en av sö-
nerna, det var Gustav, min morfar. 
Men de var fyra bröder och alla bör-
jade i ungdomen som drängar på 
Ramkvilla gård. Knut var i Stockholm 
för värnplikt på artilleri och kavalleri 
men kom tillbaka till Ramkvilla 1901, 
han var då 22 år och började som 
smed på Hallsnäs gård.  
 
Tjugo år senare köpte han en smedja 
med bostad i Ramkvilla. Senare 
byggde sonen Harald en ny smedja 
på andra sidan vägen där de smidde 
och skodde hästar. Harald började 
även att laga bilar. Jag har många 
gånger tankat när Knut skötte 
macken trots hög ålder, alltid med 
kavaj, hatt och käpp. Både Knut och 
Gustav blev Ramkvilla trogna hela li-
vet. Men de andra två bröderna flyt-
tade runt en hel del. En gång när jag 
tankade min första bil 1961 och ben-
sinen kostade 61 öre litern kom Ha-
rald att nämna sin farsas bröder. Det 

enda jag kommer ihåg så här 55 år ef-
ter. ”Att de skall du veta att de där 
två var oroliga själar och ena riktiga 
slitvargar, men en av dom var också 
en jävla buse” sa Harald. Nu är alla 
som träffat dom döda så endast kyrk-
böcker återstår. 
 
Brodern mellan Gustav och Knut 
hette Frans Oskar Marits, född 1875, 
han blev soldat när han var 16 år och 
tog namnet Dahl. När han var 20 år 
stod han i husförhöret som före detta 
soldat, och var skriven hos föräld-
rarna i Sofielund. Brödernas far, Nils 
Petter som var rättare, tog över tor-
pet Sofielund 1896 och hans son Gus-
tav tog hans tjänst som rättare på 
Ramkvilla gård, han var då 23 år och 
hade gift sig två år tidigare. 
 
Dahl var då dräng på gården och var 
inblandad i ett slagsmål på ladugårds-
backen. Han dömdes av Wästra Hä-
rads tingsrätt till 9 månaders straffar-
bete och hamnade på länsfängelset i 
Jönköping. Där blev han inskriven 
med nummer och namn, det står 
också föräldrarnas namn. Född av he-
derliga och kristna föräldrar. När han 
blev fri var han dräng ytterligare ett 
år på Ramkvilla gård. 
 
1901 blev han dräng i Åker, sen i 
Spexhult och i Almesåkra. Mellan 
1904 och 1913 lite oklart var han be-
fann sig, men han var i Norra Sol-
berga, Skärstad och i Edshult. Han var 
också på häktet ett par korta peri-
oder under denna tid. Dahl hade bli-
vit 38 år och han tar ut lysning i Ed-
hults församling och den tilltänkta 
hette Ottilia Fransdotter och var 10 
år yngre än Dahl. Men lagens långa 
arm kommer i mellan ytterligare en 
gång han fick ett ettårigt straff att av-
tjäna i Karlskrona. Han lyckas få två 
dagars permission över jul och gifter 
sig 26/12 1913. Detta var sista 
gången han var inburad. 
 
När han blir en fri man igen flyttar de 
till Ingatorg där han blir rättare. 
25/12 1915 får de en dotter som 
döps till Britta, det blir deras enda 
barn. De flyttade till Öggestorp och 
sen till Rogberga Riddesberg och Dal 
var fortfarande rättare. Nästa flytt 
blev till Skärstad, samma gård som 
han var på 10 år tidigare nu är han 
kördräng det är han också på Lid-
hultsgården i Habo, Järstorp och i 
Avelsjö Höreda. Mellan 1928 och 

1935 var Dahl ladugårdsförman i 
Högsby, Fliseryd och Mönsterås. De 
flyttade till Storgatan i Högsby 1934. 
Dottern som då var 20 år lämnade fa-
miljen, och paret Dahl flyttar till ett 
soldattorp under Stalaby i Högsby 
1938 och då hade han hunnit bliva 63 
år.  
 
Samma reträtt som sin far, men han 
blev torpare på Sofielund redan vid 
57 år ålder. 
Det är lite svårt att hitta uppgifter 
1940-1950 då det är sekretess på 
kyrkböcker i 70 år. Men Dahl dog på 
pensionärshemmet i Högsby 1956, 
han blev 81år gammal. 
 
Karl-Åke Carlsson i Viaskog 
 
 
 

 


