
 
Ändrad tid träning ÖKR 
 
Vi har beslutat att starta träningen mån-
dag och torsdag lite tidigare, kl 18.30 fr o 
m oktober.  
. 
Med vänlig hälsning 
Pia o Lina 

 
 
Tisdagen den 4 oktober 
 
börjar vi att servera Raggmunk med fläsk 
på Dalbo. 
 
Tanken är att detta ska serveras varje tis-
dag mellan kl 11.30 och 13.30, så länge 
intresse finns. 
 
Vill du/ni komma och äta Kents goda 
raggmunkar med fläsk, ring senast dagen 
innan och boka, tel 0702352665. 
Går även att boka för avhämtning! 
Pris 85 kr/person, kaffe ingår. 
  
Kent W i samarbete med Cajsa och Klas H 
 

  

Dags för frukost igen! 
 
Välkomna på frukost på Dalbo igen. Vi 
serverar som vanligt på torsdagarna med 
början den 
6 oktober. Serveras mellan kl  8.00-
10.00! 
Välkomna! 
  
Cajsa, Karin, Birgit 

 
 
 
 
 
 

 
En hösthälsning från 
Ramkvilla Golfklubb 
  
Tiden går fort när man har roligt sägs 
det. Vi kan väl alla vara överens om att vi 
haft en fantastisk sommar – och då går 
tiden verkligen fort. 
 
Sedan skolarna började har kiosk/kansli 
haft öppet endast under helgerna. Tack 
till Elsa, Alfred, Filip och Gustav för 
denna sommar! 
  
Kort info om vad som hänt sedan sist… 
  
Wärdshusets tävling spelades en lördag i 
juni, en lördag som till de flestas glädje 
bjöd på mestadels sol och vackert väder. 
Som traditionen bjuder stod Birgit o 
Sture Lamme på plats med en god pasta-
sallad och dryck därtill vid femmans ut-
slag. Alla åt och drack med god aptit. 21 
tremannalag deltog och Jimmi Olsson 
hade i sedvanlig ordning planerat ett an-
tal extratävlingar under spelets gång. Ef-
ter avslutat spel och uträkning av resultat 
var det just Jimmi som, tillsammans med 
sina medspelare Therese och Henrik Wå-
gesson i lag ”Trädgårdsmästarna +1”, 
hade lyckats bäst i denna tävling. 
  
Plannja Open: Plannja - en av våra årli-
gen återkommande tävlingssponsorer - 
bjöd denna säsong in till en 2-manna 
irish greensome. En trevlig lagtävling där 
det gäller välja bästa boll, inte alltid den 
som ligger längst fram utan den som lig-
ger mest strategiskt, för nästa slag. Till 
start kom 32 spelare, alltså 16 lag. Efter 
18 spelade hål i ett mestadels perfekt 
golfväder stod Kicki och Stig Karlsson 
som segrare och förärades med skumpa 
och goda vinster att lägga på grillen. 
  
Sponsrad Damtävling: 10 deltagare kom 
till start och trotsade det uppemot 30-
gradiga vädret. Mycket vatten var dagens  

 
motto och paraplyerna stod uppfällda för 
att få lite skugga mellan slagen. Ett vat-
tenstopp uppe på femman fanns tillgäng-
ligt och blöta och kalla handdukar dela-
des ut till deltagarna för lite svalka. När 
18 hål var spelade var det Elsa Fingalsson 
som hade det bästa resultatet med hela 
42 poäng. 
  
 
Damtour Västra: Ramkvilla GK stod som 
arrangör för den tredje deltävlingen i 
denna tour. Från klubben tog Carola 
Fingalsson och Tuula Mörk andra respek-
tive tredje plats i sina klasser. 
  
KM 2022: Under helgen 13-14 augusti 
spelades årets klubbmästerskap. Även nu 
bjöds vi på varma, soliga och näst intill 
vindstilla dagar.  Paraplyer uppfällda och 
litervis med vätska under spelet var ett 
måste för att orka hålla fokus. Under lör-
dagen tog de med lägst handicap täten 
och spelade i de första bollarna. Lörda-
gens resultat styr därefter i vilken ord-
ning spelarna går ut under söndagens av-
görande spel. "Inbakat" i söndagens 
runda är också poängbogeytävlingen 
Ramkvilla Open. Efter två dagars spel 
stod så Stefan Höglin som vinnare i herr-
klassen och Carola Fingalsson i damklas-
sen. Bäst i Ramkvilla Open blev Patrik Jo-
hansson. 
  
Sponsorgolfen: En sensommardag i sep-
tember spelades årets sponsorgolf.  Vid 
ankomst till Ramkvilla GK bjöd klubben 
på mat och dryck och Peter Sidvall, ord-
förande för klubben, hälsade alla väl-
komna och höll en kort information om 
klubbens organisation och visioner inför 
framtiden. Tävlingsledare Christopher 
Abramsson förklarade sedan reglerna in-
för tävlingen och delade ut scorekorten. 
Spelformen var traditionellt en 2-manna-
scramble över 9 hål och segrare för året 
blev klubbens sponsoransvariga Harald 
Andersson och Per-Arne Häll. 2:a platsen 
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tog sponsorn Granflo Bygg med spelarna 
Mathias Arvsäter och VD och handlings-
kraftige Jimmi Olsson. 3:e platsen tog 
våra självklara mediagurus på Qubic Re-
klam med spelarna Axel Gustavsson och 
Edvin Berggren. 
 
Vi vill rikta ett stort och innerligt TACK! 
till ALLA våra sponsorer, även de som 
inte hade tillfälle att delta i årets täv-
ling. 
  
När ni läser detta har ytterligare tävlingar 
spelats. Information om dessa kommer i 
nästa nummer. 
  
Ramkvilla Golfklubb önskar er alla en 
härlig höst! 
 
//gm Carola Fingalsson 
 
 
 

Medeltorp från 1945 och 
vidare 
 
Flytten till Medeltorp 
Det var den 24 april 1945, som vi flyttade 
till Medeltorp. Jag tror att vi barn åkte 
buss till Skärbäck. Därifrån gick vi ”hem” 
till Medeltorp. Jag minns särskilt att vit-
sipporna blommade hejdlöst bl a på 
”blöte” vallen. På den tiden var inte bilar 
så vanliga, så vägen från Skärbäck var 
”spärrad” av grindar. Det var grindar runt 
Svarthult och upp till oss i Medeltorp. 
Världskriget var fortfarande inte slut så 
det var mycket som var oroande.  
 
I Medeltorp 
Det var väl ganska omtumlande att 
komma till ett nytt hem. Vårbruket stod 
för dörren och pappa hade köpt en häst, 
Elving; av Johan Abrahamsson i Hulu. 
Han hade också skaffat en harv och det 
var väl det enda som fanns inför årets 
vårbruk. Så köpte han en ko ”Stjärna” 
av Lundgren på herrgården i Ramkvilla. 
Hon var ganska besvärlig och gav inte 
särskilt mycket mjölk. 
 
Grannar 
På den tiden var alla gårdar och stugor 
bebodda. Närmast oss hade vi John Gus-
tavsson med fru Elsa och barnen Kurt, 
Gunnel, Börje och Ebert. Bengt tillkom 
senare. John hade en son från tidigare 
äktenskap ”Kurringvar”som inte var väl-
kommen i familjen. John var en s k dags-
verkare och hjälpte till på gården ibland. 
 

Närmast mot Skärbäck var ”Ottoas”. Det 
var Hemmansägaren Otto, en heders-
man, söndagsskollärare, hustrun Ida en 
ganska gnidig person (hon sa till kvin-
norna som hjälpte till med höet att ni kan 
sticka på ett par strumpor när ni vilar 
middag) så var det barnen Hugo en för-
troendeperson i skolstyrelsen mm, Astrid 
kamrat till mamma och Åke snäll men 
slösaktig och begiven på starka drycker. 
 
Längre ner i Svarthult var det Gustav i 
Svarthult, Gustav var en ganska våldsam 
person i sin ungdom enligt min farfar. Nu 
var han stabil och var väldigt aktiv trots 
att han hade ett träben. 
I sin ungdom fick benet amputeras på 
grund av en olycka i skogen. På gården 
fanns sonen Tage, en gemytlig men 
ganska ” lat” person. Han kunde som 
ingen annan berätta historier om männi-
skor i grannskapet. Helt fascinerad av 
Jjakt och hästar. Tage hade en hustru 
Elsa, som var lite förmer än grannarna. 
 
Så till Hulu.  Först kom Agustas med hus-
bonden August. Hustrun hette möjligen 
Selma här är jag lite osäker. Barnen var 
Erik, Helmer och Ada. Erik övertog sågen 
i Hulu vid Skärlen, Han var för övrigt min 
första arbetsgivare, ekonomisk men väl-
digt hederlig. Så var det Helmer, en syn-
nerligen tystlåten person. Han fick så 
småningom en hushållerska från Finland, 
en snäll människa som Helmer fattade 
tycke för och de inledde så småningom 
ett förhållande. Helmer var som sagt 
ganska tystlåten, men långt senare när 
Håkan och jag körde rensharven i ro-
vorna på Hörnåker fick vi höra att Helmer 
sjöng ” Hadderian, Haddera”. Då förstod 
vi att Helmer fått till det. Och mycket rik-
tigt 9 månader därefter föddes Jonne. 
Den tredje sonen i familjen var Robert, 
eller som man sa Robatt. Robert hade af-
färsnäsa och blev ägare till Muurs Läder-
affär i Växjö. Vilken i sin tur övertogs av 
Sigurd en yngre bror till Jonne. Ada gifte 
sig senare med Ivan från Ernstas. 
 
Närmast Augustas låg Abrahamssons. 
Hemmansägaren var Johan Abrahams-
son, jag tror att hans hustru hette Selma. 
Johan var en liten affärsbegåvning och 
hade en liten speceriaffär på logen. Sen 
startade han också upp den ”stora” ång-
sågen i Hulu vid Skärlen. Till den levere-
rade även pappa mycket timmer som 
flottades över Skärlen, Man spikade ihop 
länsar som kunde ” omfamna” stockarna 
som vi rullade ifrån olika ställen runt 
Skärlen. Sågen övertogs så småningom 
av Erik Skärle. Se ovan. 

Så småningom övertogs skötseln av går-
den av dottern Ingeborg med maken Val-
demar. Valdemar var en trevlig person 
och granne. Han var för övrigt ende i byn 
som hade gummihjulsvagn.  
 
Längre ner fanns så Ernstas.  Ägare var 
Ernst Andersson med hustru Elin. Ernst 
och Elin hade arrenderat vårt Medeltorp 
ett antal år när mamma var föräldralös. I 
familjen fanns Ingbritt, Margit, Ivan, Ro-
bert och Gösta. Ingbritt och Margit svann 
ut i samhället. Robert blev snickare i 
Korsberga. Ivan gifte sig så småningom 
med Ada från Augustas i Hulu. Inför lys-
ningen var Håkan och jag med på den s k 
björkdragningen. Det var vid midsommar 
och jag minns att det var kraftig frost den 
helgen.  Gösta som var minstingen blev 
kvar hos Ernst och Elin. 
 
Sen var det Hulténs. Det var 1945. Då 
fanns det en arrendator på den gården. 
Jag tror att de hette Bengtsson. De flyt-
tade ganska tidigt till ett nytt arrende i 
Perstorp. De hade två barn. Det var 
Bengt och Anita. Bengt vet jag inte 
mycket om, men Anita ingick så små-
ningom i vårt kamratgäng. Hon gifte sig 
med en Gylfe från Asa och försvann där-
med bort. 
 
Slutligen fanns det en sk backstuga på 
Hörnet. Det var Gustav på Hörnet som 
enligt uppgift hade varit gårdsägare men 
gått i konkurs. Gustav var en tillbakadra-
gen person som trots sin extrema fattig-
dom vägrade att ta emot gåvor. Den 
enda han kunde tänka sig ta emot någon 
hjälp från var mamma. Jag vet att jag var 
nere hos Gustav med råmjölkspannkaka. 
 
Skolan 
Det var väl lite konstigt att komma till en 
ny skola på en ny plats. Vi från Medel-
torp, jag, Håkan och Margareta blev väl 
betraktade som några annorlunda figu-
rer. I Skärbäck var det bara infödda barn 
med lite kronobergskt tungomål. De 
äldre flickorna i skolan var väl lite intres-
serade av oss främlingar. Nåväl jag hörde 
åldersmässigt hemma i 4:e klass. För mig 
var det att ta ett steg tillbaka efter min 
skolgång i Bäckaby. Vår lärarinna hette 
fru Zackeusson och var väl ganska sträng, 
men jag tror jag klarade mig ganska bra. 
Håkan gick i 3:e klass och Margareta i 1:a 
klass. I småskolan var det Sara från Söd-
raskog som var lärarinna. Sara var klass-
kamrat med mamma. Då var det småsko-
lan med 1:a och 2:a klass. I Storskolan var 
det 



3:e, 4:e, 5:e och 6:e klass i samma klass-
rum. Och så var det hela min ”långa” 
skoltid till 1947. 
 
Redan från 5:e klass fick vi en ny lärare. 
Han hette Moqvist och betraktades av 
många som mycket sträng. Från början 
var man mycket tveksam till honom, det 
sa till och med att han var socialdemo-
krat. Men Hugo i Svarthult som satt i 
skolstyrelsen sa att Moqvist hade de 
bästa vitsord. Det var därför han blivit 
anställd. Och bättre lärare kan inte finnas 
efter min uppfattning. Han införde 
mycket nytt i denna antika skola. Så t ex 
fick vi hålla föredrag inför hela skolan. 
Själv höll jag ett föredrag på minst en 
halvtimma om Alfred Nobel. Det var en 
pärs, men jag fick min första övning att 
stå framför en publik.  
 
Magistern var en sann demokrat som ac-
cepterade alla människors lika värde, och 
det var väl bra även för oss i Medeltorp. 
Mina föräldrar och några till i byn var 
pingstvänner vilket inte alltid var popu-
lärt i denna högkyrkliga omgivning. Ma-
gistern försvarade alltid alla oliktänkande 
och berättade hur han under bered-
skapsåren låg inkallad i Norrland för att 
försvara Sveriges frihet mot omgivande 
totalitära makter. 
 
Vi var 4 elever i min klass. Det var jag, 
Lars, Inga-Britta och Bibbi (Birgit från 
Södraskog) 
Bibbi och jag tävlade väl lite om att få 
bästa resultat på proven, och vi vann väl 
varannan gång var. Hon var för övrigt 
min första förälskelse. 
Efter vad jag förstått efteråt lärde jag mig 
väldigt mycket under de två åren med 
Moqvist. Han tyckte dessutom att jag 
skulle läsa vidare och var en verklig på-
stötare när jag började läsa på Hermods. 
 
Med vänlig hälsning 
Paul Josefson 
 
Fortsättning följer i nästa SockenMagazin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________ 
 
Glöm inte ditt medlemskap i 
Hembygdsföreningen, bankgiro 
5622-3811. Vid betalning genom 
swish 1235532981. 
 
Avgiften 2022 är 100 kr,  
ungdomar under 18 år 20 kr. 
____________________________  
 
 
 


