
Grötfest 
 

Välkomna på grötfest i Ingaboda Bygde-
gård söndagen den 8 januari kl. 16:00. 
Vi dansar ut julen och vem vet, tomten 
kanske kommer. 
 
Välkomna! 
 
Arr. Ingaboda Bygdegårdsförening 
 

 
Loppis på Dalbo 
28 januari 
 
Har du saker som samlar damm, prylar 
som nån annan skulle bli glad att köpa? 
Vill du vara med på loppis?  Lördagen 
den 28 januari, kl 10 till 15, kan vi ha lop-
pis inne i Dalbo, om det finns intresse att 
sälja.  
 
 
Boka bord senast 20 januari hos Karin 
070 2265090 eller Cajsa 070 5356049. 
100:- per bord. Uppställning från kl 9. Ett 
litet café kommer att finnas under da-
gen. 
 
Hälsningar från Karin och Cajsa 
 
 

Syster min 
 
De Indiska tvillingsystrarna Kristin och 
Frida skiljdes åt som ettåringar när de ad-
opterades till varsin svensk familj. De 
visste inget om varandra förrän de möt-
tes igen som vuxna.  
  
Kristin Borneling född. Josefsson växte 
upp i Ramkvilla och tillsammans med sin 
syster Frida Lygnegård kommer de till 
Nygårdskyrkan den 29 januari kl. 16.00 
för att dela sina berättelser om syster-
skap, hur man lär känna den tvillingsyster 
man inte visste fanns.   

Kostnad 100 kr. Anmälan till Helén Hör-
degård via sms och telefon 073-038 62 
20  
 
 

 
 

 
Vad händer i södra 
Lannaskede försam-
ling?  
 
Stick-café i Landsbro församlingshem, 
varannan tisdag kl 18.30-20.30. Vi träffas 
17 och 31 januari. 
Öppet hus i Pauligården, Myresjö varje 
tisdag, start 24 januari kl 14-16. 
 
Barnkörerna har lite jullov, men fortsät-
ter sina övningar som vanligt på mån-
dagar och onsdagar i församlingshemmet 
i Ramkvilla. Kontakta musiker Thomas 
Andersson för mer information. 
 
Kyrkokören övar på måndagar kl 19 i Lina 
Sandellgården i Fröderyd. Är du intresse-
rad av att vara med? Kontakta musiker 
Thomas Andersson. 
 

 

Stöd Hembygds- 
föreningen i Ramkvilla 
 
 

Köp Ramkvillas fotokalender 2023. 
Sprängfylld med vackra foton från byg-
dens fotografer. Den kostar 100:-/st i 
Puttes Lanthandel. Överskottet av sålda 
ex går till föreningens verksamhet kom-
mande år. Namnet på februaris fotograf 
har dessvärre blivit fel, rätt är Ulrika Ax-
elsson.  
 
Det finns externa kostnader som behöver 
täckas av medlemsavgifter, gåvor och t 
ex kalenderns överskott så köp gärna en 
fotokalender. 
 
Kalendern kan beställas per post av ka-
rin@tilltro.se, 0702265090. Porto 44:- 
tillkommer.  
 
 
Styrelsen i hembygdsföreningen 

 
 

 
 
 

 
Minnen från ungdomen 
i Skärbäck  
 
Fortsättning från föregående nr 

 
Kräftfiske 
Kräftfisket i Skärlen var allmänt känt som 
lönsamt. Kräftorna var många men små. 
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De första åren i Medeltorp fiskade pappa 
tillsammans med Hugo i Svarthult. Men 
när jag slutat skolan och snart skulle fylla 
13 år tyckte pappa att vi skulle fiska 
själva. Vi anlitade Ragnar Engblom i 
Södraskog att tillverka en egen båt. 
Pappa högg ekgrenar som var lite böjda 
som kunde kapas till och användas till 
spant. Så tillverkade Ragnar en stor och 
rymlig träbåt, som levde i många år. Från 
det året 1947 fiskade vi kräftor i många 
år tills Stefan tog över. Den mesta 
fångsten var 44 tjog tillräckligt stora kräf-
tor. Kräftuppköparna betalade inte sär-
skilt mycket och vissa år betalade man 
skampriser för att vi skulle bli av kräf-
torna. Jag tror att de betalade max 2 kro-
nor för ett tjog. Men pappa tyckte att 
han behövde den inkomsten så vi höll på 
att fiska i en hel månad. Från 7 augusti 
till 7 september. Det var ett slit att ro ut 
till Storö i Skärlen och tillbaka morgon 
och kväll i en månad. 
 
Stockholmsresa 
Jag fick möjlighet att följa med på en 
skolresa 1947 till Stockholm, trots att jag 
då hade slutat skolan. Jag minns inte hur 
många vi var, men vi åkte tåg upp och 
magister Moqvist var färdledare. Vi gick 
från centralstationen till Fleminggatan 
där vi bodde hos en tant i hennes 
lägenhet. Vi skötte frukosten själva och 
vad jag minns var nytt för mig och övriga 
att gå och köpa mjölk i en kruka, det 
hade vi inte gjort tidigare. Jag kan än idag 
säga till min dotter ”Det här museet har 
jag inte varit på sedan 1947”. Det var 
otroligt vad mycket vi hann med på den 
veckan. Vi besökte väl alla museer som 
fanns och fick genom vår magister lära 
oss otroligt mycket. Så var vi naturligtvis 
på Skansen och sedan på bio och såg en 
film med Åke Söderblom. En dag gjorde 
vi en utflykt till Gustavsbergs porslinsfa-
brik som var fantastisk. Höjdpunkten på 
resan var nog bussresan till Bromma med 
flygdag. Då fick jag och hela gruppen 
göra vår första flygresa. Jag tror att vi 
flög med en DC3:a och jag minns att det 
var ganska ”gropigt” när vi flög över 
Stockholm. Hela stockholmsresan var en 
resa som jag minns väl trots att jag under 
mitt liv rest över hela världen. Vid hem-
komsten mötte oss pappa och jag fick en 
helt ny cykel av märket Hermes. Inköpt 
hos Gunnar Karlsson som var den stora 
cykelhandlaren. ”Det förstås Hermes är 
det bästa märket” sa Gunnar. 
 
 
 
 

Tidningar 
Efter krigsslutet fick vi barn börja läsa tid-
ningar. Det var naturligtvis Vetlandapos-
ten där pappa hade en särskild kontakt 
med en redaktör. Så var det Jordbrukar-
nas Föreningsblad (nuvarande Land), 
som förutom jordbruksartiklar medver-
kade till att ge oss kulturella upplevelser. 
Man hade en avdelning med en följetong 
av kända författare. Här läste jag Strind-
bergs Hemsöborna och bl a Rid i Natt och 
Raskens av Wilhelm Moberg. Det gav mig 
en start på mitt litteraturintresse, som 
påbörjades med min hermodskurs. 
 
Studiecirkel 
När Harald Johansson var ganska ny i 
Skärbäck startade han en studiecirkel för 
inventering och anteckning av gamla torp 
och backstugor i Skärbäcks rote. Delta-
gare var flera ungdomar från byn och 
några lite äldre ungdomar som Ebbe Lan-
der och Stig Algotsson. De senare kunde 
tillföra mycket kunskap. Vi lyckades 
”hitta” 70 objekt, som vi förtecknade och 
lade in på en enkel karta. En verkligt 
lyckad cirkel. 
 
Lunnagatan 
I min tidiga ungdom var Lunnagatan en 
samlingsplats för unga i Skärbäck och i 
viss mån gästbesök från Klackhult och 
Hornaryd. När Håkan och jag skulle gå ut 
var mamma noga med att vi skulle vara 
snyggt och varmt klädda. Bl a utrustades 
vi med galoscher. Dessa var inte så 
populära så när vi gått en bit på väg till 
Lunnagatan gömde vi galoscherna i en 
stenmur. Här kom första kontakten med 
alkoholen. När det gällde Håkan och mig 
så var vi helnykterister i hela vår ung-
dom. Men alla var inte så återhållsamma. 
Jag minns någon som drack sig redlös, så 
han transporterades hem på en skott-
kärra. Som jag minns fanns inga flickor 
med vid Lunnagatan. De drog istället iväg 
mot Braås och Växjö. 
 
Arvidssons Kafé 
Erik Hultén sålde sin affär till en man som 
hette Arvidsson. Han började med lite 
nyheter, t ex öppnade han ett kafé på ve-
randan mot vägen. Detta kafé blev 
snabbt den nya träffpunkten. Inte bara 
för ungdomar från Skärbäck utan även 
för ungdomar från Ramkvilla och andra 
orter lite längre bort. Det var helt klart 
lite spännande med flickor från Ramkvilla 
och som jag minns två flickor som serve-
rade. Det var inte utan att gamle Adam 
gjorde sig påmind. En av serveringsflick-
orna hette Rosa Florin och var från 
Lannaskedegränd. Fortskaffningsmedlet 

för oss ungdomar var naturligtvis cykel. 
En gång följde jag Rosa hem, det var ju 
ganska långt med cykel, men då betydde 
några mil inte så mycket. 
 
Kompisgänget 
Redan i Bäckaby var vi några som höll 
ihop. Det var Håkan och jag, Alve från 
Tallbacka, Nils-Erik från Rösås och Ingvar 
Finér. Ingvars familj flyttade ganska tidigt 
till Hjärtlanda. Vi träffades regelbundet 
hos varandra även sedan vi flyttat till 
Ramkvilla. Vid ett tillfälle cyklade vi öv-
riga till Ingvar i Hjärtlanda. Det var ju 
ganska långt men vi hade det trevligt och 
var ute och fiskade på den närliggande 
sjön. Efter hand växte vi väl ifrån 
varandra men Alve blev en fortsatt kom-
pis och vi kunde tillsamman tillverka 
ganska starka smällare. Inte ofarligt men 
Våra föräldrar visste inte om våra spräng-
ningar. 
 
Bygdegården 
Bygdegården i Ramkvilla/Lövås blev ett 
verkligt ungdomsställe. Det var SLU 
(Bondeförbundets ungdomsförening) 
som oftast ordnade sammankomster 
med till en början folkdans men senare 
fick man lära sig foxtrot mm. Det var inte 
bara dans och nöjen i bygdegården. Fan-
tastiska och lärorika föreläsningar av 
många kända kulturpersonligheter. En 
föreläsare var författaren till romanen 
”Sommardansen” som blev en känd film 
den omskrivna ”Hon dansade en som-
mar” med Ulla Jakobsson som badade 
naken i filmen. Författaren gav mig en 
personlig hälsning i en bok som jag 
köpte. Bygdegården arrangerade riktiga 
danskvällar som drog massor med dans-
sugna ungdomar. Det var många bra 
kamrater man träffade i Bygdegården.  
En som jag tyckte var en fantastisk 
kamrat var Erik Melkersson. Det var en 
stabil människa och en bra kamrat. 
 
Taxi John Pettersson 
Ungdomarna i Skärbäck blev mer och 
mer sugna på att komma ut på olika 
dansställen. Det var utedanser på som-
maren i Kleva äng, Trishult, Lannaskede-
gränd, Ramkvilla, Braås m fl platser. På 
vintern var det Landsbro Folkets Park. 
Norrhults Folkets Hus och naturligtvis vår 
egen Bygdegård. För att ta oss till dessa 
platser anlitade vi vår lokala Taxi John 
Pettersson. Vi klämde in oss i hans bil 
och han körde till det aktuella dansstäl-
let. John stannade kvar på platsen tills 
dansen var slut och sen åkte vi hem till 
Skärbäck. Det var inte speciellt dyrt att 
åka med John. Det är klart att vi spanade 



på flickor och vid något tillfälle fick jag 
kontakt med en otroligt snygg flicka från 
Lannaskedegränd. Vi hängde sedan ihop 
ända till jag gjorde lumpen. 
 
Valle och bilorientering 
Valle Wiktorin och jag var lika gamla. Han 
hade en egen bil, en cheva från 1939. I 
den var vi ute och besökte olika tillställ-
ningar och inte minst raggade flickor. Vi 
försökte lära oss lite av Valle som var en 
fena på att boka in sig hos olika flickor i 
massor. Lite senare skaffade sig Valle 
Saab en 2-taktare som han kunde köra 
och sladda med. Han och jag började se-
dan med bilorientering med Valle som 
förare och jag som kartläsare. Det 
gällde att binda fast sig ordentligt för det 
gick stundtals riktigt fort och Valle gillade 
att ställa bilen på tvären i kurvorna. Men 
konstigt nog hamnade vi aldrig i diket 
tack vare Valles otroliga körskicklighet. Vi 
höll på i många år med dessa tävlingar 
och kammade hem många fina dekaler 
från tävlingar i hela södra Sverige. 
 
Mönstring 
Åren gick och så småningom blev det 
dags mönstring till militärutbildning. Ef-
tersom vi bodde i Västra Härad blev 
mönstringen på tingshuset i Sävsjö. Det 
jag minns från mönstringen var test med 
omöjliga frågor, men tydligen lyckades 
jag bra som skulle visa sig när place-
ringen kom per post. Redan vid mönst-
ringen placerades jag till gruppchefsut-
bildning. Men när jag fick slutligt besked 
placerades jag på plutonchefsskolan. Det 
enda jag kunde förstå var att jag löst 
testfrågorna bra. Så bra att jag placera-
des på det s k studentkompaniet, jag 
med bara 6-årig folkskola och en Her-
modskurs. Men det blev en fantastiskt 
bra utbildning och med enormt trevliga 
kamrater. 
Men det är en annan historia och nu var 
UNGDOMSÅREN SLUT. 
 
Sen började vuxenlivet med jobb och kar-
riär och inte minst jag träffade min gul-
liga fru INGER som jag fortfarande lever 
tillsammans med. 
 
Nedtecknat av mig Paul Josefson 
 
 

Tack och Gott nytt år 
 
Vi vill tacka alla våra trogna läsare. Det är 
kul med all respons vi får, ibland negativt 
men oftast väldigt positivt. 
 

Som alltid behövs det sponsorer. Känner 
du, ditt företag eller din förening/kyrka 
att ni vill bidra är ni välkomna att höra av 
er. Skriv till:  
sockenmagazinet@ramkvilla.com 
 
Vi önskar er alla ett gott och friskt 2023, 
med några ord från Gerda Antti 
 
"På ett bibliotek startas inga krig. Där sä-
ger var och en sitt. Man argumenterar 
för och emot, men håller sig till saken, in-
nanför pärmarna. 
Livets vågor går höga av skratt, 
av kärlek och hat och tårar, men på rik-
tigt flyter där inget blod. 
Tänk om folk ändå kunde bli lika kloka 
som ett folkbibliotek!" 

Varför inte några kloka ord från Nalle 
Puh som avslutning: 

”Poesi och visor är inte saker man hittar, 
utan det är saker som hittar en, och det 
enda man kan göra att gå där de kan få 
tag på en.” 

”Ju mer man tänker, ju mer inser man att 
det inte finns något enkelt svar.” 

”Kom inte för sent till det som du vill 
komma i tid till.” 

”Du kan inte alltid stanna i din egen 
hörna av skogen och vänta på att andra 
ska komma till dig. Du måste gå till dem 
ibland också.” 

”Nalle Puh: Vilken dag är det? 
Nasse: Det är idag. 
Nalle Puh: Det är min favoritdag.” 

 
 

 
 

 
 

____________________________ 
 
Glöm inte ditt medlemskap i 
Hembygdsföreningen, bankgiro 
5622-3811. Vid betalning genom 
swish 1235532981. 
 
Avgiften 2023 är 100 kr,  
ungdomar under 18 år 20 kr. 
____________________________  
 
 
 

mailto:sockenmagazinet@ramkvilla.com

