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Ingmar Karlsson, april 2013. 
 

Ingmar berättar: Far hette Nils Karlsson och han köpte gården 1933 av Gustav Jonsson 
(nuvarande Håkan Holmströms gård). I köpet ingick en ko och gris. Så småningom blev det 
fyra kor och en häst. Idag är mycket av det som var betesmark då, igenväxt av skog. Farfar 
var född 1875 och far föddes 29 juni 1905 på dagen 30 år senare och jag själv är född 30 år 
därefter, 1935 men inte på samma dag. Far föddes i Granagärde och gick i skolan i Skärvsjö. 

Farfar som hette Karl Nilsson ansågs inte vara så värst flitig, men högg bland annat tjärved. 
Han körde och lastade träkol på järnväg i Eskilsryd. Josefina hette hans fru. Jag minns bara 
att hon låg sjuk till sängs i en liten kammare. Hon dog i TBC i slutet på 30-talet eller under 
början av 40-talet. Farfar och Josefina låg i en liten kammare i huset som även hade ett litet 
kök och ett litet rum där de två sönerna Sven och Bror bodde. De arbetade flitigt och högg i 
skogen under alla år och gjorde tydligen ett bra jobb. De var aldrig arbetslösa och man stod i 
kö för att få deras hjälp. De jobbade hela veckan utom på söndagen då de var lediga. Om de 
någon gång roade sig så cyklade de till Nybro för att gå på bio. Flickor och dans brydde de sig 
inte om förrän på äldre dagar. Tyvärr blev inte deras relationer med det kvinnliga könet så 
lyckat. 
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Det var 8 barn på Granagärde och farfar höll som sagt en viss distans till arbete. Hans hustru 
Josefina bad honom att jobba lite mer, men farfar tyckte att det inte gick någon nöd på 
familjen. Tage dog i lunginflammation när han var 19 år. Edvin drunknade i Skärvsjösjön den 
31 juli 1951. Det är ett minne som jag aldrig glömmer. Jag var med när vi tog upp honom 
dagen efter. Det var den 1 augusti, änderna var lovliga den dagen. Jag var bara 16 år då. 
Edvin hade när han skulle ankra ute på sjön ramlat i och inte kunnat ta sig upp i båten igen. 
Vi draggade länge innan vi fann honom. När vi fann honom hade han bara en stövel på sig 
den andra var i vesan (dyn). Bror berättade att när han var ensam och högg i skogen dagen 
innan och hörde någon som skrek, men kunde inte förstå vad som skedde. Sven Joelsson, gift 
med Signe, och far var med när vi hittade honom. Lennart Sandgren från Påryd kom körande 
med två hästar och hämtade den döde. Lennart Sandgren blev senare min arbetsgivare. Jag 
arbetade åt honom i toffelfabriken (träskor) under 25 år. Bror som var yngst gick bort i april 
2004 och den begravningen hade jag ansvaret för. 

 

Mor hette Märta Larsson, född 1912. 

  
 

Märta Larsson. Konfirmationskort taget 1926. 
 

Märta Karlsson. Kortet taget 1933  
då Märta var 21 år. 
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Johanna Larsson, min mormor. 
 
 

Mormor Hanna Larsson, föddes 1867, bodde i huset på Pårydsvägen 14. Morfar hette Alfred 
Larsson, föddes 1870 och dog 1924. Märta, Evy, Helge och Henry var deras barn. Mormor 
Hanna (döpt till Johanna) dog 1951. 
 

 
 

Foto ca 1945 från Pårydsvägen 14 i Alsjöholm. Från vänster Märta Karlsson, Johanna 
Larsson, Elin, systrarna Ester och Emma Larsson. 

 
Faster Ester var stickerska och hennes syster Emma bodda också där. 
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När vi flyttade till Bolingamålen 1933 var det ett gammalt hus, smalt och högt med två och 
en halv våning. Far byggde ett nytt så kallat barnrikehus 1944. Jag var 8-9 år när vi byggde 
det. Far sa att han måste låna 4 500 kronor eftersom statsbidraget inte räckte. Totalt 
kostade huset 13 500 kronor att bygga. Han högg tall i den egna skogen till huset. Under 
tiden som vi byggde bodde vi i min fars bror Svens hus, då var vi 4 barn.  

 

Här står familjen utanför sitt nybyggda hem sommaren 1945,  
förr Bolingamålen nu Grönlund efter nybygget 1945. 
Längst bak från vänster. 
Pappa Nils född 1905 död 1990, med sonen Bernt född 1942 död 1975 
Mamma Märta född 1912 död 1960, med dottern Gerd född 1944 
Främre raden från vänster 
Dottern Maj-Britt född 1934 död 2010 
Sonen Ingmar född 1935 
 
Vi var totalt sex syskon, Maj-Britt, Ingmar, Bernt, Gerd, Stig och Göran. 

Min syster Maj-Britt bodde hos mormor i Alsjöholm när hon gick i första klass. När jag 
började skolan flyttade hon hem så vi kunde ha sällskap. Vi gick 4 km morgon och kväll och 
passerade Emil Blomqvists smedja i korsningen i Käxgöl. En viss dag i veckan kom drickabilen, 
jag tror att det var torsdagar och då satt smeden och de som var hos honom på en soffa och 
tog rast. Vi ville alltid stanna och prata lite, det var så spännande att lyssna på dem. Smedjan 
fanns kvar i slutet på 1950-talet. 
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Jag minns när mor kokte kroppkakor, då kom farfar som bodde bara en 
kilometer bort. Han tyckte mycket om kroppkakor. 

I början på 1940-talet hade jag sommarlovsjobb hos Göte och 
Astrid Svanberg. Gerda, som var mamma till Göte, kom upp 
med kaffe och väckte mig vid halvsextiden på morgonen 
innan jag skulle hämta korna. Deras son Bertil besökte mig 
under början på 2000-talet för att få prata om gamla tider. 
Bertil var mycket intresserad av sin hembygd och har satt 
upp många skyltar med uppgifter om vem som bott vid 
torpargrunderna. Se sist i berättelsen. Olyckligtvis körde 
han av vägen och skadade sig. Han syster Gunbritt finns i 
Påryd. Göte och Astrids son Lennart bor kvar på gården. 
 

Fotot på Ingmar är taget ca 1950. 

Ofta fick vi en åktur med Bo Hällstrands folkvagnsbuss till dans i 
Folkets Park. Bussen var inredd med en fotogenkamin. Bo var från Torsjö. Jag träffade min 
fru på bal i Folkets Park i Nybro. 

Vi hade all förbindelse med Alsjöholm och hade inte mycket gemensamt med Påryd och 
Skärvsjö. När vi började åka ut på danser eller bio åkte vi taxi med Erik Johansson från 
Alsjöholm. Innan träffades vi vid Lisbets kafé vid telestationen i Alsjöholm. Hennes man Tyko 
lagade cyklar och körde posten.  

  

 
 
Utanför Lisbets café i Alsjöholm. 
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Min far, som kallades Bolingamålen, levde av att bruka mossarna totalt 42 tunnland, 4 kor 
och en häst. Dessutom högg han i skogen och arbetade hos Einar på sågen i Rösjömåla. Han 
klöv stubbar och lät dem brännas för att framställa trätjära.  

Stig, som var Einars son, var en duktig fotbollsspelare. Han var med på sågen och jag jobbade 
också där när jag 14-15 år. Man sågade stockar till plank och även enmeterslängder till sticks. 

 

Einar sågar sticks, sågen i Rösjömåla. 

 I december 1960, precis efter att mamma gick bort, var jag hemma och högg tillsammans 
med far och Einar en skogspost åt Einar precis i kurvan i Käxgöl. Senare på vintern sågade vi 
furutimmer till plank. Jobbet på sågen som försågare var inget vidare. Det var blött och kallt, 
man var blöt hela tiden från morgon till kväll. Jag hade fått ett litet löfte om att få börja på 
Sandgrens trätoffelfabrik i Påryd. En dag så ringde jag till Sandgren och fick beskedet att jag 
skulle få börja veckan efter. Det här var 1961 och jag stannade där till 1986. Av Sandgrens 
verksamhet finns inget kvar, fastigheten har hyst olika ägare sedan dess. Sandgrens hade en 
filial i Slätafly och en i Alstermo. Under en tid var det 140 anställda. Vi gjorde 4 000 par 
trätofflor om dagen. Jag var kvar där i 25 år. När slutet kom sökte jag och fick jobb på Rydéns 
kistfabrik i Nybro. Där var jag kvar till min pensionering vid 65 år. Jag var arbetsledare för 
fottillverkningen till kistorna och var facklig företrädare. 
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Min äldsta syster Maj-Britt bodde en tid på Pårydsvägen 14, där mormor bott. Hon gick ofta 
till Törnblads och hjälpte till med att handla (öde huset vid infarten till Alsjöholm från 
Nybro). 

Vi hade en stig från vårt föräldrahem till Kroksjö. Den finns kvar i dag. Marken gränsar till Jarl 
och Mary Anne Jonssons ägor. 1983 köptes gården av min syster Gerd och hennes man Nils-
Göran. De fick två barn, Annika och Håkan.  

 

Från vänster: Evy Larsson gift Pettersson.  
Ester, Emma och Johanna Larsson dessa tre är systrar.  
Längst fram Märta Karlsson född Larsson (min mamma). 
Evy och Märta är systrar. 
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Märta Larsson. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Evy Pettersson, född Larsson 50 år. 
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Carl och Evy Pettersson i sitt hem i Alsjöholm. 
   

 
 

Från vänster: Carl Pettersson, hans hustru Evy Pettersson och Evys bror Henry Larsson på 
besök från Amerika år 1968. 
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Henry och Florens Larsson, Evys bror och hans hustru. 
 

Vi tackar Ingmar Karlsson så mycket för att han delar med sig av sina minnen från 
Bolingamålen. 

Gunvor och Jan-Erik Johansson 
 
 
Dessa anteckningar finns på Oskars hembygdsförenings hemsida www.hembygd.se/oskars 
under Oskarsboken. 
 

 

 

 

 

 

  

Stöd hembygdsföreningens 
dokumentationsarbete 
genom att sätta in ett 

bidrag på vårt  
bankgiro: 

285-7498 
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En skylt som Bertil Svanberg satte upp. 

Här återges skyltens text: 

”Svångemåla 1:4 
Område om 9 130 kvadratmeter, avstyckat från hemmanet Svångemåla nr 1, avstyckning 
genom inlösningsförrättning, fastställd 1930-05-12 av överlantmätaren, lagfart sökt å 
området första gången 1930-08-27 torpet kallas för Goliatmålen. 
Skogsvägen här intill skylten leder till torpet, härifrån och till Goliatmålen är det 400 meter. 
Boende där har varit torparen Karl Johan Gustavsson född 1843-08-30 i Vissefjärda död 
1928-05-13 och hans hustru Emma Dorotea Gustavsdotter född 1848-12-06 i Arby död 1933-
10-26. 
Deras gemensamma barn 
Viktor Carlsson, gifte sig med Anna Carlsson, Svångemåla 
Klara, gifte sig med Oskar Sjöqvist, Lillaverke 
Niklas Carlsson, var boende i Gustavsberg 
Ida, var ogift boende på Goliatmålen 
Hilda, ogift arbetade på Södersjukhuset i Stockholm 
Oskar Carlsson, gifte sig med Elsa från Agebo 
Annette, blev gift Hallqvist i Stockholm 
Johan Carlsson, hade en dotter som hette Svea, född 1911. 
 
Ägaren till Svångemåla nr 1 var Per August Johansson. 
Emma Gustavsdotter, lagfart beviljades 1930-08-27 för Goliatmålen. 
Ida Carlsson, arvskifte 1954-01-28, lagfart beviljades 1954-02-03. 
Nils Karlsson, köpebrev 1954-01-28, lagfart beviljades 1954-02-03. 
Dödsboet efter Märta Karlsson, lagfart beviljades 1967-03-08. 
Gerd Holmström, bodelning och arvskifte 1966-08-29, lagfart beviljades 1967-04-26. 
Håkan Holmström, lagfart beviljades 1988-02-11.” 
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