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Minnen från torpet Ekelunda 

 

Fasaden på Ekelunda renoveras 1968. Min tidigare hustru Gun på stegen. 
 
Kommentarer till bild om renovering av fasaden. Det kunde vi börja med efter att vi fått 
lite iordning inomhus. Det var otroligt mycket att röja inomhus. Vi låg på golvet med 
sovsäckar och luftmadrasser. Fick leva mycket provisoriskt. Försöka laga lite mat så gott 
det gick. Egentligen var det ju frågan om en 10-årsplan för att få en bostad som vi 
kunde leva med. Skulle bli en lång historia att berätta vilket arbete vi fick lägga ner 
under alla dessa år. När vi fått lite iordning inomhus fick vi flytta ut och försöka snygga 
till det lite utomhus. 
 
Här håller, Gun min tidigare hustru på med att stålborsta fasaden, det var en grannlaga 
uppgift. Det rök rött så bra från den gamla rödfärgen och det torra timret. Efter detta var 
klart fick börja måla fasaden med röd Cuprinolfärg, som skulle hålla i 15 år, med en viss 
reservation. Det gick verkligen åt färg, det sade bara slörp på väggarna och färgen 
försvann in i timret. Det var tur att jag hade sådana kontakter med ett 
papptäckningsföretag. Jag hade nästan 50 % rabatt. 

 
Sedan var det frågan om att skrapa allt det vita och det var inte det lättaste, inte minst 
profilutskärningarna i takfoten. Det var ett s.k. pillerjobb, men allt går ju till slut. Det var ju 
att måla två gånger. 
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Bilden visar en blommande trädgård 

Det är vår svägerska Jytte och hjälper till med målningen av vissa vita detaljer på fasaden. 
Bilden måste vara lite senare än 1968, då jag ser att kopparlamporna är kopplade på båda 
sidor om dörren. 
Dessutom är kalkstensgången lagd. Det gjorde min far sittande på marken då han inte 
kunde gå utan käpp, hans ben var helt slut efter fotbollsspel och efter att ha legat på 
knä och stålslipat betonggolv m.m. Han satt och högg till plattorna med mejsel och en 
liten slägga, så kallad enpickshammare. Därför vill jag nog flytta fram bilden till 1969 -
1970. 

 
Det finns mera som stör mitt minne, ett nedsågat äppelträd, där det står en liten järngryta 
på stubben. Trädet var dåligt och grenarna gick emot fönstret och det behövde bli lite 
ljusare i rummet. 
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Bilden kan vara 1988-89 

SVÅRT ATT BEDÖMA PÅ GRUND AV VAD SOM HAR PLANTERATS I RABATTEN MOT HUSET. 

Sattes upp när våra vänner från Danmark var och hälsade på, men med årtal är inte 
det lättaste att komma ihåg. Jag tror på 1989. Kaprifolen har vuxit på sin pinne. 

 
Det finns så mycket att komma ihåg under 27 år som vi hade torpet. Bara att lägga om 
taket på ladan. Det var ju trasigt, sjuspånstäckning, trasiga takstolar som vi sen fick spika 
ihop nya ute på gräsmattan och bära in genom de stora dörrarna och sedan lyfta hela taket. 
Virket till nytt tak fick jag från ett rivningshus i Kalmar, som min svåger rev för att få virke 
till en sommarstuga i Hossmo. Det var bräder av 38 mm tjocklek och det blev ett stabilt tak. 
Lade sedan underlagspapp på detta och sedan underhållsfri ytterlagspapp som jag 
klistrade. Detta höll några år tills syran från eken förstörde pappen. 

Min andra svåger arbetade som kamrer på Olle Engdals och de hade fått ett lager med 
trapetskorrugerad, färdig behandlad plåt över som jag kunde köpa för en billig penning. 
Körde ut den själv, skaffade skruvar och skärmaskiner till att arbeta med och fästa 
plåtarna. Det blev lite pyssel med att spika bräder för att hålla plåtarna på plats medan jag 
skruvade fast dem. Det sades nog en del starka ord under det arbetet. Kostade mig en 
läkarräkning i Nybro för ett fall från taket. Till slut blev det klart och det ligger där än nu 
idag. Lite misshandlat av syran från eken, trots att jag varit uppe i eken och sågat av 
grenar, men allting växer ju. 
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En katt som älskade att ligga i det så kallade blå rummet och titta ut i det stora rummet 
och även se ut på vägen och vad vi hade för oss. Katten var en perser chinchilla med 
kajalritade ögon. 
 
 
Hon blev hos oss ute på torpet hellre än i Kalmar hos Erika. En speciell katt, hon ville 
absolut inte ligga i någons knä, men kunde krypa intill en när det passade. Hon fick fyra 
kattungar men fick förlösas med kejsarsnitt då en av ungarna var dödfödd. Det blev tre 
härliga kattungar som vi fick ta hand om. 
Första tiden var det pass dygnet runt så att inte någon skulle sticka ut ögonen när de skulle 
ha mat, eftersom trådarna stack ut från Kisselinas mage efter operationen. Det blev tre 
underbara katter som hamnade hos olika familjer. 
 
Kisselinas fick sin sista viloplats på kullen bakom huset där hon kunde ligga ibland. Där 
ligger också pappas hund som blev kremerad och hamnade i en isolerad plåtask. 
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Liten blir stor. När de kom till torpet och hade hämtat honom var det inte mycket till 
hund. 
 
Alex har sedan växt till sig och blivit en 80 kg hund. Snäll och trevlig. Han hade respekt med 
sig på grund av sin storlek. Hade han en chans så ville han gärna kliva upp med bakändan i 
ett knä. Ville man att han skulle stanna i ett rum så var det bara att lägga en klädhängare 
eller något annat i en dörröppning så stannade han där. När jag och gick med honom på 
Stensö gick allt bra. Rådjuren struntade han i och även fåren som fanns där ute. 
 
Andra hundar var okay. Bara en hund på hela Stensö blev han vansinnig på. 
 
Min dotter och Alex sitter i en blommande omgivning och visar hur stolt han är. Och en söt 
dotter. Allt passade ju bra med nytt räcke och en nymålad trappa. Margeriterna blommar 
för fullt med mera. 
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Min moder Edith och Folke 
Branting som är ute på 
torpet och hälsar på. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är troligtvis ganska tidigt på våren för det finns inga blommor på väggarna.  
 
Min fader är den som sittande lade gången från trappan ut till vägen och gjorde 
stenkrukorna som jag hade på muren. 
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En bild på Alsjöholms hembygdsförenings hus i Alsjöholm. 
 
Bilden togs efter att vi hade varit i Orrefors, Kosta och Boda för att fira min hustrus 60-
årsdag. Vi körde sedan ned till torpet för att se hur huset såg ut i dagsläget. Ganska 
igenvuxet. Vi fortsatte ner till Hembygdsgården för att få en bild med oss hem. Fint väder 
och en fin bild blev det på min hustru och på hembygdsgården. 
Slut på en bra dag. 
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Arbete med att lägga om taket på jordkällaren, byta vindskivor, måla allt som behövdes. 
Räta till takpannorna och halmen därunder. 
 
Täta till kanterna utefter takfoten med torv och jord. Det fanns alltid små vänner som skulle 
ta sig in i källaren. Blev att städa inomhus ibland- 
 
Jordkällaren bestod av två rum. Ett litet förrum innanför ytterdörren. Sedan en nät dörr 
intill den stora källaren, där det var ett jordgolv till halva delen, för övrigt betong. 
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En bild på en blomma på väggen till ladan. 
 
 
Ett besök av en sorgmantel (fjäril) som undersökte blomman. Det var en liten fågel som 
byggde bo uppe i blomkorgen. Kunde ha varit en tita av något slag, minnet är inte vad det 
ska. Hon hade ungar är och vi hade fullt sjå att skydda äggen för den värme som blev mot 
väggen. De kläcktes och det blev tre ungar. En ramlade ur boet och jag lade upp ungen. Ja g 
tror inte att den klarade sig. Vi åkte hem, så vi vet inte vad som hände under de tre dagar 
som vi var borta. Honan och ungarna var borta när vi kom tillbaka. 
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En tidig bild om våren. Gången är nylagd och de nysatta växterna har inte kommit upp. 
 
De t är en hund och en katt som trivs ihop. Sluggo och mellanpudeln Schashan. 
 
En kommentar till Sluggo. Hans mor kom till oss så fort vi kom ut till torpet och stannade 
sedan hos oss. Det blev en Kisselina. Vi såg att hon började bli rund om magen och sedan 
såg vi att hon blivit dissad. Vi förstod att hon hade lagt ungar någonstans. Jag försökte följa 
henne och hon gick in i ladan. Där fanns en öppning i den gamla timmerväggen. Det fanns 
ett mellanrum där eftersom vägverket hade gjort hade gjort en ny vägg utanför när de 
byggde ut vägen. De hade tagit bort en del av ladan. Det utrymmet var för smalt för att jag 
skulle komma åt ungarna som låg därinne. Jag fick bryta upp väggen mot gatan för att 
komma åt dem. Lämpligt var att det spöregnade, men ut fick jag fyra vildsinta och fräsande 
ungar och in med ungarna och Kisselina och ungarna i huset och ner med dem i en större 
pappkartong- Sedan ut och spika ihop gaveln igen. Vi behöll sedan två av dem, Lisa och 
Sluggo. De fick senare följa med till Kalmar. Lisa hamnade sedan hos en arbetskamrat till 
mig. Kisselina fick vi lämna ner till åkaren igen med två av ungarna. Vi tittade till dem 
ibland. Det var två smutsiga ungar som fanns i källaren. 

  

Oskars Hembygdsförening 235/1 11 av 26 2013-06-17/JEJ 



Minnen från torpet Ekelunda 

 

 
Nya hyresgäster 
 
En lördag när vi kom ut till torpet blev vi mycket fundersamma över var kutterspånen som 
låg på gången kommit ifrån. 
 
Det visade sig snart att vår gamle vän, den stora hackspetten hade behagat att bygga sitt bo 
i äppelträdet och försett sig med två ungar. Jag satte min hustru Gun i en stol nedanför 
trädet med sin kamera för att få en bild om någon av ungarna stack ut huvudet för at skrika 
efter mat. Hon fick en bild till slut på en unge med röd tofs. 
 
Den stora hackspetten hade vi med oss i många år. Det blev väl så när vi matade honom på 
matbordet på baksidan av huset. Han blev så fräck att han knackade på köksfönstret när 
han vill ha mat. 
 
Det värsta var att han förstörde tre björkar för oss. Han byggde sitt bo ett år och lämnade 
sedan ett öppet hål för väder och vind. Hade vi tur kunde en annan fågel ta boet till sig eller 
blev det en hemvist för getingar. Sen kom höststormarna och klippte björken cirka tre till 
fyra meter över marken. 
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Lite av vad som kan hända. 
Virket till att kläda in väggarna, köpte jag på en auktion i Hult vid min svärfars 
föräldrahem och släpade hem till torpet sent på kvällen. Det blev ett sågande och 
spikande på ladan och byta fönster på gaveln. Fönster högst upp gaveln mot vägen hade 
jag sågat ut tidigare och satt dit. 
Det blir alltid en del pyssel när man ger sig på saker och ting och att man är något så 
när frisk och stark i kroppen. 

Min nuvarande hustru Birgitta brukade sitta på trappan när hon skalade potatis. Hon 
tyckte det var skönt att sitta i solen. 

Marguriterna blommar i sina krukor och gullriset har vuxit mot väggen. Allt blommar framför 
trappan. Jag tror att trappan är ganska nystruken. Räckena och sittplatserna är omgjorda och 
nymålade. Kan vara 1988-1989. 

Där bunkarna står syns det en del förändringar. Arne och jag rev bänkar, räcken m.m. då 
virket hade blivit angripit av väder och vind. Fick införskaffa nytt virke och med Arnes hjälp 
blev det något nytt. Två gånger målning så blev det riktigt fint. En del plankor i trappan fick vi 
byta och en del brädor på sidan. Allt ströks med Cuprinol-färg. 
En liten kuriosa. Vi hade en liten ödla under trappan som kom fram till oss ibland och låg 
solades sig på trapplanet. När jag målade trappan fick hon färg på sig så vi kunde aldrig ta fel 
på att det var vår ödla. Men det måste ha funnits en till någonstans för plötsligt började hon 
bli tjock över ryggen, men vi lyckades aldrig att få se de små. Men hon fanns där senare. 

 

Oskars Hembygdsförening 235/1 13 av 26 2013-06-17/JEJ 



Minnen från torpet Ekelunda 

Med ett glatt leende på 
läpparna planterar man 
för att få några blommor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här glad blir man när 
det lyckas. En clarkia i 
handen och massor bakom 
ryggen på Birgitta. 
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TVÅ NÖJDA PERSONER VID BRUNNEN EFTER VÄLFÖRÄTTAT ARBETE. 
PERSONERNA ÄR: Min svärfar Arne Svenson och jag, Gösta Branting. 

 
Det började med att jag klev ner i brunnen som är 4,00 m djup för att rensa från skräp 
och ta upp den gamla sanden, fick ösa upp det i en spann som Arne hissade upp och 
tömde i en skottkärra. Sedan detta var gjort, hissade han ner ny sand som gjordes i 
ordning på botten av brunnen. När detta var gjort välte vi undan hela brunnskaret för 
att lägga dit ett nytt underlag att ställa tillbaka brunnskaret på. Det var 2 tums 
ekplankor, strukna med impregneringsolja som sedan målades svart. De blev 
förankrade med 10 mm rundjärn efter att vi borrat hål i plankan. Slog ner dessa i 
marken för att få en stabil förankring. Kompletterade nya överliggare och sidobrädor. 
De gamla ståndarna, i ek kunde vi återanvända. Samt själva rullen som troligtvis har 
hängt med sedan första karet gjordes. Ett nytt tak gjordes med taktäckning. Allt 
målades med ny färg. 
Inte undra på att vi ser nöjda ut. 
Den brunnen har jag varit nere i och rensat två gånger tidigare under årens lopp. 
 
En parentes var att jag hade goda kontakter med Dag Hansson, VD hos Br. Hansson i 
Emmaboda. Han sökte hos olika betonggjuterier i hela Sverige om det inte fanns några 
brunnsringar som hade en yttre diam. på 80 cm. Hade det funnits några sådana hade 
jag kunnat lyfta ner dem inne i brunnen och då kunnat fördjupa den. Allt man 
drömmer om slår inte in. 
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EN DEL AV MUREN SOM JAG GJORDE SOM JAG FICK TRAPPA NER 
Lade kalkstensplattor i trappningen för att få ett lagom avslut. Krukorna i kalksten 
har min far tillverkat till portstolparna i Nybro. Blev en bra avslutning här och det 
blommade verkligen i dem. I slänten växer det (Pellevinklar) finns ett annat namn på 
dem. De blommar så vackert på våren med blå blommor. Enda nackdelen när man 
skall räfsa slänten från alla eklöv är att allt är sammanväxt. 
Trappan framför dörren, hade som armering ett gammalt takräcke. Slipad kalksten 
hade vi gott om. Det blev även ett uttag för en fotskrapa. Det var lite pyssel för få 
det något så när i liv och snyggt. 

 

Dörren kom från ålderdomshemmet i Ljungbyholm när de renoverade där. Det var 
från början en dubbeldörr, jag tog ena halvan. 

 

Hela utbyggnaden byggde jag om och isolerade med 50 mm korkskivor och nytt tak 
med underlagspapp och ytpapp. Nya vindskivor och hängrännor samt målning. 
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KORTET MED MIN DOTTER ERIKA OCH HENNES HUND ALEX VISAR ETT STENPARTI. 

Bakgrunden är att det var ett stenkummel från början, som utgjorde en mätpunkt för 
lantmäteriet. Den andra mätpunkten fanns på andra sidan av vägen hos Tyra och Ivan 
Pettersson. När jag började plocka om stenarna kom den plockade muren fram. De 
stora stenarna rullade jag ner i ett dike som jag grävt vid innerkanten som sen blev stöd 
för hela landet. Lade upp landet i en trappstegsform för att kunna plantera olika växter. 
Beklagligt har kortet tagits när det inte är någon större blomning. Ovanpå muren växte 
mycket suckulenter. En slags kaktusväxt, i övrigt är hela slänten full med Pellevinklar och 
lagerblad. 

 
Annars var det blommande digitalis, 1,5 – 2,0 m höga. Lite liljekonvaljer som spridits sig 
ner från backen ovanför. Där fanns ju cirka 1 000 m2. Beklagligt nog var det ingen som 
krattade bort allt eklöv och löv från bokträden när jag sålde torpet. Tyskarna hade ingen 
känsla för dessa blommor. Jag vårdade dem ömt och fick dem till att sprida sig över ett 
större område. 
Jag hade en hasselsnok i backen (SVART) som hade fått ungar. En den blev ihjälkörda på 
vägen utanför torpet. 
I backen ligger min dotters katt begravd, Perser, cajalritad och även min fars hund en 
mellanpudel vid namn Schaschan, ryskt namn efter en tidigare hund som var en rysk 
spets. 
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Ett insnöat torp 1986-1987 

Blev lite fundersam på årtalet. När jag ser muren bakom huset fick jag tala med min 
nuvarande hustru om hon var med när jag schaktade ut vallen bakom huset för att kunna 
gjuta och mura. Schaktade ur så jag kunde gjuta en bottenplatta att mura cementhålstenen 
på. Det blev fyra skift högt med en avtrappning ut mot trappan. Där vi ställde 
kalkstenskrukor som min far hade tillverkat till vårt stora hus i Nybro. Där hade vi blommor 
som växte sig stora. Blev också ett land ovanför muren med Lobelia och andra växter. 
Därför måste årtalet vara, antingen 1986 eller 1987. 
Det var verkligen snö det året. Vi fick snö upp till fönstret på gaveln och långt in i trädgården. 
Allt arbete för att få in bilen från vägen. Det är tur att man har med sig kaffe och smörgåsar 
och ett glatt humör. Måste komma upp till mitt fågelbord där titorna sitter och väntar på 
mat samt en del andra kompisar. Vi åkte ut nästan varje lördag för att ge dem mat. Hade 
även ett fågelbord på baksidan av huset där det var större fåglar som fick mat. T.ex. den 
stora hackspetten som förstörde mina björkar. Han hade en viss förkärlek att bygga sina bon 
i mina träd. T.o.m. i äppelträdet utefter ingången till huset. 
 

 

 

Oskars Hembygdsförening 235/1 18 av 26 2013-06-17/JEJ 



Minnen från torpet Ekelunda 

 

 

Jag grävde ett nytt land på baksidan mot grannägan. 
Taggtrådsstängslet syns i bakgrunden. Skulle sätta 
jordgubbar som vi fått av mina föräldrar från deras 
kolonilott i Kalmar. När jordgubbarna började mogna 
blev det problem. Stararna och speciellt koltrasten 
tyckte dom var goda. Fick sätta stolpar 30 cm höga och 
lägga ett stort nät över. Det hände ändå att vi fick plocka 
loss en koltrast när vi kom ut på fredagen. 

Fotot är taget hösten 1973. 

 

 

 

 

På bilden saknas plommonträdet som blåste sönder vid en höststorm. Här är en ommålning 
gjord. Speciellt de vita detaljerna fönster, vindskivor m.m. 
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Kommentarer till bild över Tyra och Ivans fastighet 
 

I samband med byggnationen blev det problem med både utfart och avlopp. Det visade 
sig att Nybro kommun hade planer på att dra en avloppsledning från fastigheterna som 
tidigare var anslutna till avloppsnätet. En dag kom det en person från kommunen och 
började staka ut för en ledningsdragning på min fastighet. Som stakningen gjordes skulle 
två stora ekar fällas och min brunn skulle förstöras. Meddelade kommunen att de gärna 
fick dra sin ledning på andra sidan vägen. Till slut konstaterade de att det kommer att bli 
för dyrt. Man godkände en trekammarbrunn, baksidan ner mot skogen. 
 

Dricksvattenbrunnen fick de spränga sig ner i berget. Blev lite rädd för att min brunn 
skulle komma till skada men allt gick bra. Min brunn låg djupare ner. 
 

Här var tidigare en äng där Nilssons kor och en häst gick och betade. Var lite problem med 
Vägverket om utfarten. På andra sidan ängen fanns en skogsutfart. De ville att utfarten 
skulle dras rakt över ängen till skogsutfarten. Som tur vaknade någon tjänsteman till och 
förstod galenskapen i förslaget. Skogsutfarten var helt skymd av skogen utefter vägen. 
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Varit och plockat liljekonvaljer bakom torpet. Av klädseln att döma i början av 1970-talet. 
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Fotot märkt 980625. Ny ägare till torpet 

 

Fotot taget den dag när min hustru fyllde 60 år. Vi hade varit på Kosta och handlat present 
och körde till torpet på hemvägen till Nybro. Ingen skön syn när man försökt vårda torpet så 
väl som möjligt. De tidigare ägarna fick inte torpet sålt förrän långt senare. 

 

Jag måste berätta en sak som aldrig kommer fram. Längst ner på tomten fanns det en stor 
port mot vägen. Infarten var stenplockad på båda sidor om infarten fram till en större hög, 
som jag trodde var jord. När jag rotade omkring i högen så såg jag att det hade varit en ässja. 
Det var någon slags smedja. Det fanns rester som talade om att det hade varit någon slags 
smedja där. När tyskarna (nya ägarna) grävde igenom där vet jag inte vad som hände. 

Det är synd att jag inte dokumenterade vad jag hittade och gjorde en ordentlig undersökning 
av högen. Där fanns ju kolrester med mera. 
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Försök till ordagrann tolkning av ett handskrivet original från 1886: 

 

Arendekontrakt 

Undertecknade upplåter och bortarenderar på fyrtionio 49 års tid, ett stäcke? Jord till 
för detta torparen Jonas Carlsson och hans hustru Hilma Jonsdotter Från Krokstorp. 
Denna jordlägenhet är belägen med sina gränser som följer. 

Att denna lägenhet är utmed den nya häradsvägen å norra sidan och intill Wästra Ahlsjö 
egogränsta, enligt efter idag jord utstakning, emot det att arrendatorn skall till 
jordegaren i ett årligt arende utgifva Tatf.? 12 kronor, samt ett mans och ett qvino 
dagswerke årligen i bärgningstiden men kosten? Har jordegaren. 

Denna lägenhet får af arendatoren genast tillträdas med de hägnader??, som de befinnes 
utan förbehåll…???...att erläggas den 24 oktober 1887 samt hvarje år å samma dato skall 
arendesumman erläggas. 

Efvän erhindras att om arendatoren icke ordentligt fullgör här ofvan föreskrifne villkor 
till jordegaren, så har han vid uppsägning förloradt sin besittningsrätt på förenämnda 
jordlägenhet. 

 

Sålunda handlat och beslutat i tillkallade wittnens närvaro, som skedde i Östra Ahlsjö 
den 25 oktober 1886. 

Härvid på en gång närvarane wittnen. 

 

 

G. Pettersson   P. J. Johansson 

Wästra Ahlsjö   Jordegare 

C. P. Håkansson   Jonas Carlsson 

Alsjöholm    hust Hilda Jonsdotter 

    Arendatorer 
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Å andra sidan stående kontrakt är arendett betalt för år 1887 

qveterat af P. J. Johansson. 

Arendett är betalt för år 1888 som här med kveteras P. J. Johansson 

Arendett är till fullo betalt för år 1889 som härmed qviteras P. j: Johansson 

 

 

Till smeden Carl E. Sjöquist i Skärfvet och hans hustru Ida Augusta Olsson transporterar 
jag anstående kontrakt med samma rätt som jag det innehaft för en oss i ?? 
överenskommen köpeskilling stor /800/ kronor ? enligt köpeafhandling af den 26 
december 1892, hvilket belopp denna dag är till mig till fullo betaldt och kontant och 
öfriga genom förbindelse erkänns. 

   Alsjö den 4 januari 1893 

   Jonas Carlssom 

   m. h. ? ? 

? 

Carlsson 

Alsjöholm 

Nils Fredin 

Pukabergsmåla 

 

Förestående kontrakt transporteras härmed på Almida Nilsson med samma rätt som vi 
det innehaft emot en summa /700/ sjuhundra kronor 
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Vi tackar Gösta Branting så mycket för att han delar med sig av sina minnen från torpet 
Ekelunda! 

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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