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* * * 



 

Det blir ett missväxtår och bönderna bekymrar sig för att få foder till 
djuren. I Värnamo tar man vara på gräset på kyrkogården, men som syns 
på bilden är det inte lönt i Rydaholm. Men gräset på kyrkogården var förr 
av stort intresse. 
Det ingick i klockarens lön att ”hösta” det gräset, men ibland hade andras 
djur kommit in och betat. Man kan läsa om klockarens ilska både i den nya 
boken om kyrkan och i gamla protokoll.  
 
Det är inte första gången skörden slår fel och även förr ställde folk upp och 
hjälpte till. Svåra år verkar komma med 70 - 80 års mellanrum. Senast var 
krigsvintrarna i början av 1940-talet. Innan dess 1860-talet.1867 varade 
vintern med snö och minusgrader i Norrland ända in i juni och sedan kom 
den första frosten redan i juli.  ”Det svåra året -68” blev ett begrepp i 
södra Sverige och 1868 var ett torrt år, som ledde till missväxt på många 
håll. Både folk och djur svalt och dödligheten ökade. Många emigrerade 
till Nordamerika 
På hembygdsföreningens hemsida kan man läsa en mer eller mindre sann 
historia om nödhjälp.  
 

* * * 



Vad är det? 

De här små sakerna är avsedda för vapenfett. De kallas också armoldosor; armol var 

ett militärt vapenfett. De är också utmärkta att ha julgransljus i till jul. 
 

 

 
 
 

Här kommer något som snart är aktuellt och som kanske har en liten koppling till 

armoldosorna; men bara en liten. 

 

Den aktuella utställningen på biblioteket handlar om ull. Där finns också trevliga, 

tovade föremål utställda. 
 

* * * 



 

 

 

Ytterligare ett gammalt hus som försvinner. Denna gången är det AP 

Johanssons hus i Rydaholm. Det byggdes i början av 1900-talet när 

Rydaholms samhälle växte upp runt järnvägen. I högra delen av huset 

startade AP Johansson speceriaffär 1902 och när Sven Johansson tog över 

den, kallades han naturligtvis Sven AP och affären kallades fortfarande 

AP’s. Detta varade till 1975, sedan har innehavarna växlat. 

Till vänster låg ett café, men det hade flera olika innehavare. När Bengt 

Ericsson tog över caféet, fick det namnet Centrum. Samhället hade  

3 caféer med olika stamgäster. På Centrum var det också som schack-

klubben höll till. 
 

 

 
 



 

Kopparslagare Nordström och Thulin A 24, regnr G 173 

 
Kopparslagar-bröderna Lorentz och Mauritz Nordström var ägare till den första 

bilen i Rottne. 

De var den 4:e generationen födda och uppvuxna på torpet Philipsdal, Tagels rote, i 

Drev socken, G-län. Den förste att flytta in på torpet 1835 var hammarsmedsdrängen 

Sven Nordström f 1804, brödernas farfars far,  

Sonen Johan Nordström övertog torpet och fick i sin tur sonen Gustaf Adolf 1860. 

Denne Gustaf Adolf påbörjade en kopparslagarutbildning i Växjö 1876. 

 

Efter sin utbildning registrerade Gustaf Adolf sin firma 1885. Han gifte sig 1887 med 

Emma Petersdotter f -66, med vilken han fick sex barn. Tre av dem dog i tidig ålder. 

1890 flyttade familjen till soldattorpet nr 81 u. Skälletorp där Gustaf Adolf tjänade 

soldat bredvid sin kopparslagarverksamhet. Hur länge han var soldat vet jag inte då 

uppgift saknas. 

1913 flyttade de till Rottne. Sönerna Mauritz f 1892 och Lorentz f 1896 gick i faderns 

lära. 1924 avstyckades en fastighet där de uppförde ett hus, på nuv. Kopparvägen, 

med verkstad i bottenvåningen och lägenhet på övervåningen.  

Gustaf Adolf var en mycket 

skicklig och driftig hantverkare. 

Han nöjde sig inte att enbart visa 

sina alster i hemtrakten. På 1920-

talet visade han bl.a. upp sin 

verksamhet på Skansen i 

Stockholm tillsammans med sina 

söner. Kommersen gick strålande. 

 

                      

 
 

                            

 

       

 

        Redogörelse för Nordiska Museet 1925 

 
 



 
 

                        Andra alster ur deras produktion 

 

 

 
 

En Thulin A 25 vid utställning 

Under vistelse i Stockholm 1925 

köpte familjen en bil. En Thulin A 24  

Förre ägaren var Nordiska Kullager 

Aktiebolaget. Bilen var på 24 hkr,  

4-sitsig och var försedd med sufflett. 

Jag har inte funnit att det fanns någon 

bil tidigare i lilla Rottne förrän 

familjen Nordström kom körande på 

bygatan. Jag antar att det var fadern 

Gustaf Adolf som betalade kalaset 

men att sönerna fick stå som ägare och 

framföra åkdonet   

   
 

 
Tidigare reg.bevis på Nordiska Kullager Ab 



 

 
 

             Reg.bevis för Lorentz och Mauritz Nordström. 

 

Bilen med de båda bröderna Nordström kom ofta att färdas den ca 60 km långa vägen 

mellan Rottne och Horda i Rydaholms socken. Orsaken till detta var att båda 

bröderna friade till ett syskonpar, Matilda”Mattis” f 1901 och Maria”Maja” 

Isaksson f 1898 i Horda. 

Kärleksbrev från Mattis Isaksson till Mauritz daterat 1927 och 1928 finns bevarat.  

Den 23 september gifte sig Lorentz med Maja och den 25 september 1932 gifte sig 

Mauritz Nordström med sin Matilda ”Mattis”. 

Lorentz flyttade till Horda i samband med vigseln. Han arbetade där de första åren 

som kopparslagare men övergick ca 1936 till att på heltid hjälpa hustrun, som nu var 

föreståndare för vårdhemmet Majgården. De kom senare att driva flera privata 

vårdhem. Mauritz tog sin Mattis och bilen, Thulin A24, med sig till Rottne. När han 

sålde bilen vet jag inte. 

I Rottne verkade han till mitten av 1950-talet varefter han och Mattis flyttade till 

Horda, då de inte hade några släktingar i Rottne eller andra kopplingar.  Mattis hade 

sin syster Maja fortfarande i livet, men hon var nu änka efter Lorentz, vilken dog 

1955. Mauritz avled i Horda 1966   De båda systrarna var åter ensamma i sin hemby. 

Ingen av familjerna Nordström fick några barn. Maja avled 1985 och Mattis 1986 
 

Bilen lever än idag 
Hur länge Mauritz Nordström nyttjade bilen vet jag inte. På 1960-talets slut fann 

Kent Rylander i Kinna denna, eller rättare sagt delar av den, hos Alf Isaksson i 

Blankatorp, Drev socken. Alf hade många ”bilvrak” som han byggde om, bl.a. till 

Epa-traktorer. Rylander fick bl.a. hjälp av bilmontören m.m. Osvald Lorents i Rottne 

med att plocka ihop div. delar till bilen. 



Sedan har bilen haft olika ägare och nu finns den hos Joakim Birgander i Jonstorp för 

iordningsställande.  

 

 
 

Bilen under rekonstruering i Jonstorp (Lägg märke till reg-skylten i fönstret). 

 
Källor: 

Kyrkböcker 

Per Bunnstads hemsida 

Allan Isaksson Blankatorp Drev. 

Kent Rylander Örby Kinna 

Joakim Birgander Jonstorp 

 

Sammanställt mars 2018  

CO Granath Lindesberg,  (född i Rottne) 

Tel 076-8418834   

co.granath@telia.com 
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