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Ndsta Lorin-trdf f pa sjdn 
Lordagen den 1 juni dr det dags for en ny sldkt-
trdff. Denna gang med en bdttur pd sjon Sommen 
pd grdnsen mellan Ostergdtland och Smdland. Mer 
information fmns pd sidan 2 om trdff en och nedan 
om bdten och sjon. Vdlkomna! 

S/S Boxholm II or ett av Sveriges sista ved-
eldade angfartyg i drift. 
Hon ar byggd vid LJunggrens Verkstad AB i 
Kristianstad dr 1904 och hopmonterad vid 
sjon Sommens strand. Premidrturen gick av 
stapeln i juli 1904. Hon byggdes ursprungli-
gen som pram- och timmerdragare for 
Boxholms AB.s rdkning. Akterskeppet bygg
des om 1922 och for sags med sittplatser 
Sedan 1966 gar hon endast som passagerar-
fartyg. 

Data: 
Ldngd 6.a. 20,6 m. Bredd 4,75 m. Depl. 45 
ton. Djup 2,00 m. Maskin 85 hkr kompound-
maskin, panna av skotsk typ, angtryck 7,5 kg, 
propellervarv 160-180. Max fart 9-10 knop. 
Max 100 passagerare. Besdttning 3 man. 
Stdlskrov. Sdvdl maskin som panna i original-

skick. Aktre ddck dr taktdckt och vid ddligt 
voder kan fonsterforsedda sidostycken fdllas 
ned kring heia den takforsedda delen. Toalett 
fmns bakom styrhytten. Filtar finns ombord. 

Sommen dr en insjd beldgen pd grdnsen 
mellan Ostergotland och Smdland. Storre delen 
av sjon ligger i Ostergdtland. Arean dr 132 
km', vilket gor Sommen till Sveriges sjuttonde 
storsta sjd. Storsta officiella djup dr 53 m, men 
inofficiella mdtningar har visat over 60 meters 
djup. Medeldjupet i sjon dr 17 m. Sjons yta dr 
beldgen 147 meter over havet, vilket innehdr 
att den dr hogt beldgen for att ligga i sodra 
Sverige. Sommen avvattnas genom Svartdn vid 
Laxberg, ddr vattenreglering sker, till sjon 
Roxen. Vid Sommens utlopp dr medelvattenfdr-
ingen I I mVs. Sommens storsta tillflode dr 
Svartdn. 



Valkommen till slakttraff och arsmote 
• Lordagen den 1 j u n i ar det dags for 
nasta Lor in-trai f - n u p4 sjon Sommen. 

Vi samlas vid hamnen i Tranas klockan 
11.30 och far det sedvanliga bakluckekaf-
fet. Det gar b ra a t t parkera v id vard-
centralen, som ligger pa andra sidan ga-
tan v id hamnen. 

Efter ombordstigning avgar Boxholm JJ 
klockan 12.00 och tar oss u t pa en tva 
t immars fard pa sjon Sommen. 

Efter aterkomst forflyttar vi oss t i l l Eke-
bergs Vardshus i Boxho lm for a t t ata 
lunch och sedan aven hal la arsmote. 

Priset for traffen b l i r 150 kronor per 
person och da ingar formiddagskaife, bat-
resa och lunch. 

Se bifogat kartblad for att 
hftta raft bade i Tranas och 

Boxholm! 

Anmalan om deltagande sker t i l l 
Hans Lorin, telefon 0590-103 02 eller 
via e-post t i l l hans.lorinra),telia.com 
senast sondagen den 26 maj. 
Fore den 13 maj dock endast via e-
post. 

H^Llkomna onskar st3rrelsen! 

Fdljande handlingar bifogas: 

• Kallelse t i l l arsmote och slakttraff med 
bifogat inbetalningskort f5r medlemsav-
giften for ar 2013. 

• Karta for att h i t ta ra t t . 

• Dagordning vid arsmote. 

• Verksamhetsberattelse for 2012. 

• Kassarapport for 2012. 

OWe lorin 90 or 
• En av slaktforeningens t i l lskyndare 
och grundare Olle Lor in , fyller 90 ar 
den 20 maj. 

Olle har lange forskat om Lorin-slak-
ten och ar en r ik t i g eldsjal nar det gal-
ler att h i t t a fakta om att l ingarna t i l l 
anfadem Per Larsson i Rok. Han ar nog 
den som bidragit med flest uppgifter t i l l 
LORIN-boken, som n u finns i s in femte 
utgava. 

Olle har aven utgivit flera egna skrif-
ter med anknytn ing t i l l slakten. Dess-
u tom ar han flitig slaktforskare aven pa 
andra slakter, b land annat pa s in fars 
sida. 

Med tanke pa den aktningsvarda al-
dern ar han pigg och v i ta l . 

G r a t t i s O U e ! 
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Anna - dnnu en Lorin-kantor 

Anna Lorin vid spelbordet pa orgelldktaren i 
Bjurtjdrns kyrka. 

Delar av Bjurtjdrns kyrkokor under ett framtrd-
dande i kyrkan. Anna Lorin ackompanjerar pd 
piano. 

• Anna Lor in {F68 23 11) fodd 1966, ar 
a n n u en i den langa raden Lorinare, som 
har eller har haft befattningen som kan-
tor. Hon ar barnbams barnbarns barn t i l l 
siste klockaren och kantorn i Harstad Nils 
Lor in och dotter t i l l Hans Lorin. Hon ar 
sedan snart tva ar anstalld som kantor och 
korledare i Storfors forsamling i Karlstads 
stift. Forsamlingen omfattar forutom Stor
fors aven k y r k o r n a i B j u r t j a r n o c h 
Lungsund. 

Anna har tidigare under manga ar ar-
betat pa bank och bara haft musiken som 
fritidssyssla. Hon spelar piano, orgel och 
flqjt och sjunger bade solo och i kor och 
har medverkat i flera bade sma och stora 
orkestrar. 

For n^gra ar sedan IrotLnade hon pa 
bankjobbet och boijade se sig om efter 
annat och upptackte att musikintresset 
tog overhanden. I samma veva blev en 
kantorst janst i Storfors forsamling ledig 
och hon sokte pa v inst och forlust. Det 
lyckades och hon har n u ett arbete som 
hon stortrivs med. 

Arbetet med korerna satter hon framst. 
At t skapa nagot t i l lsammans med andra 
och at t efter malmedvetet ovande fa b juda 
gudstjanstbesokarna pa resultatet ger en 
skon kansla. 



Tillagg och rattelser till boken Slakten LORIN fran Rok i Ostergotland utgava 5 

Det fiamkommer standigt nya uppgifter som paverkar inne-
hallet i slaktsanimanstallningen. Det kan vara Kelt nya upp
gifter men Sven smS rattelser som kan vara av betydelse. 

kursiv slil = ny eller andrad uppgifi 

Meddelande om tillagg och rattelser mottages 
tacksamt under adress 
Hans Lorin, Nylundsgatan 5, 682 33 Filipstad 

E l l 1421 AstridMargaretaCeciliaStiemspets. *23.3.1928. Hushallslarare. Gift5.7.1952 
med Bengt l i r i k Jacob Karle, *14.1.1929. Junkand, hovrattsrad. 

Ell 14 21 1 Lennart Emil Martin Karle, *19.7.1955. Jur.kand, Jorbundsjurist. Gift med 
Asa Rydberg, *8.4. I960. Ldrare. 

Ell 14 21 11 Nils Oskar Martin Karle, *14.10.1986. 
Ell 14 21 12 Kaisa Linnea Margareta Karle, * 19.12.1988. 
Ell 14 21 13 Karl Ludvie Jakob Karle, * 12.9.1992. 
Ell 14 21 2 Richard Jacob Gosla Karle, * 19.7.1955. Controller Gift med Eva Charlotte 

(Lotta) Niklasson, *20.10.1963. Budgethandldggare. 
Ell 14 21 21 Anna Linnea Karle, *8.11.1994. 
Ell 14 21 22 Edit Maria Karle, *63.1996. 
Ell 14 21 3 Astrid Barbro Cecilia Karle. *6.4.1965. Kantor 

F6812 1 Brita Lord, *20.12.1921 i Sodertalje (B), f 18.3.2013. 

Slakten 

LORIN 
f r i n Rok i Ostergotland 

F.n sammnrsralining ay f-prjii och i m i m s]:iktu>rskart-s ri^-j^uliar 

;i\s l,(»rin 

Boken S lakten LORIN fran Rok i 
6s t e r gd t l and , utgava 5, finns fortfa-
rande att kopa. 
Den bestalles fran Hans Lorin, telefon 
0590-103 02 eller via e-post 
hans • lorinfgjtelia. com. 
Boken kostar 80 kronor + porto 36 
kronor. Faktura for betalning t i l l p lus-
giro bifogas leveransen. 

Besok giirna fdreningens hemsida 

WWW. lorinare. se 

bar finns senasfe nytf och aven 
annan infressant information 

Redaktor for detta nummer av LORIN-Nyft ar Hans Lorin - tians. lorin@telia. com 

Slaktforeningen LOKiN-dttlingarfran Rok i Ostergotland 
Ordforande Morgan Lorin, Sjogatan 17, 592 30 Vadstena, tfn 0143-109 05, mobil 070-75 38 690 
Sekreterare Hans Lorin, Nylundsgatan 5, 682 33 Filipstad, tfn 0590-103 02 mobii 070-399 71 07 
Kassor Svante Stenson, Samuelsbergsgatan 11 E, 591 35 Motala, tfn 0141-21 86 72 

FOreningens plusgirokonto 23 48 39-9 
FSreningens organisationsnummer 802417-8736 

Medlemsavgift 100 kronor/^r 
Hemsida: www.lorinare.s« 
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Hur hittar 
TRAN>?S? 
Fran vag 32 
norrifron 

jag' 

Fran vag 32 
sodcrifran anas 

Lager 

Hur hittar jag i 


