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Dags for cn ny slakttrdff 
• Arets slakttraif och foreningens arsmote 
halls lordagen den 30 maj i narheten av 
Linkoping. 

Vi samlas vid Hantverksgarden v id 
Lindabro i Ledberg klockan 11 och far da 
bakluckekaffe forstarkt med en smorgas. 

Hantverksgarden ar en upplevelsebutik, 
en unik gardsbutik med lantlig inredning 
for hem och tradgard. Man saljer konst-
hantverk med linne och betong som spe-
cialitet och inredningsdetaljer i emalj 
samt tradgardsartiklar i korg och zink. 
Butiken ar inrymd i en gammal ladugard 
och man har aven far och hons pa gar
den. 

Nar vi ar fardiga med delta besok fort-
satter v i nagra kilometer t i l l Bostallets 
Vedugnsbageri i Maspelosa dar vi ska 
halla arsmote och ata lunch. Bostallet 
drivs av Karin och Ulf Lorin, alltsa med-
lemmar av slakten, och bakar ett under-
bart gott matbrod. Till brodet kommer att 
serveras en god soppa tillagad pa egen-
odlade gronsaker, kanske sparris. Vi far 
aven kaffe och en god kaka, aven den 
egenproducerad. 

Vi ser fram emot annu en lyckad slakt-
traff da v i kan traffas och umgas under 
trivsamma former. 
Valkomna! 

Hdr sko vi tillbringa slaktmdtesdagen! 5e separat vdgvisningi 
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Nils Lorins dnka funnen dod! 
• I boken "Slakten LORIN fran Rok i 
Ostergotland" finns inget datum angivet 
for nar klockaren Nils Lorins hustru Anna 
Christina (Stina) Carlqvist avlider. Det star 
bara "levde annu 1865". Orsaken t i l l detta 
ar att det tidigare inte gatt att finna na-
gon uppgift om detta. 

Nar jag n u antligen bestamt mig for att 
abonnera pa slaktforskningsdatabasen 
ArkivDigital satte jag som mal att forsoka 
rata u t en del fragetecken i slaktsam-
manstallningen. Detta var bland de for-
sta jag gav mig pa. 

Efter Nils Lorins dod 1847 bodde Stina 
kvar i Harstad med yngste sonen Jonas 
Adolf. Han flyttar dock snart t i l l Vallsbergs 
Storgard och blir da skriven i Vaderstads 
forsamling, dar han 1853 gifter sig med 
sin forsta h u s t r u Johanna Char lot ta 
Carlsdotter. Efter nagon t id fods sonen 
Carl Axel och familjen flyttar til lbaka t i l l 
Lilla Bosgard i Harstad. Efter knappt tre 
ar avlider dock Johanna Charlotta och 
lamnar Jonas Adolf ensam med sonen Carl 

Axel. Ett ar senare flyttar Jonas Adolf med 
sonen t i l l Vastervala i Vastmanland dar 
han har en tjanst som inspektor. 

1861 aterkommer far och son t i l l Har
stad och bosatter sig i skolhuset, dar mo
dern fortfarande bor. Nar Jonas Adolf 
1864 ater flyttar fran Harstad, denna gang 
t i l l Norberg, kan man formoda att aven 
Stina flyttar fran skolhuset i Harstad. 
Darom berattar kyrkbockema inget. Da-
remot har jag hittat i Vaderstads dodbok 
att Anna Christina Carlqvist Lorin avlider 
i Vaderstad den 25 november 1868 skri
ven pa "Kyrkans jord, Sockenbyggnaden". 
Eftersom den definit iva sammanslag-
ningen av Harstads och Vaderstads for-
samlingar inte skedde forran ar 1892 
maste Stina rent fysiskt ha fl3^tat fran 
skolhuset i Harstad t i l l sockenbyggnaden 
i Vaderstad. Var dessa tva byggnader lag 
vet jag inte, men det vet kanske andra. 

Hans Lorin 
Sonsons sonson t i l l Nils och Stina Lorin 

Foreningens aldsta 
medlem dod 
Den 2 a p r i l 2015 avled 
Maj ken Lorin i en alder av 
nara 96 ar. Hon var fodd den 
23 maj 1919 i Heda och gifte 
sig med Sven Lorin i Vaster-
losa 1942. De senaste aren 
bodde hon i Ljungsbro.U 

Majken Lorin besokte var slakt
trdff i Skdnninge 28 augusti 2010. 
Hdr tillsammans med sondottem 
Karin Lorin, svdrdottern Ingrid 
Lorin och dottern Birgitta Schwinn. 
Foto Hans Lorin 
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Mera fakta om vSdaskyttcn i Turingc 
• I sin bok "Glimtar ur Lorinska levnads-
oden" berattar Olle Lorin om "Vadaskotten 
i Turinge 1882". Den som beskylldes for 
dessa vadaskott var Carl Axel Lorin, son-
son t i l l klockaren Nils Lorin i Harstad. Da 
det n u framkommit lite nya fakta om hans 
levnadsode kan det passa att beratta mer 
om Carl Axel. 

Carl Axel foddes den 1 j u l i 1853 som 
enda barnet t i l l Johan Adolf Lorin och 
hans forsta hustru. Johan Adolf var son 
t i l l Harstadklockaren Nils Lorin och hans 
hustru Anna Christina Carlqvist och gifte 
sig 24 apr i l 1853 i Vastra Harg med 
Johanna Charlotta Carlsdotter. Hon var 
fodd 15 oktober 1829 i Ljung och dotter 
t i l l rattaren Carl Persson och Maja Lena 
Perdotter. 

En kort t id efter Carl Axels fodelse i 
Vaderstad flyttar familjen t i l l Lilla Bosgard 
i Harstad. Tyvarr blir lyckan inte sa lang-
varig for redan den 15 maj 1856 avlider 
Johanna Charlotta och lamnar Johan 
Adolf ensam med barnet. 

Ett knappt ar senare flyttar far och son, 
som n u ar snart fyra ar gammal, t i l l Vaster
vala i Vastmanland och bosatter sig pa 
Skrivaregarden. Dar stannar de t i l l hos-
ten 1861 da de flyttar til lbaka t i l l Harstad 
och bor tillsammans med Johan Adolfs 
mor Anna Christina i skolhuset. 

Pa nyaret 1866 flyttar far och son ater 
t i l l Vastmanland, denna gang t i l l Svana 
bruk, dar Johan Adolf fatt t janst som 
bruksbokhallare. Dar traffar han Emma 
Charlotta Sundelius och de gifter sig den 
4 maj 1867. 10 oktober 1868 utokas fa
miljen med sonen John Hjalmar, men da 
har de redan flyttat t i l l Stockholm. Johan 
Adolf och familjen bosatter sig 1875 i 
Krokek dar han arrenderar fastigheten 
Hultet. 

Carl Axel har nu hunni t bl i vnxen och 
flyttar i november 1880, 27 ar gammal, 
t i l l Vidbynas gard i Turinge dar han far 
tjanst som skogvaktare hos Reinhold Gus-
taf Elgenstjema. Det ar har som de omta-

lade vadaskotten sker en novemberdag 
1882. 

5 maj 1889 gifter sig Carl Axel med 
Carolina Wilhelmina, som ar dotter t i l l 
k3a'kvarden Carl Andersson och hans hus
t r u Anna Greta Ersdotter, bosatta pa 
Svinkelns gard i Turinge utanfor Soder-
talje. 

Forsta barnet, Gustaf Hugo, fods i Tur
inge den 3 april 1890. Sedan foljer dott-
rarna Elsa Katarina 1892, Berta Maria 
1896 och Ebba Kristina 1898, men da har 
man redan 1891 flyttat t i l l Tegelviken i 
Taxinge, dar Carl Axel har tjanst som 
skogvaktare. 

I november 1898 flyttar familjen t i l l 
Ytterenhoma dar Carl Axel ar arrendator 
pa Alsjotorp, ti l lhorigt Gripsholms kungs-
ladugard, men tyvarr bl ir den tjansten 
mycket kort for den 16 februari 1899 av
lider Carl Axel, endast knappt 47 ar gam
mal, pa Serafimerlasarettet i Stockholm. 
Dodsorsaken anges som endocarditis 
acuta, vilket torde betyda akut inflamma
tion i hjartats innerhinna. 

Hans Lorin 

"Gl imtar ur Lor inska levnadsoden" 
57 sidor och ett stort antal illustrationer. 
PrislOO kr + 40 kr ipor to. 
P =^ 

gCimtar 
ur Lorinska 
levnadsoden 

^ ^ 
Bestalles hos Oile Lorin, 
tel 016-35 76 19 
olie.lorin1923@gmail.com 
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Tillagg och rattelsertili boken Slakten LORIN fran Rdki Ostergdtland uigava 5 

Det framkommer standigt nya uppgifler som paverkar inne-
hallet i slaktsammanstallningen. Det kan vara helt nya upp
gifler men aven sma rattelser som kan vara av betydelse. 
kursiv stil = fry eller dndrad uppgift 

Meddelande om tillagg och rSttelser mottages 
tacksamt under adress 
Hans Lorin, Nylundsgatan 5,682 33 Fiiipstad 

F48124 SvenFolkeTeodor Lorin, *5J2J915iVasterl6saSMergard,Vasterlosa(E),t6TT996i 
Vasterlosa 
Gift23.5J942medMajkenEmilieKronhe4 *23.5.1919iHeda(EX f2^.2(?;5/ 
Kloster (E). 

F6 NilsLorin, *24.10.1776iVaUsberg,Harstad(EXtl6.4.1847iHarsted(E). 
Gift23.10.1801 med Anna Christina (Stina) Carlqvist, *22.L1787iRinna(E), 
f25.}L1868 i Vaderstad (E). 

F66 14 12 1 Annikfl Maria CaHiarinaLorin, *27.3.1968 i Orebro (T). 
Sambo 1989, foriovad 1994, gift 2.6.2012 med Mats 0\oiLorin, fodd Gustafson 

F66 21 22 2 Niclas Bjom Lorin, *2.6.1968 ;/ 
T/Vf/gare sambo med Aimika Falk 
Deras barn: 

F66212221 Oskar 
F66 2122 22 Hanna 

Numera sambo medMichaela Louise Wellborg, *19.7.198L 
Deras barn: 

F66 21 22 23 Mia Viktoria Wellborg, *16.3.2012 

F68 - ^ ^ - ^ ^ - ^ J o h a n (Jonas) Adolf Lorin, *23.6.1823 i Harstad (E), p.6.1S97 i Linkopings difg (EJ. 
Gift l.ggn 24.4.1853 i Vastra Harg (E) med Johanna Charlotta Carlsdotter, 
*15.10.1829 i Ljung (E), f15.5.1856 i Harstad (E). Bosatta pa Lilla Bosgard i 
Harstad. 
Gift 2.ggn¥. 5.7557 med Emma Charlotta Sundelius, *16.7.1835 iNashulta(D), t4.5.1916 
/ Kungsholms fg, Stockholm, begravd pa Norra kyrkogdrden i Linkoping. 
Johan Adolf har tjanst som bruksbokhallare och inspektor, forst i Vastervala, 
senare pa Svana bruk i Haraker i Vastmanland. 1875-1885 ar han arrendator i 
Krokek De sista aren ar han bosatt i Linkoping. 

F68 1 Car l Axel Lorin, *7.7.1853 i Vaderstad (E), ^1^99-02-16 pa Serafimerlasarettet i 
Stockholm, skriven i Ytterenhoma (D). 
Senare lantbrukarc pa Svinkelns gard, Turinge. 

Redaktor for detta nummerav LORIN-Nytt ar Hans Lorin-hans.lorin@telia.com 

Slaktfireningen LORIN-dttlingar fran Rdk i Ostergdtland 
Ordfdrande Morgan Lorin, Sjogatan 17, 592 30 Vadstena, tfn 0143-109 05, mobi! 070-75 38 690 

Hans Lorin, Nylundsgatan 5, 682 33 Fiiipstad, tfn 0590-103 02 mobil 070-399 71 07 
Svante Stenson, Samuelsbergsgatan 11 E. 591 35 IVIotala, tfn 0141-21 86 72 
Christef Gustavsson, Westmansgatan 102, 582 16 Linkoping 
Ingemar Lorin, Kornettvagen 21. 590 47 Vikingstad 
Irene Karlsson, Pryssarglrden, Haddestad, 590 21 Vaderstad • 
Lennart Lorin, Kummelgatan 160, 253 60 Ramlosa 

Sekreterare 
Kassor 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleanf 

Foreningens plusgirokonto 23 48 39-9 
Foreningens organisationsnummer 802417-8736 

Medlemsavgift 100 kronor/ir 
Hemsida: wwwJorinare.se 
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