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Lorinare pa slakttraff i Boxholm 

Deltagarna samlade framfor den imponerande kvambyggnaden frdn 1700-talet. 
Foto (samtliga) Morgan Lorin 

Boxholm blev samlingspunkten den 15 maj da 
21 medlemmar i den Lorinska slakt-foreningen 
hade mott upp utanfor den imponerande 
kvambyggnaden fran 1700-talet dar fortfar-
ande hela maskineriet ar bevarat. Har belyses 
inte bara kvarnverksamheten utan ocksa de 
manga olika rorelser som bedrivits dar, bl a 
stalindustri, skogsbruk och lantbruk. Inte minst 
osttillverkningen har pa senare ar gjort orten 
kand. Ett valtaligt bevis for detta ar den stora 
cistern som i form av en ost dominerar infarten 
till samhallet. 

Med en valinitierad stab av guider fick 
besokama ta del av allt som framstallts pa 
bruket. Darefter kunde v i studera de manga 
valordnade montrama med forcmal och 
beskrivningar av framstallningsprocesserna for 
de manga produkterna. 

Som vanligt hade deltagarna inledningsvis 
fagnats med "bakluckekaffe", vilket bestods av 
Irene och Lennart Karlsson. Efter visningen 
styrdes farden genom den sommarfagra vagen 
till Vaderstad dar foreningen bekostade gaster-
na en uppskattad lunch pa Vaderstadskrogen. 

Darefter vidtogs forhandlingar under ledning 
av det nya presidiet, Gota Johansson som ord

forande och Irene Karlsson som sekreterare. 
Som vanligt visade sig allt vara i sin ordning, 
varfor styrelsen beviljades ansvarsfrihet. (Se i 
ovrigt bifogade protokoll). 

Bland ovriga arenden kan namnas att Irene 
Karlsson redogjorde for samtal hon haft med 
kyrkoledningen i Vaderstad om att kurma 
komplettera inskriptionen pa gravstenen over 
Gustaf Lorin med fodelseartal och tidpunkt for 
nar han avled. 

Han ar den ende av Lorinattlingama fran 
Harstad och Vaderstad, som har fatt en grav-
sten, dock mycket sparsmakad, rest over sig. 

Irene berattade ocksa att hon haller pa med 
att forsoka fa fram gravkartor som visar var 
ovriga Lorinattlingar ar begravda pa kyrko-
garden i Vaderstad. 

Till sist beslots, pa forslag av Anders Anders-
son, att nasta Lorintraff ska hallas i Skanninge 
den 16 maj 2020. I deima lilla men anrika stad 
har pa senare ar foretagits ett stort antal arkeo-
logiska undersokningar, som ytterligare har 
framhavt stadens stora betydelse under 
medeltid. 

Olle Lorin 



ETT BILOKOLLASE med foton av Morgan Lorin 

Nasi yngst och didst pd trdffen var Maria Thuden Sekreteraren Irene Karlsson och ordforanden Gota 
och hennes 99-driga mor, Anna-Lisa Thuden Johansson debuterade i presidiet 

Har ses ndgra av deltagarna som tydligen intresserat 
tar del av fdrhandlingarna 

2 



Protokoll fort vid foreningens arsmote 2019 
lordagen den 15 juni 2019 pa Centralkrog i Vaderstad. 

Narvarande 21 medlemmar 

§ 1 Ordforanden Gota Johansson halsade valkommen t i l l foreningens adertonde 
allmanna mote. Arsmotet foregicks av ett besok pa Boxholms Bruksmuseum. 
Darefter forklarade ordforanden arsmotet oppnat. 

§ 2 Till ordforande respektive sekreterare for arsmotet valdes Gota Johansson och Irene 
Karlsson. 

§ 3 Att justera dagens protokoU valdes Eva-Lotte Lantz, Vaderstad och Lotta Sjogren 
Asberg, Boxholm. 

§ 4 Arsmotet befanns vara behorigen utlyst genom separat kaUelse, vilken tUlsants 
samtUga medlemmar per post. 

§ 5 Styrelsens verksamhetsberattelse, som hade bifogats kallelsen, presenterades av 
sekreteraren Irene Karlsson. Kassarapporten for verksamhetsaret, aven den 
bifogad kallelsen, kommenterades av kassoren Svante Stenson. Bada berattelserna 
godkandes av arsmotet. 

§ 6 Revisorernas berattelse over sin granskning av styrelsens ekonomiska forvaltning 
upplastes av Anders Andersson da ordinarie revisor Margareta Lorin hade 
forhinder att narvara. 

§ 7 Arsmotet beslutade i enlighet med revisorernas forslag om ansvarsfrihet for 
styrelsen for dess forvaltning for den tid revisionen omfattade. 

§ 8 Arsavgiften for verksamhetsaret 2019 faststalldes till oforandrat 100 kronor per 
familj. 

§ 9 Forrattades val av ordf5rande, sekreterare och kassor. 
Val av ordforande och sekreterare gjordes foregaende arsmote och galler t.o.m. 
2019. 
Valberedningen som foretraddes av Lennart Karlsson hade som forslag till kassor 
omval av Svante Stenson for aren 2019-2020. Arsmotet valde Svante Stenson som 
kassor. 

§ 10 Forrattades val av ledamoter och suppleanter i styrelsen. 
Pa forslag fran valberedningen omvaldes Ingemar Lorin for 2019-2020. Christer 
Gustavsson kvarstar som ledamot under 2019. 
Till suppleanter omvaldes Lennart Lorin och Goran Westerberg for ar 2019. 

§11 Forrattades val av revisorer och revisorssuppleant. 
Margareta Lorin och Viviann Frisk har avbojt att sta kvar som revisorer. Nyval som 
revisorer valdes Anders Andersson Vaderstad samt Maria Thuden Motala for 
verksamhetsaret 2019. Stefan Lorin omvaldes tiU revisorssuppleant for samma tid. 

§ 12 Till ledamoter av valberedningen fram till nastkommande arsmote omvaldes 
Sverker Stenson, sammankallande, och Lennart Karlsson. 

§ 13 Inga ovriga arenden hade inkommit tiU styrelsen. 



§ 14 Ovriga fragor: 
• Morgan Lorin atog sig att arbeta med hemsidan. 
• Narvarande medlemmar var positiva tiU att nastkommande kallelse och 
arsmoteshandlingar skickas ut via mail t i l l de som har en mailadress. Ovriga 
medlemmar far sin kaUelse via brev. 
• Beslutades att nastkommande arsmote skall vara Ibrdagen den 16 maj 2020 
i Skanninge. Forslag pa aktiviteter var besok i Varfrukyrkan, stadsvandring, 
utgravningar och att arsmotet samt lunch intas pa stadshoteUet i Skanninge. 
• Hans Lorin arbetar vidare med Lorin-Nytt, vilket v i aUa ar tacksamma for. 
Tidskriften ar vardefuU for foreningens medlemmar. 
• Svante Stenson informerade om GDPR. Vad det anvandes t i l l och hur man 
hanterar personuppgifter. 
• Anders Andersson informerade om en tidskrift av Jan Cederlimd om 
Spannmalshandlaren Algot TH Lorin. 
• Olle Lorin namnde om Gustav Lorins gravsten pa Vaderstad kyrkogard som 
saknar datering. Irene tar upp fragan i forsamlingsradet om det firms mojlighet t i l l 
datering pa stenen. 
• Morgan Lorin tackade foreningen for maltiden och ett trevligt arrangemang. 
• Gota Johansson avslutade motet med att tacka for visat intresse. 

Vid protokoUet 

Irene Karlsson 

Justeras 

Eva-Lotte Lantz Lotta Sjogren Asberg 

Skrift om Algot Th Lorin 

Vid slaktforeningens arsmote faste Anders 
Andersson, Vaderstad, uppmarksamheten pa 
en skrift som nyligen sammanstallts om den 
legendariske spannmalshandlaren i Vasterlosa, 
Algoth Th Lorin (F48 12). Den har forfattats av 
Jan Cederlund och har getts ut av Vasterlosa 
hembygdsforening. 

Algot vaxte upp i Heda dar han arbetade som 
maskinskotare. Aren 1900-1901 utbildade han 
sig vid Nordiska lantbruksskolan i Jonkoping 
och 1909 flyttade han med hustrun Eda t i l l 
Vasterlosa dar han arrenderade Vasterlosa 

Sorgard, som han sedermera kopte. 1915 
startade Algot spannmalshandel i ett magastn 
intil l jarnvagsstationen. 1920 byggde han en 
kvarn med tre stenar liksom ett sagverk och ett 
stall. Han utvidgade senare anlaggningen med 
tva silor, modern torkanlaggning jamte 
rensnings- och sortertngsutrustning. 

Den som vi l l lasa mer om Algot kan f orvarva 
den liUa skriften hos Vasterlosa 
hembygdsforening. 

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

Slaktfdreningen hORlN-dttlingar frdn Rok i Ostergdtland 
Ordforande Gota Johansson, Hageby Haga 1, 590 16 Boxholm 

Irene Karlsson, Haddestad Pryssagard 1, 590 22 Vaderstad, tfn 070-877 02 88 
Svante Stenson, Samuelsbergsgatan 11 E, 591 35 Motala, tfn 0141-21 86 72 
Christer Gustavsson, Westmansgatan 102, 582 16 Linkoping 
Ingemar Lorin, Kornettvagen 21, 590 47 Vikingstad 
Lennart Lorin, Kummelgatan 160, 253 60 Ramiosa 
Goran Westerberg, Slottsgatan 15 C, 592 30 Vadstena 

Sekreterare 
Kassor 
Ledamot 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

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

IVIedlemsavgift 100 kronor/ar 
Hemsida: www.lorinare.se 
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