
Många Lorin-ättlingar från Älvestad 
Inför vår släktträff i Älvestad den 26 maj finns det anledning erinra om att i denna socken 
bodde under nära ett halvsekel Nils Gustaf Lorin (F66) och hans maka Anna Elisabeth Norr. 
Nils Gustaf var född i Harstad den 6 februari 1816 och hans maka föddes den 28 augusti 1823 
i just Älvestad. Inte mindre än omkring 300 Lorinare kan räkna sina anor från dessa båda. 
Ingen annan gren från klockarna i Rök torde vara så talrik. Det är alltså välmotiverat att 
nämna något om dessa båda, som efter ett hårt och slitsamt liv fick sluta sina dagar på 
fattigstugan i Älvestad, han den 22 december 1900 och hon i tät följd den19 januari 1901. 

Enligt husförhörslängderna var Nils Gustaf ofärdig i högra handen. Någon klockartjänst var 
alltså inget att tänka på för honom. Trots detta handikapp fick han ett flertal anställningar som 
dräng på olika gårdar i västra Östergötland. 1836 noteras han som anställd på Karleby Sörgård 
i Harstad. Året därpå finner vi honom på en gård i Svanshals, och 1839 flyttar han till Järstad 
och något senare till Normlösa. 1842 noteras att han är bosatt i Älvestad. Efter två år har dock 
flyttlasset gått till Vreta Kloster, där han stannar ett år för att sedan för gott återvända till 
Älvestad. I husförhörslängden för denna socken 1862-66 tituleras han ”f d husar” men också 
att han är ”utfattig och ofärdig”.  Enligt noteringar i husförhörslängden 1867-1871 bor 
familjen då på ägorna till Börringe säteri i en stuga i Östra Sand. Här kallas han fortfarande 
för ”vik. Husaren”.  Hemma bor då döttrarna Johanna Albertina, född 24 april 1854, Hulda 
Charlotta, född 17 juni 1857, samt Klara, född 29 november 1865. 

Totalt föddes inte mindre än sju barn i det fattiga hemmet. Äldst var Johan Adolf, född 4 
december 1842 i Älvestad. Han liksom yngre brodern Carl Wilhelm, född 17 september 1844 
i Vreta Kloster, fick efterhand anställning på Motala Verkstad. Tredje barnet var Johanna 
Albertina, född 23 april 1854 i Älvestad. Hon var ogift men fick en son, Carl Hjalmar, som 
dock dog i 14-årsåldern. Fjärde barnet var också en flicka, Hulda Charlotta, född 17 juni 
1857. Hon gifte sig med Adolf Fredrik Lindén, född i Älvestad den 6 oktober 1841.   

Barn nummer fem, Per Adolf, föddes den 21 december 1859 men levde bara till den 24 
januari 1863. Ännu kortare tid levde sjätte barnet, Anna Sofia, som föddes den 29 november 
1863 och som dog redan den 15 mars 1864. 

Så mycket längre levnad förunnades dock det sjunde och sista barnet, Klara, som föddes den 
29 november 1865 i Börringe, Älvestad, och levde ända till 8 januari 1958. Hon gifte sig med 
Jonas Welam, född den 29 september 1868 i Fornåsa.  

Det är inte så många detaljerade upplysningar vi kan få om detta olyckligt lottade par, som vi 
vid vår släktträff bör ägna en tanke då vi besöker den för några år sedan nedbrunna men nu 
återuppbyggda kyrkan. Där någonstans på kyrkogården, utan någon rest gravvård, vilar nu 
Nils Gustaf och hans hustru Anna Elisabeth samt en del av deras barn. 

Kanske vi borde som en hälsning från alla efterlevande lägga ned en blomma någonstans i 
kyrkan eller där intill? 

Olle Lorin 

 

I mitten 90-åriga Klara Welam, f Lorin, dotter till Nils Gustaf Lorin och Anna Elisabeth Norr, 
Älvestad. Hon flankeras av syskonen Signe Nilsson och Julia Eriksson, barnbarn till Nils 
Gustaf. Bilden är tagen 1955 av Olle Lorin. 


