Byavandring 2022-08-21, bland torpruinerna i Bengtsboda. Några bilder.
Torp Nr 1. Bengt Håkanssons torp. Kalle Karlssons skog.

Första torpet som märktes ut på vandringen.

Adolf Karlsson, Kalles farfar, inköpte en stubbbrytare/stenkran 1920 och stendrog torpet.
I samband md detta reste han detta daterade ”monument” som nu hunnit fylla mer än 100 år.

Torp Nr 11 Önnert Johanssons gård och Nr 12 Skytta Pelles torp. Jan Toressons skog.

Ulla och Ingolf märker ut ruinen efter Önnert medan Per-Ove är redo med Skytta-Pelles stolpe.

Torp Nr 2 Karl Emils torp, Nr 3 Sommar Katrins torp och Nr 5 Hilde Kalles torp. Jan Toressons skog.

Märkning av Nr 3 Sommar Katrins torp.

Nr 2 Karl Emils torp. Föredömligt utmärkt med en informativ anslagstavla med bilder och text om dess historia..

Jan Toresson föreläser om historien, sin detaljerade forskning samt de restaureringsarbeten som utförts
på de 5 torpruiner som finns på hans fastigheter.

Hilde Kalles torp. Här brann det 1915.

Torp Nr 4 Slanta Kallens torp och två namnlösa ruiner. Tore Bengtssons skog.

”De Aderton”. Gruppbild på ”Byavandrarna” vid Nr 4. Slanta Kallens torp. Slanta Kallen var morfar till Karl Emils hustru Andriette.

Omärkt och namnlös ruin efter en backstuga. Vid förra sekelskiftet lär en nitisk skattefogde, på besök för att driva in en obetald
fastighetsskatt, ha avskrivit en skatteskuld för första gången i sin karriär då han här fann den gamle och utfattige mannen
liggandes på en granrisbädd med kallbrand i benet.

Omärkt och namnlös torpruin. Kan ha förväxlats med Nr 4 Slanta Kallens torp. Oklart. Här lär ha bedrivits lanthandel i slutet av
1800-talet. Tidigare skulle all handel ske i städerna. Från 1846 blev det tillåtet att bedriva lanthandel om avståndet till en stad
var mer än 30 km. År 1864 blev det fritt fram att bedriva lanthandel även på platser med mindre avstånd till städer. Gissningsvis
hade denna ”Aynahoddans Lanthandel” ett ganska begränsat sortiment. Kanske bara salt, snus, islandssill, taggtråd och spik?
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