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Gemlabladet delas ut av PostNord till alla 765 hushåll plus 46 företag i Gemla. Eftersom
Gemlabladet klassas som samhällsreklam ska även de som tackat nej till reklam få ett exemplar i sin brevlåda. Det finns också en möjlighet att hämta ett ex. på Macken. Skulle Du
ofta bli utan är jag tacksam att få veta detta. ola.aronsson@outlook.com el 070 2032 246
Tor 7 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Stekt lax, citrongräddsås, kokt potatis. Kaffe och kaka.
Tor14 Torsdags lunch på Gemla Pizzeria. Kålpudding, potatis, sallad och lingonsylt. Kaffe och kaka.
Tor 21 Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Pannbiff, kokt
potatis, gräddsås och inlagd gurka. Kaffe och kaka.
Ons 27 Kl 18:30 Årsmöte med Gransholms IF. Mötet sker
digitalt, för anmälan maila: gransholmsif@gmail.com

Tor 28Torsdagslunch på Gemla Pizzeria. Korv Stroganoff,
ris, sallad, Kaffe och kaka.

Gemla Pizzeria har hemkörning månad till
fredag 11-14. Vi finns även på facebook:
”Gemla Restaurang”
Gemla Station har stängt under
Januari.
Välkomna tillbaka i februari!

TACK Gemlabor!
Försäljningen av GemlaHjälper-ljus har hittills inbringat 3.500:- som går
oavkortat till Operation Smile.
Det finns fortfarande möjlighet att köpa ljus. 50:-/st.
till Operation Smile. Kontakta Eva, Röslyckevägen 9,
tel. 072-5367497

Stöd vår klassresa
Skänk Din pant!
Lördagen den
9 januari
Kör vi runt i Gemla med omnejd. Om Ni vill
skänka Er pant, se till att panten står vid Er
tomtgräns kl 10:00. Stort tack på förhand.
Vid frågor ring 0708 144 423.

Klass 6 Gemla Skola.

Varje år utkommer Gemlabladet med 12 nummer, ett inför varje ny månad! Du vet väl att Du också kan bidra med material
och information till Gemlabladet! Skicka gärna bidrag till e-post gemlabladet@gemla.se. Manusstopp 15:de i varje månad.
Annonsera? Kontakta Ola Aronsson telefon 0470 67397 mobil 070 2032 246 eller ola.aronsson@outlook.com
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Nils Holgersson och Sjumanslid i Öja
Selma Lagerlöfs berättelser om Nils
Holgersson känner vi alla. Med
glädje lät vi den lille gossen flyga
runt i barnkammaren när våra barn
var små och vi läste godnattsagor
varje kväll.
Men vem var han den där Nils Holgersson? Har han någonsin funnits i
verklighet? Jo, det har han, för det
har jag läst i tidningen. Och han har
varit i Öja – ja i Sjumanslid i alla fall.
De två soldattorpen där ruvar på
mer än en intressant skröna väl värd
att bevara för framtiden.

Torpen låg från början tätt tillsammans alldeles invid vägen i Öja by.
Det var nog många bönder som
tyckte att så bra läge och goda åkrar
borde inte en soldat få ha. Så vid
laga skiftet på 1870-80-talen såg
man till att de tillskiftades en driftigare bonde och soldaterna blev
ålagda att flytta längre bort på utmarkerna - till Sjumanslid bland alla
backstugorna där. De tilldelade markerna framgår tydligt av skifteskartorna men varifrån materialet till
husen kom är en helt annan fråga.

Illustration av John Bauer (Wikipedia)

Någon gång på 1930-talet dyker så
Nils Holgerson upp. Om han kom på
gås eller med häst och vagn framgår
inte. Han kom i alla fall från Urshult
för därifrån kom hans fru. Och där
hade han bosatt sig när han och fru
kom hem från Amerika. Han var
snickare och bygg-mäst-are och
skulle hjälpa till med ett jobb på
torp nr 90 på Sjumanslid.

Han flyttade ofta och bodde senare i
Vislanda, Söraby, Adelöv, Munktorp
(i Västmanland) och Köping där han
byggde hyreshus i Köping och Nora
tillsammans med ett 25.tal anställda.

1907 tog Selma Lagerlöf hand om en
fosterson som hette Nils Holgersson.
Han var busig och svårfostrad. 1922
utvandrade han till Amerika för att
senare under depressionsåren återvända till Sverige och då bosätta sig i
Urshult med sin fru, som han hade
träffat under tiden i Amerika.

Bakgrundshistorien till ovanstående finns
återgiven i tidningen Land nr 31-32 2020 och
kopplingen till torp nr 90 i Sjumanslid har vi
fått via nuvarande husägare.

1948 reste han och frun tillbaka till
Amerika för att leva där resten av
livet. Och där ligger han begravd
under en stor gås av granit. Han blev
1906-1907 hade boken om Nils Hol- 84 år. Han och hustrun Olga Elvira
gerssons underbara resa genom Sve- hade en son som fick namnet Nils
Holger.
rige kommit ut.

Nils hade i USA bland annat varit
snickare under älmhultssonen Ragnar Benson. I Urshult drev Nils ett
byggföretag och 1935 var han i Sjumanslid för ett tillbygge av det tidigare knekttorpet nr 90.

Sammanställningen gjord av

Rune Hagman
Gemla Hembygdsförening
Källor
Tommy Carlsson med fru Eva Karlsson, Sjumanslid, Öja
Bo Eriksson, Halmstad, ägare till torpet.
(Mer om Nils Holgersson finns att läsa i
Urshults krönika 2006 och 2014 utgiven av
Hembygdsföreningen Gamla Urshult.)
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GOTT NYTT ÅR 2021

Öja
Badförening

Meta
Frisör

Villa Gransholm

Varje år utkommer Gemlabladet med 12 nummer, ett inför varje ny månad! Du vet väl att Du också kan bidra
med material och information till Gemlabladet! Skicka gärna bidrag till e-post gemlabladet@gemla.se.
Manusstopp 15:de i varje månad. Annonsera? Kontakta Ola Aronsson
telefon 0470 67397 eller mobil 070 2032 246 eller ola.aronsson@outlook.com

