Södra Börshults ägor; Börshultstugan. Kallades även ”Kammarn”.

Från 1928 till omkring 1941 bodde skogsarbetaränkan Klara Dorotea Engdahl, f.Mård och hennes fyra
barn i Börshultstugan. Flickan på bilden är oä dottern Doris Viola Teresia, född den 15/3-1925 i Boxholm. Sönerna Berndt Gösta f.1917 och Karl Enok Valfrid f.1909 står till höger. Dottern Karin Teresia
f.1912 var ej hemma då bilden togs. Bilderna är tagna den 27 juli, 1935.
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Mellan 1902 och 1908 fanns inga hyresgäster i Börshultstugan. Troligen byggdes stugan då om och
flyttades samtidigt några tiotal meter närmare vägen, på gränsen till Kjusebotorps ägor.
En del av stugan revs då troligen bort och ingången lades vid ena gaveln istället. Taket fick nu tegelpannor i stället för spåntak. Den del som revs bort var troligen mindre och kan ev ha använts som
”drängkammare” tidigare. Den kan även ha använts av Frans Karlsson som ”skomakeriverkstad” från
1887 till 1902. Före ombyggnaden var troligen ingången på långsidan, där det lilla fönstret sitter.

Den sista hyresgästen i "Kammarn" var skogsarbetaränkan Klara Engdahl som bodde där med fyra
barn från 1928 till 1941.
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Thilda (Hedvig Matilda Ljung) föddes i Södra Börshult 1854. "Fadern uppgives vara Grenadieren Ljung
från Ljuna i Hogstads socken". Modern var ogift, sjuklig och utfattig.

Thilda och modern flyttade till
Övre Andersbo ägor, backstugan
Långviken 1856.
Därefter flyttade de till Södra
Börshults ägor, Börshultstugan
den 6/11-1862.
Thilda flyttade till Kjusebotorp
den 8/11-1870.
Modern bodde kvar i
Börshultstugan - som då var
parstuga - och avled där den 9/51889.
Thilda gifte sig med skomakaren Frans Karlsson den 24/4-1880. Hon bodde i Övre Andersbo, som då
tillhörde Blåvik sn. (Blåvik bröt sig ur Ekeby sn 1880).
Thilda flyttade från Övre Andersbo till Norra Börshults ägor, Stenfällan den 1/11-1880 .
Frans och Thilda flyttade till Södra Börshults ägor; Börshultstugan den 7/11-1887.
Från den 13/2-1886 till den 7/11-1887 var Thildas mor den enda hyresgästen i Börshultstugan.
Då flyttade Frans och Thilda in där som nygifta och efter att Thildas mor avlidit den 9/5-1889
var Frans och Thilda med familj de enda hyresgästerna t.o.m den 16/1-1902.
Börshultstugan kallades även "Kammarn".
Frans och Thilda fick sju barn. Ernst -89, Ture -92, Signe 94 och Tilan -97 är födda i "Kammarn".
Frans och Thilda bodde kvar med sin familj i "Kammarn"
till den 16/1-1902, då de flyttade till Tranås.

På bilden från 1959 ses Ture Fransson (till vänster) och
brodern Ernst Fransson sitta och prata gamla minnen
från barndomen, kanske om då de åkte kana nedför
spåntaket i Kammarn och Ernst fick stora stickor i ändan.
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Ture Fransson besöker barndomshemmet Kammarn vid Kjusebotorp i Ekeby sn, den 27 juli 1935.

Sammanställt den 10 februari 2018 av Anders Fransson, Sandgatan 8, 582 38 Linköping.
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