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Seniorer fick en historisk tidsresa genom 

Slätafly 

Seniorerna fick under onsdagen följa med på en tidsresa arrangerat 

av Torsås bibliotek. Det är en del av ”Kultur för seniorer” och 

denna gången var det i Slätafly där Lars-Åke Olsson berättade om 

bygdens historia. 

 

TORSÅS Förra gången var det vandring i Torsås där seniorerna fick gå 

kyrka till kyrka på en historisk vandring. Under onsdagen var det 

Slätaflys tur. Denna gången blev det inomhus där seniorerna samlades i 

den gamla skolan för att lära sig mer om bygden och hur livet såg ut för 

flera hundra år sedan. 

– Slätafly ser inte ut som det gjorde förr då områdena här runt om hade 

mycket mer vatten och öppnare landskap. De första människorna som 

bodde här kom förmodligen hit för att fiska på grund av att det fanns så 

mycket vatten, berättar Lars-Åke Olsson. 



 

En karta visades upp på hela bygden som sträcker sig ända ner till 

Blekinge. Då bygden är en så kallad gränsbygd var det förr svårt att veta 

exakt vart gränserna gick. 

 

– Gustav Vasa var ju den som till slut satte ut gränserna, vilket finns 

kvar än idag. Det fick kungen nys om och ville göra likadant för att göra 

det lättare för sig att ta skatt från medborgarna. 

Lars-Åke Olsson berättade också bland annat om bränderna i Torsås 

socken och om stenmurarna som finns överallt. 

En av deltagarna var Rudi Klemme Nielsen som i 20 år var läkare i 

Torsås. Han var även skolläkare och åkte en gång om året till den gamla 

skolan i Slätafly. Under sin tid som läkare samarbetade han mycket med 

apotekaren Ingvar Hallin. 



 

– Jag hade kunskap om sjukdomar och Ingvar visste om medicin. Då 

samarbetade vi mycket när patienterna skulle tas hand om. Och när 

skolläkaren kom till skolorna blev det fest. Då hade eleverna bakat när 

de väntade oss och hade temadagar. Förr var det helt annat här på 

landsbygden och en mycket stor grej att skolläkaren kom om man 

jämför med vad det är idag, berättar Rudi Klemme Nielsen. 
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