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Äppleträd med anor

webbmaster, måndag 07 oktober 2013 - 14:48:24

Kristian Torin var min farfars far.Han tog fram ett äppleträd som han döpte till Toriner.
Kristian Torin var intresserad av naturen. Från Östads socken finns belagt att han ägnade sig mycket åt prästgårdens
odlingar. Genom ympningsarbete tog han själv fram en äpplesort som han kallade Toriner.För detta fick han pris av
Hushållningssällskapet. Detta äpple finns bevarat hos släkten Torin i Halmstad. Men var?
Kristian Torin föddes 1837 i en liten ryggåsstuga på torpet Tippakull under godset Arlösa, strax utanför Halmstad.
hette Johannes och han arbetade på godset.
familj på det torp han hade blivit tilldelad.
med två flickor.

Hans far

Lönen var minimal och allt byggde på att torparen kunde försörja sig och sin

Johannes hade varit gift en gång tidigare men hans hustru dog och mannen blev ensam

Han friade då till Anna-Kristina Wikström som först inte ville ha honom, för att han var inte tillräckligt

gudfruktig. Men Johannes vädjade för sina små flickor och Anna-Kristina gav med sig. Tillsammans med henne fick han tre
söner, Nils Peter (predikant), Sven (lantbrukare) och Kristian (präst).

Man hade det mycket fattigt och det var inte alltid som familjen fick mat. Till frukost blev det en liten bit bröd (om det fanns) och
potatis doppad i salt. Middagsmat var ofta soppa av en näve gryn, vatten, salt, potatis och om man hade tur, ett köttben som
Johannes kunde få på herrgården. Trots detta så menade Kristan att man ej svalt, det fanns andra som hade det värre.
Anna-Kristina lärde Kristian att skriva och Johannes lärde ut skrivkonst. Bläck gjordes av ekollon och rostiga spik.
organiserad skolundervisning fanns ej men Kristian lyckades med stöd av gåvor få gå i latinskola i Halmstad.
brukspredikant och skollärare vid Jonsereds fabriker utanför Göteborg.
församling ej långt från Alingsås.
hämtad.

Göran NK Torin

Någon
Han blev senare

Han slutade sina dagar 1916 som kyrkoherde i Östads

1904 gav han sin dotter Rut en liten röd bok i julgåva ur den är denna berättelse

