
Sid 22. Högerspalten. Uppgifterna från Hjalmar 
Olssons släktingar har varierat. 
Enligt kyrkoarkivet kom trädgårdsmästare Hjalmar 
Olsson ursprungligen från Wadsbro i Södermanlands 
län. Familjen lär ha haft trädgårdsmästeri både på Vinö
och på Åkerholm i Lofta. 1912 gick flyttlasset med häst 
och vagn in till Johannesdal i Västervik.

Sid 35. Korrigering av bildtexten. 
Inifrån vattentornet. Trappor längs väggarna leder
uppåt. Här syns vattenrören som går rakt genom tor-
net upp till cisternen längst upp. Det mesta av den 
ursprungliga tekniska utrustningen — inbegripet 
vattencisternen — fanns kvar år 2012 då fotot togs. 

Sid 58. Namnkorrigering i vänsterspalten. 
Anders Roos var namnet på Baltzar Roos son och
inget annat! 

Sid 65. Korrigering i vänsterspalten. Beteckningen 
Lilla Wäderkvarn försvann /_ _ _/ dess namn blev 
Nya Stadsplan 44. I det huset bodde två av bröderna 
Nilsson, Ernfrid och Valentin, i början av 1900-talet.

Sid 91 och 92. Namnet på Arvid Petterssons pappa i
bildtexterna ska vara Albin.

Sid 98. Bildtexten. 
Borstbindare Johan Hultgren bodde i Hagaholm nr 13 
A på 1930-talet.

Sid 113. Vänsterspalten. Korrigering av texten 
under rubriken En familj på Johannesplan nr 2.
Johannesplan nr 1—3 låg i korsningen av Repslagare-
gatan och Kattkullegatan bredvid tegelvillan byggd 
på femtiotalet. Femtiotalsvillan och en fastighet 
innanför den ligger på Lindhults ursprungliga yta 
som delades i slutet av 1940-talet.

Sid 133. Högerspalten. 
De 39 personer som var skrivna i Lindnäs mellan 
1900—1915 bodde inte samtidigt i huset. 

Sid 168. Korrigering av textrutans sista rader. 
Ernfrid Nilsson avled inte i minolyckan 1918! Upp-
giften är troligen en förväxling med en olycka på Lu-
cerna 1940, då Valentin Nilssons söner Gustav och 
Helge omkom.

Sid 172. Vänsterspalten längst ner under rubri-
ken Solbergs skomakeri. Det var sågställare Axel 
Lindström som var med och startade skomakeriet 
1918, inte sonen Gustav.                   
Högerspalten under rubriken Lindströms slipe-
ri. Korrigering av styckets tre sista meningar till 
två med ordalydelsen: En av de tre sönerna hette
Gustav, han blev också sågställare och övertog firman.
Sliperiet fanns kvar till början av 1970-talet.

Sid 173. Bildtexten är inte helt korrekt. Sliperiet 
brann inte ner, det var igång fram till Gustav Lind-
ströms pensionering 1972. Det grå huset på fotot hade 
förr adressen Haga nr 4. Familjen Lindströms bo-
stadshus som låg framför det grå huset brandhärjades 
svårt 1962. Det revs efter några år tillsammans med 
de övriga Hagalundshusen, bl.a. ”Rambergs affär”.
Marken de låg på har givit plats åt gatans utökade 
bredd. 
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