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Urshults Kréiiilxa 1950. " JANUARL

Utgiven av U1"hu1tsbygdensTu- 1. Kyrkovarden G. H. Jonasson iristtrafikfijrening, Hembygdsf6re- Hultalycke tilldelades kyrk0vardsdipl0-
Hinge" Gamla Ufshlllt Och 3511- met vid sin avgang efter 8 ars kyrko-skapet Hemflit. virdskap

R.edakt61": Ingenjér H. Tarstad,U,.8;mlt_ 4. Urhults sockyens brandstodsbolag
Riedaktionskommittéz Ky1'k0- 5VeI'V5ge1' ‘ltvidgning av f'51"$5k1’in8'$'herde N. Hellberg, Urshult, me- siikerheten ftir delagarna genom teck-

dicimllidt Karl Lobery, B'/‘Om- nande av aterférsakring i Fijrsakringsma, fil. lic. A. Vejde, Lund. AB Suecia_

FEBRUARI.
NY giv. 1. Gverrevisorerna i kungl. jarn-

Férsta érgéngen serie UrS_ véigsstyreilsen konstaterar i sin red0g6-
1 tt

ilgmfsfeniinmnigrkieiilfvse? Zaidsegserlll kingebanorna hiir, inte biira sig. Ra.-énigiingar framjr ant i gypograskt tionalisering av driften ftireslas gtiras
. enom indra nin av ii e t ti

u.t§6rand: sci‘? gd'eg.dLEt6kE?%e gch person-g 051 go?:1I:sar1:11irfg:tr(aI1§l:Sl— oc anae. runien or .h 1 tbl .krénikan att med regelbundenhet n0- med bussar Oc as lar
tera varje ars sarskilda handelser har MARS‘
icke fringéttsi tvértom kan man map 19. Stiderbygdens vatte-ndomstol har
ka en Strvan efter att utbyta den lamnat vagférvaltningen i Kronobergskorta noilsen mot ‘en iitforllgare sain- Ian tinsténd att uppjra ‘en ny bro
manfattning. I den utokade redakt10- 6-Vet, Marrumsin vid Hackekvarm Se_
11611 far krbnikén kan °ck§_5 ut1as_a}_S_en nare har domstolen lalmnat tillstand
stravan att bluda det bsta mo-lhga till rivning av de gamla broarna. Arbe-ii. de blad, som skola bllda Urshults Lena ha bébrjats

FTFZJZZQiii§£§iii‘Z‘“k§LandJ?“§‘Zy?§§ 25- I kyrkén vérlifnnades denmin med fast jrankring i bygdens Finlands president 1nst1fta.de~ medalgen
. . . .. .. . Benignitatis Humanae Finlandia Memorhv, med omvittnat intresse for kron1- .

kan och med sadan vetenskaplig bild- nds piréonir’ ‘somtvigatzélnska hamning som redakttiren sjalv saknar. un er nge' .Sam .1 personer’Fbfr att séka hindra att de jrsta tagit tagit aktlv del 1 fadder0rtsr6re1-
f‘ 0 . . . O .. sen. Dessutom utdelades hemvarnetsargangarna 1 serien bli slutsalda, nar t.ansteérSm‘§rke i Silver tin 7 hem_
de sista ut iva har u la a f"r- Jg s, pp g n 0 .. .

dubblats. Kostnaderna bli diirigenom VarnSSa'manter'
sttirre och da hela framstallningssattet 28- I Proposition angéende trad‘blir dyrare ftirutsatteir ett bibehallande gérdsundervisningens ‘Om-nande hatav denna irgéngs storlek Och utseendey jordbruksministern tagit stallning till
att kréinikans Iéisare 6kas i samma. takt frigan Om organisatfonen av den be"Som under de géngna tio 5I.en_ Vi slutade frukt0d1arskolaniUrshu1t. F61‘
énska héirvidlag van-e medlems med_ undervisningen fiireslas anstalld en £6-
Verkan far. att kunna knyta nya k0n_ resténdare och en bvningslarare ochtakter Och uppné mg-‘let; 10 nya §Lr_ sfnm bitrade en fiirman och en instruk-
gangar av Urshults Kriinika. ton
A ibrstu sidun'"BrOllopetiCanaiGal1ileen Bonad 31- Tin fall-d av den--tor-I-'3. V§'der1e—mixlad av Cleriaet Hékunsson (H1792. 11ga;;eHem- ken har ett 1:‘1erta1_ grasbrander upp-bygdsfbreningen Gamla Urshult. Stétt genonl rlseldnlng
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APRIL.
2. Avtal tréiffas av k0mmuna1fu11-

méiktige om forhyrande av nytt omriide
som avstjéilpningsplats for samhéillet.
Déirigenom loses pé ett bra séitt en | ,

fréga, som alltfor léinge varit aktuell.
24. "Med snudd pé rekord”. Bland

studiecirklar i Urshult. Radioreportage.
”NTO har f. n. 24 cirklar i arbete

i olika éimnen med cirka. 225 med-
lemmar, JUF 10 cirklar och 84 med-
lemmar, SLU 6 cirklar och 42 med1em-
mar samt SMN 6 cirklar. ABF har en
cirkel och hantverksforeningen en med
10 medlemmar. De ijvriga cirklarna
ha tillsammans 65 medlemmar. Det
blir inalles 426”.

28. I Sveriges Pomologiska fore-
ningens fruktlagringstéivlan togs fiirsta
Pris i grupp Melon av 1=111tb1‘111<a1‘@ Mitt under pégéende gudstjénstJohn Jonasson, Hultalycke (samtidigt fattade taket pg U1~Shu1tg kyrka,lblnsmistare). I grupp Ribston tillfdll old pé vérfrudagen. I kyrkan,tredje pris Henric Leonardssion och i déif b1-- Q11 h58tid1i8' m9da1jut"grupp Cox Pomona. b1evKurI'eb0 F1"ukt— delning Pgicky anade mall 1118911"
odling lnsmiistare for Kronobergs léin. ting Och rst efter det gud5'tjénsten avslutats och en stor30. Elektriska, Andelsforeningen be- del av deltagarna avlg-igsnat Sig,slutar uttikning av belysningsnéitet i upptgcktes T51; frgn taket vid |samhéillet. skorstenen. Flagor frén soteldMA-J hade fallit ned. pi diet m\ossbe-

. Q .. . lupna spéntaket pé kyrkans norra8- Vld arsmvte 1 Bygdestugan b@- lingsida, spritt Sig SA Sakta 1kléiftas sammanslagningen av Hem- vindstillan, brélnt igenom taketbygdsforeningen Gamla, Urshult och och sokte sin néiring i bréinnbara
Séllskapet Hemflit med Urshu1tsbyg- iimnen pé, kyrkans vind. Urs-dens Turisttr-afikf6rening_ hults brandkér kOn’1 snabbt till

29. Nordiskt vialnortsmiite i Véixjij gllgéiign;§:rbii:?n;51?t1;:e€§I§,1
avslutades med en fird genom A.snen- tade Sig av nérheten tin vatten!
bygden OCh ett b€S6k i Urshults kyrka hadg man gnart elden under
under gudstjiinsten. konti-011. Under tiden pégick an-

strialngningar att fora undan kyr-JUNL kans klenoder, vilka, om elden27—~29- Pégick vett Unga 0<11aP@-1@~- hade spritt Sig", hadie kommit 1ger F1 Sirkonéis £1 Sirkon. farozonen. Man var sir-skilt rélddJULI. for att vattenbegjutningen skulle
skada a1tarmé.1ningarna, men de9. Sydsvenska Kraftaktiebolaget an- inre Skadorna é k rkan blev

héller hos Soderbygdens vattend0m- ganska Sm5_ y 0
stol att vid Granij i Allmundsryds Branden kgm @me11e1~tid att
s-ocken fé uppfora ett vattenkraftfall, ganska. snabbt realisera denSom en farsta anmggning 1 bomgets gamla plan.-an att f£.jrse_kyi"ke:n
planerade utbyggande av nedre M6rr- med Qtt k°PPa1"tak_ 1 St;-met for
umséns :‘§.terstéende stromfall. Genom deli éilgllai kk€mb1ner.de Spa:detta komma do fasta élfiskena i vissa QC. S--1- er a e ' Som ange)/anbristfalllgt. En fond for anda-delar av Morr-umsén att forstoras.
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17. Kommunalnarrmden fiirordar och att teckna sadan ansvarsf6rbinde\1-
jarnvagsstyrelsens anhallan att fa be- se, som statsmakterna fordrar-£61‘ stats-
driva busstrafik a strackan Urshu1t— bidrags utbetalande.
Hunnaméla» 911 V58'$tI'§@k9» Om 13 km~ 21. Antalet taxerade skattekronor i
D-Etta iir den enda av socknens hHWd- socknen utgtir 37.498 mot 30.991 f6r 2°11“véigar, ‘som saknar bus‘sf6rbindelse~. 1947_

17. Sedan agarnatil1M611ekulla gird 23_ NTO_1Ogen Végbrytaren eravral.
$91101“ donation 1Y15j1i€g.'i°1"t f5!‘ id-Potts‘ diet stora férsbksverksamhetspriset ftir
freningen i Urshult att planlgga en lokalfijreiningar inom NTO, som riks-
utbyggnd av idmttsplatsen Och denna organisationen uppsatt, och mottagerutvidgats genom erforderligt markin- detta Vid rikSm5tet_
kp har en utredning Om utbyggnad 24. Den arliga metningstavlingen itill en fullt modarn anlaggning f6r' bade Ashen Vid Sirkrr ..d b h d
fotboll och frndrott foretaglts genom lat Stor publik oi Sgetravaggra asoemfs:
medverkan av Smélandsidrottsfiirbund. védret Metmstare bland 189 de1ta_
Kostnadsberakningen f6r anlaggningen bl A I R I d G..t ‘b
slutar a 51.500 kr. D5. ham n av gare ev Xe OS un’ Oe Mg‘p e . ,, .. ..detta. belopp kan erhallas 1 statsbi- 59' Pa f°"S1ag av ‘*k‘"°ke“S mg‘drag har kommlmalfunmaktige pi sainfallighet liar kommunalfullmaktige
hallan av idrottsfreningen beslutat att lzftit utreda Hagan Om en Sammanslagu
ansla 20 000 kronor till idnottsplatsen “mg av “Ha Vagsamfélligheter i sock‘' nen i syfte att gemensarnt och med

stiid av allmanna medel fa till stand en
mam disponerades men dittills °”g'a“.iSa°“’ 3°“ g'e“°m maskininkfiphade icke byggnadétinsténd kun_ nedbnngar kiostnaderna for ensklld
nat erhéllas Efter férnyad an__ vagunderhallning sarntidigt som enhet-
s5kan Och uppvaktmng f5r VB- lig sktitsel ordnas. 22 vagsamfalligheter
deirbtirande myndigheter i Stock- ansltito sig till den bieslutade o1"gina-
h'01m erhiills tillstand och arbetet Sa,tiQne1‘1_
kunde pabérjas.

Vid avrivningen av den gamla AUGUSTI.
takbekliidnaden visade sig dock 16. Vid méisterskapstavlingar i sk0l-mew OmfattandemOmléggningar skjutning vid Urshults Skyttefiirenings
av tak§Van Och blalkar e_1_"f°rdeI" bana utmi-irkte sig skyttev.ete1"anen C.l1ga., innan kopparbckladnaden E S nd t ..
kunde goras. Under tre manader ,, a S rOm'_ ..pégick arbetet Och i slutet av Skytteveteianen C. E. Sandstroms
november kunde det avslutas Och prestationer i dessa tiivlingar maste
(1; var hela taket Och tornet anses som tiimligen enastaende‘, Ii detklatt och frsett med nya regn- han icke blott blev vinnane i skjut-
rnnor och stupriir av koppar. ningen mot 10-ringad tavla utan avenett nytt k0~1"S Stréickte sina_aI'maI' placerad sig som trea i masterskapet
mot Sky“ och byggnadSstanmng' och som tvaa i sin klass. I-Ir Sand-k d 1 k d . K t- .. D ..$213121 ggrehglgc Zjbgtitalppgiik strom har 77 at pa nacken, men ogatin meuan 75__80_000 kn och hand ar stadiga och sakra somKyrkan hat. genom det utfijrda hos en ungdom". (Citat ur Smal. pos-
arbetet fatt en frnamlig yttre ten 18/8)-
préigel, som ytterligare kornmer 21. Hembygdsftirevningen Gam1aUrs-
att fiirdjupas. néir véider och vind hult anordnar den fiirsta hembygdS-
Pmvandliir ROPPQTHS 1"5_da glans dagen a Lunnabackien, sedan omradet
1 ‘en mlukt gron patma’ som i sin helhet disponeras av féreningen.vackert kommer att smyga slg SEPTEM
in i landskapets fialrgtoner, sam- 4 BER‘tidigt som den klart hvdar kyr_ . Landets storsta c1v11f0rsvars- och
kans p0nduS_ 1I1kV3.I‘t(-‘:1"i1’1gS5V11iI1g‘ pagar i Urshults

samhalle under medverkan av militat-

4



Deitogqrnu i civiiférsvclrsévningen pt‘: viig till kyrkon.

Arets blomningsfest i Urshult maste parkera pa angar ‘ochgick programenligt av stapeln i hagar och i sandgropar runt om
stindags. Att den skulle draga i bygden. Det var en motoristisk
mycket folk till bygden, hade invasion utan like — den storsta
man pa kann redan pa ett tidigt koncentration av bilar, som na-
stadium, i diet att naringsstallena gonsin skadats i Kronobergs Ian.
abonnerats till bristningsgransen (Svenska Dagbladet 23/5)
sedan flera. dagar, men liven den Till denna folkfest av valdiga
mest optimistiske hade knappast matt i en osedvanligt rik ochraknat med att sla 1939 ars 1'e- ymnig natur hade enbart genomkordsiffra, 10.000 besbkande i Jiinkopings-Postens (m. fl.) rese-runt tal. Det kom over 20.000. tjanst over 600 manniskor irts.
Visst har turisttrafikfiireningen Det var rika tillfallen att inte
samlat ron och erfarenheter fran endast njuta av den prakt mas-
tidigare tillfallen och ej varit sorna av blommande frukttréid
sen att prova nya, mera ratio- uppvisade utan ocksa att beundra
nella vagar for att étminstone i busschauffiirernas fullkomligt
nagon man kunna tillgodose be- enastaende formaga att fa fram
sokarna, men infor en invasion sina fordon genom den snarskog
av sondagens format héller va1*- av bilar och bussar, som uppstatt
ken utrustningar eller berak- kring blomningsfesten pa denningar. hiigt over Asnens vatten belagna

(Smal.-posten 24/5) gamla offerplatsen Lunnabacken.
J" k" ' -P t 23 5Tidigt. under fi;5rmiddagstim- ( on opmgs Os en / )

marna kom bilar och bussar fran Utsikten fran Lunnabacken iir
alla nan i de sydsvenska lanen sa bedarande, att man forsonar
och atskilliga aven fran fjarmare sig med dei upptag, som vidtrakter. Statspolisen sattes pa blomningsfesterna anordnas dar.allt hardare prov, nar den under Nu irriterades man visserligen
fortsattningen skulle ordna tra- en smula av hornblasare ochfiken pa de smala och krokiga andra bullermakare, men al1mlt-in-
vagarna till festplatsen. Bilarna heten satt vand mot Ashen och
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dragits fram och piffats upp. Ortens
ggmgzrsnt annat' sa ska“ natu' maskor med as.sis~te\n.s frén Véixjo hade

Urshults turistfrening behover nagra tlmmars ‘styvt jobb med att fainte vidtaga négra nmnvarda fram de karakteristiska tidstyperna —
arrangemang for att fé folk till 0011 lyckades l1tm5I‘kt-
blomningsfesterna. Ingenting kan For publikens trivsel var vél sorjt.konkurrera. med éippeltriden och P5. tvé dansbanor tréddes dansen i ett
jéle-enlist g?lg5‘§yj;%int$1g§k:g; och olika orkestrar avloste varandra-
en smula malplacerad i denna b Ngtgrhgtvls .‘S‘““e tbolilsi UfrSh;t1tS_miljii och hornblzsarna skréimde yg G S Specle 3‘ S O _ e’ _ ru en’Sméfég1arna_ exponieras. Detta skedde 1 en hten vac-

(En késm ker och véilordnad utstéillning. Den, som
iVéirnamo-Tidningen 24/5) forstér sig pf-Ti frukt och fruktodling,

kan iakttaga, vilken oerhord utveck-
och frivilliga frsvarsorganisationer péi pug’ som Skett pi fmktodlingsomrédetlats Fl luftvarn h éi 1 tt- 1 bygden under de senaste 15 éren. Ty
p_ en ‘ yg’ ’ _er¥1V__ m’ 0 Or’ detta var utstéillningsfrukt. Publiken
slukvardspersonal 0Ch_ (?1VllfOrsVar'sfOlk bereddes tillféille att rosta om vad den
Vom 1 rorelse fran t_}°“$“‘S'°'e morgorh anség vara. den vackraste frukten ochstund. Ortsbor och framllngar kantade a Si Sétt qkedde risbedmnin De.. .. Q O H P ~ ' P 8vagama for att ase skadespelet och pa. .. .._tt fl t 1 1 t t t__H , fiesta hade fastnat for vacker Akero
e er a p 3136? Var u S 3‘ mm? or ' pyramid, utstéilld av Gosta Hékansson,
“ad F.” "Zed .‘?"“?“ge“ Sammanhangan‘ Klasamélla, vilken alltsé. korades tillde foremal. Ovningen avslutades med ettauu
lakndshovdlngefal Och andra’ t_a1 Och Efter festligheterna arrangeradesdanefter antraddes marschen till kyr- ,,e1dfest,, pa UrShu1tSViken,,_ (smé1ands_
kan, organisationsvis med fan‘or i teten, posten 27/9).
och déir holls en andaktsstund medinvigning av Rama Korsfanor Och ut_ Fruktutstallningen 5 Skordefesten
delning av fortjéinsttecken i guld till hade _arrangerats av UrShu_1tSb_ygdenSett antal Urshultslottor, som ha]-dpunk_ Fruktintressenters Samorganisation ochten omfattade sortimentsfrukt utstéillda av

Pi kvéillen fick he-la svenska folket 36 Qdlare Och innehnande i bygden
en liten orientering om Urshu1ts6vnin- allmant Odlade‘ handelssorter hksomgarna i dagens ek0_ en del nyare sorter, som hélla pi att

utprovas, packad frukt av for bygden
24—25- Skwdefesten i UT3h“Zt- representativa sorter. En monter visa-”C')ver den fagra Urshultsbygden log de prov pa gipplen fl-an Statens trad-

$01611 P5 sandagen frén en klarblé gérdsforsok i Alnarp och sort-, stam-himmel. Turisttrafikforeningens gamla Och g5dS1ing_sf5rS5k frgm Kurrebo fmkt_
viinskap med véiderguden bekréiftades Odling’ Och en annan prov 5 v5_Xt5juk_
P5 nytt- Hijsten lade “PP 3113 sina domar och skadedjur inom fruktod1in-
Prllnkande fifger P5 Palette" inf51" ‘ie gen. Den samtidigt p5.gz‘ie»nde bi- ochtusenden, 50m T1"-an 1151' Och fjirran honungsutstiillningen blev foremél forhade kommit for att begéi iireits sk6rde- expertbewmning Och priSutde1ning_
fest.

Festtéget hade denna gdng lagts upp OKT0BER-
som ett gammaldags br511Op_ Man bade 6. Landstingets ledamotor besokei"
inforskaffat autentiska, dréikter, i den P5‘ en mndtul" i linet Kurrebo Ochman icke Sédana farms att uppbringa Ugglekull och gor sig undclittade om
i orten, och frfin gamla fornéima bonde- wrhallandena kring den Planeradc
hem hade man fétt fram verkliga k1e- f1”ukt°d1a1"skO1an-
noder i utstyrselvéig. Alla. gamla 1an- 7. Sedan riksdagen faststiillt orga-
déer, giggar och andra ékdon hade nisationsplan for fruktodlarskolan och
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omarbetning av uppgjorda ritningar for NOVEMBER.
denna verkstallts, som medfort okade 24. Devt gamla Urshults bygdegille
kostnader, anhaller husha11ningssa1l.ska- firar 25-ansdagen av sin tillblivelse.
pet hos landstinget om tilliiggsanslag Verksamheten har nu aterupptagits av
pa 40.950 kr, vilken summa utgor 1/L1 ett nybildat folkdanslag verksamt inom
av den iikade kostnaden. Inventarier NTO och detta har rnedverkat i olika
och undervisningsmaterial ha kostnads- program under sommaren.
beraknats till 74.625 kr for vilken sum- 29_ Revolution 1 sméland Bland
ma statsibidrag 91 kan P51"5kna~5- L5‘ stenrojare pa akerlappar i Kronobergsrareloner och driftskostnader ha for 15n_ Eu; radioneportage huvudsakligen
skolans forsta lasar berknats till frén Urshult g]-oft av Nils Linnmam
49.574 kr varav 20.570 kr kan parak- Det gav P5 ett tfevligt S511; en m§_
Has i StatSbid1"ag- Landstinget b@S1u- lande bild av hur valdigt i sjiilva ver-
Lal" i enlighet h5i1"me‘d- ket den pagaende kampanjen mot ste-

8. Vid 7:e Nordiska T1"adgards,ut- nen ar i denna landséinda. Det ar enstallningen i Helsingors deltager en revolution som for skogsbygdens delkollektiv utstallning av fruktodlare fran jiimfordes med vad enskiftet betydde
Urshult och erhaller ett av hede1"s- for jordbruksbygderna for ett hund1"a-
prisen skankt av den finska tr‘aid- tal ar sedan. (V§iXj5b1ad6iS 1/12)-
gérdssammanslutningen Lohjansudun
Puutarhaseura. DECEMBER‘

13 Lindgrens stora affialrsforetav 3 0' 4' F01}-{-bu-dningsdagar i NTOISrm‘ -= regi med forelasmngar av NTO:s riks-
‘ studieledare nektor Justus Elgeskog.16. Urshults Forelasningsforening 7_ Eu; sammantrgde jnfijr 15nsSty_firar sitt 10-érsjubileum i samband med relsen 1 K1~On0,be;~gS 15;; med 1andSh5v_

en forelasning och sitt arsmote. En re- dingen Som or-dfgmnde 1,5115 5 U1-S_
dogorelse for verksamheten lamnades hu1/ts hoten Och huvudfrggan gginde
och en del siffror belysa denna. Sedan bygg~nadsp1anen f51~ Urshuus Samh§11e_
sin tillikomst 1939 har anordnats 90 De kiommunala Inyfldigheterna och en-
wrelasningar med 6-501 51h51"a1"e (YY1@- skilda p.ersone»r' framlade sina synpunk-deltal 73 P91" f51'915$T1i118), 82 fi1maft' ter och landshovdingen sammanfattadenar med 6.620 deltagare (mede1ta1,81 dessa 1 uppfattningen a; byggnadS_
St-) 0011 14 teateraftnaf med 2-530 5115- planen skall begriinsas till ett koncen-
Tar-9 (medeltal 181 5t-)- Fmeningen trerat omrade i forsta hand och i dettaSamarbetar med minga» Organisation“ skall vatten- och avloppsfragan losasoch driver sjalv ett bibliotek, vars 11t- pg ett betryggande sgtt F51» ijvr-jgt
15111118 911" Samordnat med 5V1'ig9~ bib1i‘0- skall nybyggnader t. v. hindras, tills entek- utvidgning av byggnadsplanen e1"ford-

20. Roda Korsets insamling av frukt Pas. Ett undantag skulle dock galla deninbringar 800 kg i Urshult, vilka sants nya kyrkskolan, vars avloppsfragatill skolor i ovre Norrland. skulle losas for sig. Ett avgorande efter
23_ Uttaxeringen 551. 51. 1950 1.-aSt_ dessa linjer skulle lansstyrelsen traffa.

stalldes till kr 6.40 for den borgerliga 18. Skolstyrelsen traffar definitivt
kommunen, varav 3.30 avses for skolan. avgtirande om uppforande av nya SkO-Tillsammans med kyrkans uttaxering lan vid kyrkan, sedan arbetsritningar
av kr 1:10 blir den slutliga utd.ebite- och kostnadsberakning verkstallts. Den-
ringen faststalld till kr 7: 50, vilket na slutar pa en summa av 553.995 kr,
betyder 25 ores minskning jiimfort med vartill kommer 38.881 kr. for inven-fjolaret.

‘ tarier.
24. Halles en instruktionskurs for 22. En petition frz‘-in Vemboobygden

kopman och affarsmedhjalpare pa ini- tillstalldes Sydsvenska Kraftaktiebola-tiativ av Urshults handelsklubb. get med beigaran att transformatorerna
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i denna bygd utbytes, sé att hiigre
spinning erhélles 5. ledningarna.

27. JUF évervélger att iiverléta sin

Vylxort frn norr.

lliir iii" Slnfilanil. i-'"\s11011 vaggar
bygdegérd tin en bygdegérdsjrening i i on s\'artl>lank n:'i<:k1'0s\'iksyfte att lijsa. de re.staure<ring.s- ochtmbyggnadsplaner man syftar tin hlollmlaii sum mod vita taggar

31. Nyérsafton hiills f6r 30:e géngen “Y cu bmdkmna 11k‘
ii rad nyérsgudstjnst i kyrkan, om

_ _Vilket kyrkoherde Henberg i sin Vackra Ingen grail maskinutstallnlng
Och tankevgckande predikan e1~im~ade_ lm-,l<-011' liiir vid vvckans slut.
Det var néimligen 1919 som nyérsafton lngvn hifftjur ffn" lmskéillniiig
gudstjéinsteir ftir ftirsta géngen biirjade
héillas i Urshults kyrka, pé, initiativ av

h<">lz\1' lléir sin liingimi ut.

framlidne pmsten Alf!“ Elmbladh En ]§z11":1» hlzia sléiiidor farastor menighet hade mtt upp. I den
nattvardsgéng, som i anslutning till sum (‘n fjllnliiit silk0st1'2°ul.

nyéirsgudstjéinsten var anordnad, de1- Yam ("Her lcko Yam ' "tog mellan 300 Och 400 pergoney-_ UI',5- l)r\1‘:1s dag iii‘ km*t och l)1‘2°uL
hults kyrkokiir medverkade med sing,
vilket bidrog till att féirhiija gudstjéins- Hj('>rkm' susu, ]11'isa1' spola.
lens h58tid1i€1’1et- Sirligt iiigor vasscii spim.

I anledning av det nya halvsekliets Ram sommar iil‘ dot hela.
ingéng var kyrkan appen far enskild T%l:°L iii‘ himmvln, j()l'(i(‘l"l griin.andakt i samband med nyérsringningen.
Kantor Ejnar svensson utférde musik Kviill i \'£i|*(\11<l. Barf <l(>1' \‘~indr\n.frén léiktaren och medlemrnar av F. _1 1., 1. n_..d
kyrk0ki:S1"en deltog i psalmséngen. Det “men ‘u§°dS mam 0 _'

blev en stiimningsméttad stund i féid.eI'- Am hi" dagg Pf‘ mm klmhm’
nas kyrka i den stilla midnattstimman, p51 (1011 ;1n<h'z1 |1mrg'01'1gl<"><1.
nied klockringning, orgelniusiig psa1nn- ‘])ENSAMM];‘_
sang Ochustlna alidakt’ pa‘ tmskeln ml (l"i)1'i'. (}al)ri0l Jéiissmiett nytt ar och till ett nytt halvsekel.

~ » 1V ~ --

Fnin Civil-
l6rsvars-
bvningen

A sept‘

1 .\_\ri>\. Uaghl. Snallpostcn
(V2ixj6b1adet 3/1 1950) IS/7 11$)/1-9)
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mationen under ér 1949, vartill kommer 0mfi51"-
adlingen av vildstammar, som fortfa—
rande i betydande omfattning pagar.

y 20-talet. Den planmiissiga stenréjningen
IYl€'df6I' att traktorer i ijkad omfattning
kunna anvandas i den smaléinidska. jot-
den och detta bidrar till rationalise-

‘;
O .,

00' 0' Rationaliseringen av sktseln fortsatter
och antalet motorsprutor tiverstiger nu

\
~_A__ ‘ (H /$1 ringens snabba takt. Ansvarsmedvetna$9 M4“ fruktodlare are dock évertygade om de( 0“, _. .. .V . nsker den enorma ansvallning av 0d

.Q”

1
F r K

9Qo>,,7 “Q ‘.. 4'

I gpw lingen f6r med sig inte bara har utan
i annu htigre grad i Skane» De inse, att
de relativt sett htiga priserna pa fruktwk‘ i langden icke kunna hallas utan sitika" inratta sig efter ett prislage, som till-

*-- fr-edsstaller konsumenten i lika hiig
An Z/€E} grad som producenten. Fruktk0nsum-

k -\_‘ ‘ tionen sammanhanger i htig grad med
A W $ pi-iset och en iikning av fiirbrukningen

. '8 “W kan fbrutses med lagre fruktpriser. De
C /

0t 0

"7 ‘.46.. ._ Blornningen gynnades av bra vader\.

kommande fruktsktirdarna maste -°ft6I‘—g)  ; hand bli sa stora, att inkomsten blir
oférlandrad aven om kg—priset minskar./ Det galler da att tillsei att 0mk0stna-W 5 derna hallas vid lag" niva och detta

,/ » W? uppnas genom string rationalisering.
- lr

.\ .- m_;5"__‘1 llartbildningen var utomordentlig och
r 5. det ()I"\)aIld£3 rika kartfallet visade sig

H79 vara en véilgtirande féirsynens atgard.
H L, Nfir skrden var mogen bestod den avI l‘1‘s]||1lis ,\‘m'l{<‘!l |>.\ I
' i“'H'“h(' "'“H‘ kvalitetsfrukt och kvantiteten fabriks-

iS'“lhg“ K"()1l(]]'(.‘r'L'S..iii“. ,. frukt var niycket 1-inga. Eftersom
11‘ |:11n|>l|g 1:1 lam "1 0 H

skull <-n\‘zu' smn 2' “ efterfragan pa fabriksfrukt var ringa
V‘“"'1 ingrep aven i detta avseende fijrsynenmu |mr<m— ‘(W11 u|»p1-ltrzm. J,“ tt f--, f, kt dl , ;- t --ttIa e or 111 0 aina angenam sa .

Y) O Kvantiteten frukt var ocksé. oeirhtirtUm \‘:11'n|1, llél senvn swillur . D __ ,_ _ O .7
. (I Q. l_ f [H rik ~0ch ansags vara storre an f]01'areLs,\ , 0 D

ovh ;.1<>r l1\‘ mo ',m _§_4_')‘H‘lLl_ (‘Ml mum‘ da den uppskattades sa hiigt som 2kzm man _\'mpil pa Hun” miljoner kg.
.<:"\ all :'i\'<-n (lo lriir fruki.

Fruktodlingens

Den deklarerade inkomsten féir frukt-
(‘|)3l5%"‘nS N)"h°t‘*/13 féirsaljning fiir detta 51" (1948) uppgick
I\'=wm <><'h NY", till kr 631.065. Om fran denna siffra

11"" 17/9 W’/'9) clraeges 20 ‘/0, motsvarande inkomst fiir
it paron, plommon, potatis m. m., vilket

ar samma procentsiffra som i fjor
liinsamhet visar gig éteirstar kr 504.852. Fruktcentralens

1‘ramfi)'1"a1lt i de omfattande nyp1ante- medelinktipspris fijr frukt fran Urshult
ringar som i Urshult som annorstades ar beraknat till 56 tire per kg. Enligt
verkstallts. En ftirsiktig beraikning ger dessa fakta skulle fruktskdrden blott
en siffra pa 10—’12.000 nya frukttrad ha uppgatt till cta 900.000 kg, saledes
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avsevart mindre an den beréiknade siff- strackning genomforts. A F'ruktcentra-
ran i fjorarets Krtinika. Till siffran len har en utvidgning av 1agerutrym-
skall dock laggas skorden fran hus- mena kunnat giiras och frukthandlare
behovsodlingar, men denna kan inte W. Ottosson har nybyggt en stor lager-
forandra slutsiffran i nagon storre lokal, dar den rymliga kallaren for-
grad. Om vi darfor antaga, att den setts med kylanlaggning" av typ Koldar,
deklarerade summan ar ratt, fa vi aven cnligt vilken nattemperaturens ky1f6r-
begransa vart omdome om frukt0dling- maga utnyttjas.
ens omfattning ‘och skorderesultatet i En rationalisering av frukt0d1are-
socknen. foreningarnas verksamhet har diskute-

Diet ar pa dessa grunder omojligt att rats, som syftat till en sammans1ag-
uppskatta skiirdens storlek ar 1949. ning av alla foreningar till en, men
Prisbildningen reglerades elven detta ar detta har icke kunnat realiseras.
av priskontrollnamnden, men denna
mister sjalvklart sin betydelse, nar til1-
gangen ar rik. Speciellt 5. lagne kva1i- Gmv@11@1n¢"avlmg<=I1-
tetel" V9-I‘ Prisbildningen helt f1"i Och Urshultsbygdens Fruktintressenters
understeg de faststinda P1"i-Serna med Samorganisation har under 1949 an0rd-
betydande be10PP- nat gravensteinertavling i Urshult for

Pir0n- och Plommonskérden var un- fjarde gangen. I denna tavlan, som éirder aret ganska betydande och f6rsa1j- den enda 1 landety deuog 15 frukt_
ningen kunde ske till goda priser, aven Od1a1»e_

Om P3'=i1"'0nf5FS5i1J'11i118en amid ha!‘ S-illa Tavlingsnamnden har bestatt av folk-
I'iSke!'- Stenfruktsodlingen b51"J'&I' PY5- skolliirare Per Petersson, Bredasléitt,
Va-5 5-V911 i V51?! bygdel" Och nYP1ante- tradgardskonsulent Yngve Lundin,ring av olika sorter korsbiir har varit Vi/ixjiy ingenjijr Ragnar gtanler, Urs-
aktuell. hult, samt frukthandlarna Henrik Ha-

Odlarpriset 5- Prima frllkt (5-Pplen kansson och Wallentin Ott-osson, Urs-av vintersorter) var ungefar det av hult,
priskontrollnamnden noterade. Hushal1s- Tiivlingsngmnden hay arbetat 55, att
sorter 57 ore, bordssorter kl. II 63 tire, den beisiikt de olika fruktodlingarna och
kl. I 77 iire, deSSe1"tSOTt6F k1- II 87 51"B, bedomt frukttréidens naringstillstand,
kl. I 97 ore och cox orange 121 ore. beskarning och besprutning m. m. VidSommarfrukten kunde daremot icke samma tillfalle har man av varjesaljas till hiiga priser utan fick s1um- odlare erhallit 15 st. gravensteinapplen,
pas bort. Devtta forhallande fick hat som efter ett par veckors lagring
icke sa stor betydelse da i allmanhet undersokts beitraffande smak, utseende
de storre odlarna ympat sina trid av och kvalité. Frukten har sedan saints
denna typ. Den av frukt0d1aref6rbun- till Lantbrukskemiska Kontrollstationen
det igangsatta omympningskampanjen i Jijnkoping for kemisk analys for fast-
av mindervardiga appelsorter till ha11- stallande av askorbinsyre- och socker-
bara, goda handelssorter, bor darfiir halt.
erhalla alla ansvarsmedvetna tradgards- Prisutdelningen skedde pa en av Sam-
Zigares sttid. Kampanjen ‘air upplagd i organisationen aniordnad fruktod1are-
form av en tavlan med vardefulla dag i JUF:s bygdegard léirdagen den
priser. For lagre kvaliteter av vinter- 22 oktober 1949.
sorter kunde ej he11,er hogstpriser Forste pristagare och dfirmled arets
erhallas, men kvaliteten var genom— gravensteinermastare blev lantbrukare
gaende mycket hog och blott mindre Albin Nilsson, Sannahult, med 25.460
mangder drabbadeis darfor av prisfall. poang och erholl inteckning i SvenskaI syfte att utjamna riskerna for Frutforeningens vandringspris samtdylika prisfall ha omfattande planer diplom. 2:a pris erhijll lantbrukaren
pa lagerhus diskuterats och i viss ut- Ivar Carlsson, Klasamala, med 24.915
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poang. 3:e pris overstelojtliant Knut Asnens ostra fiskevardsforeningz
Stanler, Mollekulla, 24.780 poang, 4:e 500.000 gaddyngel (forutom 90.000
pris lantbrukare Sture Ursberg, Bos- i Lidhemssjon), 50.000 siklojyngel,
gird, 24.570 poang, 5:e pris lantbrukare 2.000 alyngel inktipta frn Halland,
Henric Leonardsson, Viisterbotorp, samt 465 st. tvésomrig sutare.
22.955 poiing, 6:e pris fru Anna La1's- Asnens mellersta fiskevardsf6re-
son, Karatorp, 22.775 poang, 7:e pris ning: 300.000 gaddyngel.
lantbrukare Sven Knutsson, Sundslatt, Asnens norra fiskevardsforening:
21.755 ‘poéing. 518.000 giiddyngel och 40.000 sikl6j-

yngel.
Sodra Sv. fiskeriforening och fis-

Hu1"1@°(ll1‘1$°11 “H 11¢‘1¢"- kare Viktor Nilsson, Jatsberg, 450.000
Redan i Samuel Kroks klassiska urs- 85ddyI1ge1-

hultsskildring omtalas att man i Urs- K1"°n°bergS Lins Hush51111i11g$$511-
hult iignar .en tragen och gagnande flit skapi 14-000 st 5-lyngelv som inP1an'
pa humlegardars skiitande och ansande. terats f5? iterburna be'nSin5katte'
2-iven om den odlade humlen icke kunde medel Vid ske i S1511 ASHER
jimiras med Bmnswigs (Braun_ Fiskare Viktor Nilsson, Jatsberg:
schvweigs) humlen, sa éir den dock ras1-- 100-000 g5ddYnge1-
svarlig och en ansenlig avsattning gores Hand1- Bemt SV‘=‘n5\5°n1 Ryd: 10-000
icke allenast till narmaste stader utan giddyngel i H0Yi‘3fj0Yde1"1 Samt Slut‘
aven till Lund, Malmo och andra “gen genemlkonsul Inge Erichsy
St;-me!-_ Getnoz 2.205 st. forstrackt gadda.

Det var darjr en gammal n5ringS_ Séirskiit inplanteringen av gaddyngel
gren som aterupplivades i Urshult, dd har Val?“ myck_et '°mfa"an<?_e_; Dénna
den 28 april den fiirsta, humleplantan st?“ lnplantenng _har mOJ1}ggJ_OrtS
jordsattes och den forsta f6rsoksod- framst g_enom"att_ f1skeva1'dsforening-
lingen iordningstalldes. Det var pa ini- a?na utf_f)rt L_daCkmn_g vld egna mack‘
tiativ av Samorganisationen, som denna nmgsanlaggnlngar V1‘? Snappaliem _°ch
nya binaring hade aktualiserats vid en Vld Torne 1'_{_varn' Flskevérdsforenlng‘
fruktodlaredag den 3 mars, da en kom- arm‘ hade folf 1949 p¥aneI'a§ en bay"
mitté for frégans liisning tillsattes. dané51}’nge11nP1a“te““g1 Vllken d°°k
Denna mottog anmalningar fran 14 0P1°3hgg3°I"deS genom att élyngel Och
intresserade lantbrukare och 2.500 p1an- sattél ej St‘-‘d att erhénal men hoppas
tor av sorten Svalov inkoptes och p1an- att under 1950 kunna féretaga denna
terades. Resultatet av forsta, aret blev inplantering far vken famningarna
mindre lyckat, men forsoken komma ha reserverat medal"
att fortsattas med Swd av den Vm-ma Genom fiskerikonsulent Johanssons
erfarenheten forsorg har insamlats uppgifter om

fiskefangsten inom Asnens norra, mel-
lersta och iistra. fiskevérdsforeningar.

Fisliinplantcringarna i sjon Har lamnas uppgift pa fangsten och
AS vardet av denna inom ostra och mel-

nen 949‘ lersta fiskevardsforeningarna, vilka
Inplanteringarna. av fiskyngel hat‘ hava sina verksamhetsomraden till

aven under 1949 haft en betydande stijrsta delen inom Urshults socken.
omfattning. Asnens ostra fiskevardsftirening om-

Har nedan foljer en av fiskerikonsw fattar ett vattenomrade av c:a 4.510
lent Bevrnt Johansson, Vaxjo, uppgj-ord hektar i Asnen samt dessutom Lid-
sammanstéillning av fjolarets inp1ante- hemssjon cza 185 hektar. Féngsten har
ringar: utgjort 11.714,1 kg till ett varde av kr

Asnens stidra fiskevardsforeningz 19.439:66. Fangst av sk i kg per
100.000 gaddyngel. hektar utgijr 2,49 och i kr per hektar
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Statistislaa uppgifter roranole Urslitllts forsamling fér r 1949
Folkmangden 31/12 1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..' . . . . .. 1.798 In. 1.633 kv. I 3.431Fiidda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 23 ,, 17 ,, I 40Inflyttade fran stadsforsamling inom riket . . . . . . . . . . 13 ,. 33 ,, I 46

,, ,, landsforsamling inom riket . . . . . . . . . . 70 ,, 55 ,. I 125
,, ,, utlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ., I 2Doda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 ,, 21 ., I 46Utflyttade till stadsforsamling inom riket . . . . . . . . . . 21 ,. 40 ,, I 81
,, ,, landsforsamling inom riket . . . . . . . .. 66 ,, 84 _., I 150

Folkmangden den 31/12 1949 . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . .. 1.792 m. 1.595 kv. I 3.387
FODDA. Mollekulla :
Aramo: Lars Ingemar Johansson 13/3.
Jan Giista Evert Svensson 29/7. Birgitta Christina Vikbor 25/3.
Bosmdla: Maria Elisabeth Stanler 16/5.
Gunnel Margareta Helena Sjoqvist 1/11. Gustaf Christer Svensson 19/5.
Buskahult: Anita Rose-Marie Johansson 28/5.
Marita Christina Magnusson 23/10. Anders Sixten Blomster 10/6.
Dmzshult: Rolf Gunnar Linnell 2/7.
Stig Lennart Gustafsson 15/9. Kerstin Ann-Margret Naesstrijm 3/11.
Dunsmdla: Olovslycke:
Ingrid Kristina Johansson 27/5. Axel Sven-Inge Carlsson 8/2.
Ekeberg: Raftamdla:
Bo Simon Johansson 14/4. Eva Kristin Eriksson 20/9.
Elmehult ()'stergo‘ird: R6ssm'k:
Ingegerd Ann-Marie Aasa 5/2. Anna-Lena Jonsson 2/8.
Eslcekulla: Jan Gustav Christer Petersson 11/8.
Kerstin Anita Berggren 24/7. Sjéilarg/d."
Frosehult: Carl Birger Stellan Johansson 22/5.
Sixten Ejnar Henry Krantz 3/3. Bengt Gunnar Carlsson 16/8.
Gronteboda: Smiiramdla:
Kjell Goran Krister Pedersen 1/12. Gun Liliann Lijw 21/5.
Hunnamdla: Cathie Monica Dahlfors 11/9.
Gert-Arne Goran Kroon 22/4. Gert Johnny Low 1/12.
Hogagdrde: Sdnnahult:
Eva Margareta Svensson 24/6. Bengt Christer Andersson 10/9.
Jdtsbygd: Tdget:
Sven Borje Anders Sigfridsson 8/9. Jan Sune Johansson 6/12.
Karatorp: Tornabygd:
Karin Birgitta Hakansson 18/5. Karl Ingmar Christer Johansson 25/4.
Kdrrsgdrde: Ugglekull:
Rosita Birgitta Strand 23/12. Barbro Christina. Franzén 29/1.
Midingsbnite: Vdsterbotorp .-

Leif Ronny Ragnarsson 26/4. . Bjorn-Eric Georg Englund 13/11.
Nils Erik Nilsson 18/8. Bengt-Eric Valdemar Englund 14/11.

utgor vardet av fangsten 4,12. Till den utgjorde fangstmangden 7.769,4 kg till
uppgivna. fangstmangden kommer ett varde av 11.538: 52. Till bvan
fangstmangden fran ett 35-tal fiske- namnda fiskmangd kommer den kvan-kortsinnehavare och ev. olovligt s- titet som fangats av fiskekortsinne-
kande. havare och ev. olovligt fiskande.Fangst

Inom m.e11e1-sta fiskevardsftireningen, i kg per hektar utgiir 7,39 och viirdet
som omfattar omkring 1.050 hektar i kr per hektar utgor 10,99. '
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DO'DA.
3/1 Matilda Johansson, f. Johansson, Trehtirna, ftidd 12/4 1876.

12/1 Nils Johan Nygren, Midingsbrate, ftidd 17/4 1870.
1/2 Tilda Nilsson, Sundslatt, ftidd 29/4 1861.
2/2 Rut Ingeborg Karlsson, Mticklehult, ftidd 4/10 1917.

1 5/3 Ida Kristina. Svensson, f. Adamsson, Stensgardsslatt, ftidd 14/1 1872
11/2 Johan Magnus Adamsson, Buskahult, fdd 11/6 1865.
19/2 Johan August Karlsson, Bastaremala, fiidd 10/11 1870.
4/3 Karl August Holmgren, Mtillekulla, fiidd 1/9 1870.
5/3 Eva Sofia Petersson, f. Svenss-on, Bosmala, ftidd 30/3 1872.

11/3 Axel Ros, Aramo, ftidd 8/12 1873.
21/3 Matilda Qvist, Berg, fticld 1/10 1891.
1/4 Johanna Vahlberg, f. Petersson, Buskahult, ‘fijdd 12/8 1873.
7/4 Frans Magni Petersson, Smijramala, ftidd 11/8 1884.

12/4 Axel Herman Karlsson, Buskahult, ftidd 24/1 1884.
t 12/4 Anna Hakansson, f. Magnusson, Midingsbrate, ftidd 30/11 1869.

24/4 Magni Léiw, Smtirarnala, ftidd 4/10 1870.
12/5 Agda Kristina Karlsson, f. Sveinsson, Trehtirna, fiidd 7/11 1879.
20/5 Nils Verner Karlsson, Buskahult, fiidd 23/7 1937.
1/6 Matilda Adamsson, f. Svensson, Ttjrnabygd, fiidd 14/12 1862.

12/6 Sven August Svensson, Hatteboda, ftidd 21/1 1875.
20/6 Karin Ingeborg Gudrun Jeppson, Tryteke, fiidd 24/9 1903.
26/6 Nils Johan Olofsson, Hiisleholm, ftidd 17/4 1866.
5/7 Bo Simon Johansson, Ekeberg, fijdd 14/4 1949.

l 5/7 Karl Gustaf Herman Fransson, Aramo, ftidd 23/12 1875.
7/7 Lars Alvar Elmqvist, Froaryd, ftidd 19/9 1948.

12/7 Peter Magnus Melin, Buskahult, fédd 2/2 1861.
13/7 Maria Kristina Hagstrtim, f. Petersson, Sundslatt, ftidd 5/11 1872.
18/7 Sven Erik Magnusson, Skallerlid, fddcl 26/8 1931.
25/7 Sven Gustaf Svensson, Friisehult, fiidd 24/1 1921.
13/8 Matilda Danielsson, f. Johansson, Berg, féidd 24/4 1868.
19/8 I-Iilma Augusta Karlsson, f. Nilsson, Kampamala, ftidd 15/9 1875.
25/8 Hilda Amanda Haraldsson, f. Johansson, Jatsbygd, fiidd 3/12 1870.
26/8 Henrik Vilhelm Juhlin Karatorp, fédd 8/3 1892.v

I

27/8 Mans Peter Gustafsson, Raveb0da,.ft5dd 10/3 1858.
29/8 Carl Bernhard Gustafsson, Drakamala, ftidd 17/3 1905.
2/10 Hulda Sofia Vilhelmsson, f. Sjtiqvist, Rtissmala, ftidd 29/6 1903.

10/10 Alfred Zafe, Riissmiila, ‘fijdd 17/9 1867.
27/10 Sissa Melin, f. Johansson, Buskahult, fiidd 13/10 1859.

R 04/11 Karl Gunnar Johansson, Dunsmala, ftidd 26/10 1909.
6/11 Ester Albertina Svensson, Drakamala, ftidd 23/12 1899.
6/11 Erik Wemsjii, Klasamala, ftidd 2/2 1910.

10/11 Sven Alfred Johansson, Odensvallahult, ftidd 3/8 1888.
12/11 Berndt Olofsson, Mijllekulla, fiidd 13/6 1866.
14/11 Hulda Augusta Sandstrtirn, f. Svensson, ftidd 12/2 1904.
19/12 Alma Johansson, f. Mansson, Mticklehult, ftidd 18/12 1884.
28/12 Ruth Gunhild Karlsson, Hunnamala, ftidd 3/9 1912.
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Hort ooh héint 1949.
I det samordnade biblioteket har ut- nahult skordade en jiittepotatis av
lénats 1913 band skonlitteratur och sorten Waltman, som véigde 1.220 g.
264 band facklitteratur av 180 1z°m-

tagare. Bokbestztndet var den 31/12; * Flera brnder ha hotat Urshults
Folkbiblioteket 695 s‘t., JUF:~s bib1io- samhélla Uwm i kyrkan uppstod eld
tek 511 st., ftireléisningsfiireningens den 20/4 i P. H. Svenssons vi11abygg-
bibliotek 725 Sn, summa. 1931 band. nad och den 23/9 i ett trappwrn till
NTO:s bibliotek hat under éret 6ver- Urshults h<>t<->11~ Lyckliga 0m$t%indig~
forts till foreliisningsforeningen. heter hindrade dock katastrvf Och

skadorna blevo smé.
* Ftireléisningsforeningen redovisar for

verksamheten 1948—1949 fiiljande * I samband med Nordiska Muséets
siffror: 168 medlemmar, 11 f6reléis- kurs for sina ortsmcdarbetare upp-
ningar Och 2 Séngaftnar med i 1116- mélrksammades séirskilt fru Svea
deltal 93 deltagare, 10 filmaftnar Johansson i Urshult, som formed-
med 92 dell‘-aga-I'e och 2 teateraftnair lade en tradition frén far och dennes
med 194 deltagare i m6d91'£l- farbror i samma verksamhe-t.

Riksteiatern gav i Urshult Artur Mi1- * Genom frikostigt bisténd av skolsty-
lers skédespel Alla. mina sijder och relsen ha. skolbarnen i utiikad om-
Norman Krasna,s1ustspelKia'.ra Ruth. fattning beretts tillfiille till att ge-

De kyrkliga arbetskretsarna ha vid nom Skolresor vidga Sina vyer Ochberika sitt vetande.sina auktloner och forsaljningar 1n-

Samlaf 6-314 k1“- * I modrahjélp har utbetalts 6.203 kr.
Tin Ordférande Och kérchef i * Kollekterna i Urshults kyrka ha. upp-
Lottakénen Blenda. har utsetts froken gatt tin kr 5119: 91' gévomedel tinEllen Nilsson, Vasterbotorp‘ 476 kr, testamentsavgifter vid jord-

féistningar 485 kr. Fijrsamlingens
Byggmdsverksamheten har varit blomsterond har tillforts 2.203 kl".
ringa men i samhéillet och dess om-
nejd ha 4 bostadsfastigheter upp- * N5Je$$ktten ha!‘ uppgitt till RY‘

forts. Ute i socknen ha négra 1adu- 11-5711 64: dérav kommunal "5365"
gérdar. nyuppjrts Och en del renO_ skatt kr 3.990:86 och statlig kr
veringar av boningshus. gjorts. R6s- 7-679173» Hundskatten ha? uppgitt
méla och Hiigagiirde 15.rarebost'5.der tin 3540 kl” Och 1 Premiel‘ f5!’ TOV‘
ha iordningstsillts, djurs dijdande har utbetalts 583 kr.

John Neikters stora sgverksan1éigg- * I barnbidrag har utbetalts 212.225
ning £31 det s. ik. Flakahultet har fiir- kr till i medeital 426 modrar med
digstéillts och r i full drift. Kapaci- 816 barn. (Fj01"é1'ets uppgivna siffra
teten éir 1000 kbf ségat virkeper dag. gillde ett kvartal, den réitta skall
Lantbrukare Marcus Johansson, Sé’m- vara 215.020.)
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Ur verlssamhetsberttelserna.
HEMBYGDSFORENINGEN VANDRARHEMMET

Den dominerande héindelsen under Detta hay inrymts 1 kyrkskglan ‘Och
émret éir, att hembygdsftireningen efter beskts av 250 personelq planer P5 ny-underhandlingar med dominverket 1yc- bygge ha uppgjorts men mast Skrin_
katsh tlrés ettbavlial oft? arrengigring léiggas t. v. Urshults kommun har un-av ea unna ac en or en 1 av ..femtio an Hérigenom har Skapats fab derstott verksarnheten med ett anslag
utsiittningar att pi denna vackra och pa 500 kn
beromda plags ordna .en hembygdsgahd FRILUFTSBADET
avt €tO_ra in in Samhggsrilulzkt £0? Sommaren var icke den bi-ista somorsoroc ramlngaruner easom bd nbdtfnd d k in
maren Far att wsa delnna uppgift er‘ f:n\1i€ir:rY1n 5;); llltet néaéoi séyné; ti(;ffr.e§s-f-ordras stora medel och fijreningens Stanande satt Ansakan byggnadS_
Strévan bu" i férsta hand att Sam“ tillsténd f6r‘badp1atsens ,i01"dningst£eil-dessa. Samtidigt skall ett energiskt

... .. .. lande avslogs. Fasugheten har dock
arbete goras for att Oka kunnat bérja. renoveras och biir varaSAMLINGARNA féirdig till kommande sommar.

106 numrner ha negistrerats i f6re-
mélssamlingen, men iinnu éterstér en URSHULTS KRGNIKAdel av de ildre samlingarna att I-egi_ har utsiints eller sélts till 439 érsbeta-
strera. Bland gévorna méirks iande medlefgniqag 12 ggiindig med"

emmar och e ersme emmar, sam-Landstmgsman H‘ Peterson’ Slag" manlagt 453 st. Dessutom har kriinikan
b°‘"dSd“ka1"* S1agb‘°1”d m-m- tillstiillts ett antal biblirotek, vetenskap-

Bokbindare Karl Pettersson, Pres,s- liga. institutioner, organisationer och
jéirn avsett att upphettas genom gltider. fiir hembygdsverksamheten och turist-Hew Karl Svensson, Linhackla’ date_ verksamheten 1ntre\s_sernde personer 11k-md 177,1 som t1l1 ett antal t1dn1ngar.

F1‘/u, Ellen Nilsson och fmkem Betty SALISKAPET HEMFLIT
1"!/Ualdssonl s°1datm5s$3~ har planer pi utvidgad verksamhet

Kamrer E. Stanler, Brokadvéist. genom kurser och utstéllning.
B "dearkivet har ijkats med 161 , ..

numier och omfattar 596 nummer. TURISTTRABIKFOREN¥NGEN
Det Stiirsta tillskottet utgijr ett antal Svaral‘ f°Y' den ek°"°m1Ska "°1‘kSam'fOtOgI.afileI., nykopierade eftel. gamla heten men biirjar méirka av den ut6-
plgttar ffjy 3()_,4() 511- Sedan tagna av kade verksalmheten. Betungande har
Algot Svensson i Dunshult. Herr Svens- siirsvkilt varit de dryga kostnaderna fijr
son har som giiva iiverlémnat 100-tals iordningstiillande av parkeringsplatser
Plétal’ Och av (19533 51") endast en (191 vid Lunnabacken, vilka trots detta icke
}<°Pi*‘1‘ad“ 0°11 1'@8'_iSt"@*_‘af1@- Resten 11*‘ riickte nu. Féreningens firms. Turist-lnte helt kunnat 1d.ent1f1e-ras men pa- tjénst Visar ett mindre nettoygér arbete med att sijka gtira detta. ..Gévor tin arkivet ha lamnats f: kanske kan oka nal verksamheten ut-kyrkovarden G_ Jonassonv kapten N’ byggts. Stréivandena att skaffa stugor
Strémbomy Djursholm, folkskollarare och bostéider till sommargster ha del-
Ernst Hékansson och ingenjtir H. Ta1'- Vis lyckatsy men myfiket itersmd it
stad. Kiip av fotografier har gjol-ts 8'51“. Om bygdens folk fick UPP 5g0"@Y1bl. :1. frfm dr P. G. Vejde. ftir denna inkomstkéilla.
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I11 lI1eIIlO1‘1II1 .

“tj*"j¢i
\ hennes kynne och bidrog att binda

>‘ henne kvar i bygden. For andra Poli-
,» tiska och ideella uppfattningar visade

,
hon ingen f6rst2'§.e1s,e och det syntes
mig ménga ganger uppenbart, att hon

>, ‘ i sin intoleirans gentemot henne fram-
mande men anda starka och levande

; stromningar farligt nara. narmade sig" sekteristens ensidighet.
Med sin arbetsforméga, hangivenhet

och ioffervilja blev hon tidigt ett k1"aft-
‘ “’ ‘ centrum i bygden for den konservatism,c, Q som segare an annorstades motstatt

1* E; svallvagorna frén efterhand segrande
‘E’; politiska uppfattningar. Det var" dock

“ i ‘ “ icke rent politiskt hon mest kom att
Gud-mm J(3pp3(m, verka, det blev som sjfalleyn i, samvetet

och piskan for lottakaren Blenda och
Sista. géngen Gudrun Jeppson deltog dess over- och underavdelningar, som

i véinners umgange i Urshult, var hon hennes avgorande insats gjordes. Icko
markt av sjukdom, me-n ingen anade, med blandande framtradande och flo-
att steget ut i det okéinda skulle kom— dande tale-konst gjorde hon sig gal-
ma snart och utan vidare varning. lande, men genom ett otroligt uppoff-
Dodsbudet véickte darfor bestortning rande arbete vann hon respekt i karen
i Urshult. och omvarlden. Pliktkansla visade hon

Gudrun Jeppson foddes i Fjalkestad i fériedémlig grad men f0I'd1"d9 lika
i Skane och avlade f0lksko1lararinne- mycket av and1‘a- Koniktmnen Sak‘
examen i Landskrona ar 1925. Omede1- nades drfér icke kring henne» men
bart ofter sin examen fick hon forord- Oftast bijjde Sig motparten f5Y' hennes
nande som léirarinna vid Tryteke skola Osjalviska PeI's’0n1ighet-
i Urshult och vid denna stannade hon. Bakom den karska ytan, trots uni-
Om hennes verksamhet vid skolan hai" form Och gradbeteckningar, dome Sig
alltid vittnats gott och har skall ingen- den blyga och tinbakadragna kvinnan
ting laggas tin @1191‘ dmgas if1”5n- med den ensamboendes nervosa oro
Skolan i Tryteke V31‘ Gudrlln Jeppsons och behov av trygghet. Cimhet slosade
dagliga gaming, men det V91‘ inte i den hon pa djur och de né-ira vannerna
hon satte in sina biista k1/"after". I-Iade 5-ignade hon Ohgmmad uppmgrksamhet
11011 i Skolan Sett Sin livsuppgift hade Offer av betydande storleksordning
hon siikert sokt och vunnit befordrings- gjorde hon 1 Onka humanitgra sam_
f1“amg51"1g- manhang och hela hennes positiva upp-

Barndomsintryck, miljopaverkan och fattning av sin livsuppgift gav henne
ungd-omsupplevelser bestamma en man- forutsattningar for god utdelning av
niskas stallningstagande till den varld det vi kalla lycka i livet. En olycka
hon lover i. Om dessa faktorer vet formorkade dock hennes sista ar och
jag ingenting, men annu manga 51- birot hennes goda humor, innan den
efter 1925, da Gudrun Jeppson kom till tarande sjukdomen drev henne till den
Urshult, dominerade den gamla, kyrk- operation, som skulle sluta ett verk-
ligt inspirerade bondekonservatismen samt liv, nar det kanske var rikast
helt alla avgoranden hair och det at 0011 bist. Hon blev ju bara 45 ai-
tydligt att just denna miljo passade gammal.
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Alfrecl Zafé. Frans Petersson.
Det var ett typiskt amerikaode som En ruta. hiir ovan borde ha visat

avslutades, nar f. sjokaptenen Alfred Britte Franses bild, men en sadan tor-
Zafé jordades i sin hembygds jord 5. de vara sallsynt, om den ens gar att
Urshults kyrkogard. framleta. P. G. Vejde har berattat, att

Fodd i Savsjomala 1867 drevs han han en gang siikt fotografera. Peters-
i unga ar med méinniskostrommen over son framfor Enetorpet i Smiiramala.
Atlanten for att i det stora landet i Nir denne f6rst»0d, vad 53,1-{en g§,11de,
vaster skaffa sig den utkomst, som fiirsvann han in i stugan, stéingde om
icke sa It-itt gavs darhe-mma.Ett trettio- sig och kastade ut glosan: "Franse e’
tal ar vistades han i USA och fick inte hemma." till den forvanade foto-
anstallning pa flodangare och batar i grafen, som endast hade att ge sig av
kusttrafik. Tack vare sin duglighet, utan bild ‘och utan fortsatt samtal.
plikttrohet och stor arbe-tsagmhet ava.n- Frans Peterssons motvja mot fOt0_

ferade ha“ tn} kamfen Pa en_ dyhk grafier av sig sjalv sammanhi-inger gi-
angare. _Han sokte sig sedan tillbaka Vetvis med bans lytey som kan Ledas
till Svle-rige med ett hopsparat kapltal tillbaka till en olyckshandelse i hans
Och b°1”Jade ha? pi _nyt_F' Huvudbygg" tidigaste barndom. Detta fiirstar man,nadenctill Trehorna lnkopie han snarl: men samtidigt méste man ‘beklagay att
Och pa‘ den_-10rd som fol-]d‘e‘ med pro" minne-t av denne pa sitt siitt marklige
Vade han Sm lycka som Smébrukare' man icke kan knytas till en bild av
Har ck ha“ t1n_fane att é’grf?' SP3‘ it hans brackta men andé oerhiirt star'-frukt, bi och f1ske,- sysselsattnmgar ka kropp Och hang oskéna men ka_
som han odlade med idogt intresse‘ rakteristiska nuna. Den som med led-
I'_I_an _tOg en verksam del 1_bygdens ning av det skrivna ord Frans Peters-forenlngshv och saknades 3.1dI‘1g pa ett Son lamnat efter Sig bdar Sig en upp_

sammantr5‘de' dit ha“ kana'ts' fattning av mannen, skulle sakert er-
Alfred Zafé hade en egenskap, som fara en kansla av harmoni, som icke

atminstone hiembygdsforeningsentusias- alltid Sf§-mm-91‘ med Ve1‘k1ighete1'l-
ter och utstallningsanordnare uppskatta Minnesbilden av krymplingen Skulle
och gladja sig at. Han samlade min- diiremot forklara den skygghet Franse
nessaker. Fran sina amerikaér hade Visde i m?inI1iSk&I1S krets, den kills-
han massor med roliga, brokiga, manga lighet for formodad drift, som ibland
ginger fantastiska minnen, men aven kunde skymta, och gc belagg for hur
fran sin hembygd gomde han freml, manga extra stenar, som‘ valtrats £1.

som kunde beréitta, en historia. Hur 118118 livet ig'@I10m éindi Steniga 1ivs-
utstiillningen av Amerikaminnen vid Vig-
fjorarets skordefest skulle ha kunnat F1-anse jddes den 11 augusti 1884 5
Ordnas utan Alfred Zafés villighet att Enetorpet, det Iilla stiille 1 Smbramala,
lamna ut sina mange minnessaker, vet som han gde som vuxen och dar han
jag inte- sake“ 51" att den “tan dessa i sin odlingsflit forde en framgangsrik
hade Varit ganska lite” kamp mot stenen. Da stallet var for li-

Man brukar saga, att emigrationen tet f5I' 9/it ge honom brgningi utbjm
tijmde landet pa vardefull folkkraft han S111 arbetskrafti 5-tminston-e i YI18“
och haremot kan intet erinras. Sakert Fe 5-Y’, till Val‘ Och en: som had?! bruk
a1" dock, att immigrationen av ek0no- av ett Pa!‘ Viniga a1"mY- Om ha-11$

miskt véilsituerade m,edb‘orgare utjam- kroppsliga Styrk Och seghet films hi"
nat denna fiirlust och gett det gamla Storiel‘ ‘Och Om ha-11$ Slagfirdighet Och
landet ny kraft och nytt valstand. Det humor komma legender att skews-
ar med tanke hérpa, som Alfred Zafés En gang har jag hiirt honom fram-
liv och verksamhet kan rubriceras som trada infiir en storre publik. Pa Urs-
ett typiskt amerikaode. hultsbygdens Turisttrafikfiirenings ars-
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mote 1942 anmodades han att forcdra.» fall, och manuskript efter manuskript
ga négot ur sin skriftliga. produktion. renskrevs och forkastadies. Men niir
Det var pé sitt sitt en upplevelse att uppsatsen var féirdig behovdes inte on
sq; denna ftirsynta, tillbakadragna m§n- stavelse, inte ett komma iindras i dem.
niska sté och lésa innantill ur ett ma- Endast en géng har jag dristat mig
nuskript, medan svetten lackade utftir till att stryka ett enda ord i en upp-
hans kinder. Hans léiste sakta och véil sats, ett modernt, stilvidrigt ord, som
och de véilformulerade meningarna gre- stordve meningens rena sprék.
po de lyssnande genom sitt enkla pa-

_ _ _

tos for de smé och betryckta. Vid det- bad honom 1 Sm nasta Lfppsats}
ta tillille utségs Frans Petersson till Kromkan b‘?handl_a‘ fruktodhngen _1
foreningens heidersledamot, ett b.evis Urshult’ Vda‘ Jag V1sS‘te’__att ha?“ hadepa uppskattning av den Sk1_iftStéHa1__ on del minnesgods frén oldre tider om
verksamhet, som han éignat kiirlek och gjnnaé Denga bllig Zlgilgc-. - - _ in apr av a rymoda. Denna enikla, hedersbevisning

-- d h k $11.1 S uga Q €I‘ S 3. Or Ya Q 8.
var esatte an myc e frin ett av sina frukttriid. Han var aaTrots den sjiilvtagna isolering hzin 64 if gammal Och kunde 5-innu i mam
Ievde 1 odlade‘ han en utomordenthg ga r ha berikat Vra kunskaper Om
personkéinnedorn och kunde klargtira det gamla Och géngna genom sina
1eYnadS' Och slaktforhananfien for uppsatser i Kriinikan. Vi tacka for dotmanga urshultsbor. Hans mlnne var ham givit Och hoppas ur gmmomarikt utvecklat och detta i forening med kunna leta fram uppsatser av hams
god kéinnedom om allmogens sedier och hand’ varda att pa nytt pub1ice1,aS_
bruk i géingna, tider, forde honom ti-
digt i ikontakt med Folkminnesarkivet
i Lund och genom sina uppteckningar S“ "Old Jay fa?" den gist“ f'”d'3">
for detta, och pi andra sitt har réi.d- jag dr sci mm, sd mdtt pzi vdrldcn.
dats undan glomskan mnga minnen
frén V51" bYgd- Detta Vickte Och ut‘ Dessiai ord i hans dodannons vittna
Vecklade “ans stmstiska beg§“’"‘"?f~' véiltaligt om den diides bittra 1ivse1"fa-och hans beréittelser och skildringar rennet halt visst lyste gladjeénp
uppméirksammades i ortspressen. Hans ’ kl t_,_ _b1 __

litteriira édra, drev honom tyvéirr att nen Som am S Jamor 1 and “pp aven
romantisera skildringarna och ve-rk- hang mmka himme1' Atminst'°neg1im'
lighetsunderlaget forsvagades i samrna made en stréle av Viirme Och 1j‘~1'5 g9‘
min. Sjélv talade han en dialekt, som 110171 hams 5111119, 1151" hall 51" 1942 ff)?-
avvek frén den giingse i Urshult och made mening €‘ft€I'1T1€I'liIlg‘i uppsatsen
S0111 mihiinda tillsptsades till Sin typ Backstugan och backstugusittare i Urs-av hans lyte. Hans dialektberéttelser hult Och han 1 den gmndiosa slut-‘Ag-
éiro déirftir icke» genuina och dessutom netten minde Om, uatt i de pi dessa nu
mycket sv5éSta' avhysta tomter forr liggande stugorha

hams ulipsatser Stajnnar ma? doc]? ha en géng bott ménniskor, som fétt
en

. ' .. ’ tidigt som de ~ var och en i sin stad
fsng(éZr;?jZdi1;RZ?£dit€1iI;g§a$1§t ii: ~ ha fétt ‘sin beskéirda del av det
got arvode hiirfér’ den ende som er_ korta jordehvets frojder och sorger".
bjudits ett dylikt. Svérigheten 1 delta Sédana bgwnblick av ljus erfar variemedarbetarskap 15g i att £5, manu- skapande ande och Frans Petersson
skripten ifrén honom i god tid. Jag njot av skapandets gléidje, dé satsbi1d-fick den kéinslan, att han filade pi njngen knngande Skim Och fen.
sina meningar om och om igen, innan
han blev nojd med deras mjuka ton- H. T.
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hade rent av viickt. upp honom och
oppnat hans ogon. Detta hade skett
under en raknelektion, vamm Juhlin
berattade foljande. Han hade varit en
triig larjunge och inte insett nyttan av
rakning, och da han kallades fram till
svarta tavlan var det inte myoket han
kunde prestera. I stiillet for att for-
djupa sig i onodiga. forklaringar tog
lararen sin rotting, bojde eleven framat
och gav honom ett rapp, som snart
anpassade sig efter hela ryggsidan. Det
sved men dess verkningar var under-
bara.

Efter att forut ha gatt slo och lik-
giltig blev han med ens klarvaken och
sag allt med iippen blick, som han be-
holl sé. lange han levde. Det var fattigt
i hemmet och forhallandena f6rsvara-
des under nodéren 1868—69. Véiltaligt
och gripande skildrade Juhlin noden
bland de fattiga under denna tid. Allt
éitbart sésom knoppar av vissa trad
och bark méiste tillgripas for att min-
niskorna skulle kunna uppehalla livet.
For att minska munnarnas antal i
foraldrahernmet beslot sig Frans for
att utvandra till Skne, som han hiirt

F_ A_ J"/mm i Sm smedja omtalas som ett gott land. Med ett
litet knyte i handen och trialskor pa

Vid Dunshults véigskal lag till for fiitterna begav han Sig i vg ‘Och fick
ett pat. 51. Sedan en gammal Smedja, i néirheten av Kristianstad tjéinst hos
uppird pa 1870_ta1et av dess ‘ende den bekante riksdagsmannen Sven Nils-
innehavare’ Smeden Frans August son i Cvsterslov. Har fick han tilllféille
Juhlim att se Karl XV som vid denna tid far-

Utom sin egentliga uppgift fyllde dades genom Skille-
denna smedja. iiven andra. Har stan- Vid. .ett tillfalle fick Frans en orfil
nade nastan alla som skulle till Eke- av riksdagsmannen, som han anség
fors kvarn med mald, har mottogs och sig inte ha gjort skéll for, men tillade
avliimnades post och viktigare lokala med samma. Riksdagsmannen bad mig
nyheter spredos harifran, mahéinda senare om ursakt. Efter hemkomsten
voro de ej alltid sé sanna, men sé fran Skéne larde han smidesyrket av
mycket roligare, ty smeden var en stor sin far och specialiserade sig pa till-
humorist. verkning av potatishackor, men till-

Juhlin var ftidd i Dunshult den 5 verkade aven eggverktyg av alla slag.
3_11_g_ 1854’ Och hade vxt upp under Alstren S§L1d8S d€1ViS h€I1’11'1’13. P51. plat-
de enklaste och fattigaste forhéllanden. sen men liven pi mavknadw 61' blott
Han fullgjorde sin skolgéng fijr den i socknarna runt omkring, utan resorna
strange och préiktige folkskollararen utstré-Ckte Sig tin Blekinge 0911 Skille-
Joh. Johansson, som Juhlin var siirskilt Alltid Val’ T1311 glad Och 5k5mt$31Y1-
istad Vid- Prisierna voro oskaligt Iaga, och as

Johansson hade inte bara lirt honom dartill kom att Juhlin bildat familj och
vissa kunskaper och fardigheter, han utgifter stego, besltit han sig for att

En 82111111131 l1CJCI‘S1l1a11.
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emigrera till det stora landet i véister. orten, hur han kunde samla ahorare
Dar vistades han i over 8 ar, men kring bordet dar han satt.
larde sig icke att fullstandigt tala En gang hade han fatt en avhuggen,
engelska. Daremot paverkade detta glodgad jarnbit i kladerna och den
sprak hans modersmal, som han talade brande ett hil pé. ena benet. Séret
ytterst grammatikaliskt och bokstavligt. misskottes och inflammerades, varfor
Han sade bl. a. karl med htirbart "1" han maste soka liikarhjalp pa Vaxjo
och var noga med att slutljuden i Iasarett. Han berattade om besoket
orden kom med. Han hade ocksa ett foljande. Han tillsades klii av sig, var-
ovanligt bildsprak. Nar nagon gatt i vid en skoterska var honom behja1p-
véigen for h‘0n0m, kunde han yttra lig. Niir han skulle in till doktorn
t.,ex.: "Han haver slagit mig ur mitt var han forsiktig och tog penning-
aktningsvéirda bréide och rivit ner mig pungen med sig. Doktorn log och for-
frén éirans trappa". Och om en kvinna, klarade for honom att han inte be-
som han beundrade, utlat han sig pa hovde vara sa misstif-inksam déir.
fiiljande satt: ”Déi.r stod hon i sin Si lades han upp pa ett bord, och
aras glans och hela sin fagrings prakt". séret undersoktes mycket noga, var-
Om en envis person, som intagit en efter doktorn tog fram en burk med
framskjuten stéillning i socknen, men salva. Med denna smorde han benet,
kommit i misar, yttrade han: "Den borjade vid kniiet och fortsatte nerat.
personen iir lik en avbruten navare *)". "Jag k}t~inde”, sa han, ”hur det onda

Juhlin var ingen foraktare av bréinda flyttade sig nedat allteftersom doktorn
och destillerade drycker. En gang hade smorde, och slutligen méste det onda,
han varit i Mollekulla, och tagit sig visserligen under protester, ge sig ut
litet for mycket till biista, vilket obser- genom stortén". I ren tacksamhet gick
verats av skamtare, som satte in fo1- han till néirmaste naringsstalle och
jande annons i en ti11fa11ighetspub1ika- drack en ikaffegok.
tion: Juhlin var en begavad man, som sett

BORTTAPPAT. sig Vida omkring i varlden, och som
Pa véigen mellan Urshult och fiirut sagts, en angenim och trevlig

Dunshults smedja borttappade cn séillskapsmanniska, som man géirna
person balansen i forra veckan, lyssnade till. Som gammal god lutheran
rattsinnige upphittaren torde éter- gick han till kyrkan varje sondag, och
léimna densamma. till agaren vid han hade under érens lopp lyssnat till
némnda smedja. manga préster i Urshults kyrka och

kunde jiimfora deras prestationer. Dot
Juhlin tyckte ej om annonsen, eme- var inte utan att han hade stora an-

dan, som han sade, jag har alltid varit sprak pi dem.
s51 stadad och vacker. En iovanligt god halsa var honom

Juhlin var en miistare i att beratta fiirunnad genom hela 1iv-et. Endast ett
dramatiskt och livligt, varfiir hans be- par veckor fore slutet méste han in-
rattelser inte fullt komma till sin ratt taga sangen. Nojd av r och arbetc
néir de atergivas i skrift. fick han 871/2 ér gammal (ar 1942),

Undertecknad minns vid samkvam i for alltid léimna den plats, som han
--—--~~4 sii hogt ‘alskat.

*) Ett storre spiralborr. Ernst Agné.
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N51‘ tanharna lmrncionisstigar vanclra.

Funderingar ijver ctt lxartlalacl.

Ett generalstabskartblad ar inte ibara ett i svart och blatt tryckt vittpapper med en samling namn, linjer, streck och punkter samt andrakonventionella krumelurer till tjanst for militarer, orienteringslopiare
och turistande cyklister. Ser man narmare pa ett sadant kartblad, finnerman, att det utom de rent topografiska uppgifterna aven innehziller endel historia, bade natu1"- och kulturhistoria. I vissa avseenden innehiillerdot mer historia an den, som eljest iii‘ skriven pa férskinn och pappei".Var historia skulle vara fattig, om det icke funnes négon bortom ochbredvid den pa pergament och papper nedskrivna. Att soka fa en riktigbild av det levande livet under gfingna ‘cider enloart genom studiet avpergament ar val lika omojligt som atit endast genom studiet "av manni-skans skelett soka bilda sig en riktig uppfattning om den manskligaorganismens funktioner.

Men lat oss aterga till generalstabskartbladetI Jag har framfor migett separattryck over Urshultsbygden. Det for mig i tanken ned tillde gamla barndomsstigarna. De har och dar markerade hojderna foratanken vidare till jordens urtid, visserligen icke ‘till den tid for cirka8350 millionei" av sedan 1), da vart hemvist som ett jatteklot i gasformantages ha borjat sin sjalvstandiga tillvaro, men val 2000 millioner artillbaka i tiden, da en del av urbergsgrunden kan ha gjutits. Mycket haremellertid hant pa joridytan sedan dess, under det armillionerna rullatfram. Sparen av dessa handelser aw dock i stor utstrackning utplanade.Under tiden mellan tertia1"- och kambrosilurtiden (fran cirka 50 millio-ner till cirka 300 millioner ar tillbaka) intraffade emellertid nagot, somsatt varaktiga spar i sydostra Urshult. Da uppstodo de s. k. forkastnin-garna i berggrunden. En vacker sadan forkastning finns i Krosnanas pa
')YArthu?H01mes: The age of the earth (Endeavour, July 1947).

séittiiiiigcii antcciknad som torparo pfi ZIl"l(8.(llIll‘8.lll&).(l0 kompositionen hrutiistorpstiillot l\'_\'iing under Kiir1'sgiii'd0 och d kan on dotaljhild i on honad
i [ll'Sl'l\lll. Karin Nilsdottci" avlod 5 onsam go on l(()I1Sil'1§il'lil§.’,'l, fulltonig:i|i1'il 1831 och Al)I'3.\ll£1;1l1 Clcmctsson. npplcvolso. "Chi‘istus far till hiinla“zilltjiiint hosatt pa l\'_\'iing, 19 maj syncs migx vara ctt sdant litot inas-l<\‘4'1. Hans ffii'h:°1llande11 under sluict ior\'c1'k, \'éii'digt don l>ei'oii1mols0 Cle-z\\‘ lrans lcvnad fi'a|i1gz"i av do sista mot H:°ikanssons konst Ylllllllt.
Ulli(‘('l(l1ll1§l'U_l‘l1&l ‘om honom i liusl'('>i'- H. T.
h<">1~sl>okon, "utfa~ttig‘, l)i‘£i<rkl.". Littcratur:

Bi-<">llopot i Kaila och licliga ire ko»- Nils Sti'<">inl>o|1i: Bara1"ydsl>onad0n
nung.ra1's ritt till .]c1'usa1e1n iiro do och Allho-Kiiinevaldsnilerict.
vontrala inotivoii i Ki1111eval<lsiii:5’1le- Si'u't1'yck Ill‘ Liv- och fOll{l{lllt1ll‘,riot och kring (lessa \‘arieras andra \‘ol. I.
hihliska motiv som hrde1' i bona~ Sigurd Erixonz Alln1ogoinz°ilniiiga1'
dernas kanter. Ibland har den strania fréiri Siiialaiid och Halland.
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lléitteboda éigor strax sydost om Plunsagelen ”). Ferkastningen bildar en
ji nordsydlig riktning gaende, Iodrat, nagra tiotal meter lang och 10 a 12
meter heg klippa. Delar av samma ferkastning finnas ocksa pa ett par
stallen pa vastra stranden av Aranas. De stersta av dessa klippor aro
belagna pa sedra delen av naset framemot den kanal, som ferbinder
(istra Arasjen med Skittne vik 3). En annan men mindre ferkastning
finns ocksa i Kresnanas nagra hundra meter ester om den ferstnamnda
och parallell med denna. Dessa klippformationer brukade satta min
barnfantasi i rerelse. De aro kara minnen fran pojkarens utflykter till
abborrmetstallena i Arasjen.

Tanken far resa vidare till nasta geologiska tidevarv, tertiartiden,
som lamn-at ett markligt minnesmarke i Urshult, namligen sjen Mien.
Den ar den ena av vart lands hittills kanda, tva kratersjear4) (den
andra ar Dellensjen i Halsingland) och av dessa bada kanske den mark-
iigaste, enar man dar antraffat vart lands yngsta eruptiva bergart, ryo-
lit. Mien ar alltsa en gammal vulkan. Det antages ernellertid, att den
haft sitt sista utbrott fer bortat 50 miljoner ar sedan 5). Nagon sterre
risk fer nya vulkanutbrott dar lar det alltsa icke fereligga. Aven utan
vetskap om Miens vulkaniska ursprung maste den uppmarksamme rese-
naren och vandraren lagga marke till strandernas formation. De ha i
stort sett faktiskt formen av en lagt sluttande tratt. Med isina 1evtrads-
bevuxna hagar och angar utgera de sommartid en av de mest tjusande
idyller, sedra Sverige har att bjuda pa.

Fran Miens levkladda strander far tanken fortsatta sin geologiska
resa och stanna vid den senaste landisens avsmalting i sedra Smaland,
da jordytan dar i huvudsak fick sin nuvarande utformning. Detta anses
ha sikett fer omkring 15000 ar sedan. Som isarskilt markanta minnes-—
marken fran denna tid ha vi att anteckna flyttblocken och ru11stens-
asarna. Fer de senare ha vi en vacker representant i estra delen av
mellersta Urshult. Den stracker sig med vissa avibrott fran trakten av
Froaryd till Fresjehult, dar den genomskares av den gamla bygdevagen
till Hatteboda och Skiftena. Pa senare ar har asen vid detta skarnings-
stalle tyvarr blivit platsen fer ett grustag och nastan utplanad, just
dar den eljest varit mest tillganglig fer vagfarande.

Vi ferflytta oss ater ett stycke framat i tiden men nu ett betydligt
kortare steg och stanna vid 10 11000 ar fere var egen tid. De fersta
invandrarna anses da ha kommit till sedra Sverige. Pa grund av nivf1-
ferhallandena synes det sannolikt, att Arasjen, Ulvsjen, Fresjen, Tre-
hernasj en och Ressj en med kringliggande mossar och myrar da utgjort
ett med Asnen sammanhangande sjesystem, dar de hejder och ikullar,
som nu delvis aro bebyggda, voro ear. Samfardsmedlen i den tidens

2) En liten tjarn pa gransen mellan Hatteboda och Aramo iigor néigot hundratal
meter norr om Viistra Arasjen och med avlopp till denna.

1*) Den sydligaste av Vastra Arasjens vikar. Namnet éir gammalt och finns
upptaget pa en i lantmeteristyrelsens arkiv fervarad karta fran 1600-talet.

4) Lennart von Post: Ur jordklotets saga, 1931.
5) Axel Gavelinz Smalands berggrund och éldre geologiska historia (En bok om

Smaland, 1943).
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Urshult voro sakerligen i huvudsak flotten och den primitiva Joaten.
Befolkningen férde ett nomadiserande liv, och nagon fast bebyggelse
forekom val knappast.

Forflytta vi oss ytterligare 5.000 ar framat i tiden, befinna vi oss
framme i den egentliga stenaldern, fran vilken talrika fynd antraffats
i Urshult, sarskilt kring Asnen och Mien. Vi aro ater tilllbaka vid denna
senare, markliga sjo. Har har under tidig »stena1d*er fdrekommit en
betydande export av fardiga stenyxor eller material till sadana 6). Mate-
rialet till dessa yxor utgjordes just av den ovannamnda, vulkaniska
bergarten ryolit. Av dessa uppgifter att doma har dent alltsa under
stenaldern funnits en istenyxfabrik eller ett stenhuggeri vid Mien.

Tanken far ater ta ett steg framat i tiden och stanna vid bronsaldern,
da hela det nuvarande Urshult var bevuxet med lovskog. Sakerligen vartrakten aven da tatt befolkad. Minnesmarkena fran denna tid are
emellertid sa gott som okanda. De aro skovlade eller oupptackta. Frag-an
ar emellertid, om inte sakkunskapen har forbigatt ett lange kant brons-
aldersminne. Jag syftar pa den markl~iga stenhallen Oxahall i Fr6sj6-
hult strax vaster om vagskalet mot Havralycke. Av skal, som dent skulle
fora alldeles far langt att har ga in pa, ar det min personliga overtygelise,
att stenhallen ar ett minne fran bronsaldern och att den varit en ku1t-
plats. Den har pa grund av de topografiska forhallandena legat val till.Att den icke finns omnamnd i aldre topografisk litteratur, bevisar alls
ingenting om stenens beskaffenhet som fornminne eller icke. Brons-
aldersmanniskorna skrevo veterligen icke vare sig pa pergament eller
papper. Daremot ristade de nagon gang i isten. Att traditionen icke
heller formedlat nagonting om stenhallen, bevisar lika litet. Storsta
delen av den muntligt traderade ihistorien forsvinner ofta redan pa ett
par generationer aven i var tid med dess oerhort mycket rikare moj1ig-
heter att bevara den.

Tanken far fortsatta sin resa forbi jarnaldern. Den har val icke iUrshult lamnat nagra namnvarda-spar i form av fornminnen. De red-
skap, som da hamnade i jorden, voro icke av rostfritt stal.

Vi aro sa frainme vid den tid, da isagen och erkand historia flatas
samman. Har ha arkeologer och historiker tillfalle till fruktbarande
samarbete eller animerade fej der. Var lag exempelvisi sagans Midahult?
Per Wieselgren, vilken betecknar platsen som Tioharads lagsagas mark-
ligaste stalle, formodar, att den var belagen i trakten av Mien. En annu
bevarad muntlig tradition 7) forlagger Midahult till sydsluttningen av
Araberg, som ligger cirka 41/3 km norr om Mien. Att utreda denna
{raga skulle val vara en fangslande uppgift for den historiska forsk-
ningen? Och vidare! Finns det nagon historisik sanning i den muntligt
bevarade sagnen om en ”kung Are”, som skall ligga \begraven pa en

‘H Os-kar Lindén: Smalandsk stenalder (En bok om Smaland, 1943).
T) Traditioncn meddeladesi pa sin tid till hemmainsagare Axel Jarl i Ammo av

1'1-u Elin Jonsson, som var fodd dar 1843 och avled 1927.
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av oarna i Vastra Arasjon? Eller, var lag tingsplatsen i Aramo? Att
det funnits en sadan, finns det dokumentariskt bevis for)

Tanken far nu taga steget fram till den tid, dar mina personliga
minnen borja. Den far ater »stanna vid Oxahall. Stenhallen var for 50
ar sedan och annu ett par artionden framat ett kart raststalle for idem,
som till fots fardades pa den gamla bygdevagen genom Frosjohult fram
till kyrkan. Sarskilt var det kyrkfolket, som brukade ta sig en vilopaus
pa hallen. Jag kan sa val i minnet frammana bilden av dessa svartkladda
kyrkobesokare, de esta av moda och tungt arloete bojda gestalter.
Manga av dem hade drygt tva mil att till1'yggalag'g'a vid ett kynkoloesok
Kyrkvagen gick pa den tiden genom Raveboda och Prasthagarna.
Kyrkobesoket avsag val inte alltid enbart att deltaga i den 3-4 timmar
langa gudstjansten. Man ville ocksa traffa slaktingar och loekanta eller
sporj a nyheter fran andra delar av isocknen, ja till och med gora upp en
eller annan mindre affar. Kyrkan var da pa ett helt annat satt an nu
socknens centrum. Den var ocksa —- liksom nu -- en vardig sam1ing's-
plats. Av de kyrkor, vilkas interior jag haft tillfalle att se, ar diet endast
en, isom gjort ett maktigare intryck pa mig an Urshults kyrka. Det ai-
Szt Paulskatedralen i London. Anledningen hartill har jag sokt analy-
sera. Delvis loeror val denna varldering pa de starka och forblivande
barndomsintrycken av hemsocknens kyrka. Den mera objektiva orsaken
synes dock vara denna. I kyrkor av motsvarande storlek som Urshults
kyrkas ar rymden i allmanhet sonderskuren av valvbagar och pelare,
som fortaga den dess maktighet. Sa icke i Urshults kyrka. En annan
orsak till det imponerande intryck, interioren dar gor, ar den monumen-
tala altartavlan och de ovriga malningarna pa altarvaggen, dar konst-
naren utvecklat nagot av renassansmalarnas farggladje. Kanske annu
mer an dessa malningar ha de bada frismalningarna pa langvaggarna
fang‘-slat mig. De aro emellertid icke konstnarens egna sikapelser utan
kopior i reliefmalning av friserna i Kristussalen i Thorvaldsen-s mu-
seum i Kopenhamn, vilket jag vid ett besok dar for manga ar sedan
hade tillfalle att konstatera. Det var ett overraskande men glatt igen-
kannande.

Innan vi lamna kyrkan, skola vi lagga marke till en sak, som manga
besokare kanske icke oloserverat. Pa sodra sidan av nedersta trappsteget
vid ostra ingangen finns strax intill tornvaggen ett inhugget kors, vars
armar mata 71/2 cm. Korset har icke, som man mojligen kunde tro,
vare sig magisk eller symbolisk *inne~loord. Det ar en kartografisk s. k.
fixpunkt. Vid denna har platsens geografiska lage (longitud och latitud)
samt hojd over havet bestamts och uppmatts. Dess hojd over havet var,
da den mattes, 146,9 mete1*.‘*)

Stockholm i augusti 1949.
Karl Loberg.

8) Kinnevalds harads dombok 1615.

*') Topografiska och statistiska uppgifter om Kronoberg Ian, utgivna av General-
stabens topografisk avdelning 1878.
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En lantvarnsman fran Urshult.
Den 19 februari 1880 dog- i Hunshult vid hog alder forre hemmans—agaren Peter Jonasson. Det blev saknad, for den gamle hade till dodensstund haft god halsa och rorlighet och bevarat oforminskat ett lattlynne. Hans munterhet och spraksamhet hade lockat ungdomarna, somgarna samlats i hans tillrbyggda gavellagenhet till snack och en svangom.
Peter Jonasson var pa fadernet inte av gammal Sirkoslakt. Fadern,Jonas N ilsson, foddes 1764 i Kalvsviks Persgard men flyttade till Huns-hult vid sitt giftermal med Brita Persdotter. Darmed aterupprattades

en husbondelos gard. Britas far Per Larsson hade dott, ”av tarandesjukdom”, 1785, och hans anka Elisabet, dotter till klockaren DanielJonsson i Mollekulla, satt ensam pa garden med sin nittonariga flicka.Jonas och Brita vigdes den 4 februari 1787. I fem generationer, son efterfar, satt den nya slakten pa Hunshult anda till 1946.I sitt aktenskap fick Jonas och Brita sex barn. Av dem var Peteraldst, och det ar om honom har skall talas. Peter Jonasson var fodd den
18 j uni 1789, tog i sinom tid (1830) vid garden och har sitt namn i denbevarade rakenskapsboken for Sirko rustningskasswa fran dess borjan
1838 t. 0. m. 1853. Foljande ar har han lamnat garden till sonen ochblivit undantagsman.

Ett vanligt bondeode alltsa.
Dock kanske inte alldeles vanligt. Peter Jonasson hade en gang i sinungdom blivit ryckt ur bondens lugna vardag och mast folja med tidensforsande strom — en tid som likt var egen var rik pa stora handelser.Det var nara, att han fatt dela lott med sa manga andra unga man i dettidiga 1800-talets folkforodande krig.
En tradition, nedsikriven ar 1931 av den framstaende gamle kannaren

av bygdens historia Johan Hakansson i Vasterbotorp, berattar om sock-
nens lantvarnsman 1808—09 1o1.a. foljande.

”Har avgick fran Urshult tolv man, men av dem aterkom ej mer antre. Dessa var Per Larsson i Karr, Peter Jonasson i Hunshult och NilsHakansson Bastrot i Esbjornmala. Denne Nils Bastrot klarade sig for-svarligt under sin kommendering och levde till framat 1870-talet. Hanvar en mycket talfor man och berattade historier fran faltlivet i Kar1s-krona, ibland annat hur hansynslost de sjuke behandlades. Faltsjukan
grasserade skoningslost bland de inkallade till folj d av dalig matordning
och usla bostader. De fick forgas av hunger och kold. De hade visst ettsjukhus, men det var sa overbelagt, att nar nagon blev sanslos, var detatt kasta en skoffa kalk i halsen pa honom och sa hava honom i 1ikkis-tan och spika ner honom, for hans plats pa sjukhuset behovdes for enannan. Lantvarnsmannen Peter Jonasson fran Hunshult hade varit pasjukhuset och fatt rona ovannamnda behandling, men han vaknade till
sans och var sa kraftig, att han formadde sparka ut stammen urlikkis-
tan, och da maste de aterfora honom till sjukhuset. Han tillfrisknade
och kom hem och blev rusthallare pa Hunshult och levde tills han blev90 ar.”
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Nar forf. for nagra r sedan berattade denna historia for Peter
Jonassons attlingar i tredje led (tre personer), visade det sig, att ingen
av dem nagonsin hade hort den, trots att minnet av gamle Peter var
mycket levande inom slakten (sonen Peter Johan Petersson levde andatill 1904). Vilket sanningsvarde har under sadana forhallanden denna
tradition, som kommit att bevaras av personer utanfor familjen och
nedskrivits forst 1931?

Att upptecknaren, Johan Hakansson, troget atergivit vad han hort
ar tydligt, det framgar av redlbarheten och klarheten i allt det lokala
sagenmaterial han meddelar. ‘Som sagesman for berattelsen om lant-
varnsmannen anger han en Jons Nilsson fran Vasterbotorp, om vilken
ingenting ar narmare kant. Bakom denne har vi sa den talfore Nils
Bastrot, som alskade att beratta om lantvarnsmannens liv i Karlskrona.
Den basta poangen hade historien om kamraten, som sa nar blivi‘
levande begraven. Far vi tro Bastrot‘?

<

Nu ar det sa, att de fran krigen hemvanda knektarnas berattelsel
om vad de upplevat hor till vart mest opalitliga folkliga traditionsmate-
rial. Soldaterna skroderade varre om aventyr och faror, egna och andras.
Det var inte bara fabulerandets tjusning, det var kanske framst ett satt
att stuka rotebonderna och gora klart for dem, vilken vardefull person
knekten var. Lantvarnsmannen, :s0m i ‘Karlskrona lag samman med av-
delningar ur arméns och flottans manskap, larde sig nog sjunga samma
visa. Bastrot ar kanske loara en av de manga skravlarna, en tvivelaktig
sagesman, om vi vill veta vad som i verkligheten hande Peter Jonasson.

Men aven konsten att fantisera kan i langden bli trottande for konst-
naren. I ett ogonblick av slapp ouppmarksamhet later han en nykter
notis komma med. Eller ocksa kan verkligheten sjalv skapa en sit val
avrundad historian, att aven en fantasiloegavad lberattare ser sig ur stand
att forbattra den. Fragan ar nu, huruvida Bastrots historia om Peter i
Hunshult hor hit. Det galler att undersoka, om nagonting positivt talar
for dess riktighet.

Nar Peter Jonassons nu levande attlingar horde berattelsen om for-
faderns hemska upplev-else som lantvarnsman, erinrade sig en av idem,
att hennes farfar, ovannamnde Peter Johan Petersson (dod 85 ar gam~
mal 1904), i sin hoga alderdom ofta greps av angslan att bli lagd sken-
dod i kista. Han tog lofte av sina anhoriga att noggrant konstatera
dodens intrade. Det var gamle Peters son, och han maste ha hort om
faderns ungdomsupplevelse —- ar det denna, som ligger bakom hans
fruktan? Skracken for att bli levande begraven ar val inte ovanlig hos
gamla manniskor, men har tycks den ha varit pafallande. Emellertid ~-
han gav inte sina anhoriga nagon forklaring, berattade aldrig handelsen
med fadern. Nu var han en man med allvarligare och tyngre lynne an
denne och har kanska ansett det ”fafangligt” eller genant att halla den
wamla historien vid liv.
6 Na got talar i alla fall det har for att Bastrots historia kan vara
trovardig. ,

Det ar vidare pafallande, att uppteckningen av 1931 har en i stort
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sett alldeles korrekt redogorelse (har utesluten av utrymmesskal) for
vad som foregick lantvarnsmannens avmarsch: den allmanna situatio-
nen, reglerna for utskrivning och frikallelse, om lega av ersattare, om
davarande lokala myndighetspersoner osv. Ar Bastrot sagesmannen,
vinner hans Karlskronaskildring i varde. Harstammar redogorelsen fran
Jons Nilsson (som aven tycks ha upplevat aret 1808),' sa ar denne en
vederhaftig berattare. Nar han utan reservation godtar historien om
Peter Jonasson, visar detta i varj e fall, att han sjalv har trott pa den;
han gar pa visst satt i borgen for Nils Bastrots palitlighet, och denne
har han val kant.

Av stor vikt ar att ta reda pa hur forhallandena var i Karlskrona
under lantvarnets forlaggning dar vintern 1808—09. .

I jamnt hundra ar efter 1809 var historieskrivningen och den folk-
liga traditionen ense i sin tro pa lantvarnets utomordentligt dystra ode.
”B1omman av landets ungdom forgicks utan att ha sett fienden.” Men
fran 1909 har denna uppfattning i grund reviderats. Noggranna under-
sokningar av det rika aktmaterialet visar, att lantvarnets forluster ej
overstigit den indelta arméns; man beraknar, att ungefar var femte
man forlorat livet. Den felaktiga traditionen harstammar delvis fran
de man, som tog makten efter Gustav IV Adolf: genom att kasta an-
svaret for lantvarnets olyckor pa den avsatte monarken ville de gora
honom impopular och rattfardiga revolutionen den 13 mars 1809. Men
framst har traditionen utbildats hos allmogen, som under hela 1800-
talet malmedvetet anvant den som ett tillhygge i kampen mot den im-
populara planen att loygga armén pa allrnan varnplikt.

Var femte man borta -— ja, det ar ett genomsnitt. Undersoker man,
hur det staller sig for de olika lanskontingenterna, ligger saken ann0r-
lunda till, forlusterna varierar i hog grad. Kronobergs lans lantvarn
motte ett sarskilt hart ode. Efter att under rsommaren 1808 ha legat
i Skane, anslutna till Sodra armén, fordes dess bada bataljoner, till-
sammans 1.000 man, i oktober till Karlskrona for tjanst pa varvet men
aven pa flottan. Andra lantvarnstrupper fran olika hall stotte till. "Falt-
sjukan”, som redan pa sommaren loorjat harja i form av rodsot, lsprid-
des i Karlskronaforlaggningarna, och i samma namn innefattades en
rad senare epidemier: nervfeloer, flackfeber, frossa, forkylningssju.k-
domar m. fl. Hosten lolev regnig och kylig, den foljande vintern en av
de kallaste vi kanner. Fran de overbelagda sjukhusen hempermitterades
konvalescenterna fortast mojligt till hemorten — och spridde darmed
sjukdomarna, ”lantvarnssjukan”. Ofta fick de frikallade recidiv och dog
i sina hem. Enligt berakning fanns av Kronobergs lans lantvarn i mitten
av mans 1809 kvar 145 friska och ej mindre an 400 sjuka, en proportion,
som ingen lanskontingent i Sverige kunde uppvisa motsvarigheten till.
Minimisiffran doda i Karlskrona var 105, men allt tyder pa att avgangen
varit mycket storre. Overlag beraknas en tredjedel av samtliga i Karis-
krona forlagda lantvarnsman ha dott, alltsa en vida hogre procent an
for riket i ovrigt. Begravningen av de manga doda vallade svarigheter.
Man kom inte ner i den hardfrusna marken utan stallde kistorna i
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sjukhuskoirridorer och uthus. Férst i december 1808 uppbadaides biinder,
som hiigg upp massgravar, och eniligt en lan~dsh6vdingere1ati0~n iskall pa
en enda dag 800 diida ha j ordfasts.

F61‘ att aterga till Nils Bastrots 4beratte1*se: den ger i sin helhet pa
inget satt en varre bild av de ohyggliga fiirhallandena i Karlskrona an
de officiella dokumenten. Och Peter Jonassons aventyr gar, aven det,
val in i bilden. Den bevisliga bradskan att frigiira sjukba\d~dar, undan-
stallandet av likkistorna utan omedelbar begravning, bristen pa k0m-
petenta lakare — allt utgr fullgoda fdrutsattningar fiir en dylik han-
delse. Damned at Bastrots sensationshistoria visserligen inte positivt
bevisad. Men man torde med gott isamvete kunna anse den trovardig.

F61‘ ovanstaende uppsats har anlitats Urshults och Kalvsviks kyrk0-
btickieir (Vadstena landsarkiv). Johan Hakanssons uppteckningar fiir
Hyltén-Cavalliusftireningen 1931, traditionein inom Hunshultsslakten
samt av tryckt litteratur Gunnar Samuelssons avhandling Lantvarnet
1808-09 (1944) med dar citerade arbeten.

Albert Vejde.
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Om gangna tiders b0\stadsf0r\hf1llan\den pa landsbygdven Jar visserligen en
del -kaant. Det mesta torde dock vara \0bekant. Det synes darfijr angelaget,
att vad sovm annu finns bevarat \0c~h ‘kan ge voss en vuppfattning om hur vara
fdrfader byggt »0c»h bot’: blir ‘up:p’£€C~kr12l'[. D21 fiirfattaren av vdenna ‘uppsats
1948 fick \kéinvnve\d0~m om tva stenstuguruiner i Unshult, bavda belagna ‘pa vde

s. k. S\kif‘tena, beslit ‘han déirfbr att giira en nanmare understikninlg ‘av dessa
0c-h anteckna sivna ia~kttag~el*ser.

Den ena av dessa ruiner ligger i sydvastrahérnet av Degerhaga norra skiftc
omedelbart intill régé’1n~g~en mot Hatteboyda och vcza 25 meter norr ~0~m infarts-
vagen till Daeger-haga mellersta s\kift~e. Ruinen, \s0\m ar revktangular ‘med lang-
sivdorna i 6ster—'vaster, vhar en yattre bottenyta ‘Orm cza 21 vkvadratmeter.
Stugan ¢har \haft ett rum at vaster meld en golvyta av 6,75 \kva'drat\meter och,
att ddma av ett par vlaga murrvester vvid de norra och stidra vaggarnas ijstra
anda (fig. I, a loch 2), ett fiirruvm pa iistra sidnn. De med b, 0 och d he-
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tccknade vaggarna are 95 cm. tjocka ooh besta liks~0»m hela ruinen av vanliga
grflstenar. Mellanvéiggen (f) ihar en tjociklek av 80 cm. Sddra vlaggen (b)
har en hiijd, som varierar mellan 1,4 och 1,7 meter. Véistra véiggen (c), som
éir sammanbyggd med en stenmur, sir 1,6 1,7 meter hdg. Norra véiggen (d)
éir 1,5 och mellanvaggen (f) 1,2 meter hijg. Ingéingen (g) till véistra rummet
éir 75 cm. bred. Néigra ispéir av ftinstengluggar i isidovéiggarna finnas ioke.
Det syneis darfér isanniolikt, att stugan haft taikftinster. Béde det véistra
rummet och fdrrummet éirn belamrade med neidfallna stenar, och Ihela r-uinen
at Overvuxen med trad, gréis och Orter (se skissent). Hur gammal stugan
ar, ar obekant. Ingen minns den annat an so-m ruin. Diet enda man vet —
min sagesman ar hemmanséigaren Emil Andersson ti Héitteiboda, ftjdd 1872

iar, att den, soim sist bebodde stugan, troligen avled i mitten av 1800-
talet. Det var en kvinna, som gicik under namnet Rios-Lenan.

Den anidra ruinen éir beléigen ‘pa Brcdasléitts sikifte (kyrkuherden Osikar
Nygrens sommarstéille) ett tjugotal meter fran Arasjtin ooh omedelibart niorr
om en gammai, mot isjiin sluttande, grasbevuxen éiikerlapp véister om garden.
Denna stenstuga har éiven varit en typisik bacikstuga och ar sé gott som
fullstandigt ingravd i en it sijder vettande baoksluttning. Endast stidra
véiggen isynes ha varit helt fri frftn jord. Aven denna stuga har ‘Sin 1angd—
riktning i Usterwviister. Den har hestiitt av ett stdrre, at iister heléiget rum
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(fig. II, a) och ett mindre (g) ip véistra sidan. Det stbrre rummet =har en
golvyta om c:a 12 kvadrzltmeter. Det mindre rummet, siom ‘pii grund av
neidrasaid jord endiast ofulistéinidigt kan iaikttagas, sir, tydligen beroende psi
tcrréingfbrhtllandena, fbrskjiutet cza en meter t norr, varfbr de ibda rum-
mens sbdervéiggar icke legat i samma linje. Detta mindre rum, sbm troligen
varit ett fbrrdsrum, har ihaft en golivyta om c:a 5 kvadratmeter. S21 vitt
rnan kan finna, har det icike ihaft négon -direkt fbrbinidelse med det stbrre
rummet utzm varit fbrsett med en egen, 2,5 ‘meter ling 10011 1 meter bred
ingéing fréin sbder. Det istbrre ruimmets sbdra véigg (Z2) har en hiijd av 1,2
meter och éir cza 1 meter tjock. Stugzms ingéng (f), som ligger i idenna
véigg, éir CZZ1 80 om. bred och numera belamrad ‘med sten. Rummets véstra
véigg (0) éir 1,35 ooh dess norra 1,5 meter hbg. Den bstra véiggens hbjd kan
p51 grund av en méngd ii rummet nedfallna stenar icke exakt angivas. Vir1ke1-
réitt fréin véiistra véiggen (c) utgér en imeterlémg, 95 cm. hbg bch 50 cm.
bred mur (d), vars uppgift r oklar. Mbjligen har eldstaden legat i det
lilla, fyrikantiga rum, som ihérigenom bildats i stugans nordvéstrzl hiirn.
4,9 meter*) véister tom det med Q betecknade rummet finns ytterligare ett
reiktangulért (2,2 >< 2,4 meter), murat rum (/1), smn éir their inigréivt i backen

*) Anm. Av utrymmesskl ha!" avsténdet mellan de med _u och h hetecknad-:>
rummen pi». fig. minskats med tre meter.
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Magnils Gudmundsson Frobergs lcvnadsminnen

frzin Ursliillt.
I det stora kopmanshuset vid Larmgatan i Kalmar satt pa 1840-talet econoimie

dinektoren Magnus Gudmundsson Froberg och formade sitt livs bokslut, dels
i en rad testamentariska forordningar, dels i en volym levnadsminnen. Hans
tankar gingo tillbaka till barnaaren i 1700-talets Urshult, till ynglingens och
mannens ftirsiik att bryta sig ny bana, till kalmararens ktipmansliv. Magnus
Froberg tillhorde de stilla i landet och hade inte mycket overs for fest och flard,
han trivdes helst i sitt lilla, torftiga kontor pa nedre botten i huset, dar han
till sena timmar satt och prantade i sina affarsbocker och i tankarna foljde sina
skepp pa haven. En arbet.et.s man och en enstoring var han, pa sistone ansedd
som ett original - men en man som om sig sjalv med all ratt kunde saga: ”Min
tid har forflutit under bestamda omsorger for mig sjalv och andra".

Magnus Frobergs liv ar berattelsen om en fattig smalandspojkes vag till stor
rikedom och vagen r kantad av sjalvforsakande enkelhet, flardlos anspraksliishet,
stora umbaranden, bittra sorger och dyrbart vunnen erfarenhet. Fran hemmet
i Urshult kommer han tidigt ut i varlden, men han drivs av omattligt kunskaps-
begar att stika bryta sin bana forst s~01'n herrgardsfogde och sist som kopman och
redare. I sitt gifte begavades han ioke med arvingar och storsta delen av hans
efterlamnade formogenhet tillfoll i stallet en stiftelse i Kalmar for vanvardade
och vanartiga. barns forsorjning och uppfostran till sedliga, nyttiga och arbets—
samma. manniskor. Denna stiftelse drev aren 1875—1939 skyddshemmet Norrgird
i Kalmar med plats for 60 elever. Sedan detta utmonstrats som otidsenligt, upp-
rattades 1942 det nuvarande skolhemmet Gudmundsgarden. Stiftelsvens tillgangar
uppgingo r 1947 till 1.653.916 kr. I sitt testamente hade han ocksé. ihagkommit

och utan ingéing genom néigon vlagg. Troligen har Ade’: varit en jordkéillare
mod lucka pa taket.

liven denna stugas alder éir obekant. Fru Ida Stromberg i Yttre Hatteboda,
som minns stugan, dé den éinnu beboddes, har uippgivit, att den hade jord-
golv och takfonster. Fru Stromberg har ocksé imeddelat, att den, som senast
bodde i stugan, var en kvinna, som ikalladcs Fromma-Martan och avlcd
omkring 1885.

Huruvida def funnits flera stenstugor i denna del av Urshult ar forfattarcn
obekant. Diet synes dock iicke osann~oli=kt. De, som ikunde ha vetat négot
héiroim, aro emellertid nu borta. I detta sammanhang mil animarkas, att en
av "framlidne skriftstallaren Frans Pcttersson i en for ovrigt fortjanstfull
uppsats i 1942 rs Urshultskronika lamnad upipgift om en stenstuga pa en
till Sjoalycke horandie utmark, vilken bcboddes av en gammal marinsoldat
Rasik, icke ar heit ikorrekt. Stugan, som lag ‘pa Ronnekulla skifte ooh icke pa
Sjoalyckes utmark, var till storsta delen en tiimrad, lég ryggésstuga. Endast
vaggarna till kokef, som samtidigt var forstuga, bestodo av gréisten. Négon
stenstuga i egentlig imening var den alltsa icke.

Stockholm ii augiusti 1949.

Karl Loberg.
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Triiskulptur i Kalmar Museum

Foto Walter Olson
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sin fodeilseort Urshult och éinnu bestar den Frobergska fonden for fattiga barn
i dess kyrkas rakenskaper.

Frobergs lievnadsminnen har av museiintendenten Manné Hofrén i Kalmar ut-
givits i tryck ar 1945 i ett kulturhistoriskt samlingsverk Manniskor och miljoer.
Med utgivarens tillsténd meddela vi har Friibergs skildringar frén Urshult, den del
av minnena som liggeir oss nialrmast om hjiirtat. H51" beriittar ett ogonvittne om
forhéllanden i senare 1700-talets Urshult och skildringen iir helt enkelt ovarderlig
som den enda kulturskildringen frén var bygd vid denna tidpunkt. ‘

Hiir berattar nu Magnus Gudmundsson om sitt 1iv med egna ord:
"Jag Magnus Gudmundsson Froberg iir fiidd till verlden den 20 oktober 1774

pa Krono-Rusthallshemmanet Esbjornaméla uti Urshults Socken, Kinnevalds Hialrad
och Kronobergs Lan. Mina vordade for-iildrar voro, Rusthallaren Gudmund Josefs-
son Frobeirg och Carin Parsdotter, Min fader var en mycket ftirsténdig och éirbar
man, men string husfader, den aldraminsta ftirseelse straffades exemplariskt,
och jag var framfor mina syskon den som hérdast fick umgéilla begangna felsteg.
For dess i hela orten kande redbarhet var han af hoga och léga aktad och alskad,
och af sédana skal blef h-onom lemnat mangfaldiga fortroendeuppdrag. (Hiir
skildrar Froberg faderns uppdrag att uppvakta Gustaf III med socknens onskan
att fa domkyrkoadjunkten Josua Colliander pa forslag till kyrkoherdetjéinsten i
Urshult, en skildring som avtryckts i Vaxjo stifts herdaminne). Min alskade och
vordade Moder var af ett fromt mildt sinnelag, hon var i sin ort kéind som en
qvinnoprydnad inorn och ut-om sitt hus, om om make, barn och den fattige, hennes
bortgang blef hjerteligen begréten af alla som léirt kanna henne, valsignelse ofver
hennes stoft anropar jag den Evige Guden med rordt hjéirta och kanslofull sjéll,
det var hon allena som ingaf mig det forsta belgreppet i Christendomen, hon
inplanterade den i mitt unga sinne med den nit ‘och den kraft, att jag i all min
framfarna. lefnad aldrig kunnat forgata de ordalag, hon sa vordnadsfullt uttryckte,
och om mitt sinne i allt annat fiirsvinner, tycker jag mig Vara. forsakrad denom,
att intill min dod, med Guds Nédiga bisténd re atnjuta denna soliga hégkomst.
Wi voro fyra syskon, en flicka och en gosse aldre an jag och en yngre. Oss alla
larde hon léisa i och utan bok, utan allt annat bitrade och det sé, att hon och vi
som barn fingo ett smickrande berom af forsamlingens Prasterskap. Hvad mig
angér hade Gud begéfvat mig med ett séillsport minne — som ett bevis. derpé iir,
att as min éildste broder skulle lasa fram sig for Pr‘%isten, for att beredas till sin
forsta Nattvardsgang, var jag pa 12:te éret gammal, och denne min bror hade ett
ganska svagt minne for att kunna lasa utantill, och derfiir maste léisa och fler-
faldiga ginger omlasa sina lexor, jag ahorde detta hans ifriga strafvande, som sé
varkade pi mitt goda minne, att ea jag hort ett stycke 2:ne ginger, upplaste
det rent och utan misstag i nagot ord eller mening, hvilket var bekymmersamt
for min bror, men en fiirvfinande och glad Supris for mina foraldrar. Genom min
brors liisning larde jag mig hela Lutherska Chatekesen, brade emellan, utan, rent
som vatten, utan att behiifva en enda gang se i boken. Wisseirligen tycktes det vara
illa gjordt, att min far icke beflitade sig om att skaffa rnig i skola, med det
valsignade stora minn.e jag egde, skulle det tyckas att jag skulle kunnat hinna
upp till ansenlig Iardom.

Men det éir allena Gud som kiinner om detta kunnat blifva min lyckligaste lott.
Min far ville begagna min lilla. arbetsformaga vid gérdsbruket, jag hade visserligen
nog anlag och fallenhet for detta yrke, men hogen for lasning och att fa lira mig
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Skrif och riknekonsten var foremil for min lingtan, men dermed kunde jag
icke erni lmilet. Jag grit och bad min far att fi komma i skolan, min bror bad
ifven, men forgives. Jag grubblade grufveligen ofver huru jag skulle bete mig.
Lisa i -och utan bok kunde jag ganska vil ,men icke skrifva. En knapp fjeirdingsvig
frin mitt hem bodde en Kapten och en Liijtnant, bida broder, hade afsked och
voro gamlza ungkarlar, deras namn var Gam. Wir Ryttare hade en son, nigot
ildre in jag, liflig och igde en god. ‘fattningsgafva, denne var min biste vin och
fortroligheten ridde oss emellan for alltid. Dennes far hade talat med ofvannimnde
Herrar att han skulle fi lira skrifva och detta medgifvo de med noje och gossen
borjade sin skolging, och efter nigra dagars forlopp rikade jag honom som di
talade ‘om huru roligt det var hos dessa Herrar. Jag frigade honom om han trodde
det skulle gi an att folja med till nimnde Herrar, han tillstyrkte det och det blef
utan vidare afgjort, att jag morgonen derpi skulle gora sillskap, hvilket ock
skedde. Wid ankomsten till Herrarne anmilde goss-en mig, jag gaf min onskan
tillkinna, att fi lira skrift, det beviljades. Pennor formerades, forskrifter ocl1
Papper lagades i -ordning och jag fick plats vid. bordet och nu borjade jag skriva
A B C och sa vidarie hela dagen, men mot aftonen miste jag med kamraten gi
hem. Jag hade utan lof gitt bort_ ‘om morgonen, ingen i huset visste hvart jag
taget vigen, det var naturligt att jag skulle for min fijrseelse fi nipst, den uteblef
ej hleller, min Far gaf mig si mycket stryk som jag kunde unge-fir tola och dermed
upphorde min skrifskola, det blef annat af, morgonen derpi kl. 4 vickte min far
mig och med allvarsam tillsigelse att folja honom och min ildste Bror ut pi logen
och troska vid ljus. Ack hvad det ikostade pi mina spida lemmar, men string-
heten hos min far tvingade mig till itlydnad och jag miste bjuda till; hvad mina
smi krasfter formidde. Wil blefvo mina syskon ock si tillhillna med allvarsamhct
att bitrida vid alla forekommande goromil, men de voro alltid mera vil behandladc
af min far in jag. Sillan passeirade nigon dag, som jag var fri for banner
och stryk.

Wid mognare ilder har jag funnit orsaken till dcnna ofverdrifna stringhet varit
den, att jag var obeskrifligen eldig och yr samt ofta i mitt oforstind gensvarig di
bannor och fiirmaningar vankades. Mina broder voro alltid firdiga att framfora
klagomil pi mig, de hatade mig verkligein, siledes virkade det ena med d.et andra
min fader till vrede allt mera och mer, stundom till ofverdrift, vid hvilka tillfillen
han forutspidde att jag skulle blifva. en Galgfogel.

I denna bekymmersamma belige-nhet var jag vankelmodig, grubblande svirligen
hvad jag skulle foretaga mig for att undvika en si ingslig beligenhet. Min vilsig-
nade ijmma Moder sokte pi allt sitt mildra mitt ode, under det hon tidt och ofti
formanade mig att ej vara. si genstrivig och yr, hon kunde i hufvudsaken icke
gora mer in att forsiika med sina biiner virka pi min fader att vara skonsam,
men han tolde aldrig hora nigon min forsvarare. Jag hade nu upphunnit mitt 13:de
ir och och nigot det 14, di jag fattade dct beslut att afligsna mig frin min
faders hus. Att fa nigon tjenst visste jag icke rid till, jag resolverade mig att tala
vid len Sochne Skomakare, att fi filja med honom i bygden att lira gora sku-
arbete, han gaf mig sitt lofte och jag infant mig pi det stille han had.e bestimt.
Jag lit ingen i mina fijrildrars hus veta hvart jag bog vigen. Mitt fiirsta goromil
i de-nna lira var att gira Becktrid, jag blef derom undervisad och detta var ej
sirdeles svirt men att lira laska ihop stjmmar till skor var virre, jag fick first
giira fiirsijk pi liderlappar som dugde till ingenting, jag var het i kliderna, jag
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var pé ett fréimmande stéille och jag hade aldrig for hafvet Syl i hand, jag soktc
till att uppfatta. den léimnade undervisningen sé, godt jag kunde, men det kostade
pi mig de forsta 14 dagarne, det vrsta var att husfolket skulle se och hora huru
undervisningen tillgick. Dag for dag tyckte jag mig finna mera liitthet for yrket
och mitt mod tilltog i samma mohn. Nu hade 14 dagar passerat, jag var mera
djeirf och sade min léiroméstare att jag gétt =fr:‘in hemmet utan lof, och jag fruktade
for hemmet. Méistaren Iofvade dé att om nétsta sondag tala vid min far vid kyrkan,
och dzi. sbka utverka tillgift for mitt begéngna fel och om mojligt éifven lofte att
fé, fortfara med hantverket. Miistaren holi sitt lofte, han passade pé om sondagen
och fick réitt pit min far, och sedan Zétrendet var utriittat och ett villkorligt lofte
var gifvet att jag skulle fé liira handtverket, och att jag emellertid kunde kommu
hem utan fruktan for straff sét att min mor kunde fé forse mig med rent linne,
hvarom jag visserligen och s var i behof, och jag hade en otrolig léingtan att féi.

réka min moi". Jag hade V5.1 forut liitit henne veta hvart jag tagit vgen, men jag
var orolig innan jag fick tala med henne, och jag begaf mig hem. Moralen af min
far vankades och sméidelser af mina brodeir. (Froberg beréittar sé, att han var
i tjéinst hos sin liromiistare i tre ménader, funderade dé pit att soka. till en ny
miistare och kom till en skomakane i Humlaméla i Blekinge, beromd som en
kunnig miistarc. Hos denne var han i tvét r men overgav sedan skomakareyrket
och tog tji'-inst hos en bonde.) Egentliga orsaken som gaf mig h-og dertill, var, att
denna bonde hade en dotter vid lika élder som jag, hon var i mitt tycke obesknifve~
ligt vacker, och dessutom sedig, och beskedlzig", vi visade hvarandra en omsesidig
kéirlek och vénskap. Wi voro bide helt unga, ingendera smittade af orena bojelser.
I detta kéra oskuldens tilisténd, var jag i hennes f6r§.1dz'a1"s hus 1 1/; rs tid. Forst
pé senate ha1f:‘ire<t flyttade egaren till hemmanet som bestod af helt mantal sialteri
och hetade Rossmiila, men min husbonde blef i alla fall bibehéllen vid brukning.
Agendoms Herren hade varit, om jag mins rétt, Monstierskrivare och hetade
Hagelsten. (Enl. P. G. Vejde, Kronobergs léins herrgérdar landskamrer Amund
Hagelstein, 1795, dod 1800.) Denne med sin fru hade 3:n/e dottrar, en af dessa falt
i mitt tycke, men huru skulle jag véga léta henne forsté, det, hon var en vacker
mamsell och jag en tjenstegosse. Min oforstindiga. kéirlek till henne kunde jag icke
fortro négon, jag funderade natt och dag huru jag skulle bete mig for att gifva
henne en vink som kunde upplysa henne om min lifveliga tillgifvenhet. Négot annat
medel kunde jag ej uppfinna, in att pi allt gorligt séitt bevisa. henne tjenster.
Péfunnet var riktigt, det gjorde onskad verkan, jag blef snart ofvertygad att hon
fattat tycke for mig, fortroligheten gick steg fnén steg allt létngre och léingre
och vi forklarade hvarandra on oryggelig kéirlek. I anledning af denna nya och
hftiga, jag mé siiga oforstindiga, kéirlek, ofvergaf jag min forsta istemii, hon
blef orolig och det kostade éifven pit mig, men hon var mera. forsténdig Z;-in jag,
hon tog sitt fornuft till ffinga och gjorde mig aldrig niigra forebréelser. Jag har
i all min dag hogaktat henne denfore. Cvdet forde oss sedermera Iéngt étskilda,
40 2°11" efter viii" skilsmiissa spanade jag upp hennes vistande ‘och fick den upplys-
ning att hon var Enka och i knappa villkor, jag gaf henne ett litet prof af min
hugkomst, medelst ett litet penningeunderstod. Krleken emellan migochMamse11
Hagelsten fortfor, jag var mycket omtyckt af min éilskarinnas foriildrar sé Iéinge
de voro okunniga, om vén" kéirleksafféir. Vid midsommarstiden antog jag stéidja
till niista rs tjenst hoss detta héirskap, och nu voro utsigterna Himmelskt glid-
jande for flickan och mig.
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Men denna gléidjie blef kort. Wér véinskap blef upptiickt. Flickans Moder var en
overdrifven striing Fru, hon blef ofverviildigad av vrede, jag blef inkallad till
forhor och jag méste éterlemna stiidjan, min husbonde blef forbjuden att behélla
mig lélngre i sin tjenst. Min beléigenhet var nu grufvelig, detta mit bekymmer
var det hérdaste jag hittills hade ‘iirfarit, bide flickan och jag voro nu olyckliga,
hon blef pé det sorgféilligaste bevakad, hoppet att fé rékas och beklaga. hvarandra,
var forlorat, och detta bidrog ej litet att forbittra vér sorg. Utom detta bekymmer,
var jag icke litet bedrofvad derofver, att jag nu ej hade négon tjenst for till-
stundande hr, det var endast 6 9. 7 veckor till Mikaeli. Jag hade ofvergifvet min
faders hus, och jag visste att jag icke déir kunde ‘fa intriide med mindne ‘in genom
en undiergiifven afbon for hvad jag hade fiirut felat i barnslig lydnad, och ehuru
ung sade den inre réittskéinslan mig att ett sédant steg vore min storsta skyldighet,
men minnet af den hérda behandling hiilt mig tillbaka och jag fruktade det mig
skulle vederfaras en iinnu stréingare behandling, och i forening déirmed svérsmiilta
foreibréelser, som visst icke uteblifvet. (Frtiberg sokte och erholl en tjéinst som
kusk hos en hovjunkare Silverskold 5 I-Ioka, en mil frén Kar-lshamn. Han tréiffade
"sin kéira Mamsell” négra ginger och "heliga liiften ftirnyades om oforéinderlig
trohet". Genom en fortrogen budbéirerska piborjades en fortrolig brevvéixling,
som hastigt avbriits, néir mams-ell Hagelstein av foréildrama bortgiftes med en
Cornet Erdtman. Meddelandet om detta trohetsbrott forkrossade yngligen och
bidrog troligen till att han forblev ogift tills han nétt medeléldern.)

Eifter 2:ne rs tjenst hos Herr Hofjunkare Silfverskold, begaf jag mig till hem-
orten, jag var nu temligen veil forsonal med min fader, jag var vid 18 airs élder
lifvelig och driftig, stark och modig. Min far hade stéillt mig tjiinst hos Prostinnan
Colliander i Urshult, ett utmiirkt godt préisthus, hon var‘ Enka och i hogsta métto
i behof af négon pélitlig person. Min Far var hennes ridgifvare, hon hade hort
talas om att jag ville till: hemorten och bad min far, att fiirmé. mig att taga tjéinst
hos héinne. Jag antog den, och blef forman for hennes jordbruk, och hvad for tifrigt
horde till den yttre hushéllningen. Denna tjéinst innehade jag i 2:ne ér. Jag hade
i érlig Ion 50 daler silfvermynt, 4 par skor, 2 marker ull och en Bock fodd vinter
och sommar. Denna lon var allt for lite svarande emot mitt obeskrifligt svéra och
triigna arbete, men pi den tiden anségs det icke sé. Prostinnan blef gift med en
Amiralitetspastor C. N. Stenstrand frén Carlskrona, en bide forstndig och redlig
man, som forstod utan mitt vidare bitréide» att sjéilf foresti hushéllningen. Eftei"
denna tjéinst antog jag en annan hos en ansedd Rik bonde vid namn Nils Jiinsson
i Gronteboda i samma socken léingst i soder i skogsbygden, pi 3:e mil néira Carls-
hamn. Den utlofvade stora lonen bedrog mig — 200 daler silfvermynt och négra
persedlar var den storsta Ion man dé for tid-en négonsin htirt omtalas, men jag
fick med blodssvett betala den. Husbonden var en supare, lefde illa, med sin
éilskeliga. hustru. Underhéllet var déligt och arbetet obeskrifligen striingt, all
sédeisgrodan, som icke var obetydlig, méste jag och en kamrat aftroska vid ljus.
Om dagarne i skogen for att hugga Bjéilkar ségstockar Ek och Bokstaf. Arbets-
ordningen var alltid den, att dé vi hemkomm-o ifrén skogen i skymningen for att
troska till d-ess man kunde se borjan till dagningen, dz”; gick vi in i stugan for att
skyndsammast fé mat, som kallades dafvar, och néir sista biten var i munnen,
genast pé dorren med yxan pi axeln, och till skogs och sé dag in och dag ut, hela
vintern. — Till middag bestods ej mer in ett stycke brod och en torr kottbit, och
véir dryck hemtade vi i vattenhélor hvar helst vi sédana kunde uppsoka. Aret
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igenom bedrefs skogshugge, virkets Transporterande till sjoar och stromnial".
samt diirefter déss utlaggande i Flotten, som sedermera nedfiirdes till Carlshamns
Tradplats Torarp nara staden. Jag kan med sjal pasta, att en sadan tjéinst narmar
sig adomt slafveri. Tjansteéret hade antligen niitt sitt slut, jag tackade min Gud att
jag‘ dermer kunnat uthiirda, hvar den stora lonen tog vagen visste jag ej, jag hade
fétt lite i sander, husbonden gjorde liqviden efter samvetelt, jag fick vara nojd och
glad att fé vandra min vag i Herrans fred. Jag var nu alldeles. utledsen vid att
tjana, synnerligast bonder, jag antlog derfore nu ingen tjanst pafoljande éret, i det
stallet tog jag mig att hugga virke till halften, det vill saga, Bjalkar, Sparrar,
sagstockar och staf, samt pottaskebranning, allt arbetet skulle jag forratta och
derfor skulle jag hafva halften af det belopp som vid forsaljningen kunde erhéllas,
och skogsagaren den andra halften; Gud skall veta att detta ocksé var modosamt
och lite lonande, den enda fordel-en var, att jag var mera fri och obeiroende av hus<
bondevalde. Hvad som var méist svart for mig i detta fria tillstand, var fod0-
foisorget.

Uti iholiga skogsbygden kunde jag ej halla. mig med annan foda an torr mat
bestaende af brod och sogelvaror och till dryck vatten, om dagarna holt jag i
skogen, om natten hade jag‘ mitt héirb‘éi.rge i en Backstuga, hos en gammal Enka.
Jag lengtade att fa nigon supisimat om qvéillarne, och for att kunna fé. den, kopte
jag mig nagra marker Régmjol i sender, hvaraf min vardinna tillagade en viilling,
som kallades survalling. Denna tililredes pa sé siitt, att starkt uppkokat vatten.
slogs i en Tina eller litet kar, hvari mjolet islogs och flitigt omrordes, sa att det
blef som en véilling, och darefter vid lagom varme lades surdeg daruti, som
orsakade en stark jiisning. Efter ett par dagar var denna valling fardig att kunna
fortaras och denna b-egagnades saledes i stallet for annan supesmat. Hungren
gjorde att den smakade ehuru den var grufvelig sur. Denna fodoforsorg var visser-
ligen icke motsvarande mitt modosamma, arbete, det jag med for mycken ifvcr
fortsatte.

Det var min ungdomsstyrka som nagorlunda kunde uthéirda ett sadant slafveri.
Det forvénar néir jag tanker pa huru jag anstrangde mina krafter. Om dagarne
lange dagsljuset rackte hogg jag balkar, sparrar och ségstockar, och da morkret
inbrot uppgjorde jag stockeld och af forut framslapade och afsagade Bok och
Ekklofvar, tillhogg jag vid lysieit af Eldbrasan, Staf anda till kl. 9 a 10 om qvfalllarnc
och pa nu beskrifna satt fortfor jag ett helt an Nu var jag ledsen vid detta Lefnacls-
séitt, dels for den ringa fortjansten, som sé litet motsvarande min moda, ‘och dels
derfor att jag tydligen formarkte att jag genom sédana kraftanstrangningar i for-
ening med det diliga underhallet skulle for mycket lida till min hiilsa. Jag fun—
derade hit och dit pa min framtid. Jag beslijt att énnu ett ar vara fri och ledig.
Jag hade af mina smé. fortjenster hopsparat nagra Riksdaler, jag hade rm det
infallet att forsiika lira mig skrifva och tankte sa, att om jag kunde lara mig det
och nagot riikna, sa torde lyckan vara mig blid, och det forhjiilpa mig till nagon
befattning som lindrigare och sk-onsammare forserade mina fysiska krafter. I
samma prastgard dar jag forut tjent i 2:ne ar, var en god och beskedlig husprast
vid namn Ekman. Jag tog mig dristigheten fraga honom, om han ville hafva den
godheten, att forsoka lira mig skrifva, han lofvade mig deit med noje, jag drojde
icke lénge utan infant mig, han gaf mig forskrift och undervisade mig beskedligt,
jag profiterade af denna undervisning vissa dagar i weckan, -och fortfor dermed
5 a 6 veckors tid, och darunder fick jag dels mat af min mor, as jag gick hem och
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bad déinom, och dels kiipte jag mig mat i en niira priistgérden beliigen gird,
visserligen fick jag icke alla dagar éita mig méitt, men mitt foretagna arbete var
icke stringt sé jag béirgade mig viil.

Under denna skoltid bestikte jag en man som jag léngt forut liirt kiinna, denne
var Inspektor hos en fru Majorska Boje ftidd Uggla, pé. Trehorna endast en half
fjerdingsvéig frén Priistgérden, hans namn var Thoresson, en aldeles ovanlig god

och from menniska, han var derfor af alla som kiinde honom hoga och léga, éilskad
och agtad. Jag fortrodde honom, hvad jag ésyftade med min skolgéng, jag bad
honom om goda réd, han gaf mig dem, med hjertelig véilvilja och uppmuntrade
mig, och han lofvade att ftirsoka hos alla sina véinner att skaffa mig en sédan
befattning, som jag kunde utftira. (Friiberg onskade sjéilv komma i tjéinst hos
négon handlande men hade for smé kunskaper for att fé ein for hans élder och
strvan passande tjé-inst. Med Thoressons hjéilp erholl han istéillet plats som inspek-
tor pé en hernegird Ramkvilla i Jiinkopings léin.)

Med tilltréidet av denna tjiinst ér 1798 slutar Magnus Gudmundsson Frobergs
urshultsér och framgéngens r borjar. "Under flora inspektorstjéinster samlar han
erfarenhet, kunskaper och efterhand sparrnediel, som han omsatte i varor och sélde

med fortjiinst. Fortjiinsten drev honom till spekulation och trots ménga forluster
lyckades han sé sméningom bli en rik man. Snart flyttar han till Kalmar, dér han
2°11" 1816 vinneir burskap som handlande och dr han forkovrar sin forrnogenhet
och vinn.er allt storre anseende. Genom sitt tillbakadragna. liv anses han vara snél
och originell till sin liiggning och han bemiidar sig déirfor om att i fortséittningeli
av sina. minnen forklara att detta ‘iir en oriittvis dom. ”Det éir sant att jag aldrig
uppoiffrat hvarken tid eller penningar pé Calaseir och nojen. Om mina tillgéngar
medgifvit sédana uppoffringar under mina lifveliga ungdomsér hade ocksé jag
visserligen icke underlétet att visa niig pi styfva linan. Men medellbshet r ju ett
laga forfall. Mina r framskredo, jag blef ér frén air ildre, forsténd och begrevpp

mognade och diirigenom léirde jag mig fiirsté, att ett anstéindigt miittligt inskrnkt
levnadssiitt uti allt, befordrar héilsa och véilméga och fornbjelse.” I st§,l1.et for alt
léigga ned de intjéinade penningarna pi onyttigheteir stréivade han enligt sina. min-
nen att gora uppoffringar efter réd och liigenhet it de behovande. Om denna hans
striivan vittnar ocksé. hans sista vilja. Néir han omsatte sin striivan i handling
glomde han aldrig sin hemsocken, Urshult, och hans egna 0rd mi till slut vittna
om hans omtanke om denna. ”Minnet af min fodelseort har ofta varet foremél for
mitt miedlidande emot fattiga derstéides, jag har ofta létet utdela gifvor till den
mist arma, synnerligast déi missvéixtér intréiffatf’

H. T.
Kiillaz
Uppsatsen "Jag vet att Herrens véilsignelse gor huset rikt”.
Magnus Gudmundsson Frobergs. levnadsminnen.
Ur Manné Hofrén: Mdnmslcor ‘och Miljiier.
Kulturbilder ur brev och dagbiicker.
Kalmar 1945.
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P. Q Ve]'cle:

GARDARNAI
URSHULT

CDEN OCH AC-ARE

FGRETAL
De anteckningar om grdarna i Urshults socken, som hiir pbiirjats

giira ej ansprk pi iullstieindighet. En utfiirlig beskrivning av desamma
skulle irutséitta rslnga och miidosamma arkivforskningar med tfljande
stora kostnader.

I samrd med redaktionen av Urshults Krtinika har jag diirftir begriinsat
uppgiften till att p grundvalen av hos mig befintligt, under firens Iopp in-
samlat kiillmaterial (j0rde- och domboksexcerpter, anteckningar ur Véixjii
domkapitels arkiv m. m.) sbka teckna huvuddragen av de olika giirdarnas
(iden under tiden frn reformationen fram till biirjan av I700-falet. Skulle
fiirhllandena det medgiva, kommer jag dock att medtaga notiser éiven friin
éildre och senare tidsskeden.

Fdrf.
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1. Urslqults Préistgard.

Som bekant utgjorde isocknarna Urshult ooh Alimundsryd under den tidi-
gare medeltiden en enda forsamling, som vid olika tillfallen ibenamnes Wanz
(1282), Hwamz (1310) eller Hwembo (1389). Den geimensamma kyrkan lag
dii vid Bosgard ‘pa vastra stranden av Veimboo, dar iman annu utpeikar plat-
sein. Upipdelningen av den vidstriicikta socknen synes ha skett i borjan av
1400-talet, ty 1423 namnes Nykyrke, d. v. is. nuvarande Almundsryd, sésom
egen forsamiing. Dock var den da och anda fraim till 1875 annex till Urshult.

Pa den tiden Vemboo var kyrkplats och alltsé den odeladesocknens mcde1-
punkt, torde saninolikt aven prdstgrirderz ha legat dar. Diet forefialler namligen
orimligt, att ipraisten sikulle ha bott sé langt frén sin :kyrka soim nere i

Urshult. Tiroligen iblev denna gérd hans bostalle forst i samband med temp-
lets forflyttning fran Vemiboo till Urs»hultsfjord~ens innensta vik. Darpa tyder
i nagon man ookséi ett gammalt brev fran r 1426, i vilket bland sigilIvitt-
nena aven natmnes socknens dévarainde ikyrikoherde "Herr Nils i Urshult”.

I likhet med de fiesta ovrigia kyrkoiherdebostallen finnes Urshults iprastgérd
ej omnaimnd i vara aldsta jordebocker — anledningen var troligen den att
kronan icke uppibar naigra ondinarie skatter av prastgardsjord 2). Forst i
1686 ars reduktionsjordebuik finna vi hemmanet upptaget och da under
krono titel sélunda:

”Vrshulta Prestegdrd, 1 [hemman], Pas2‘0ris Bostiille, som tillfo‘/‘rm ej
warit infordt i jordeboken.”

Att Urshultis prastgard och ovriga gamla prastibol — nu borja redovisas
som tkronoheimman méste vacika forvéining, eftersom de, i motsats till ikon1-
ministerbostallena, aldrig torde ha varit kr0n'ans egendom. Sannolikt aro
de tillkomna antingen genom donationer av enskilda ipersoner eller ook
genom resp. sockenmenigheters atgoranden i overensstammelse med land-
skapslagarnas stadgar rorande prastens rattigheter. Emellertid ligger ‘prist-
gardarnas tilliblivelse sa langt tililibaika i tiden, att aila skriftliga vittnesbord
darom, déirest sédana ens existerat, smaningom gétt forlorade. Nar den stora
jordindragningen sattes i gang av Karl XI, kunde forsamlingarna darfor ej
med étkomsthandlingar styrka sin aganderatt, och detta jamte kungens
kainda reduktionsnit och stora allmakt avgjorde troligen den ovannamnda
forandr-ingen i ikyrkoherdebostallenas jordréittsliga stallning. Forst i var tid
har en mera rattvis och historiskt riktig nppfattniiing i denna viktiga fraga
fatt gora sig géillande.

Ehuru Urshults prastgéird anda fram till 1680-talet at uteslutet ur ikronans
arliga jordebocker, isaknas ej alldeiles upplysningar om ihemmanet under aldre
ti»d~e~r. Sélunda finna vi bl. a., att praistgéirden under Nordiska sjuarskriget
(l563—7O) biev uippbrand av danskarina. Ar 1600 vid den stora ri*ksinventc-
ringen ii anledning av den s.‘k. ihjalpeskattens utgorande antecknas garden
ha akerjord till 7 tunnors utsade samt en kreatuirsibesattning av 6 oxar,
2 stutar, 1 tjur, 20 kor, 4 kvigor, 20 far, 3 svin, 2 hastar och 3 ston. All

5-’) Jfr L. G. Lindie, Sveriges Finansriitt, sid. 132. — Aven de gamla adliga
séitesigérdarna voro skattefria och éro av denna anledning uteslutna ur de iildsta
jordebockerna.
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Kulturen tamligen god och fijrsvarlig.
I-Ieimmanet skattléigges ti1~1 7/8 mt14).
Frén d-enna tied fijrskriver sig ociksa den aldsta =kanda kartan dver Urshults

prastgéirid. Den r uppgjord av lantmétaren A. Rohman, bar artalet 1696

och tillkom sannoilikt i isaimband med nyss relaterade skattlaggning. Se bild 1.

Av de thus i imangarden, soim redovisas i nyssnarmnda iSyI1€‘]J1'\()‘[~O>k\Ol1 och ii
1696 rs karta, torde atmiinstone en de1 ha uppftirts av prosten Wiesel, ty
om denne iberattas ii Herdaminnet, att han ”nybyggde prastgérden”. Efter
hans ddd 1696 yttade ankan med sina fem barn dver till Dunsh~u1t Store-
gérd, s~0m var familjenis ensikil-da egendom. Sedan aven prastfrun avlidit,
htills i januari 1698 biouipptreckning i Dunshuilt tiver den ansenliga kvar1éten-
skapen. Pr0t0*k011et vid denna ftirréittning ‘air ett digert aiktstyoke pa cza 40
f0»1i0sid»0r 0c=h ger léisaren ihiigst intressanta inblickar i ett fdrimdget sma-
liindskt iprastihuis under Sveriges st0rma1<t~sdagar. I kontanter funnos 81 daler
8 (ire silvermynt, av guld namnas 1 kedja, 1 spanne och 7 ringar, ti11sam-

mans taxerade ti11 89 daler, vidare 3 ”péir1eband”, varav ett med vita éikta
parlor, ett med granater och ett med svarta agater (parlibandens varde ihar
ej blivit utsatt) samt icke mindre an 91 stycken silverpjeser, bland vilka
hair ‘ma néiimnais en brudkriona med infattade stenar, ett ftirgyllt silverbalte,
kannor, skalar, bagare, tum1are och skedar. Silverfdremailen varderas till 701

daler. Aven boet i Ovrigt var synnerligen riikihaltigt. Inte 1ITl1l'l‘St storartat var
bib1i~0teket, som 0»m1fattade nara 200 nuimmer“). A11t detta ihade tidigare
givetvis héirbéirgerats i Urshiults iprastg.€1r~d, och néir vid 1h‘DgtidSt111f';:i1l€‘1’l dar-
stades gu1id- och silversakerna togois fram ur isina igdmmor bdr géistabu~ds-
salein ha ftiretett en verkiligt imponerande anbliok.

I slutet av 1700-ta1=et sages ipréistgéirdsbyggningen ‘ha varit séi ftirfallen,
att den néppeligen kunde bebos. Den kraftfnllie kyrk10>herden Karl Stenstrand
(prast ihar 1797—1837) lyckades dock ej ftinma socikenwbénderna att bygga
ny sateisbyggnad, i varje fall iinte en sédan som han ville ha. Han inktipte
déirfdr fralseihemmanet Treihijrna Sddregérd nch uppfdrde ihar omkring 1810
ett vackert corps de iliogis, sdm sedan blev ~hans bosta-d. Det pastas, att han
genom detta statliga ibygge velat visa sin fiirsa-inling "hur en 1p1'é1Stg£ll'(1 horde
se ut”.

I slutet av 1830-talet kmn i a11a tall efter imanga strider en ny iprastgards-
byggnad till stand “). Diet blev ett ~envz°mings1hus, soni i biirjan av 1860—ta1et

tiirségs med (iviervaning och sedan nyttjades till bostad av kyrikioherdarna anda
ti11 ioimkring 1923, dé den etter att ha lamnat rum f6r‘~en ny satesbyggning
1>0rtf6rde~s och nu tjanstgiir smn l2i1'£l1’b<)S1i.l(1 vid kyrikskolan. Ett prntokull
Iran en eikoinomisk besiiktning den 11 seipt. 1866 uippilyser, att dévarande
préistgrden var "byiggd i 2 vaningar av knuthngget timmer ‘pa syllar av ek
1)L‘h under tak av bréider, naver ooh yttcrst tegel, 53 tot lang, 25 tot bred
och 21) fut htig, samt inredd i nedre vaningen ti11 sal, 2 rum och f<'irstnga".

4) Véixjti landskontors arkiv GII d6, s. 672.

5) Om bouppteckningen efter kyrkoher-de Wiesel‘ sie f. 6. Urshultsi K1-tinika 1948.

“) Stridensi svallvégor nédde ‘nda upp till htigsta ort, sésiom framgér av biskop
Tegnérs skr-ivie-lse till statssekreteraren fijr ecklesiastikexpeditionen A. von Hart-
munsdorff 1838 (se Wrangel-Btitik, Tegnérs samlade skr~ift.er VIII, s. 516).

44



denna egendolm tillhdrde davarande ikyrkoherden herr Olaus Olai Haegg, isomaven agde fdremal av silver till 98 lods vikt (cza 1,303 kg). Fidrmodligen
utgjordes silvret av iskedar, drycikesbagare loch smyciken. I fraga om adel-metall dvertraffas han >bli0tt av en enida person i siocikn-en, namligen NilsLarsson i Hattebioda, som agde 100 lod silver. Enar endast vikten aingives,tar man ingen fdrestallning om fdremalens individuella art, ej heller pmderas varde.

,

Eftertradare till den 1604 mdrdade herr Oliaus blev Steno Magni, fidrut
doimpro-st i Vaxjd. Om honoim sikriver prosten Magnus Wiesel (kyrkoherde
i Ursihult 1684*96), att han ”r6tte och intet bdtte eller ibyggde, varken vidkyrkan eller prastegard”. Mahanda lag hans hag mera at studier och medi-tationer an at jordbruk loch byggenskap, i varje fall agde than en ibetydan-de
boksamling. Byiggiherre var daremot kyrkoherde Haqvinus Magni Platinus(1652-84), vilkein pa sitt bostalle ”uppf6rde ny sateisstuga och en del aindra
hius, anlade den fdrsta tradgarden ihar, uppbrdt tva nya akrar och upprdjde
Stegellyckan och en annan hage, varfdr garden i hans tied saval till aiker
som ang blev mycket fdrbattraid”. Aven ikyrkan iblev under han=s tid istan»d—satt ooh prydd 3).

Den fdrsta mera utfdrliga beskrivningen ver Ursihults iprastgard finna vi
i ett syne- ocih sikattlaggningsprotoikoll fran islutet av 1600-talet »0ch av ihuvudsak fdljande inn-ehall:

Mangdrden
4

UrS‘hlU1tlS socikenis hus:
l bod med loft, behallen.
l

Y7 77 77 )7

l stegerhus (kdk), gammalt loch odugligt.
1 sockenstuga sdder pa garden, bdr repareras.

' Kyrkioiherdens thus:
2 sma stuvor dster pa garden med spisar och annan inredsel, hehallne.
1 satesistuva lSEll11t en hokckammar pa vastra gav~elen och ett kdk iistan till

i fdrstuvan.
1 nattstuva med spis, behallen.
1 bod med loft fiver, beihallen.

Ladugdrden
2 loglador med 2 golv, behallne.
1 fahus, ibehallet.
1 stall till 6 hastar.
1 far- loch gethus.
like/‘n brukas arligen med varsade. Utsade ll tunnor 5 sikappor.
A'ng finnes till 41 ipallmar (vinterlass) hd.
Kraatur isom kunna fiddais aret om: 30 nijt, 2 hastar samt 30 far eller getter.
Hunzlegdrd, mest nyanlagd, till 430 stanger eller 3 pund.
Ingen timmersikog men en liten boikskog.
En skvaltkvarn, som gar hdst och var.

1*) Vaxjii stifts herdaminne II, s. 67.
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Urshulls gamla priislgrd fr. n.

(jvre véningcn beskrives cj, enéir den var byggd av bostéillsinllehavaren
(kylvkoherde G. Linncll) och séledes utgjorde hans privategen~do\1n. I ovrigt
anteoknas huvsvet vara ”u’tv2indigt oljemélat och med mycken omsorg iordning-
stéillt av Urshults forsamlving, som dérjéimte bidragit till on vacker och
kostsam planering 51 gz°1rds~pIa\nen, sum under do sednare iiren blivit vc1~k-
stéilld”.

Till vmangrden horde venligt samma protovkoll éivcn 1 bod, innehéllande
visthus och kéillare samt uppford 1842, 1 vdrzingstuga, byggd 1860, och 1

brygghus; alla dessa vbyggnader voro av timmer och forsedda med torvmk”).

Om do -mnga och i flera fall méirkliga vpréistmzin, som unoler érhundra-
denas lopp bebott Urshults prévstgérd, har i dot foregéevnvde foga blivit némnt.
Den, som sokcr uvpplysningar rorande d~es\sa, héinvisas till Véixjo stifts ~he11da~

minne.
*

Varje gérd har sina minnen, och detta géiller inte minst en =préistgérvd som
Urshults. Revdan léiget nélra den gamla rilksgréinsven mot Danmark medforde
ju, att dramatiska héindelser hér ibland Ikunde utspelas. Som redan nlaimnts,
har préistgérden étminstonc en géng ~ och sannolikt vivd Hera tillféillen —
blvivit plundrad och bréivnd av ”jutegrannven”. Nair fienden begav sig i véig
och det blev tyst vigven, iiter\st0d\0 av géirdens byggnalder blott svarta osanole

T) Véixjé domkapitels arkiv FIII: 5.
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Urs/zulls gamla priisfgzird fr. s. F010 P. G. Vejde
bakom skymtar nya prdstgrden juli I923

ZlSkhi3g£1l'. Vid ipriistgiirden char det ibland viimlzit av krigsfolk, reguljéira
trupper sévéil som véiipnade Urishultsbonder, av héistar, ikanoner och oss-
vagnar. Sékerligcn har préisten vid ilbud om lhogista krigsfara imonstrat
bond~eskarorna frim isocknnrna nte pé kyrkbacken, talat till dem tros’ran=dc
ooh frimodigzi ord ur Gamln Testaimentefs profeter och éiven foljt sina
sockenbor ut till Kinnevalds gamla vaiktstéillen i passen vid sjon Mien, vid
Koinpersiniiia ooh Bjéllerhnlt.

I sift lga men géistfria hem ha hnn ooh han husiru ookséi fétt |héirb5ir-
gem allehnnda vzigfarandez i<ronans o‘fi'ice1"are och kurirer, civila éimbets-
och tjéin~ste‘1néin siisom fogidnr och lénsiméin, domare och syneréitter, visite-
rzmde ibisipar och zlndm kz1ipiteliher1'ar, éinibetsbroder, lngvéga resande »kop-
min, frémniande personer svéil isom ‘kinda. Ibland har det nog ocks hént,
att ihan i handfasta ikarlars séiillskap miist ge sig av utét odeimiarikerna ii soder
for aft underhandia med vilda sikogsgéngare om frid och ~s.'aikerhet for
socikncns inbyggare och deras egendom. Forglommas ibor ej heller de ‘rill-
féllen, dél sockenborna sokt hans rfid ooh ihjélp i jordisika eller andliiga
angee1éigen=heter.

I den lénga raden av kyrikohcrdar i Urshult irén katolska tiden till vra
dagar é néira ett 30-‘mi éiro kéinda, om ock négra bloit till namnet ~ har
séukert var och en haft sin egenart. Miinga synas ha varit léirda méin, en
och annan t. o. m. hoglérd, soniliga frzrnist som véildiga ~priedikanter och
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fioiliktaliare medan andra ber kansike haft ieniklarie utfiirsgévor, .'21ts*killiga »hade

full‘: up>p av denna vérlidens gioda dé andra drogois med fattigdom, vi-dare
skyimta vi i ipréistléingden praktiska jordbrukare ooh byiggiherrar isaimt myn-
diga, ihérdftira imén, soim kunnat ta naippatag med ibéingstyriga Ibéndier,
Iikavéil soim vi finna andra, vilka fiirefalla ha varit inéitvéin-da studiiekarlar
med trivsel i bokkamniaren, sluigen fraimtréida négra soim istora original,
dé i stll~et andra veil varit soim folk r mest. Alla ha de utan tvivel var ip
sitt séitt méiktigt bidragit till fdrsamlingens ftirkovrain ii andligt ooh mate-
riellt héinisie-ende.

$<
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i 2. Mollelxulla.

Da namnet Mollekulla pa 1540-talet for forsta gangen namnes i en av
Gustav Vasas aldsta jordebocker, hade denna gard redan genomlopt ett
betydelsefullt skede i sin utveciklingshistoria. Hemmanet ihade upptagits av
odeimarken, bebyggts och havdats sedan lang tid tillbaka. Generation efter
generation hade vaxt upp dar, levat och v-erkat och slutligen gatt till ro
for alltid. Utan tvivel har garden varit sikadeplats for manga och ibland
kanske dystra handelser, sasom vadeld, krig och orlig, men detta ar och
kommer val aven att forbli fordolt. Som minnen av forntida mansklig verk-
samhet har far man mahanda anse ett par jordfynd fran Mollekulla, nam-
ligen dels en forhistiorisk islipsten med tva slipytor, dels en sten med fem
styoken s. k. alvkvarnar, den sistnamnda funnen vid grun-dgravning och
numera i gott forvar hos Hembygdsforeningen Gamla Urshult.

I Kinnevalds iharads jordebok 1545, som synes innehailla den aldsta full-
standiga forteckningen over davarande hemman i Urshult, namnes under
skatte titel bl. a. ”]0'/ts i Mo'llekulla”. Han var sikatteibonid~e och agde alltsa
den gard han bebodde. Kansike hade ‘hans forfadier besuttit den i flera
generationer. Antalet skattehemman i socknen var vid denna tid blott 11;
av de ovriiga 56 gardarna hade 32 tillhort bislkopsstolien och domikyrkan i
Vaxjo men pa 1530-talet iindragits till ‘kronan av Gustav Vasa i kraft av
Vasteras riksdagsbeslut 1527, 21 hemman agdes av adeln och 1 gard var
kyrkoherdens bostalle. Hela antalet hemman inom forsamlingen upipgick alltsa
till 67, vilken siffra emellertid snabbt okades, tack vare ett flitigt upptagande
av nya gardar, och redan 1552 hade stigit till 82, 1562 till 86, 1574 till 91

och vid arhundradets slut till 99. Under 1600-talet tillikommo ytterligare
blott ett par nyia gardar. Daremot uppodlades och forbattrades de gamla
hemlmanen i avsevard grad, sa att de var for sig maiktade ge barigning at
flera familjer, och detta blev begynnelsen till den i Urshult, isarskilt vid dess
sydgrans, nu starikt utveoklade hemmansiklyvningen.

jons i Mollekulla namncs aiven ii 1552 ars jordebiok, men tio ar isenare ar
”Ereng~isi1e” agare till garden och 1599 liiksom annu 1619 en viss ]~oen.
Denne ]oen var tydligen en formogen man. Vid riksinventeringen ar 1600
i anledning av ”hja1pes:katten” deklarerar han 20 lod silver, 5 gilla oxar,
1 tjur, 18 kor, 2 iungdjur, 8 far, 5 svin, 1 hast och 3 ston. Gar-dens aker-
areal medgav ett utsade om 10 tunnor; endast en gard i socknen hade mer
aker, namligen Midingstorp, dar man ikunde sa 12 tunnior sad. Ratt mycket
folk synes ha bott pa Mollekulla. Ar 1613, ida Alvsborgs losen sikulle borja
indrivas, namnas dar utom joen och hans hustru boniden eller brukaren Nils
samt en man vid inaimn Bengt, isom var "husfattig ooh galdskyldig", vidare
”Esiki1 Brattfalling”8) samt tva ”sponeqvinnor”, Anna och Marita. De fyra
sistnamnda ikommo pa restlangd men fingo sasom ”inhyses, forlamade och
utfattige" sina paforda 7 daler silvermynt ieftierskankta 9).

Pa 1640—talet och annu in pa f~olj=ande artion~de sikrives for Molleikulla

~*) Behaftad med fallandesjuka e. d.
9) Kammararkivet: Alvsborgs liisen 1613, bunt 19.
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en prashnan herr Mans, vilkcn synes vara idenlisk med antingen l<yrkohc1'dc
Sieno Magnis i Urshult egen son Magnus Stenonis cller lock med hans
styvson Magnus Petri, kaplan i Almundsryd. Hiuruvida jordebokens "Herr
Mans” verlkligen agde garden ar oséikert, mojligt ar, att den p51 grund av
sitt forimanliga léige invid ~prastgf1r\den ion/éirvats av fadern, resp. styv-
fadern, Steno Magni. Snart uppenbarar sig emellertid helt ovantat en lang-
véiga fréiimling pa scenen och gor vissa ansprak pa Mollekulla. Det éir den
fréin Tyskland hemlkolmne sekreterarcn Gustaf Hansson, adlad Taubenflclt.

Gusiaf Hansson, iborginiélstareislon ooh infodd stiookholinare, haide omkring
1638 efier siudier i Uippsala begivit sig ut till Tyskland och vunnii anstéill-
ning vid svenska fredsdelegationen i Westfalen, "forst som kanslist och sedan
i egenskap av sekreterare. Efter ikrigets slut 1648 sandes han till helmlandei,
meldforande till drotining Kristina ooh regeringcn ldet dyrbara, éinnu i beihéill
varande aktstycke, som forkunnade alt freden mellan Kronan Sverige och
kejsaren i Wien éintligen var sluien. I gladjen over detta hugnesamma bud-
slkap slosade drotiningen riikliga hévor pa budbéi1'aren och upphojde ihonoim
éiven i adligt stand, varvid han till sitt borgerliga nomen logade diet sym-
boliskt betonade namnet Taubenfclt. Bade namnet och vapnet, i vilket senate
man skédar en flygande duva med olivikvist i nabben, skullc erinra om
mannens vlerksamhet i fredens tjanst-‘°).

5%’
Gustaf Hansson Taubenfelts namnteckning 1669.

Bland idle imateriella géivor Taubenfelt ficik mottaga av den frikostiga drott-
ningen iméir~k~e:s -en forlaning om 13 krono- och skatte=he~mman i Aseda, Al-
gutsboda och Véickelséngs socknar i Krionobcrgs léin. Vad skattegérdarna
betréiffar, bot lolbserveras, att idonationen »d€irvi»dlag inskriinikie sig till réintan,
d.v.*s. skatten, av resp. heimman; jorden kunde ju ej biortskéinkas, da den
var skattelbondens personliga egcndom. Kronoheinimanen déiremot iillfollo
donatarien med saval jord som ranta.

Efter idenna lilla utvikning étervéinda vi till vért egcntliga émne. /"xr 1652
31/1 borilbytte Taubenfelt av okéind anledning sina donationshemman i Upp-
vidingc och Konga ~‘h.éi1'ader till ikronan och crlholl som veidcrlag likvaridiga
gods och réintor i Urshults och Almundsryids sooknar. Déi1'~vid bekom han
éiven Molleikulla, dock endast réintan déirav, enéir hemmanci var skaiiejord.

Umganglet mellan fralsemannen och deras 1Ol'1éil1igSS*k£lii€b611d€1' var sal-
lan angenamt eller fridfullt. Dariill foreiunnos dem emellan alltlor mfmga
frikiionsprobliem. He1'1'cmannen, som knnde vifia med cit kungligt donations-
brev, ville garna jainisialla den frie bonden med sina cgna arrendebonde1'

10) Tysika Qrdet taube (duva) Zar new liktydigt med "fredsduva".
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‘ 0Mdllekulla gard I903 F010 Torne fotograatelier

HUI] l'O1'dcnskull ZlVfUl'Lll'Ll liuiiimi dzigsvcrkcn 0.11. prestanda, vilket kréinkte
dennes fri1hietskiin~sla ooh ej iséillan bragte =h0n0im till raisieri. Dioimbijckerna
heréitta ofta om svra sammzinstétningzlr Ineiian skatteibondien och ihans
nya iierre 11).

Ej heiler psi Méllekulla var tillsténdet idealisikt. Denna gird torde nu étmin-
stone till en del ha tillihijrt kyrkoiherde Haqvinus Magni Platinuis, isom bru-
kzlde den med ihjélp av sin isvégcr Hziikan jonssion. Ar 1669 ‘p§lS'[§11‘ Tiaubenfelt
i cit brev fill Véixjti doinkapitel, att ‘herr Haqvinus iej betalat skatten 0rident-
ligt, déirtill skuile han ha gj-ort intréing =pé1 lfisike och katisisior immm. Huru
dérimied i verikligheten férhfill sig och vilken véndninig isaiken tog ikan ip
grund av det ringa kéllinaterialet ej utvedas, isé myckiet r dock visst, at’:
'I‘auibenfelt vid Kinnevalds héiradsting i aprii nyssnéimnda fir lit genoim sin
g0ds1'éitta1'e upipbjuda bl. a. Niiilleikulla iséisoim skattevraik. Tydligen var idetta
ctt férsk rift vinna éiganileréiit éiven till jordien med byggnaider och allt.

S51 léingt sikullc det dock cj gé. Snart avied Taubenfielt, och sedan kom
Karl Xl:s reduktion med véildiga g0dsi11d1'agninga1'. Sésioim varande gammalt
byteshoimnzin blcv iivien M6i1C‘1(1l1l\ graverat ooh féreméil fijr understiikning.
Visserligcn drug d‘Cli11{1 ut pii tiden, men den 11 juni 1688 iérklarade 1'e-du:k-
TiO11SkL)i11111iiSSi~0l1€I1, att ihenimansréintan skullie friln ooh med ér 1683 till-

11) Ett dylikt konfliktlége éir skildrat i Vilhelm Mobergs kinda roman "Rid
i nattl“.
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Anna Maria Olsson
f. Petersdotter

erkannas ‘kronan. De rantor donatarienis arvingar =se»dz1n dciss uppbiirit, borde
alltsa iinbetalas till staten.

Hemmanet hade darmed fitervunnit sin urgamla stalilning som fri bonde-
jor»d.

I borjan av 1690-talet synes Mollekulla ha agts av Iva faimiljer, namligen
dels ankan Elin och hennes son Nils, dels Per och hans hustru Ingeborg.
Dar skrives aven inhysesmannen Mans, vilken tydligen var en nara anforvant
till né’1g»o~n eller nagra av idet ovriga \husfo1ik1et. I 1696 ares ”1ase1angid” for
Mollekulla iptraffa vi ater Per och Ingeborg saimt Nils, som nu air gift med
Anna. Nu namnes éiven ”1VIO'llekulla berg”, dar foljande =personer !1'l8.id1€ sitt
hemvist: Jon och hans hustru Marta, Sven ooh hustru Berta, saiipetersjudarnia
Isak och Karl, drangen Per saimt pigorna Anna ooh Kirsten. Senare ibodde i
M611‘e‘kU11la aven iklookaren i forsamlingen Sune Persson, vilken vid Kinne-
valds hostting 1729 :u’[va1d~es till namndeman och darigenom ”b1ev fran sin
forra bestallning 1edig”. I medlet av 1700-talet skrivas for garden Per Pers-
son, Haikan Andersson, Hlka Svensson och anikan Sara, agare av vardera
1/4 iIT1 Idéristédes; 1832 éigoles 3/4 av Olof, 1/16 av Erik i Simoramala Arna-
gard, 1/16 av Sven i Smoramala Vastergard och 1/8 av Per. Ar 1841 inne-
hades 3/4 mtl =i hemmanet - som nu var gastgiveri — av Sven Olsson (tro-
Iigen son till ovannamnde Olof) ooh utibjods av ihonoim till salu. En annons
i Wexjo Lans-Tiidning 29/3 1841 meddelar bl. a., att den natursikont belaigna
garden ”ar till lardugardshusen val bebyggd, men mangarden tarvar nagor-
lunda snar oimbyggnad, dartill virke redan finneis pa istailet, som av en
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hlivzmdc kiipnre kan crhéllzis zmiingcn gemcnszmii med heinmansdelen cller
uck séirskilt efter 6ver~ensk01nmels'e”. Vidare framhéiiies, att "hemmanet, soim
bestéir av god sivarfmyiila, éiger 18 tunnianid utsédc samt vint~e1'- -och »s0immia1'-
fiidcr 3 héstar, 30 féikrcatur ooh 30 fér. Vedibmnd och géirdsle finnes till
huisbehov jéimtc tillréicikligt lévhmtt. Héirifrn skjutszis till 7 géiistgiva1'~c-
grdar”.

Néigon ftirisiiljning ikom dock ickc till sténd, ty éinnu psi 1850-taiet néim-
ncs Sven Olssun ibosatt ‘pé Mdllekullzi. Vid Li‘€i”ll1Z1 tidpunikt fériekioimimer hans
naimn flera gnger i V§iXj6'[idi’lil'lgZll'£l, ‘dock mest i samband med hustrun
Anna Maria, sum ‘Siélgit isig pii silkesodling. iii‘ 1850 beréittas sélunda,
nit ham till Krminhcrgs léins hiishéllningssills-kzips f(§l“VZ11figSl1'[SkO ”in1éim-
nut 800 st. siilikespuippor, irzimdragnc av hams hustru under somimaren [I849].
Deissa éru genom ffirvaltningsutskottets fbrsorg upipsikickiade till Féreningen
ir inhemsk isiiikesodling i St<>ck=h0lm, vars \s\eikrct~erar~c lovat anméla bieiméilte
hustru till négon pZl‘S\SZlI‘ld€ LI‘ppH1lI'[I'Z1I1”"2). Bielijningen ‘Llt‘€ib]€V ej iheilierz
néimndzi fiirening Oversiindie 1850 ”i ibrev till H:r Landshtivdingen Grieve M61‘-
ner 25 Rdr .b:0 att tilldelas Géistgivaren Sven Oissons ihustru i Méllekullia
silisnm beliiming 1°61‘ zrv ihenne vierkstéiilide ftirstik till proiduktion av sil~kes-
udling och till uppmiintrzln att dérimied fortfa1'a”.~‘-'*) Och 1852 12/3 meddelas
i samima tidning fijljande : ”Géistgiverskan Olsson pi Miiieikulla har éiven
under ftiriidcn sioimmar upipdragit Over 1000-»de silikespuippor, isoim ip Hus-
hfillningsséillskaipets bekioistniad blivit till Ftireningien fér inihiemsvk isilkesodling
i Stocikiholm uppséinde och till inkiip ‘Cfibjllidnn.

HL11‘ Ursihults samhéllie ikoim att viixa upp ipé clienna gérds éigor r yen annan
ooh »senare historia.

11) Nya Wexjti-Bladet 19/4 1850.
13) Meddelat av red. Martin Sjiistrand, Véixjb.
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5. R6ssvilx.

Sta/'c— och Lillcgzird
Vid meideltidens slut tillhordc saval Sto1'e- som Lillegérd ti ”Rodzvioh”

Vaxjo domkyrka. Fran borjan bestod Rossvik .maihanida av iblott en enda
gard, vilken genom uippodling smaningom blev i stand att ge bargning at ett
par aboar med familjer och tjanarc och slutligen betraktades som tva sar-
skilda hemman eller mantal.

Pa vad satt Rossvik kommit i donikyrkans ago 211‘ holjt i dunkel. Stilts-
kyrkans en gang rika samlingar av jordc- ooh tktoipiebocker, igévobrev och
rakenskaper m. m. ha gatt till spillo genom Gustav Vasas reikvisitioner,
genom vadeld, ficndehand och vanvard, en forlust soim ar oersattlig. Emeller-
tiid kan tanikas, att Rossvik tillfallit domkynkan genom gava. De flesta av
hennes ménga domane1' torde vara gamla donatlionsgods, dock bor erinras
om att biskopen och kapitlct da ooh da for domkyrkans rakning forvarvade
lampliga gardar éiven genom kop eller bytc. I Urshult possiderade hon
i borjan av Gustav Vasas regering utom Rossvik 2 hemman i Sannaihult och
2 i Froaryd, och smaningom dyker éinnn ett doimkyrkioiheimman upp i jorde-
bockerna, namligen Hunnaniala.

Efter reformationsriiiksdagen i Vasteras 1527 indrogs Véixjodomens eigen-
dom till kronan, idéirimed ocksa Rossviik, ooh eihuruval éboarna déir fortfa-
rande figurcra som ’ldomkyrkolandbonder”, voro de dock nuimera i realiteten
kronans arrendatorer. Nagra av deim éiro tkanda till namnet: Sven i Rossvik
och jons Gedde ibm 1545, Jons och Lille josse 1562, Birgc och jons 1599.
Ar 1600 namncs en enda abo i Rossvik, jons. Var imanne den ena gé’11'~den
ode eller bruikade jons bada hemmanen for ett? Vid ”ihjéilpestkattens” utgo—
rande samma ar antecknas garden ha aikerjord till 6 tunnors arligt utsade,
och djnrbesattningen utgjordes av 2 oxar, 2 stutar, 7 kor, 6 far, 1 svin,
l hast och l sto. Till jamforclsc ikan namnas, att bonden pa Mollekulla
saddc 7 tunnor, Klasamala baida éboar vardera 8 och Mans i Géisalyoke
3 tunnor sad. Antalet kor var pa forstnéimnida ihomman 20, pa Klasamala-
géi1'darna tillsammans 40, pa G:§'1~salyc<ke 5 och it sociknens davarandc 99
hcmman 842 stycken.

liven 1613 naimnes blott cn abo i Rossvik, Nils, vilken vid galdandet avAlvsborgs loscn ii likhet med manga andra socikenibtor ‘kom pa restlangid,
men ”sjul<lig, fattig och al-d1‘aelandigast” som than var, blev han forskonad
trim denna betunganidc extra skatt. I sjalva vcrket var Nils blott inihyscs
pa Rossvik. Detta innchades nainligcn nu och néigra 511' traniat av \l<varter-
niastaren vid ikapten Ctuninghanics kompani Per Mansson. Omkring 1620lorsvinner ikvartcrinastaren finéiii Rossvik ~ sedan han dock processat tilledMollcikulla agate om ett notvarp i sjon — ooh nu lliiilllncsdéil‘ i stallet Jon(iyding, som av tillnamnet att doma tordc ha ikommit till varlden i Goingc("Gydingc") i Skanc. Sedan innehades bada hcmmanen i sex £11‘ av lans~
manncn Bo Svcnsson, kanskc samme ‘man, soni i slutct av 1630-talet blev
underfiogde i haradet efter sin genom Lindorm Ulfsax’ pa Osaby anstiftan
niordade fader Sven Bosson i Stenslanda,Tavelse°1s sooken.
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I horjan av 1650-falei fil dc ularmadc gérdarna i Rossvik dc réiknadcs
nu p grund av mngérig vanvérd f6r bl-oft 1/2 ihemman vardera ~— en ny
herre, den frén ihistoriken over Molleikulla ikéinde seikreteraren, isedermera hov-
riidet Gustaf Hansson Taubenfelt. Han hadc istora planer med iavseendc
p51 Rossvik: han ville igora diet till siitc/'i och I11‘€d‘€lp1l11"l('[ ii sitt ansenliga
éigovélde i Ursihults socken. Han fick ocksii hemmanen ”erikéinda for séiteri”
och synes ha borjat forbereda uppforandet av en szitcsbyggnad ipé platsen;
han élade ocks éboarna séviil péi Rossvik soni pi sina ovriga donations-
hemman i traikten att gora dagsvcrken pé det nya ‘herreséitet. Bonderna
véigrade emellertid1*), och négot corps die logis dér torde aldrig ha ‘kO‘m~1Tll1I

till sténd. Detta synes dock till ringa grad ha berott pi ibondernas tredska,
S0111 Taubenfelt séikcrligen kiunnat overvinna, utan fastimer pa 1655 rs
riksdags-beslut och dess for adeln odesdigra foljder. Enligt néimnda beslut
skulle en fjéirdedel av dc gods och réintor, som fréilset beikommit sedan 1632,
indragas till kronan, en reduiktion som éir ikéiind under naimnet fjéirdeparts-
réifsten och nodvéindiggjordes av riksfinansernas bedrovliga tillsténd. Till
reducibla gods réknades bl. a. sdana ”omistandes orter” som léins,mans~hem-
man. Nu var just Rossvik en dylik kronodoméin, varfor det cj drojde léingc,
innan den togs till S\k2iI‘Sk§(,12ll’l av reduiktionis*k~o1m~miis1saricrna. Taubenfelt
gjorde vad han kunde for att forsvara sina réttiighieter; bl. a. begéirde han
p Kinnevalds ting 20 maj 1656 ihéiradsattest, isom skulle iutvisa, att Ross-
viks bda gfirdar ‘blott under en kort tid ooh rent tillféilligtvis varit bostéille
for ortens léinisman. Hértill isvarades av tingsréitten, ”att léinsman B0 Svens-
son éboddc samma Rossvika géridar for etz‘ hemman efter giamble for~me-d-
lingen i 6 r och étnjot ihemmiansréintan pa sin léinsinanslon, det sjunde éiret
flottc Bosse Svensson déidan ooh étnjot réintan lter pi sin léinsimanslon,
men det éttonde re’: b€1k0111 véilb. iherr Taubenfelt saimma Rossvika gérdar
och vcdcrikéindes réintan, och sledes r med beiméilte hemman b1es~kaffat.”

Denna utredning tordc mera -ha skadat an fréimjat Taubienfelts sak. I

Kinnevalds dombok 1661 f6l'1n1éleS <helt kort, att "2 ihalva léinsmansheimman,
donerade till vélb. herr Gustaf Tiaubeinfclt, éiro med 1655 firs réinta veder-
kéinda till kronan”. jordebokcn for r 1712 meddclar en annan och troligen
riktigarc ’[ldSib‘CS'['21‘l11l1l11g, nzimligcn att gérdarna 1'~educ~c1'adcs ‘forst med
I656 iris réinta.

Rossvik hade sélunda efter ménga sikiftanidie oden lter haimnat i kronans
éigo. Déir skulle det dock cj forbli ievérdcliigien. Under de finansiella svérig-
hctcr, soin yppades redan under Karl XII:s forsta ikrigsér, befanns n6dvéin-
digt alt tillgripa forséiljning i viss utstréckning av ikronans véildiga doméiner
till cnskilda pcrisoncr under full ziganderéitt. I dctta syfte tillkom 1701 ett
kungligf brev, vari ‘rilliika den synpunkten uttaladcs, att dylika skattekop
bordc kunna fr.'2in1ja landets uppodling och ekonoiniska véilfard ii allméinhet.
Samtidigt medgavs iiiboen (kronoar1'endalo1"n) fo1'etr'2ide~srétt frainfor andra
till inlosen av den géird han bcboddc och brukade. Av denna for landet och
séirskilt for dcss bondcbelolkning sii gagncliga io1'~ov(lning bcgagnadc ‘sig
manga, och nu vandra enbart inoni vfirt lain iuiscntals heminan over 11-511

kronan till lboarna. Vad Rossvik betréiffar, skeddc borjan ~111€iL1 Storeigardcin,

14) Jfr Kinnevalds dombok 1655, pag. 9 f.
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$0111 18 Scpi. I701 -kdptes till skattc amv jbns Olufsmsun uc~l1 Per Haraldssun fiir
I00 dal. silvermynt. Léingre ‘drijjmdc def, innan Lillegérden 16mst~e\s, men den
10 jan. 1738 fingo Per Szml-singsson och Jon Abr\aha\mss\0n Kammarkollegii
skattebrcv 51 detta ‘hcmman Aomnt en >k6pesumma av 90 dnaler.

Efter att i érhunmdraden ha tillhiirt fiirst Sankt Sigfrids helgemdmom =i Véixjti
ooh sedan K. Majzt ooh Kronan, varit »b01"[give’[ men xblivit z‘it~erkréivt, hade
Riissvik sélunyda till sist nhamnat hos allmogen, dit vi ftirvisslo bijr réilkna den
fér oss okéinde man, som i ‘en dunkel forntid ffirst brit upnp tegar pi denna
plats.

>l<
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4. Stengérclssltt.

I ett iden 16 febr. 1649 dagtecknat brev 15) till drottning Kristina ooh

Sveriges riksdag vittna inamnidemannen i Kinnevalids ‘héirad tillika med Urs-
hults sockenman, "att ett tredingshemiman, Stengéraslett benéimnt, r upp-
byggt ihar pa Urshults ~pra~stag51rds éigor och imulabete, sé att benamnde
préistgérdis boskapsfadrift sir pa béda siidor om detta ~heim~manet”. I isalig
kyrkoherde Olufs tiid 1“) hade Stengardsslatt visserliigen blivit lagligen ut-
synt, heter diet vidare, men herr Oluf hade létit isig noja, varfor hemmanet
alltjamt brukades och ibebodides av innehavaren. Nu amniade iforsamlingen
i zanseende till préistgr~c1ens iknappa beteisutrymime och med é’1ber~opande av
drottningens at prastersika~pet givna privilegium isoika étervinna Steng£1ridis-

slatt under ikynkoiherdebostallet. Sasom tordc framgéi av nedainstéiende le-dde

atgariden ej till négiot resultat.
Stengaridisslatt néimnes ej i 1545 rs jordebok, men 1552 finnes stéillet upp-

taget i léingden over isocknens idéviaranide sju ”ikron0mélar”, d.v.=s. nyibyggen.
Innehavaren ihette Gumme (Gudimund), och iméihanda var idet han isom forst
borjaide odla mellan de manga stora :k1ip~pbl~0cken ute pa prastgéridens ut-
marker.

Huru iiainge Gumme Ievole ooh verka-de r okéint; 1574 néimnes emellertiid
Abraham i Stengirdssléitt isamt 1599 och éininu 1613 Mattes, viliken (enligt
hjéilipsikaitelangdien) med 1 hast, ett par ikéivlingsoxar 1’) ooh 4 ikor brukade
sina 31/2 tunnlanid éiikerjord. Mantalisbokien sistnéimnida r formaler, at‘: ihan

var gift och haide bade piga och idraing. Han synes ‘ha varit en iduktig <kar1

soim rediat isig gott, och hans namn figurerar inte pa restlangd, dar man
eljest finner méinga av ihans isocikenbior upptagna.

I kameralt »hanseende ihar Stengérdsslatt unidergétt atskiliiga foréindringar
under tidernas lopp. jordeiboken 1562 uppfor stiallet ‘bland socknens (f.\d.)
eciklesiastika jordagods, viliket kianske berodde darpé, att det lag pa praisi-
gérdens éigovélole, imen i 1574 rs jorideboik angives idet ha blivit ”veder=k2int”
siisom hertig Karls (seder~mera konung Karl IX:s) arv och eget, d.v.s. 1501"]

hans personliga egendom. Detta synes be-kraftat av en uppgift i Kinnevalds
dombok 1611, att Stengérdisslatt jéimte 10 andra ikronomiliar i socknen till-
fiirts K. Maj:t. I jordeiboiken 1619 daremot finnes ingen antydan om att
stéillet skulle vara kungens, men val att idet varit foremiil for sikattlaggning
ooh idarvid skattlagis till 1/3 mtl ikrono.

Snart sikeidde en ny forndring i fréga om gardens joridnaiur, sisom

iraimgér av foljanide ioriginalfiaisteibrev1“).
Pa Kinnevialds ting 1629 iden 20 aug. ”kom for réitta jons Arne i Sten-

gardsslatt och var av Ratten vanligen begzirandeis tingskotning och Laga-
féngsbrev pa forenaimnde torp Stenigérdsisl ii Urshults socken; S51 emedan
Kongl. Mzt av gunist och inéider nz‘iid~e1igen efterléitit Ih3.V€I' niigre sine trogne

15) Urshults kyrkobok LI: 1. Brevet avtryckt i Rosengren m. fI., Ny Smélands
Beskrifning.

10) Diid 1604 (mtirdad).
17) Unga, nnu ej ”gi11a.” oxar.
18) Texten hiir ngot normaliserad.
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underséter har i héiradet, lséirdeles idem, vilka av slkatta allmanning négre
torp begynt och upptagit hava och fordom for krono inslkrivne i jordeboken,
maga harefier varda s-ikattejord igen och komma under S‘l(Z1tii€I"8lf'[ig‘l'1~€tCI11”),
néimligen lsélunda, att jons Arne bliver réitte jordagare, som éir till alt lse
av sjéilva originalet, av vilket man en ratt ikopia vi~d lagaféingsbrevei, efter—
kommandom till rattelse, tillsaer. Och efier jons Arne beviste samme
hemman Stengardisslatt vara av sikalte allméinning begynt och funderat vara
och igonom silt modige slap ooh stora bekostnad haver det till jéimfores
koim-mit ooh ingen haver honom klandrat, oavsett torpet over natt och r
uppbudet iir [hél i pergamentet med textforliist], darforc och elter samma
H. Kongl. M:ts brevs kraft domes Stiengardsslatt uti skattejord och full-
komligen tingskotes in under jons Arne, hanis hustru Sisscla Carlsdotier
och hagges deras arvingar till cvéirdelig l.'1glz‘inge~n cgendom

’m0-dh husz, jordh, élker, engh, skogih och famark
ooh i alla tilléiger i wato och torro

néir by och lierran,
inlet nnidaniagandesz

al alt thet till forzde heman nu ligger
och af filder medh retta tillegat hafver’;

och efter forade hemman efler H. Kong]. Mzts ibrev r vordet slkatlejord,
mi det efter s\katt~erattighet~en héirefter arvas, kopas, séiljas, lgivas, skiftas
och pantsattas refiner Sveriges lag som annor gammal isikattejorid, och ssom
diet éir ett gammalt urminnes lprivilegium, att all slkattejord bor fri och ledig
vara for staidja och fodernoti"'), och Kronan icke dess lmindre hava sin fulla
ranta, alltsé éir den perseglen 21) foranidrad i lslkattepenningar i daler, vilka
sélunda héirefter i éirliga jordeboken inforde och kallade varda 2‘—’).

Egendomligt nog uppfores Stelngziridsslatt aven efter delta under titeln
krono i jordebockerna, ja, annu 1712, ehuru def déi salnitildigt antecknas
i joridaléingidens marginal, alt det blivit ”Skatte efter K. Br. den 13 febr.
anno 1627”. Orsaken kan iej meld tillgéingligt ‘l(§ill~lTlZ1'[CI‘iZ1l utredas. /5’\r 1723
laser man foljande marginalanteclkning: ”Anses isom adelns odalf1'allse”.
Denna nya foréindring i gardens jordnatur synes abero déirpé, att S’rengiirds-
slatt numera innehades av ”Salig Luidvig Calmerarii arvingar (om vilka
nedan) och utgjorde eit av de inéinga hemman, sorm dessa herrar féitt i veder-
lag av kronan for sina genolm reduiktionen forlorade lkiopegodls. Ytterligare
langre fram i tiden betitlas garden omvaxlande ”nyfréilsc” cller ”sil<att~e-
lrailise" och till allra isist réitt och lslatt ”fr;ils~e”.

Péi 163O~ialet disponerade Gustav II Adolls halvbroder riksainiralen m. m.
Karl Karlsson Gyllenhielm Stengrdsslatt, séisom fraimgéir av en visserligen
ordknapp men talande annotation i 1635 rs jordebok: "Herr Carl Carlsson
1635”. jéilmte denna gérd iinnehade riksamiralen under léingre eller lkortarc
tid iminst 25 andra hemman i lsociknen, av vilka dc fiesta voro anslntna till

19) Syftar pi Gustav II Adolfs. brev 18/2 1627.
2°) Utlagor som ingingo i kronoarrendatorns skatt.
21) ”Persedeln” eller "de~ssa persedlar”.
22) Originalfasteibrev ‘p5. pergament, tillhorigt f. d. kyrkovéirden G. H. Jonassoni Hultalycke.
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hans bada siatesgardar i Almundsryd, Grovik (ett odelagt hemman invid
ixlshult) och Trestenshult. Gyllenihielms inneihav av Stengardsslatt uipphorde

emellertid snart nog, och den 31 jan. 1652 koim helmmanet i handerna pa

sekreteraren Gustaf Taubenfelt, vilken vi erinra oss fréin beskrivningen
over Mollekulla och Rosisvik. Stengérdsslatt tillhorde namligen den grupp av

sl<atte- och kronoheimman jaimte 1 iilfiske ooh 2 oar i 1'-isnen — allt belage’:

i Urshults socken ~— som han némnda dag ficik i utbyte av kronan emot

1650 érs donation i Konga-Uppviidinge fogderi. Stengilrdssléitt blev nu for
en tid bostad at socknens léinsiman Mans Héikansson, som namnes that 1659

m. fl. at och sakerligen var arrienidatior at Taubenfelt. 1

Da reduktionen kom, blev Stengérdssléitt iindraget till kronan, dock ej

forréin med inigngen av r 1683. Det var idéirefter kronans behéllna egcndoim

tills det troligen i slutet av arhundradet ovcrlamnades till ”Salig Ludvig
Camerarii arvingar". Dessa harstammade fran en tyisk rattslard och diplo-
mat, juris idoktor Ludvig Camerarius, som 1626 tratt i svensk tjanst och

sedan i egensikaip av aiinbassador at "Kronan Sverigc“ gjorde vrt land

ytterst vardefulla ijanster, inte minst under ’l‘rettioéiriga kriget och vid lre~ds—

slutet. Den alltid frikostiga drottningen visste ‘()Cl(S§ att belona hans nit och

sikicklighet, bl. a. upphojde hon honom 1649 i adligt stand. Bade Caimerarius

och ihans attlingar lorvarvade ocksé atskillig egendolin héir i landet, sa hex.
éigde Camerarii arvingar del i Lessebo jéirnbrirk och synas éiven ha varit
medintressenter i Alshult m. fl. brukisanléiiggningar. En del av deras ikopegods

frén kronan bortsopades val av 1'edul<tionen, men snart ersattes dessa for-
luster genom anvisningarz“) pa ikronoihemman och skatteréintor sarskilt inom,

som idet vill synas, Siméiland. I vederlaget ingiclk ocksé Stengrdsslatt, och

for denna gird skrivas Camerarii arvingar annu 1775. Nlojligt at dock, att
de vid denna tid disponerade ‘hliott fréilserattcn av hemmanct, och att ;"1:hocn

eller hoarna nu lorvéirvat sl<atte- och hcsittningsrattcn till detsamma.

Kamma1m"lc'im:t: Jordebiicker
Donationsextrakt
Hjéilpeskatteliingder
Handlingar rorande Alvsiborgs losen 1613.

Lantmdter/isiyrelsens arkiqv: Kartor.
Vadstena lwndsarkiv:
Giita. Hovrdttsi owkiv: Dombocker for Kinnievalds héirad.
Viiocjii Domkapitels wrki1.»: Akter, ”lé.se1éingd.er”.
Vdacjii Lcmdskontors m'ki1>: Jordebocker.

' Skattléiggningshandlingar.
Elge/nstierna: Svenska adelns iittatavlor.
Virdestam: Viixjo stifts herdaminne.
Rosengrew m. fl.: Ny Smélands Beskrifning.
Vdmjétidmngar.

21*) Jieimfor Reduktionskommissiioniens brev 22/10 1698.
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