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,_ vatten- och avloppssystem fiir Urshults sam-

URSHULTS KRONIKA 1951 héille, i fiirsta hand bebyggelsen 5 Mollekulla

.Utg?l:?.. av. Urs}§11tSEygg§?§reg£:_ samt viistra delen av Urshults préistgrds
> em ‘ . . ..

;1esrt1tr2E}1ami)::en[1]1:'§hult ocldlg Siillskapec igor. For anlizggnmgskostnaden beraknas

I-Iemf1it_ utgii ett statsbidrag med 60 %. En andra

Redaktiifi I”8¢’”i5" H- T‘"'5t‘"l> byggnadsetapp, kostnadsberéiknad till kr.
Urshult. k k' h -R d k. k .tt,: Kwk h _d 320000, s u e t v 11ppSjL1C21S"OC 1 SZi1'n-

N_ ileallgggf€]n;3;1;ltTmed3.;”:l1.;l1(,i band diirmed skullc byggnadsforbud galln

Karl Loberg, Bromma, fil. lic. A. for kvarvarandc delar av samhiillet.
Vejrle, Lund.

FEBRUARI.
12. I Urshults kyrka iigde en unik hog-

FRAMGA§NG_ tidlighet rum, di efter hiigmiissan landsh6v-

Old . . 0 f__ . O ding Thorvald Bergquist utdelade den kung-

I949 S3 e V1 1 vitae Orenmgar 453 at? liga medaljen fiir medborgcrlig fortjiinst i
kort och 1950 ha v1 salt 623 st. Detta ar , __ .

5 storleken nll fem av forsamhngens och
en klar och t dli fram in och den er ' ,,

Y __g D g g _ g kommunens fortroendeman, som vardera un-
oss mod att fortsatta pa den vag v1 mcnat . . ,, ,,

férsak Ekonomiskt hat dock icke der mmst tretno ar utovat en beromlig gir-
k _'k _ kt _ft f ning i det allminnas tjéinst. De medaljerade

r3 (Lmf:enI1{a__r%kngtD acb du 81¢ e nit ii voro: f. néimndemannen och kyrkoviirden G.

rs : S r_(_):1__a'd, erg, or_de a ge kl_c A. Gustafsson, Ugglekull, f. 1andstingsman-

Overs ott’ no van ‘gt or V1 are utvec mg nen och kommunalfullmiktigeorclfiiranden
k " 'k . .

avl fem _d d d Helmet Petcrsson, Ugglekull, némndeman—
ar strava v1 v1 are mot e 1 000 me - ,_ ,_

0 nen, f. kyrkovarden Gustaf Stroberg, Hag-
lemmarna, malct, som skulle ge oss resurser . _, .

sjoryd, sparbanksducktoren, f. landstmgs-
till okat antal sidor och bittre och fylligare Arvid Jonasson R6Ssvik fi f01k_

b_illldmater]:ll' Viktaika demelécnrtid ime fmj skolléiraren Ernst P. Johansson, ’M6llekulla.
t ett Onoms t a ta or samma an- .. . .

1 e I n g Efter hogndhgheten hade Urshults kommun
damal' anordnat an hogtidsmiltid i Bygdestugan f6r

I I950 its krénika nns em bcklaghgt landshovdingeparec, dagens medaljorer kyr-
ombrytningsfe1' I P‘ G’ Vcjdes Skdring av korfidet kommunalfullrniiktige och kc;mmu-
Urshults Priistgird Eiro sidorna 44 och 45 nalnamgden
omkastade och textens ordningsfoljd bruten. DAGENS X/HRS‘

I Urs/ault medaljcr placerafv
tryc mngen och redzzknonen kan mte lastas pa, fem Ml fort [mm bra“
for missoclet. V V I ’ty dessa, som nu rlekoreraix

[var liingr, trad /J£’l.Yt dix/zutcrats",

KRONIKA 1950- gclt soc/mm Jess stdrnmu OC/J ri}.\'l.

JANUARI. BECK-

15. Friigan om en bygdegiirdsforening, <Sm519nd$P°5t¢1"l 14/l)~

avseddo attvermga ‘_IUF:S bygdeganfl’ d_isku_ 15. Kommunalfullmliktige beslutade dc-
teras a mote, men mtresset bland lnbjudll.

Omkastningen gjordcs vid den slutliga

finitivt om uppforande av ny skolbyggnad
fireningar visar sig svalt for det-ta projekt. Vid kyrkskolan far beraknad k0Stnads_

22. Beslot kommun:1lfu1lm'ziknge art for 642-876 kn Byggnadcn ska“

en beraknad summa av kn 522000 utfam foras 5 den 1v skolstyrclsen fiireslagna tom-
ten i omedelbar ansluten till den gamla ske-

xi ffirsta sidan: Kapten D. M. Klings or i Ian. Samtidi t besliits u fiirande av n tt 51-8 PP Y

sin blomma/zde frukttrdgzinl 1939. derdomshem 5 tomt 5 priistgrdens mark.
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Kostnaden har beriknats till 490.000 kr. F61"

skolan beriiknas utgi statsbidrag med 60

eller 70 % och f6r ilderdomshemmet finns "‘ ' 7’ 2“

fonderat 181.630 kr., varjiimte statsbidrag , ‘
v5ntasmed50%.

18. Hembygdsfiireningen Gamla Urshult
anhiller hos Konungen, at: frin arvsfonden (‘Hy C))f‘iXj5£[C/95)

° - ° ° 1 ' 7.. Q

:13 W M Maw
inredningen. Ansiikan styrkes med intyg
bl. a. frin riksantikvarieiimbetet, varjéimte ,, Dén 251m’ 1850' ..I Aftonbladet N:0 280 for 1849
muntligt testamentariskt liifte frin den siste omtalas genom utdrag ur Gce Tid_
innehavaren kunde iberopas. ning, att man har anmirkt en aildeles

h w i t s k a t a i Héilsingland. Afwen
MARS. Smiland kan ftirete samma m%irkW5r-

11. Vid irsmiite med Kronobergs Léins dighet: ncm1- en_aHfie1e§ hwit Skafar

Frukt- och Tréidgrdscentral valdes frukt- $g1huLi]t3spi}i_EZr,,slg 1 gardame krmg
odlaren Giista Franzén, Ugglekull, till ny Den 21 0kt_ 13sO_

ordfiirande efter lantbrukaren David Karls- T13iVLINGSPL6]NING och krea-
son, F61-nan. Beslut om utvidgad lagerhus- Wf$ut5t5nnin§ hafic den 3 ?kt- Vzfft
byggnad fattadw anordnad pa Mollekulla gard, air

_ gastgivaren Swen Ohlsson uppint
31. Urshults Konstforemng besiot f0rt- mark fér andamilet:

siitta sin verksamhet, sedan den tidigarc ”M6tet, hvilket gynnades af serde—

fiireningen stadgeenligt uppiésts och f6rde1- 1“ Wackert §"53der> W“ talrliktllbsékt

“mg “V ‘"k"P” k°““V“k $‘“*“- Zdnfrdfciiisliiigtsi)1:1f<:;Er0(n§fat;ia<1iI::o§:,
P IL ken och uttryckte den iinskan, act

A R ' dyiika fiir Landtbruket och B0skaps-
9. NTQ-logen Vigbrytaren firar sitt afweln uppmuntrande mbten mitte

20-irsjubileum med festligheter i Skytte- °fta{'e kum}a_ 3n5t5n§S-U
-1- Till pléjningstiivhngen hade Sjllpavi Jongen. .. . .

personer anmalt: sxg. Prisdomare var
14. Bildas 1 Urshult en humle0dlaref0re- kapten Cervin P5 Lidhem, wimant

ning ansluten till Svenska humle0dlaref6re- Kjellsson pi Ekeryd och inspektor
ningem Hzikanssgn _pi Kompersmziila: Fiirsta

pns, tva nksdaler specie, tilldelades
MAJ drfingen Johan Holrnbcrg frin ifiryd.

' Vid kreatursutstiillnmgen uppvisades
21. Trots regntunga formiddagsmoln W5 tjumr’ fyra km, och arm ung_

blev Blomningsfesten i Urshult iiven detta kreatur.
r en strfilande succés. Under hela festen
sken solen och beséikareantalet riiknades i hult, musik av Kungl. Flottans musikkir i

" l'k .° - ' . " .. . .

nasmnu 1 a manga I000 tal__sOm vaniigt “For Karlskrona. Hembygdsforemngens samhngar
att mota den alltmera svaliande t1llstr0m-
ningen av folk hade omfattande anordningar
vidtagits, dels fiir att hiirbirgera bilar 0ch JULI.
bussar, dels fiir att méitta alla hungriga. Tu- 1. Akrokens rote fir bussférbindelse med
sen portioner kiittbullar, sis och potatis ser- Urshult och Ryd genom en nyuppriittad
verades och beliitenheten var allméin med busslinje, som Even trafikerar enskiida by-

visades.

detta arrangemang. Programmet upptog f6— v'a'.gar. Den beriir fiiljande giirdar i Urshult:
redrag av lektor N. Valmin i Viixjii, sing av Elmehult, Jiitsbygd, Téirnabygd, Tiger, Try-
Gunnar Turesson och en barnkiir frn Urs- teke, Utniis, Ekefors, Hackekvarn, Dunsmfila
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och Dunshult. For att m6jligg6ra_den ut- Sinnahult, 5 i klass Cox Orange, H. Leo-

striickning, som linjen slutligen fick, pitogo nardsson, Viisterbotorp 5 i klass Ribston och

sig deliigarna i T6rnabygd—T5.gets v§gsam- Kurrebo fruktodling léinsméismre i klass Me-

féillighet okade kostnader for vigunderhillet lon.

och for breddning av végen. En striicka pi 19. Ett 40-tal danska lantbruharc och

3 km., som gir frin viistra Elmehult 6ver lanthusmodrar giistade bl. :1. Urshult pii in-
Jiitsbygd till Trytckc skola, var oframkom- bjudan av Kinncvalds hushillningsgille och

lig men iordningsstiilldes av intresscnterna RLF. Hiir visades stenrojning, frukttriidgin
med amcrikansk fart. Den drivandc kraften dar, fabriker och fruktpackerier och pi kviiI-
i foretaget har varit lantbrukaren Rune An- len samlades alla till samkvim i Skytte-

dersson, ~Utn§s, som visa: vad som kan paviljongen.

istadkommas s snart bara vilja och intrcsse 23. Asnens metningstiivling vid Sirkii

finns. bro blev i r en folkfesc av stora dimensio-

5. Skolfriigan i Urshult kom i en dra- “er Och uppmarksammades med 1'°P°1't118e

matiskt cillspetsad situation genom olika be- Och bilder i 5t°r5md5P1‘e5$en- Bland 311 del-

slut i skolstyrelse och kommunalfullmiiktige. “gate utgick Carl Henrik Johanssonr V55-

Barnantalet i kyrkskolan har sedan minga t°rb°t°1’Pa Urshult: 50m 5e81'a1'@-

r hotac att spriinga klasserna, som hittills ”Man rig 1nel.ipb'n av alla zle sorter frn
vari; Qfggnigefgdg i B/1_fQrm_ D5 T1-yteke be1n1naskurmz basselxjziin till eleganta spinn-

skola indragits genom att liirarebefattningen 1411d@1"1/é’?/¢ f1'¢711 NK, W611 Fifi WW f51’b]u111@5

icke fi¢k §te['bc§§tt;,|5, ijverfijrdes given bar- aft sjwhma. En ran me1fm'ngstd"vli12g s/zulle

ncn higrifrin till kyfk5k()1;1n Och Rrism 1 Jet mm. T¢i’L'li11gs/z011111zitté/1 bade ockszi ett

klasgerng, tvinggde frqm en 1(j5ning_ Skgl- /oumlmtal Xflfil, S0711 ldol7£lt’S 1415 fill btigdd

styrelgen £51-eslog, an A-skolfoffn skung in- men sjrfiliisa id:/'lings1nefare. Man ville un-
fémg redan héstmrminen 19;0 Och Mt P1-O_ clcrldtia det s mycket mm méjligt for zlc

Vi5()['i5k;1 Iokaler skulle Qfdnas fgjr de W5 utsoc/was tiivlamle. Os/J k0mmitté1zs mask-

nya lfafeavdelningaf, som d miste in1~5t_ 0c/0 sillserz/ice fungerade utmiirkt. Fiir aft fa-

tas. Olika alternativ voro tinkbara, det Ci” P775 “V 5 5”’ /{#71519 7'11"’ 1.7111517“ b¢’t¢’>

béista var, att det nyrestaurerade k0mmuna1- ‘mii'78¢’" 151'? t“ d“8£1”‘"k‘” 9”” 5i”f"'-
rummet bl. :1. fick anvindas som tillfiillig F19"! 7”7”"" farut /“"16 l’)'3d¢’"5 57”";PO]./1”"

skolsal. Etc annat altcrnativ var att Trytcke 'l""i15 "'5? 05/J P105/Wt ‘l"gS””75k- MC" def
skola gkullc anviindag som Iokgql f5r cn klass farms dc som inte trorldc jui lcmmdc bcfc

och en sorts pendeltrafik ordnas for bnrncns 7117171 7”5’t"‘I¢’ 05/J ti” 05/9 "Md Jiifk "Pl" J‘/'5/1

resor. Bda alternativen forknstadcs av full- Pd T“"Ii8 /<’”/it i79f“ii5- H1”'141I5""i’/1 5*‘ 4”
mktige, Trytekcfm-slagct dgrigcnom mt 7l1tlIl spotfar jui lveict, in/1:111 man siif1‘m' 1/ct

\,7;
medcl icke anslogs for skolskjutsar, <15. stats- ["3 /{"0/<¢’"~ D” b"i/1841' I3’?/“L
bidrag till dessa ej kundc crhillas. Rcsultatct (Morgon-P°5t@11> G5t9b0l'§ ZS/7)-
blev cn dlig kompromiss med endnst en ny- 30. Divarande pastorsadjunkt N. Hell-
inrittad léirarbefattning. Forutom sm§sk0le- bergs konfirmandcr av irging 192; samlas

klasserna arbeta enligt dcnna 3 fo1ksko1c- till 25-irsjubi1eumiUrshu1ts préstgrd.
klasscr enligt A-form, mcdnn 2. klasser ar- 31. En falsk enkrona uppcnbarar sig a

beta enligt B/1-form. Den nya klassen fick poststationcn i Urshult.
husrum i skolkoket och den viktiga skol-
kiiksundervisningcn, till vilken vcn pojkar AUGUSTI.
nu kan hinvisas, forvisadcs till tid, d sl<0I- 10. Den forsta simpromotioncn 51 Fri-
koket blir fritt frin annan undcrvisning. luftsbadet vid Réivabacken med 2 magistrar,

14. I Pomologiska foreningens fruktlag- 3 kandidater, 10 silvermérken och 1o andra

ringstiivling 1949 blev Marcus Johansson, méirken.
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Valda blcvo:
Hiigern:
f. némndeman Emil Petersson, Miillekulla,
lantbrukare john Jonasson, Hultalycke,
fabrikér Karl Dahlfors, Mbllckulla,
néimndeman C. H. Carlsson, Ugglekull,
néimndcman Carl Eriksson, Midingsbrite,
fruktodlarc Sturc Ursberg, Bosgflrcl,

mlaremiistarc W. Scllman, Miillekulla,
friiken Ellen Nilsson, Viistcrbotorp,
lantbrukare Tage Petersson, Résmla.

B0m{cf<'irl2umlz’f:
lantbrukare David Karlsson, Fiirnan,
lantbrukare Hjalmar Hfikansson, Karatorp,
lantbrukarc Carl Sibbcsson, Ekebcrg,
fruktodlare Gésta Franzén, Ugglekull,

I W fru Ruth Karlsson, Riirvik,
lantbrukarc Enock Martinsson, Froaryd.

24. Vicl Pomologiska fiircningens jubi~ Folkpartigf:

leumssammankomst i Bistacl utdelacles f6r€— kiipman Valentin Ottosson, Méllckulla.
ningens férgyllda silverplakett till bl. a. SOU_aI[lcm0kmfm_na'

Gvcrsteléiitnantcn K. R. Stanlcr, Urshult. lantbkukare Oiskarlv Johqnsson Hunm_
28. Annu en av sockncns yttertlclar fir ' ' ‘ ’ ‘

.. . d h..n do S. b.. mala,

_buSSf0rlf).1l:de1Sc niek SanL.ahCt1’tilH iamliiq véigfbrman Carl Eriksson, Riissvik,
Jar tra 1 era strac an rs u un at

lzlntbrukare Albert Johansson, Sk1ll1ngs~
med varannandagsturcr. O1

ma a.

viigarbetare David johansson, Klasamila,
SEPTEIWBER.

sigvcrksarbctare Bertil Widell, Karatorp,
17. Vid lanclstingsmannavalct avgivos fru Ruth Andersson, Klasamah,

féljandc réstcn lantbrukare S. Emanuelsson, Dunshult,
H63‘ Bf" FP' SOC‘ K°m' lantbrukare G. Elmqvist, Smiiramila.

Urshults mell. 294 248 102 307 11

Vemboii 134 129 22 68 —
Biickaskog 79 64 21 104

Hégagérdc 24 67 7 51 4

531 508 152 530 17

I jimfiirelse med valet 1946 har hégern
minskat med 1, bondcfiirbunclct med 4 och
lsommunistcrna med 37 réstcr. Folkpartiet
har ékat mccl 131 och socialdcmokraterna
med 54 réster.

Vid kommunalfullmiiktigcvalet voro r6s~

terna:
Hiig. Bf. Fp. Soc. Kom.

Riister 571 $04 I17 557 2

Mandat 9 7 1 8 —
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Varje mandat kostade hogern 64, boncle- Valda blevo:

forbundet 72, folkpartiet 127 och socialde- Féir fiirsamlingens 1/zil (hiigern):

mokraterna 70 roster. I jimforelse med valet kyrkoherde Nils Hellberg,

1946 har hogern vunnit 1 mandat frin kyrkovird Theodor Petersson, Singare-

bondeforbundet och folkpartiet det mandat, mila,

som vanns 5 nykterhetsfolkets speciallista, kyrkoviird Fritiof Hikansson, érnhult,

men som genom overgng tillforts socialde- direktor Arvid Jonasson, Rossvik,

mokraterna. f. kyrkovéird G. Jonasson, Hultalycke,

23 0. 24. Skordefesten 1950 dominerades folkskollirare Einar Svensson, kyrkskolan,

av festtiget ”Dct 1/ar en gng . . .” och av f. néimndeman Emil Petersson, Mollekulla,

hemsliijdsutstiillningen i Bygdestugan och niimndeman Carl Eriksson, Midingsbrite,

var som vanligt valbesokt. fru Ida Johansson, Munkanéis,

”Det 1/ar en gng . . .” byggméistare Herman johansson, Esbj6rna~

Tomiarnas 1/ct/ziparad inledde fyra bilder mila,

Fnin sagrms ljuva stunder med sagans prins lantbrukare Theodor Andersson, Aramo.

och prinsessa i guldkaross, smi tomtar i Bondeférbundet:

skogen, Zilvornas dans och John Bauer—troll. lantbrukare G. Martinsson, Kirr,
Programbladcts vcrsvignetter antydde tre lantbrukare Karl Gabrielsson, Drakamila,

stora grupper i tiger, barnets vac/era sagor fru Ellen Larsson, Sundsliitt,

med elva bilder, pojkens iiuentyrcm land lantbrukare Henning Bengtsson, Skallerlid,

och sist flic/{ans vaknande romantik med lantbrukare August Johansson, Midings-

Singoalla och greve Mineskold under riddar- brtc.

borgens torn och tinnar. F01/{j7z1rfi:*,f;

O¢h kanske 5? det Yiktigt overliirarc K. G. Lundell, kyrkskolan.

nir barnets trolldomsskog sogialdgmg/{ygf@r1;g;

férsvann i massan Viktigt fru Ruth Andersson, Klasamla,

°¢h Sakligt 15-fd°m$kB08, skriiddaremistare Hjalmar Karlsson, M6lle-

men miirklagt vore sinner kulla,
0m in i solens glans, snickare Henning Kroon, Hunnamila,

Qm djupst ner i minnet cemencarbetare K. G. Karlsson, Midings-
ej 1/ackra sagor fanns. brim,

livsrnedelsarbetare Erik Isaksson, M6lle-
OKTOBER. kuna’

I" Vid hagmassan erinmdes om’ an byggnadssnickare Ture Akesson, Sundsliitt,
Urshults kyrka Mikaelidagen it 1810, s§le- Vaghyvelférarc vllinm Almkvist

des for 140 it sedan, for fiirsta gingcn togs 6_ Elmehult,

i bruk far gudstjansn skogsarbetare Bero Froberg, Skillingsmla.

5' Kinnevalds och N°“Vlddinge k°n' Valet innebir att hogern forlorat 1 och

traktsrid hade anordnat en missions- och bondefijrbundet 2 mandat, folkpartiet Wm-

syforeningsdag i Urshult, till vilken syf6re- nit I och Socialdemokraterna 2 mandan

ningsmedlemmar kommit tillstiides friin Asa 2I_ Uttaxcringen £51. 5r I951 fast5t§11_

inorr till Almundsryd i soder. Omkring 600 des till kr_ 5: 70 £51. den borgerliga k0m_

Perwner delmg i kyrkan“ munen, diirav for skolan 3: 25, (minskning

15. Vid kyrkofullmiiktigevalet var r6st- 7o Eire) och for den kyrkliga kommunen

fiirdelningen foljandez kr. I: I5 (hojning 15 ore). Kommunal-

Hog. Bf. Fp. Soc. nimndens inkomst— och utgiftsstat slutar pi

Roster 387 200 43 281 kr. 596.523: 39 och antalet skattekronor

Mandat 11 5 1 8 iir 40.754: 80.
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Urshults nyu élderdomshem

24. Ett hotande eldsvdetillbud intr§f- r en av de storsta i liner och iiven en av

fade i kyrkskolan i Urshult, men skadorna de mest rationellt skotta. Genom exemplets

inskriinkte sig till slojdsalen och blevo smii. makt har Ursberg piverkat hela bygdens

fruktodling. Han har ocksi nedlagt ett be-

NOVEMBER tydande arbete i sivéil den ideella som den

Ckonomiska foreningsrorelsen inom frukt-
1- Hu5f5rh5Yet i Sirkc‘ rote fllmadcs ‘ odlingen. Ar bl. a. ordforande i lnets frukt-

syfre 3“ 11185 i en under utarbeming Va‘ och tréidgirdsodlareforbund och vice ordf6-
fnde kYfk1i8 lm an 5tiftet- rande i fruktcentralen. Den medalj, som nu

3. Bildas Urshults husmodersfrening rilldelas Ursberg, avser ett erkénnande bide
for hans verksamhet som odlare och for hans

4. RLF:s skogsdag med skogsgallr1ngs-

tvlan i Ekeberg.

‘I2. Medborgaredag i Skyttepaviljongen, 6' _F1Tan (_)h med nyaret skn Urshuks
di Ungdomens medborgarbok férsta gingen skold1str1kt yamte tvenne angransande d1-

strikt overforas frin Sydsmilands ostra till
td I d t'll .11‘, so u der 1 go fyller:12: es 1 1 1 m n 9 Sydsmilands viistra inspektionsomriide och

insatser i foreningsarbetet.”

vid skolstyrelsens sammantriide denna dag
21- Urshults Mejeriférening besmt 5- ex‘ deltog folkskolinspektor W. Wranne. Vid en

"11 f51'enin855t5mm?* an uPPf6ra tinbygg‘ enkel kollation med skolstyrelsen och l%irar-

nad tin Sift mejefi Och i"k5Pa "V11 maskiner kiren avtackades folkskolinspektoren for
fér 40-O00 kn den tid han verkat inom Urshults skoldi-

strikt.

DECEMBER 14. Forsta spadtaget till nya iIderdoms-
L Vid Kronobergs lam hush511ningSS§11_ hcmmct i Urshult togs av fattigvrdsstyreh

skaps ordinarie vintersammantride utdelades Sens Ordférandex f- namndcmnnen Emi1Pe'
gveriges pomologiska fijrenings Stem si1Ver_ tersson. Diirefter debuterade moderna gréiv-

medalj till fruktodlarcn Sture Ursberg, 1505- maskiner i Urshult Och ésvertogo QVIOPPS“
ggrd’ U1-5hu1t_ och grundgriivning.

”Ursberg kopte Bosgrd 195j och star— 27. Urshults Hemviirn firude sitt ti05rs—

tade omedelbart fruktodling i stor skala. jubileum med festlighet i Skyttepaviljongen
Flera hundra trid plantcrades, allt sig 10- och utdelning av fortjinstmiirken i guld och
vande ut, men den unga odlingen spolier:1- brons till fortjiinta medlemmar, varav de
des helt av de striinga vintrarna 1939—1941. flesta varit medlemmar sedan bildandet.
Det blev att borja pi nytt. Sedan fikrarna 29. Urshults Fruktbolag overlter Urs-
driinerats och stcnrojts ha de fyllts med hults Elektriska Kvarn till fabrikor Carl
frukttréid. Odlingen om mer in 2.000 triid Berglund.

7



Ursliuits

eiehtrisha

iavarn

byggdes mitt under vélrsta dyrtiden stilla i nngriinsande socknar, drojde
iir 1919 av Urshults Fruktbolag och det iinda till fir 1938, innan kvarnen
dess tillkomst fick avgorande bety- borjade betala sig. Detta r inkoptes
delse for den elektriska kraftf6rs6rj- och nedlades den gamla ingkvarnen
ningen till det vardande Urshults iR6ssvik.
samhiille. Ett tidigarc experiment med U1-shulgs Ffuktbglag bildadcs r
ingdrivet elektricitetsverk hade miss- 1915 som (jet fgjrsm f5rS5ket an ti11_

1Y¢k3t§ Och Hemsjé Kraft AB atog varataga bygdcns fruktoverskott.
sig att leverera kraft och ljus till Dmm verkggmhct ijvertogs av Sven-
samhiillet. Gcnom tillkomsten av den Ska Fyuktifeningen r 1910 och niir
elektriska kvarnen kunde kostnaderna nu given kvgrnen 551:5, 5; bolagets

r avriga deligarc i b¢1Y5ning5f5f@- industriella verksamhet troligen slut.
taget avseviirt nedbringas. Man torde nog kunna siiga, att Urs-

For Fruktbolaget blev kvarnbygget hults Fruktbolag inledde en epok i
ett riskfyllt foretag. Efter en lyck- bygdcns historia, som éinnu cj nfitt
lig start under dc svira torkiiren 1921 sin kulmen och som betytt mycket
och 1922, di alla vattenkvarnar stodo for dess utveckling och ekonomi.

Fruktsituationem faktorer, men liknande forhillanden voro ri-
dande over hela landct med en genomg§en-

Ar 195° gav fruktodlingens man en tan‘ de rik, ja, overvildigande fruktskord som
kestillare for framtiden. Den under dc nEir- resu1mt_ Det Var <15 de Stem massoma s0m_

maste gang!" are“ mékade Plantcringen ‘W marfruk: kom i marknaden, som katastrof-
frukttréid skulle fort eller senare genom de hotet var évcrhangande Och pg Sim 11511

viintade storre fruktkvantitcterna ha Zindrat kan man med eftertry-Ck tala Om kamsn-Of_

prisutvecklingen 5 den svenska fruktcn och Aven £51. den senate mogna frukten kvar_

dc ansvarsmedvema Odlarna had‘? tidigt bar‘ stod vildiga forsiiljningssvrigheter och des-
jat inrikta sig mot nya forhillanden. Olika SQ blev inte mindre av den Samtidigt p§_g§_

sammanfallande faktorer medverkade under ende importen av bgde gpplen Och sydfwk_
r 1950 till en alltfor snabb utveckling och ml-_ 1 var bygd Synes dock huvuddelen av

situationer “PPk°m 5 ffuktmarkmdem som frukten ha avsatts, och detta tack vare dc

ibland ck katastrofens karakt5'r- goda kontakter bide dc privata och produ-
Blomningen var rik och vacker, insekts- centkoopcrativa forsiiljningsorganisafionerna

angreppen var smi och utvecklingen av fruk— skaffat sig under tidigare s. k. goda r. En-

terna blev gynnsam for bide kvantitet och dast en del fallfrukt och frinsortcring har

kvalitet. Allt detta riiknas som fiirdelaktiga hiir icke kunnat placeras. En del av denna
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frukt har dock anvéints till lonmustning. Vemboo valdistrikt (som omfattar 615 per-

Ett nytt uppslag for forsaljning av frukt soner) deklarerades kr. 564.181, for de ov-

har provats. Genom RLF:s organisation har riga distrikten kan summan beriiknas till
placerats ganska stora poster frukt direkt kr. 249.600 (summan ej exakt kiind), detta

till lantbrukare i Norrland och som distri- gor sammanlagt kr. 813.781. Fran denna

butionsapparat har kunnat anviindas mj6lk- summa avdrages 20 % for inkomst av péiron,

bilal-na_ plommon, potatis m. m. och iterstir dii

Priserna 5 iipplen har som foljd hiirav kr. 615.025. Fruktcentralens medelink6ps-

varit liga. Fri prisbildning har ftirekommit. pris for apple detta it var 51 ore pr kg.

Foljande odlarpriser ha ungeféir tilliimpats. och fruktskorden skulle dii kunna beraknas

I-Iushillssorter 20 ore, bordsorter kl. 2 30 till minst 1.200.000 kg.

ore, kl. 1 35 tire, dessertsorter kl. 2 40 ore, 1950 rs skord torde knappast i mangd

kl. 1 go ore och cox orange 6o———70 ore. overstiga 1949 rs, men det skall bli intres-

Dessa priser ha varit avseviirt hogre an me- sant att se i vilken grad inkomsterna for-
deltaler for lander. Sommarfrukten har iindras genom de liigre priserna detta r.

slumpats bort, men hiirav finns ej stora

miingder i var bygd. Diiremot har priserna F1'1ll‘tP1'°Pa8am13-

Varit Soda 5 Pam" Och delvis 5V6" 5 Plom“ Det finns nog ingen annan socken i virt
m°n- land, som har en speciell och diirtill myc-

Det at sjilvklart att utvecklingen 5 ket verksam organisation med uppgift att
fruktfronten véickt allvarliga bekymmer och gora propaganda for frukten. I Urshults-
farhgor for framtiden. Det har scfitt klart bygdens Fruktintressenters Samorganisation

for de flesta, att en sanering av marknaden har samlats bygdens fruktodlareforeningar,
mste ske, innan niiringen kommit i alltfor frukthandlare (privata och producentkoo-
betryckt liige. Den véirdefulla, hillbara perativa), fruktindustri och biodlare (ocks

svenska frukten hindras i sin forsiiljning ickc Turisttrafikforeningen iir med diirfor art
blott av den utléindska frukten utan fram- propaganda for Urshult och Urshultsfrukt
for allt av den undermiliga svenska. Med- ganska val sammanfaller). En blick i verk-
len att komma tillratta med detta biir vara samhetsberittelsen berittar oss foljande om

string sortering av den prima frukten, kon- Eir 1950.

trollerad, enhetlig packning av denna, efter Femte ret i foljd har en gravensteiner-
svenska fruktforhillanden anpassad import tiivlan anordnats med 11 deltagare. Frukt-
av utlindsk frukt och iindamilsenliga 5tgiir- odlare Henric Leonardsson erovrade for
der for att tillvarataga den sekunda frukten. tredje gngen och diirmed for alltid det av

Den fabriksmiissiga anviindningen av frukt Svenska Fruktforeningen uppsatta vand-
har minskat orovickande trots den utokade ringspriset. Som 2 och 3 kom lantbrukare
lonmustningen. Ett Urshultsinitiativ pi den- Gunnar Svensson, Véisterbotorp och frukt-
na punkt har hiir viickt landsomfattande odlare Ivar Carlsson, Klasamiila. Huruvida
intresse och r i sjalva verket det enda p0- denna téivling skall fortsiitta eller ej ':ir éinnu

sitiva alternativ som framforts. Det ar 6ver- ej avgjort, det finns kanske skiil till art
stelojtnant K. R. Stanlers forslag att f5. till- icke vidare avsiktligt uppmuntra graven-
verka och salja cider med samma alkohol- steinerodlingen, d5 avsiittningen av detta
halt som 61 och under liknande former s'bm apple ibland har sina svirigheter. Prisutdel-
detta. Forslagets ode vilar f. n. hos 1944 ning i tiivlingen skedde vid en fruktodlar-
firs nykterhetsutredning. dag, en verksamhetsform som ordnas tvennc

Med ledning av den deklarerade inkoms- ginger irligen med upplysande foredrag och

ten for fruktforsiiljning vgar vi nu giira diskussioner som program.
en uppskattning av fruktskiirden 1949. I Med ekonomiskr stod av Samorganisatio-
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nen har Urshults Biodlareforening kunnat ningarna) och ovriga fruktinrressenter upp-
ordna premiering av viilskotta bigirdar. miirksammade, att verksamheten kostar

Genom initiativ frin Samorganisationen pengar och deltog i Samorganisationens fi-
deltog Urshultsbygden i Rilisutstllningen nansiering pitagligare in hittills.
Svensk Frukt i Ostermans marmorhallar i
Stockholm dels genom kollektioner _fran e:1- Lite skestatistik frn sjén ‘Asnem
skilda odlare och dels genom dylika fran
packerier i bygdem I konkurrens med met Inplanteringen av fiskyngel har fortsatt

pikostade och storre montrar frin andra i "5801: mind“ Omfattning, men g5ddYn8e1'
frukmdlingsomriden kanske Urshult ej rik_ inplanteringen omfattas med stort intresse.

tigt kunde havda Sig, men bide hederspris Inom de fyra fiskevirdsforeningarna f6rde-

och silvermedaljer foljde med utstiillarna 131' den Sig enligt féljandei Asnem 55m*=

tillbaka. Till kostnaderna bidrog léinets 5°'°°° Sn Siklajal 475~°°° gaddyngeh A5‘
f1.uktod1aref5rbund_ nens sodra, 450.000 géiddyngel, Asnens mel-

I Tradgirdsutstallningen i Vaxj-5 deltog lersta, 300.000 giiddyngel, 1.480 st. tvis0m-

ocksi Samorganisationen bl. a. med en stor rig Sum“, Asnens norm 40°-00° g5ddYngel-
dckorativ Skylt, 5 Vilken angivits organism Gemcnsamc for samtliga fiskev§rdsf6renin-

tionens syfte och iindarnil och dalr Urshults gar hat inplanterats 15° kg- Simil-
Kungsapple i dominerande Smrlek utgjorde Inom ostra och mellersta fiskev§rdsf6re-
ett utmarkt blickfgmg ningarna har fiskerikonsulent Bernt _]0hans-

I Pomologiska foreningens fruktlagrings- son insnamlat uppglfter om fan-gsten under
{avian fér I949 rs frukt Crhén 3 odlare 1949. Ostra foreningen omfattar en areal av
fran Urshult Placeringar i gruppema COX Jiitsberg, och dessutom Lidhemssjon, ca 185

orange, ribston och melon och i samma ha‘ Uppgift hat lamnats av 68 5kande=
tavling £51. I950 rs frukt delmr 3 Odlare déirav 16 innehavare av fiskekort. Dessa ha

med fym fruktpartien ffingat 13.648,6 kg. fisk till ett virde av

I Pomologiska foreningens forslag till ny kt‘ 22306129’ vilket M36‘ 219 kg sk Pr

rikssortlista har icke Urshults Kungsipple ha Och i kn Pr ha kt" 4: 72' Ifriga Om 5k'
medtagits och detta har foranlett Samorga- Slag led“ gaddan med 5'456=8 kg'> fall‘ av

nisationen att erinra om att denna Zitgiird siklaja 2'5I4’5 kg" aborre 1'35°Y7 kg" mart
kan innebéira svfirigheter for detta liittslda L272’: kg‘ och 51 52° kg" Av braxen f§“5a'
apple’ i stem kvamiteter odlas i byg_ des endast 669 kg., vilket visar att detta
den. En Samtidig uppskattning av Skérden fiske git: mycket tillbaka. Forr réiknades

detm apple get Siffran 380_4oO ton at detta till det kanske viktigaste fisket. Pings-

1949 (vilken siffra under hinvisning till dec ten av kraftor uppgick endast tin 49 ‘log-
5 annat stéille beréiknade skorderesultatet sy- Inom menersm féreningcn hm" av 23 s‘
mes vara antfér StOr)_ kande endast 14 limnat fngstuppgift med

I tridgirdslitteratur har antagits att Urs- skevatten tinhérzmde Sirkénv B01356“ Och

hults Kungséipple skulle vara identiskt med Rérvik’ “real omkring 1'05“ 113- UPPgif‘
det i Nordtysklancl odlade Mecklcnburger term Omfatm 5'04‘ kg‘ tin 6“ Varde ‘W

Konigsapfel. For att kunna avgora detta har kt‘ $969: O5: Inom denna férening _d°mi'
lantbruksattachén vid férbundsregcringen i nerar braxenfisket (brofisket vid Rorvik och

Bonn anmodats insénda prov 5 detta Eipplc Sundslatt) men uppgar dock endast tin
i Och far j5mf6re1se_ 2.469 kg. Av giidda har fiingats 1.319 kg.,

Der 51. som synes mangahanda arbetsupp av Ell I43 kg., fngsten av sikliija éir s5. gott

gifter som Samorganisationcn itagit <ig och Som Obentlig Denna hat sedan gammalt
dct mrde Vam val anvinda Pcngar, Om Od_ varit mera givandc i norra delen av sjon.

larna (direkt eller genom frukt0dlarf6re- G. M—/1,.
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Hcrmods realslxola I Urslault. Inkomster‘
Elevavgifter . . . . . . . . . . . . . 34.45 5: -

Ftir att bereda studiebegivade ungdomar Medlemsavgiftcr 56g,_

i Urshult m5j1i8h°t an i hemorten erhana Aftonunderhillningar . . . . . .. 680: 86

realskoleutbildning hadc under juni miinad Anslag Urshults kommun 2_4oO;_

1942 pi enskilt initiativ héinviindelse gjorts » Vgckelsgngs kommun IS0;_
till Hermods Korrespondensinstitut om upp— >> Frimurm-bamhuset L450; _.._

riittande av en realskola i Urshult enligt €———i~—————i
den s. k. Robertsforsmetoden. Hiistterminen Summa kt‘ 40703186

1942 startade skolan med elever under pro~

visoriska férhillanden i skolkéiket vid kyrk- Uigifter:

skolan och den 24/11 bildades en intresse- Inbemlt till 1-[ermods 35_525;.._

fiirening f6r att ekonomiskt understiidja Hy;-or 3_153;__.

denna. Lokalsvirigheterna voro stora men Resebidrag till elever 1oQ;___

wstes genom 3" BY8de$mg3n, $°m C15 £51“ Expenser . . . . . . . . . . . . . . . . .. 168: 90

virvats av Urshultsbygdens Turisttrafik- évergkggt 755; 95

fiirening, férhyrdes fiir en kOStn;1d av 700 iii
kr. per r, i vilken summa ingick ersiittning summa kr' 40703: 86

st vaktmasmre’ bransle Och 13,56‘ Avvecklingen av verksamheten har flir-

Denna skolform visade sig till art biirja d1'5jt$ av 3" 51ut“PP85Fe15e!1 med H@1'm°d$

med iindamiilsgnlig ehuru dyrba; f5r ¢1e_ icke kunnat giiras betriiffande en elev, som

v¢rm_ 11,;-gr 1-Iermods blev dock R0bertSfors_ icke erhllic det av Hermods férskocterade

Skoloma en dglig affair Och man jrlorade arvsfondsbidraget. Cverskottet har numera

dgir immsset f5r dcnna skolform, C15 smts_ iiverfiirts till skolstyrelsen i Urshult i avsikt

maktema inte visadc Sig 15mm vim“ un_ att bilda en stipendiefond fiir clever frin

derstiid. Nair darn» Hiigre folkskolan i Urshult i Tingsrvds kommunala m¢11=m-

Tingsryd (senare Tingsryds kommunala ’mel- skola‘

1 k 1 V
' - . .. .. . Oans o a) startades, blev verksamheten 1Urs De hdgt Standa forvanmmgama a denna

huh Ohanbar och en avveckling bérjade’ skola mste siledes snart skrinliiggas, men
bl. . rc ' .,

a genom a dc mt antagna elevcrna det uppnadda resultatet av verksamheten
éverférdcs till Ryd, diir skolformen fortsatte var dock av den Omfattningen’ an an

nagon termin l5ngre' mindre sniipligt slut kunde ha besparats den.

Intressefiireningen lyckades verksamt bi- Det fir viil éindi anses ritt férédmjukande

dra till undervisningens irbilligande. Ge- fiir dem, som oegennyttigt burit upp verk-

nom att utverka anslag frin Frimurarbarn- samheten, att av kommunalfullmktige i

huset i Stockholm kunde en elev erhilla Urshult avtackas med en kommunal revi-

kostnadsfri undervisning och fiir ytterligare sion, som git utanfiir fullmiiktiges befogen-

en annan elev bidrog en donator till dennes heter. Der iir ju dock elevernas milsmin,

avgifter. D5 elevavgiftcrna varierade cfter som erlagt den ojimfiirligt sttirsta dclen av

antalet elever, nedbringades kostnadrrn iven skolans inkomster och med kommunens ir-

f6r samtidigt giende elever. Genom utver- hfillandevis blygsamma bidrag ha inga villkor

kadc anslag, aftonunderhillningar och med- féljt om granskningsriitt. At: granskningen

lemsavgiftcr tacktes viss del av elevavgiften iindi gjordes berodde viil niirmast pi, at:

samt kostnaden féir hyror och évriga utgif- skolans ansvariga styrelse iinskade befria sig

ter. Skolans ekonomi kan utliisas av féljande friin den beskyllning fiir mannamn, som

siffror. framkom i samma sammanhang.
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Statistisisa uppgifter riirande UrsI1uItsf6rsamiingf61'51r 1950

Foikmiingden den 31/12 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.792 m. 1.595 kv. : 3.387

Fédda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 28 >> 29 >> : 57

Inflyttade fran stadsféirsamiing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 >> 26 >> ii 41

>> >> landsférsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 >> 63 >> I 109

>> >> utlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 : 6

Diida
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MV

N
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: 48

Utflyttade till stadsfiirsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 26 1 44
>> >> landsférsamling
>> >> utlandet

Ch

>-4.;

VVV
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00

VVV

i 132i I

Folkmiingden den 31/12 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.781 m. 1.594 kv.

F('§DDA. Klaxamla:
Ammo; Siv Marianne Irene Andersson 24/5.

Inga Marianne Andersson 25/6. Ingrid Agnew B¢mY55°11 9/1°-
Bckas/wg: Kdmpannila:
Lars—Erik Mats Stefan Svensson 15/6. Bengt-Anders Christer Jonsson 21/2.
Elsy Lena Inga-Lill Vik 5/9. Kin“
Degmdff Torsten Knut Géran Hellberg 13/2.
Siv Laila Ingegrd Carlsson 11/4.

Dunsbult:
L G" S .

.::fO.::“...::";?;.;;’;,.
Lars Tomas Adamsson 10/9.
Ingrid Anita Larsson 18/12. M5ll¢’k"'”“-'
Dummdla: Karl-Axel Vilheim Svensson 16/2

Inger Ann-Mari Strand 27/7.
Ebb” rnc ver un 23 .

8
Eva Ingegerd Johansson 18/5.

Mizlingslwrzile:

Ingrid Lillian Margareta Vallberg

Tord ]6rgen Valdemar Danielsson

Nils-Arne Urban Andersson 18/2

Ulla-Britt Desirée Karlsson 1/8.
Kurth Jan Olof Johansson 28/8.

75

30/8.

17/6.

E5/*9/“ll”: Ruth Gunnel Henrietta Bcrggren 23/8.
Ingrid Monika Karlsson 24/3- Ola Bernhard Bondesson 12/9.
Froaryd: Ingrid Kristina Svensson 15/9.
Ronny Ingemar Johansson 29/11. Sven Anders Svensson 25/9.
Eivor Margareta Elmqvist 19/12. Agneta Britt-Marie Johansson 30/11.

Hdtteboda: Olovslycke:
Henning Qlle Rohnny Berg 20/5. Hikan Jonny Gunnarsson 9/10.

Hégagdrde: Rveboda:
Siv Laila Ingegéird johansson 8/8. Rune Sven Lennart Augustine 12/11.

Mtsbygd: Réssmla:

Inga Marianne I-Iaraldsson 19/1. Rur Ulla Margareta Gustafsson 12/7.

Karatorp: Rswik:
Jan Evert Karlsson 29/9. Sven Magnus Jonasson 1/3.
Leif Gustav Iohansson 26/12. Evy Marita Leonardsson 5/11.



S/zallerlizl: Sngaremla:

Kerstin Hulda Louisc Bcngtsson 5/12. Lars Inge H§k8l1$SOI1 30/7-
Tget:

momma a‘ Inga Gunhild Marianne Malm 31/8
John Ingo Tornqvist 22/1. Uggle/W”:

Bengt T4189 Gustafsson 9/3- Ulla Anne-Louise Froberg 12/4
Kerstin Maj Birgitta Johansson 25/3. Utny I

Rolf Bero Ingmar Karlsson 5/6. _ .1

Gunilla Irene Warn 12/7. l\J1ls Akc Alvar Pctersson 26/1.

Gustaf Conny Strand 5/8. I/dsferboforpi
Per Bertil Josua Svensson 16/4.

Sicngirzlsslzitt: Ulla Marianne Johansson 21/5.
Ingrid Anita JQna§$()n 19/L Lena Svea ElIS9.l)€E NIISSOH I6/I I.
Anna Barbro Ingeborg Fransson 12/2. (ijrn/Juli:
Maria Elisabet Léndahl 29/12. Bengt Olof Gunnar Svcnsson 21/5.

DODA.

5/1 David Magnus Klingspor, Kurrebo, fiidd 6/12 1864.

6/1 Emma Kristina Bengtsson, Jitsbygd, {add 26/12 1857.
6/1 Anton Andersson, Jiitsbygd, fodd 12/2 1867.
7/1 Anna Karolina Persson, f. Petersson, Jatsbygd, ftidd 20/8 1870.

11/1 Emma Kristina Magnisson, Jéitsbygd, fodd 6/7 1870.

4/2 Anna Adamsson, Jiitsbygd, fédd 23/12 1870.
6/2 Signe Eriksson, Klasamila, {add 29/7 1888.

7/2 Sven Magni Karlsson, Berg, féidd 7/4 1879.

9/2 Kristina Paulsson, f. Adamsson, Degerhaga, {add 11/8 1869.
10/2 Johan Gustaf Svensson, Mijcklehult, f6dd 28/6 1860.

17/2 Eva Sofia Karlsson, f. Gustafsson, Mocklehult, {add 26/10 1875.

12/3 Vendla Augusta Sundbcrg, f. Andersson, Mollekulla, fadd 16/3 1885.

15/3 Carl Johan Fohlin, Hunnamila, fiidd 20/7 1863.

28/3 Johan Otto Nilsson, Bosgirden, {add 14/2 1872.

4/4 Martina Johansson, f. Larsson, Hunnamila, {add 30/1 1878.

6/4 Magni Teodor Johansson, Bosgarden, fiidd 15/4 1872.

14/4 Emma Kristina Johansson, Jiitsbygd, fiidd 1/11 1871.

30/4 Hilda Kristina Engberg, f. Bark, Riiveboda, {odd 22/9 1875.

1/5 Emma Kristina Svcnsson, f. Karlsson, Buskahult, fijdd 30/12 1872.

16/5 Anna Kristina Johansson, Bosgrden, {add 9/1 11877.-

24/5 Ulla Marianne Johansson, Véisterbotorp, idd 21/5 1950.

31/5 Anna Martina Holm, f. Karlsson, Hakekvarn, fiidd 20/6 1883.

21/6 Ida Kristina Agnes Nilsson, f. Nilsson, Sundslatt, fiidd 19/2 1866.

24/6 Ida Maria Karlsson, f. Nilsson, Mollckulla, fodd 9/2 1874.

26/6 Emma Sofia Jonsson, f. Hakansson, Héisslcholm, {add 14/8 1864.

12/7 Johanna Sofia Berggrcn, f. Magnidotter, Eskekulla, {add 20/5 1873.

15/7 Alfrida Charlotta Svensson, f. Fransson, Méllekulla, {add 21/1 1885.

25/7 Julius Herman Karlsson, Eskekulla, {add 13/2 1872.

4/9 Johanna Matilda Johannesson, f. Blomgren, Dunsmixla, fasdd 11/4 1873.

10/9 Oliva Svensson, f. Nilsson, I-Iavralycke, fasdd 20/10 1860.

14/9 Matilda I-Ifikansson, Midingsbrite, {add 8/9 1867.
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Hort och héint 1950.

B0/autlziningm 5 biblioteket i Bygdestu- En min/zjakt fick lantbrukaren Olof J0-

gan har omfaftat 1.677 band skonlitteratur hansson 5 Forarm vara med om i augusti
och 318 band facklitteratur. Den senare har minad och med tur och rdighet avlivades

gliidjande nog iikat, men det stora bcstindet fridstoraren.
god facklitteratur uppmiirksammas icke nog
i bygden. Bokbestindet har iikat och var den

31/12: F°lkbib1i°t°k¢t 79° band» JUF15 Viri lsikeaulztiorzclz efter Sven Alfred Jo-
bibliotek $53 band °¢h f5fel5$11in85f51’¢"in' hansson i Odensvallahult lyckades hem-
gens 775 band» summ 1-118 b3"d- bygdsforeningen riidda det mesta av dc

gamla bruksforemiil, som samlats i detta
H gamla hem. En del skingradcs dock it

Rikstcatern gav under viren Jens Lochers minga hill, bl. a. forsvann friin bygden
lustspel ”Pii tre man hand” med Folke Ham- den s. k. kyrkkistan, en gammal, v§lbeh5l-
rin och under hosten Noel Cowards beromda len ekkista, forsedd med vackert ornamen-
”Jag ilskar dig markatta” med Ulla Sallert, terade jéirnbeslag.
Lauritz och Vibekc Falk, det senate infor
flera clagar i forviig utsalt hus. =1~

ii Ett enkclt ocb billigt vrprede har kon-
Kapellfonden for Hvembo gamla kyrk- struerats av en honseriéigare i Urshult. Ag-

plats har genom givor och frivilligt arbete gen bibehiillas i detta rena och iiro 0§itkom-
siirskilt inom Vemboobygden okats till over liga for honsen. De kunna ej heller skadas
11.000 kr. vid rullningen.

7/1o Karl Julius Erhard Johansson, Mollekulla, fiidd 8/1 1897.

18/10 Anna Lovisa Helena Andersson, f. Johansson, fodd 26/6 1886.

19/10 Anna Matilda Hikansson, f. Karlsson, Eskekulla, {add 5/4 1866.

12/11 Ernst Stroberg, Kunninge, {add 4/2 1882.

19/11 Kristina Svensson, f. Hakansson, Aramo, {add 8/4 1866.

22/11 Karl Henrik Nilsson, Utnéis, féidd 12/7 1896.

25/11 Magni Lundell, Smoramila, fodd 22/1 1874.

25/11 Karl Julius Nilsson, Héittcboda, fodd 1/7 1895.

25/11 Anna Emilia Akesson, f. Johansson, Karatorp, {odd 18/7 1875.

28/11 Fredrik Leonard Svensson, Rossmila, fasdd 28/6 1865.

1/12 Johan Magni Magnusson, Karatorp, {add 2o/8 1871.

2/12 Augusta Svensson, f. Svensson, Aramo, {add 26/9 1881.

8/12 Elin Malvina Petersson, f. Johansson, {add 7/5 1887.

20/12 Johan Gustaf Karlsson, Igelon, fadd 5/9 1873.

27/12 Sven August Molin, skr. 5 f6rs., fiidd 3/8 1857.

29/12 Viktor Edvin Georg Karlstrom, Riinnekulla, {add 20/3 1884.

30/12 Otto Karlsson, Dunshult, fodd 15/1 1891.
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Vdrends xpelmanslag har bildats med Bror befunnit sig 5. Fano i Danmark, diir de till-
Strand i Urshult som lagledare. Strand f6r- hort en diir bosatt svensk, som nu r avli-

medlar en gammal fin tradition med spel- den. Enligt signeringen éiro de milade 1782

miin i Urshulr och har sjiilv gjort Eetydelse- och motiven Eiro de giingse 5 Hikanssons bo-

fulla uppteckningar av gamla liitar frin nader. ”Br6llopet i Kama”, ”Heliga tre ko-

bygden, som samlats i olika album. nungar”, ”De visa och de fivitska jung-
frurna”, "David och Goliat", "Elie him-
melsférd" m. m. Bonaderna inkoptcs av pro-
fessor Erik Grate och skulptoren Stig Biom-

F(irelziimingsféreningen redovisar foljande be;-g_

siffror for verksamheten 1949—195o: 90

medlemmar, 10 forcliisningar och 2 afton-
underhillningar med i medeltal 76 del-

mgare» 11 filmaftnaf med 77 deltagare Och I H661’ i S/zinc bot en frisor och fiol-
2 teateraftnar med 177 deltagare i medeltal. byggarc, som betel» Km“ Lundgmm I en in.
Studiecirklarna 5 Vemboo, NTO:s teater- tqvju 1 SD5 19/g 1950 och en Senate nods

amawrer °Ch de kyrklig mYndi8h6F¢1'm ha i radions illustrerade bygdejournal Var fjor-
samarbetat med forclasningsforeningen vid wnde dag ha; ha“ bergtmt Om an ha“ 51-

"58" f5r¢d1'“‘z§- iigare till en fiol, som tillhort Kristina Nils-
son. “Jag kopte den pi en auktion i Urshult

* for tjugufem kronor — di var den i etc

sorgligt skick, fullstiindigt sonderbruten.

R1/eS_ of/9 Shftskollekterna 1 Urshults Man forsiikrade heligt att fiolen tillhort
kkah Y°ttt'llk. .6:8 hf"- 0 . .

siiilingszlsrollllflfiina lill l1;rs:8z3' 753 (idcorsahli sangerskanl Inna 1 den farm Jag ett papperI a 0 - fn uk d k no

lingens blomsterfond har tillforts 2.868 kr. som Orsa ta e samma sa avensom anK" N'l °f'l kllh 1

och har en behillning pi n'a'.ra 16.000 kr. nstma lsson pa 10 en S u e Q Spe at
for engelska drottningen och ftt mycket
blommor. . .”. Historien Zir nigot underlig

ii och gjorda undersokningar droppa tvivlets

KOII11MI1€lIS rmdel i zziijvsxkattc/1 har upp- gift i den Sbkandes slime’ Fiolen kaptes en
7- t tin kr och statens tin kt ging pi en auktion efter en gammal gumma

€;a2t67_ 81 Iihizgsilait hat erlagts 82O__; i Elmehult for 2 kr. och sildes senare till

kr. och som premier for dodande av rovdjur
ha utbetalts 610 kr mycket smutsig men sammanklistrad med

1' . . . . ,,
tidningspapper. Piolen var mindre an en nor-
malfiol. Om Kristina Nilsson vet man ingen-
ting, men mojligt r att tidningslapparna p5

koparen i Hoor. Den var sonclerkrossad och

I bambidmg har utbetalts 210.925 kr. till olen haft 11530“ upgift Om helme-

i medeltal 426 modrar med 820 barn. Som

modrahjéilp har utbetalts 9.181 Er. *

,1. I priistgamlen i Noticbiic/1 finns néigra

milningar 5 viiv, som hittats som viiggbe-

xi Bukows/zis /aiistau/etiorz i Stockholm 11 kldnadsmaterial i kyrkoherdc Widerstroms

—13 oktober 1950 forsiildes tv bonader av nu rivna hus bredvid préistgiirden. Ett rykte
Clemet Hikansson i Ekeberg och uppnidde talade om att de skulle vara Clemet H5-

de hoga priserna av resp. 1.750 och 1.800 kansson— eller Abraham Clemetsson-m§lnin-

kr. Under tre generationer ha mlningarna gar, men en undersokning pfi platsen visar,
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att s5 icke var fallet. Det r6r sig om stora Mj6l/zproduktionen i Urshult syncs av in-

milningar med religiiisa motiv, figurerna viigningen vid Urshults Mejeri ha iikat frin
ganska stelt tecknade, och ha sikerligen h6rc 2.219.449 kg. it 1949 till 2.418.365 kg.

hemma i nigpn kyrka eller kyrksal. P5- it 1950. Av denna méingd hat 5,7 % for-
klistrade handlingar av papper visar Gust_af silts, 2,3 % anviints till ystning och 92 %

Linnells namnteckning hiir och var och anvints till smorproduktion. Medelpriset for

Véixjii hospital niimnes ibland. Innan Lin- mjolk fritt mejeriet har okat frin 27,20 6rc

nell blev kyrkoherde i Urshult var han un- r 1949 till 28,68 ore §r 1951. I producent-

der ett 20-tal r syssloman och predikant bidrag har utbetalts 130.471 kr.

vid hospitalet i Vixjo. Det kan diirfiir tin-
kas att milningarna ursprungligen skulle ha

tillhort hospitalet: men vid nigon renove~

ring raddats st an fa ‘lam som v5ggbe' Insttarbehllningm i Urshults sparbank
klidnad i den byggnad i Urshult, som kyr- var vid I950 an slut kt 6 642 06

koherde Linnen dar byggt Gottgjorda riintor utgjorde kr. 161.729: 97.

Utestfiende lin uppgick till kr. 2.864.817:-——.

Till nyfiidda barn (resp. nyinskrivna skel-
barn) har sedan denna verksamhet piborjats
till 1. 01 barn ° s " '

Modern /zrixten konst visades vid en ut- 840$? Genom asksfilirllgiggjclif lfiittlz
stiillning som Urshulcs Foreliisningsfiirening 6-133 krqa hemsparbéssor ha

och Konstfiirening tillsammans med Fore- 5.z3o kr. och genom 2 sparklubbar 4.194:
ningen Kristen konst‘ visade i Urshult den kt’ Efter nedskrivning bankens 0bliga_

19 november. Det: var en vackert ordnad . . _

tionsmnehav med 71.750 kr. utgor vmsten
utstillnmg pendlande mellan Elisabeth Berg- kr.

strand-Poulsens romantiska uppfattning av

en bondbrud i Viirend och Ragnar Perssons

diffusa, forttade Bypredikan, men under

ledning av pastor S. von Scheéle formade

sig visningen till en givande och originell Bygg”“d5"/""/<5“"”h?te” hi"? "fit Ting?‘ i
andaktsstund, som kyrkoherde Henberg i samhillet och sporadisk i bygden for ovrigt.

sitt tacktal uttryckte saken. Tyviirr var D“ end“ 5511'!“ arbete» 5°!“ utfiirts: ha!“

tillslutningen mindre in man véintat och Writ svcnska Fruktfémningens nY3 5118"

forstielsen for de moderna uttrycksmedlen ¢¢1'1t!'-11 med en 30 111- 1158 5k°1'5ten~

ringa, men for minga blev dock utstiillnin-
gen en upplevelse. Utstillningen visades liven ._

for skolbarnen och ett stickprov bland deras

uppsatser om den visar, att barnen hade Skanscnirztcmienten Carl Fries har i sin

traditionell uppfattning om konst. Intryc- senaste bok Svensk Natur frn hav till fjiill
ken voro uppskattande niir det giilldc Berg- (Stockholm 1950) skrivit ett fortjusande

strand-Poulsen och Olle Hjortzberg m. f1., kapitel om Urshult, Lunnabacken och kap-

men moderna tavlor ansigos vara for enkelt ten Klingspor kallat Adel frukt i iingarna.

gjorda. Den svartvita konsten gick barnen Den utsokt vackra boken kostar inbunden

helt forbi. blot: 12 kronor och rekommenderas varmt.
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Ur verlxsamlmtslleréittelserna.

HEMBYGDSFf)RENINGEN. som féreningen i testamente erhillit efter
Strggvandena an skapa en hembygdsggrd framlidne stindige medlemmen /zapten D.

av stora mtt 5 Lunnabacken ha aktualise~ M- Klingspoh Féllande fareml av denm
rats fol-tare 5,1 nggon trot; genom hoppet giva ha registrerats men ytterligare ett stort

att frin arvsfonden kunna fiirviirva, helst antal faremal tillhara donationem
som giva, den gamla, fina mang§rdsbyggna- 5 st. stolar, 1 st. bockbord, 1 golvur, sig-

den 5 Odensvallahult Norregird. Genom nerat Abraham Clemetsson x782. 3 st. is-
f. hemmansigaren Sven Alfred Johanssons kor, 3 st. tennfat, 4 st. tennstop, div. tri-
hastiga frinfiille Gvertog allmiinna arvsf0n— saker.

den behanningen i b°eY, (15 nan saknade 31" Ytterligare féiljande gvor ha registrerats:
v1ngar.‘I-Iembygdsforenlngen anholl den 18 Hwy SW” Fmberg’ St0Ckh0l_m_ Kipp som
februan hos Konungen, att mangardsbygg- tinhért kyrkoherde Widerstramy
naden iéimte vissa inventarier skulle utan
kostnad iiverlimnas till féreningen och som Fm Hanna Zafe’ UHbult' Laggkarl’ la-
stiid h'alrf6r har den iberopat alla de kul- detibink’ piphyna som tinhart dr' Wider-

strom.turhistoriska skiil, som tala fér att bygg-
naden skall f5 bevaras i sitt ursprungliga Kyrkoherdv N‘ He”l7”g> Um/’””' Ohka
skick. Arendet éir éinnu icke avgjort och har 3.5" och jarnsaken
komplicerats av an cn ny iigarg till den 11;-_ He1rzmansii_g:n'c Hilrling Nilsso/1, Ara/no.

sprungliga garden har begirt att fi itel-_ Slagbord av ck, som tillhijrt rlksdagsman

kiipa mangardsbyggnaden fiir att: i dcnna N. Hikansson, Hackekvarn, div. triisaker.

inrd b0StZld fiif 5i§- D5 011 Siidn llééifd Pa auktion eftcr f. hemmansgaren S. A.
Skulle ddinifivt f51‘5f51.‘ byggnadens kul- johansson i Odensvallahult har inkiipts ctt
rurhistoriska viirde har hembygdsireningcn stort antal fdremal, som hittills blott dems
i skrivande stund begiirt vittncsfiirhiir infiir 1-egistremtg,

domstol med on intygsliimnarc till den ur- Dessutom hat som giva till hcmbygdh-_

5P1'un8li8@ anhinan hos Konungen £51‘ an ftireningen tiverliimnats kyrkstall nr 14 av

hos arvsfonden knnn §b¢1”°P¢* detm som fru A11/m S1‘L’.YS0ll och lmztbrulz.m'c> S‘L‘(’Il

muntligt testamenm F61" hembygdsférenin“ Sz'c11x.sr)11, Kamt0r[2, och en hélada av lant-
Sen 51' Yaddnnd av dcnnn bY88n3d en an‘ brukare Hjalmar Svcnsson, Froaryd.
2%°1589n ?n'beY5uPP8ifY 0511 den hoplms P5 Bygdcarkivct har utiikats med 97 nummcr
fnllstiindig frnmgan och omfattar nu 693 st. Det stiirsta till-

skottct har kommit fréin Odensvallahult,
5AvMLINGARNA~ men gavor ha liimnats av fru Hanna Zafé,

Féremilssamlingen umfattar vid arets slut Urshult, fru M. Drcierstriim, Vxjé, kyr-
199 nummer. D5 ha samtliga ‘aldre féremil koherde K. G. Hjelmerus, Siittna, Lands-

registrerats liksom an del av de ftiremil, m:°1lsarkivctiLund m. fl.
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SALLSKAPET HEMFLIT. blev denna dyrare ‘sin vad den beriknats
I samband med skmdefesten I950 ordna_ till och freningen har fitt tillskjuta bety-

cles en mindre hemsliijdsutstllning i Bygde- dande be1°PP “ver d1'ift5f°nden- Nu 5!

stugan. Trots denna lilla lokal kunde en se- denim bY88n3d i 8°“ Stand Och kan nt‘
vird utstiillning arrangeras, som visade l1and- ias for avsett iindamil. Tillféilligt har nigra
sléiden av i dag i bygdem Tyvarr hade n5g_ rum uthyrts. Servering kunde dock ickc

ra utstllare missuppfattat utstiillningens ordnas “ndef sommaren P5 grund av for“
syfte Och Visade aldre, i vissa fan mycket mella hinder. Badplatsen har ernellerticl vil
vackm och SW51-da f5rem51 i dens ago,’ utnyttjats under sommaren. Bl. a. har skel-

men helhetsintrycket dominems dock av ny styrelsen orclnat en forsta simkurs niecl ett

ryor och mattor av olika hemsliijdsalster i 4°“ta1 barn som deltagare' Genom Rada
bygdens eget mtmstcr Urshultstraden Ut_ Korsets fiirsorg har dels livbilte, dels liv-

stillningen besoktes av bortit 2.000 per- réiddningsgunga uPP5t5Ht5 5 l”dP1atsen' En
sonen stor skylt har uppsatts utmed vigen utvi-

I samband med utstanningen udystes en sande baclplatsens beliigenhet. Det r ange-

Pristavling om den vackrast Sydda v5rendS_ léiget att nu skaffa ytterligare riirelsekapital

drkten och denna tiivling pigir f. n. och till denm 9'nl53gnlng-

r avsedd att avslutas Blomningsfesten 1951. URSHULTS KRC-)NIKA

Denna tavling bar som syfte an stimulera har utsiints i ett 60-sidigt nummer till 12

bamndet av varendsdraktem stiindiga medlemmar och 1 hedersmedlem

For an uppmuntra mtresse for hemvaw samt till 623 st. irsbetalande medlemmar.

da matter 1 hemmen kommer sallskapet an Dessutom till ett antal tidningar, bibliotek,
mkopa en mattv3'vstol' Genom Samarbete muséer och arkiv. ékningen éir storartad

men ricker inte riktigt rill arc ticka kost—

en mtenslv mflttvamng komma all stand naderna for Kriinikan. Den inbundna boken
redan under vintersasongen 1951-1952.

med en nybildad husmodersforening syncs

med de 10 tidigare irgngarna av Kriinikan
har fiirsilts i 4 exemplar och efterfrigan 5

VANDRARHEMMET iildre kréinikor och prmar hat varit stor.
i kyrkskolan besoktes av 227 personer,

som iivernattade 249 niitter. Bes6ksfrekven- TURISTTRAFIKFQRENINGEN
sen var nggot mind;-e gin under 1949 men séiker att genom de stora festerna Bl0mnings-

fullt tillfredsstillande i de provisoriska. 10- festen och skiirdefesten £5 ekonomiska m6j-

kaler vandrarhemmet disponerar iiver. Beslu- lighefelf '-lit dfiv 11613 den Vrksamhet, S0111

tat nybygge har icke kunnat realiseras. Det Huma drives, °Ch hill’ 1Y¢k11t5 Sanska bra
gndrade ekonomiska lgiget hay tvgrtom ft};-_ med detta. Det blir dock allt svfirare att fi
anlett en ompriivning av hela byggnads- tillriickliga iiverskott pi dessa fester, dfi alla

Zirendet. Urshults kommun har till verk- Omkotlldef 5k31’- Def 51' en f5I'h°PPnin‘5 an
Samheten amlagit 500 kn Infijr den {(51-e_ turiststriimmen till Lunnabacken skall kun-

slagna treveckorssemestern iir det oerhiirt 113 utvidgs till langfe rid 511 bfil en 611613

viktigt for bygden att denna friga loses pi hektisk blomningssiindag Och d5 knske
ett tgllfredsstgillande 55,“; denna skall ge verksamheten det stiid, som

den kommer att behiiva for art kunna fylla
FRILUFTSBADF-T sin uppgift. Féireningens firnm Turisttjiinsc

Fortfarancle hat icke byggnadstillstind ger i r utokat netto och visar en viig att
for badplatsens iordningstllancle kunnat er- skaffa verksamheten inkomster. Bygdestu-

hiillas. Fastigheten har diiremot kunnat re- gan anviindes flitigt som sammantriideslokal

noveras och en véilbehovlig och grundlig ge- och betalar sig ungefiir. Den fyller ett be-

nomgiing av husec har verkstiillts. Tyvrr hov i bygden.
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D. M. I<.ii1’1gSPOI‘.

In IIICIYXOIIHXXI .

med sfyrelsen féir Smilandx m. fl. provin-
sers Hypoteksfzbrening i Vdxjfi den 17 feb-
ruari 1950.

Minga besiikare vid t. ex. de riksbekanta
blomningsfesterna pi Lunnabacken torde
minnas kapten Klingspor sittande pi en sten
i sitt blommande rike, varifrfin han gjorde
sina starkt fiirgade komrnentarer till vad han

‘uppfattade med sina kiinsliga sinnen. I vissa
avscenden var kapten Klingspor en originell
man. Vad hnn yttrade var inte alltid si sir-
deles val polerat, och mer iin entorde vicl
forsta bekantskapen med honom ha uppfat-
tat honom som en bitvarg. Man behiivde
emellertid inte ha mycken kontakt med ho-
nom forréin man kiinde den varma och
hjiirtliga méinsklighet som bodde i honom.
Det var en hederiig, riittskaffens och ratt-
fram man, som val foraktade mycket av
det formella och konventionella, men som

'~~ kiinde 55 mycket djupare.
Sedan vart Senaste Sammantrade har var Henning Pelersson i Vxjoblaalet 7 januari

gamle viin, kaptenen D. M. Klingspor, for 1950'
amid nedlagt vandringssmvem Den 5 ja_ David Magnus Klingspors livsscil var i
nuari 1950 avled han i sitt kiira hem 5. mngt Och mYCket den Samle militate!“-
Kurrebo efter en ling och séillsynt gag- Redan Scnom sitt Yttre ingav k3Pt°nen re‘
nande livsgiirning. I hela virt land var 5Pekt= Och ham ml utmirktes av en Vi“
kapten Klingspor k-and som en f5!-eg§ngS_ militiir krvhet. Han sacle alltid sitt hj5r-
man pi lanthushzillningens och séirskilt W5 mening rent ut 0&1 Vaidc inte undan
fmktodlingens 0mr5de_ Under mgmga gr for kraftiga uttryck. Minga éiro historierna
tmhérdc ham V51. Styrelsc Och var aven P5 om hans temperamentsfulla frisprkighet i
sin tid en av de ledande krafterna inom vir umgngc med I163 som 153'

hypoteksforening. For vir verksamhet hyste Mycket av det som i den V536“ beratms
hzin snort intresse och iiven sedan han lZim~ Om Kling5P°rv 51' Sam; en dd at V51 utbro‘
nat hypoteksforeningen sisoni styrclselcda- def“ mgd fanmsicns hjalli“ TY Klingspor
mot och verkst. direkcor, hade vi gladjen och hérde tin dc Samragladc manniskon kring
forminen att se honom i vir krets. Som Vilk legends? uPP5t51' r'3d1"1iliV5'5ide“~
m-inniska var ham helgj-men tin Sin karak_ Fri/e. Liurl/alazl i Sm:ila11ds/r0.iz‘m 8 jun. 1950.

tar och hans s§rpr§gladc personlighct tili- Klingspor var en safcgen man, som v5.<

horde en generation, som rcdan i dc: néir- gadc vara och var annorlunda in dc flesta.
maste forsvunnit. Vi minms den gode viin— litt forsta intryck gav mhiinda ej den
nen och vi lysa frid 6ver hans minne. riitta bilden av honom. Nigot kéirvt var s5t~

Ordf6m1zzle1zs mirmesfal vicl sammarztrzizle tet och taiet — men man lyssnade giirna
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Data ur ett iiingt liv.
David Magnus Klingspor foddes 6/12 fruktodling och planterade redan forsta iiret

1864 5 Gotala. kaptensbostiille i Varv, Styra 25o nya frukttréid. Otaliga vildaplar ym-
socken, fjstergotland. Volontéir vid 1:a Liv- pades och en frukttrbldgiird borjade véixa

grcnadierregementet i Linkoping 1883——— fram.

1884. Student i Stockholm 1888. =:-

"' Fruktodlingen i Urshult borjade skjuta

Efter studentexamen lekte éiventyret ho- fart, nit jiirnvéigarna oppnade nya trans-

nom i hfigen; han fick lust att erbjuda ita- portmojligheter for frukten bort till frukt-
lienarna sina tjinster under deras fiilttig fattiga bygder. Ympningen av vildaplar bor-
mot konung Menelik av Abessinien och vis- jade ge resultat och viildiga kvantiteter s6k-

tades 1888——1889 i Icalien, men iindrade i te sig ut frin Urshult.
sista stund sina planer. ,,_

ii Kapten Klingspors forsta och kanske vik-
Atefkommen till Svefigc avlade ha" Of‘ tigaste insnts for fruktodlingen i Urshult

ficersexamen 1893 och blev underliijtntlnt i var, d5 hm I912 i gvcrigcs pomoloviska f5_

Blekinge b9-5311011 i K9~l’15k1'°n11- 1394 gifte renings Zirsskrift presenterade Urshult som

ha" Sig med frékln Ulrika (Ulla) B086‘ Sveriges rikaste fruktbygd. Han bevisar sitt
m1mn- 1397 blev him léitnnt W11 1905 pistiende med siffror, som visa att frin
kapten vid Karlskrona grenadjiirregemente, Urshult it 1911 utskickats lag: riknat
50111 I901 blldats 86119111 Sammanslagning “V 750.000 kg. frukt. Mot denna siffra ter sig

Blekinge batalion Och Smalands S1'en3dj51'- skorderesultat frn andra hill skiiligen blyg-
kr. Till reserven overfordes han 1917. Samma_

>P

Tin Kmnobergs Ian kom ha“ I894 Och Redan 1 11 har emellertid kapten Kling-
bodde rst i ThorSj6' Under en Cykeltur spor i Aftinbladets speciella fruktnummer

0 .. k -k
Flagjfmnh Tpptacktli hm; den vac Isa kits! t presenterat socknen 1 samma syfte och han

1‘ anfm ut’ s_on%__ onom Mt _ estamma fortsitter sedan att vid alla tillfiillen gora
sig for art bli splvagande bonde 1 Urshult ..

reklam for bygden.

Ar 1899 inkopte han av Hikan Gisselsson ii

3/16 mtl Siinnahult storegiird och iir 1900 bum intresserad hsknre var han med om

byggde ban 5 backen Ovanfér den gamln att starta Sodra Sveriges fiskeriforening och

giirden ett nytt corp de logis, som h.\n cfter Var 15-"Se dc“ lcdlmdc 5i5-19" i denna» under
Sin v5nmmn kallade Km-rebO_ tiden 19o6—1948 dess verkst. direktor.

A garden fanns ett 50-tal iidla frukt- I Kronobergs liins hushallningsséllskap in-
trid men ute i hagarna tuscntals med vild— sattes han 1910 i forvaltningsutskottet. Han

nplar. Han fick omedelbart intresse for var siillskapets vice ordfornndc 19z6—193c

Den som skriver dessa rader har haft f6r- underbara utsiktcn over de blommande

miinen art mingen ging ff; sitm och sam- frukttréiden, over oarna och sjon. Under

tala liinge och V5.1 med Klingspor, hora hans Klingspors stréva yta fanns nigot av sam-

syn pf; tingen, pi fruktodlingen och viirlden. ma vackra natur, som den han dagligen

Besijken hos Klingspor kunde “Slums med blickade ut over friin sit: fagra Kurrebo.

att han slog upp fonstren, visade pi den Yugzru Lumli/1 1' Fru/zl0a'la1'1>/2 /1:0 1 1950.
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och erholl vid sin avging siillskapcts stora att den fiirsta fruktodlarskolan placerades
guldmedalj. i Urshult.

Styrelsen for Smilands m. fl. provinsers Efter en tids stiila avtynande men med
hypoteksforening tillhiirde han 1917—194o, in i det sista bibehiilen andlig vigor avs0m—

diirav 8 r som verkst. dircktor och 2 r nade kapten D. M. Klingspor den 5 januari
som ordfiirande. 1950. Hm jordfiistes cnligt onskan i stiilhet

,1, den 11 jan. och jordades 5 kyrkogrden déir

I Sveriges Pomologiska forenings styrelse 1 en gmv ham Slalv utsctn Inga mi 1161105

Var han ledamot sedan 1913 och blev r Vid jordfismingem
1938 dcss hedersledamot. ii

:L I en tcstamentarisk forordning hade kap-
‘ ten Klingspor bestémt, att sex minader ef-

I Urshult hat ha“ delmgit i dct kom“ ter hans dod till Hembygdsforeningen Gam-
munala “Vet som kronans Ombud i mxc‘ la Urshult skulle overlmnas alia de gamla
ringsnmnden och som ledamot nv pensions- fbremil’ som ham inképt i U1-S1-mlt Och som

namndem funnos i hans hem. Detta iir den storsta
:5 donation foreningen mottagit, men fore-

For sin sliikt visadc han stort intresse och ningens sn-iivnn 15g honom alltid varmt om
tog i samband med cerinvigningen av det hjéirtat. Han har aktivt medverkat till att
Klingsporska gravkoret vid restaurcringen av Lunnabacken dels frilades for allminheten,
Vallentuna kyrka r 1937 initiativ till bi1— deis kunde utarrenderas till hembygdsf6re-
dandct av den Kiingsporska sliiktforcningen, ningcn. Samlingen omfattar ca 150 nummer,
vars ordfijrande han blev. Ar 1947 d0ner21— diiribland véirdefulla teiintallrikar, tannstop,
de han tili sliiktforcningen 20 st. I94; rs mébler (golvur, milat av Abraham Cle-
premieobligationer. mcntsson), tréifiiremil och kopparforemil.

zit 1942 siide kapten och fru Klingspor Vid Urshultsbygdens Turisttrafikforenings
sin cgendom till hushllningssillskapet i syf~ och Hembygdsforeningen Gamla Urshults
te att skapa mojlighet for en anstalt for irsmote den 7 maj I950 ignades kapten
forsok och undervisning rorande tr5,dg§rds— Klingspor niigra minnesord i hans egenskap
skotsel. Denna overlitelse fick som foljd, av fiireningens forsta hedersledamot.

Sénnahult Store-
grd 3/'16 mtl
omkring 1900
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Tre generationer
Siéihten Ki1ngsPor.

siiker sict ursprung i den tyska me-
deltidens natt och finner sin form i
de baltiska provinserna, diir de tyska
riddarordnarna liinge voro herrar.
Med Katharina Jagellonica foljde till
Sverige en page, ]ohan v. Klingspor,
och frin dennes son med samma
namn och sonsoner Johan Gustaf och
Staffan, vilka 1633 introducerade 5

riddarhuset med nummer 186, hiir-
stammar de svenska klingsporarna. I
samband med den skiinska adelns in-
troducering 5 det svenska riddarhuset
efter fredcn i Roskilde 1658 indw-
des numret till 19;.

Ur den adliga iitten ha friherrliga
och grevliga skott spirat, resultat av
framstende bedrifter 0. kungagunst,
och minga namnkunniga miin ha for-
gyllt vapcnskoldens glans. Det stora
nzxmnet i denna sléikt Fiiltmarskalken

3:*:i;:'*m:.*;sp;;1 1'-7%?:;::d;":;\%*¥;:?‘@;1iP;;:: 1R»m@b@rgs PM we we
Cqxiqrinu Maria v. Yhlen (26112 1799, d. 315 mo Wilhclm Mwfitl Kligspof, 531' Writ

foremiil for skiftande véirdeséittning,
men Runcbergs bittra ord hindra mi-
hinda at: glomskans barmhiirtziga slo-
ja svepes over en man, som under
tryckec av vildiga hindelser kanskc
icke riktigt hall mittet.

Atten Klingspor omfattar nu
knappt hundra personer, friherr1ig.1
och grevliga grcnar inriiknade. For
iitten var kapten David Magnus
Klingspor huvudman, d. v. s. ”iild-
ste iittemannen av den éittegren, som
i varje led varit iildre Zin ngon av
dc ovriga levande grenarna av Zitten”.

Kaptenen vid lza‘ Livgrenadierregementet David
Ma nus Klin s or i. 157 1826, d 19 1865, gift m.9 9 P \ \

Christina Hertzmann f. Zlilli 1837, d. 119 1865

Y

Volonlfiren vid lza Livgrenadien
regementet 1883 -1894 David
Mugnus Klingspor L 6H2 18514,

d. s‘1 1950
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KUff€l)O

géistlmlx

Polo
Hugo Svensson

Viltaligare in annat talar Kurrebo gZist- 1935

bok om den giistfrihet kapten och fru Louise
Klingspor under minga r visat. Ett aX- G u s t :1 f A d o 1 f
plock ur dcnna vittnar om hur lslngt pro- I936

pagandan for Urshult spritr sig. Minga Qlof F01-sén

méinniskor ur alla saml1'zillsgrupper ha be— Henrik Hahr

stiicndc minnesbildcr av kaptcn Klingspor Albert Eh;-ensvgrd

forevisandc den strilancle utsikren frn hall— I937

fonsterna § Kurrebo. Ingeborg

1927 Carl
A. Beskow Carl
Ingcgiird Beskow Elsa Von Rosen

F" Gmfstrm Gustaf/Prins til Danmark

1928 Aug. Siivstriim
Torsten Nothin I938

I929 P. Albin Hansson

Louis De Gear Hans Osterman
Hans Otto Ramcl

1939Fanny Ramel
Y B 1' h

Evert Wrangel ngve n lot
Hanna Rydh Jacob Wallenberg

joh. Hellner
1930 .

Ludvig Nordstriim Elm Wagner

l931 1941

(1 Lindskog Georg Bjornstrom (after 49 r)

Georg Bissmark H018" Elliot
Carl G. Dahl I944
I932 H. Nilsson—Ehle

Landshovding och fru Joh. Nilsson J. G. Andersson
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En bro férsvinner.

Foto Carl Falkmcn 1948

I septembcr 1950 ippnadcs den nya bron centralpx nkt bchbvcr inga tréstandc ord, fiir
iiver Miirrumsin vid Hackekvarn fér trnfik honom 51' bron frnmtiden.

och nigra veckor senare lyftes dc sista ste~ F61’ dc mnga, som icke haft nzigon me-

narna bort ur de gamla brovalven. Genom ning alls, iir dcnna sidas bild och text dock

brons nya strckning och ékade hiéjd éver ett vittncsbérd om ngot, som nu iir (liter-

vattcnspegeln iindradc tillfartsviigarna frin kalleligen bortn.

Elmehult och Trytcke riktning och idyllen _ __ __

vid Ekefors ytmdcs liksom it Sidnn Och Into [J/zgt frdzz Ursbullx /{yr/ea OC/J sam-

doldes 1 skymundam /15110 liggcr Hackc/az'a1'11 just r/iir M6rr1m1s-

Om dot behov’ som fmmtvingade den “ya u/1, _vi1"izl ocb 31m/127g, ledrr ASHPIIS 1'z¢f1‘0n

bmn’ skull hit int“ 553“ Dct hat Prévats 01‘¢'r' i Harlaiilfa/1 frir uidarc l1cf0rJrm1 ga-

isi Innga instanser,attbes1utet, som till sist "Om Bldg-ngc ut i ('jXte,.A.]-(-m_ Na-Y vi if S‘;

}?_1ev handling’ fir ans“ var“ dot riktigm niira, /arm 1'i intv umlcrlzita att fam dit. Def
Over rendets behandling har riks;1ntikv;1rie- 5,-I. H-m.m.],;g(,” 1‘-mign, Sm Plain,” bad‘, 1-”_

ambctcts andc svavat gcnom hndsantikva‘ lrmxvc som xtratcgix/¢ jum/at vial férsvuret av

rims vakande 6573’ som far det funktionent Smlaml mot Blekingc. Men en annons i

nyttigas skull £5“ ver“ det ku1turhi5t°' Snzlamlsjmstm mczldelar att sammantriirlc

riskt Vardefunm s/{all /Jdlias i juli att brim ‘mar/u'igarna

F61‘ den som tyckcr, art den gamla bron om zlm a/156/arm som Ki11ne1/alds w'igzlist1'z'/at

var vackrast, mi Elin \Y/iigners betraktelse gjort ”att utriw rlcn nu bcfirztliga bran

6vcr dcnna hiir ncdan tjlina som ctt slags iiucr M<')'rrums¢i/zs hégra gran och pd sammu

trbst, bcundraren r i vittert sillskap. Den plats uppféra 611- My bro”. D02‘ siod I/z'ssc*rli—

som i den nya bron scr fiirmedlaren av bc— gm i /azmgiirelsczz alt ans/wingen f(J'rmcna-

fruktande kommunikationer mellan en tidi— rim" /cumin :1/zg cmlast fyra /Jc1mnanxzigarc.

gate héimrnad sockendcl och dess naturliga M0/I Jen ml/I fngiz‘ Sig aft s/2iIr17ra 5:111/dc
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Pers Smlaml tycker med rtt eller ortt att
varje ri1/ning a1/ ett kultu-rminnesmav/z.e rm-

gar en djupt.

Gustaf Vasas brcv till sin son Erik om

den gamla befiistningen, planerna pii ny be-

fiistning och dct goda lfisket fir diirefter
vidga perspektivct bakt i tiden, Liven om

Erik aldrig gjordc allvar nv sin resn till
dessa ”lustiga éigor.

Nar 121.1/1 far 31' Hac/ce/u'ar/z fyckcr man
at! Eri/a gjorz/e zlunzf ail siitfa xig jui fra-
re/1 mot xin far.

Vi 1/lfitfe 1'/1, jvlgling [xi cy/eel 0C/J /_n’j¢/adv

lmnom for aft fd migra 11/1/>l‘ys11i11gar om

zil/ze/1 bro mm xkzllle Iiiggax 0111 Orb rarfiir.
Ha/1 rixade [lei bro/1, 0c/J vi xa: ]a men a'e11 r
ju Til/Q 0c/1 fin 00/J inga loal ser rlet ut att
wzra 1' den /aeller. — Nej, men se lastb1'lk—

c/0auff(1'1'erna /zan inte miitas pa" bran. —
Tank om dc skul/e 1»a'nta jni 1,'arand1'a en

1» F O

.\"eku11d? Har iir jn sa zlndcrbart vac/alert, xa

rad gjorrle def?
G 0 ~ 0

Han smalog 0c/J satfe sig jm ey/zeln igeu:

”]a somma 5121 att /1121' iir den vac/zraxtz

plats pa j0ra'en”, sade ban. Men vi /Jorde pa

tonen att ban tyelzte /Jar s/avullc bli a'11r111

1’ae/zrare om bar /zomme en 11y eenzeutbro 17

sfdllet for den gamla, byggzl av 11a1‘ursten.

Vet rlu rad jag skulle gfira om jag mrr
lz011u11g Gustaf for en dag? frgade jag min

clwaufféir. ]0, jag skulls’ s/zrira ett brrv fill
min /aare son lar01zjn'insen, klok och f<'2'r-

nuftig och arkeolog och allt, att fara ner

fill Kinnevalrls hamd, 1111- (let skail finnas
an mdkta s/can bro 0c/0 diirom/{ring lustiga
iigor nzed skog, fiskeratterz och annat mera

och se rad xorn wore att gora. Men eflcrsom
jag inte far bli /aung for en Jag, skulle jag

vilja begagna mig av zlen allrn/a'nna wag-
/aeten monument 0e/J f6rs<'2'/za egga sma-

Ianningar och ble/zingar till att tye/ea att
Hacke/warn a'r ett omistligt minne av deras

gamla fienrlskajw och Ieinga ‘z'iir1s/zajr.

Kapitlets sism rader iignas aftonsamhéil

0
1

let vid Ekefors och det mynnar ut i en ly-
risk reflektion.

I fonsfrct stod en spans/e lilja 0c/J blow-
made men’ sc/Jarla/eansrijda guld/zantade kal-
kar. Den grat ymniga tirar, vil/aet betydrle

alt den spdelde regn. Det /zmzde 1'11 pasxa

for en lilja som raxte [Z en 'mef1'0r0l0gis/Q

obxewatiozzxort. Men jag for min del anxcr
n

(1att den fllde farar fem 1'atf1'1zrl0n1.vl0Ie11.<

samma11tra'a'e.

(Ur kapiclet om Urshult ”Sm51:1nds Ja-

pan” i Elin Wgners bok ”Tusen r i Sm§-

land”, Stockholm 1939.)

H. T.

Ka11she en (lllstare.

Visstc niigon, art den barske kap-
tenen David Magnus Klingspor ocksa

skrev vers. I hans kvarlitenskap
fanns atminstone tva dikter av hans

hand, ansprakslosa rimmerier, som

dock iro belysande for hans psyke,
men flera har han sikert fliitat. Slut-
scroferna i den ena av dessa bildar en
vacker slutvignett till en fiirdig mans
liv, en man som gjort sitt och som
icke fruktar ngon uppgiirelsens dag.
De folja hiir i léitt retuscherad form.

Det skymmer ju ocksi mot kviillcn
for dig

och du tvingas bedoma en slutkZim-
pad strid,

ack, om den blott rlig och upp-
riktig var

for tanklosa hugg du forlitelse har.

Ty fastiin du irrade, fastéin du slant
och omvgar tog, diir stigen var

branc,
sfi sokte du clock $5 gott du forstod
och clet iir tiirhiinda for domaren

nog.
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Utsikt over Arasjbn

Teckning av K, Loberg 1941:

Det kunde till synes vara enkelt att med nigra ord ange, vad hem-
bygdskansla iir. Tanker man litet niirmare over vad detta begrepp kan inne-
bara, skall man emellertid snart finna, att uppgiften inte iir s enkel. Natur-
ligtvis kan det sagas, att hembygdskansla ar en séirskild emotionell upp-
levelse av liingre varaktighet. Man har d5. visserligen en kanske vetenskapligt:
tillfredsstallande men pi sitt séitt likvéil intetséigande definition.

Redan begreppet hembygd, som viicker kanslan, har for olika manni-
skor olika innebord. For den ena ar det kanske den plats, till vilken hennes
tidigaste barndomsminnen éiro knutna. Det kan vara den vackra herrgiirden
i lummig gronska, den véilbyggda bondgiirden eller ”den roda lilla stugan
invid grinden”, det arkitektoniskt vaekra stenhuset vid en fornam gata eller
den gra hyreskasernen vid en trist bakgata, mojligen endast det eller de rum,
den gata eller bakgrd, som var platsen for hennes forsta Iekar. For den
andra ar det kanske den plats, vid vilken hon som barn eller léingre fram i
livet kiint sig sarskilt fist genom personliga band. For den terigen, som
fotts och framlevat sitt liv pi samma plats, iir begreppets innebord sjiilv-
fallen. De, som ofta flyttat friin plats till plats utan tillfalle att nagonstades
riktigt sli rot, veta val rent forstfindsmassigt men icke kansloméissigt, vad
som menas med hembygd. Den har for dem ingen riktig personlig anknyt-
ning. Begreppet kan till och med for samma person ha skiftande innebord
vid oiika tillfallen. Det kan for den, som har sin hembygdskiinsla knuten till
landsbygden, den ena gingen innebiira ”stenarna, dar barn jag lekt”, den
andra en vacker skogsvag eller en gliinta, som oppnar sig mot ett soiglitt-
rande vatten. For den, som i staden ser sin hembygd, kan det vara en stam-
ningsfuil parkidyll eller en larmande gata.

Hembygdskanslan r val liksom miinniskan sjalv en produkt av arv
och miljo. Fragan at emellertid, om inte miljon och da siirskilt uppviiXt‘-
miljon speiar den storsta rollen for hembygdskiinslans utveckling. Den, som
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haft forminen att vixa upp pi landet, har utan tvivel harvidlag de battre
miljobetingelserna. Det ligger en mycket djup sanning i Heidenstams 0rd:
”Dcn, som lyss som liten slarv till skogens din, far annat arv an den, som
foddes vid en gata”. Detta har uttryckts p etc annat satt av en annan skald,
den engelske psalmsfingaren William Cowper, som sagt: ”Gud skapade na-
turen, men manniskan skapade staden”. Den, som icke tillbragt sin barn-
domstid pi landsbygden, kan icke senare i livet med samma kiinsla och in-
levelse folja naturens rytm och arstidernas viixlingar frfin vfirbrytningens
forsta spirande gras, forbi lovsprickningens latta, grona slojor, over f6rsom-
marens blomsterprakt, det doftande, nyslagna hoet, de hoggula, boljande,
korntunga siidesfiilten, barrskogens glodande lingontuvor, lovskogens sep-
temberfiirgprakt, de sodergiende vildgéisstriicken, naturen i vila, november--
morkret, som trycker sitt tatt inpi fonstren, rimfrostens konstgjutningar,
den spegelblanka insjoisen, de snoklidda fiilten och skogarna, till skarsnon
och dagsmejan, som varslar om en ny virbrytning. Den, som inte haft till-
falle att intimt uppleva detta, r pi sitt stt fattig, Ziven om han enligt
taxeringskalendern at formogen. Dessa skonhetsvirden kunna icke forviir-
vas for pengar. Diiremot kunna de med kanslans réitt fritt inmutas. Minnet
av dem kan sedan icke vare sig tagas i mat eller exproprieras. De viirden,
varom vi hair tala, kunna icke heller jamforas med konstgjorda viirden. De
iiro oberoende av inflation och kunna icke devalveras. Det enkla och natur-
liga Zir ocks alltid det vackraste. Den gamla kolarkojan, exempelvis, med
sin enkelt murade eldstad och sina tv granrisbiiddar inneholl med sin mat-
tade mystik, nar hostmorkret smog sig tatt kring mila och koja, mer av
stamningsvarde an en hel konstsalong behangd med modern konst. Detta
forbises alltfor ofta i detta reklamens tidevarv, dfi konfektionssjéilarna bli
allt flera och personligheterna allt farre.

Trots de basta yttre forutsiittningar kan ingen éikta hembygdskiinsla
utvecklas, om den personliga resonansen saknas. Det ar nodviindigt att i till-
varon kunna se niigot mer an rent materiella varden. Den, som alskar sin
jord endast dlairfor att den avkastar si och s mycket per hektar, saknar full-
standigt, vad vi hlair mena med hembygdskansla, iiven om den bordiga jor-
den iir det karaste, han har. En viss personlig mognad Zir sakert ocksii nod-
véindig for hembygdskéinslans utveckling. Ungdomen med sin langtan ut
mot livets hagrande iiventyr har inte ro till den eftertanke, som hembygds-
kiinslan kriiver for sin vaxt. Kanske ar det nodviindigt med ett visst av-
stand inte bara i tiden utan aven i rummet. Mihanda blir hembygden ka-
rare, d5 den icke liingre finns inom niira réickhll, och kanske allra kiirast,
di den blivit ”det forlorade paradiset”. For mnga ute i forskingringen blir
hembygden det enda foreningsbandet, deras enda gemensamma primfaktor.

Stockholm i augusti 1950.

Karl Lobcrg.
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Bid;-ag till laiinneclomen om hefolhningsutvechlingen i

Urshult under 200 éir (1749-—-1948).

”Flykten fran landsbygclen” ar icke blott ett slagord, vilket anvandes som argu-
ment och tillhygge i olika politiska sammanhang. Den ar ocksa en atminstone i vissa
avseenden beklaglig realitet. Denna avtappning av lanclsortens befolkning, vilken
pagatt ett par mansaldrar, beror emellertid icke uteslutande eller har i varje fall icke
enbart berott pa inflyttning till staderna. Foreteelsen ar nagot mer invecklad. D5
Urshult val alltid varit en tamligen typisk lanclsortskomrnun, kan det vara av intresse
att se, hur befolkningsutvecklingen diir under sagda tid gestaltat sig. Rent historiskt
torde (let ocksii ha sitt intresse att veta, hur befolkningsforhallandena voro, innan
folkminskningen borjade. D51 vart land har varlclens alclsta och tillforlitligaste hef0lk-
ningsstatistik, vilken gar tillbaka till 1749, syntes det vara mojligt att gora tminstone
en summarisk utredning av dessa fragor. Tyvarr ar det arkivmaterial, som fore
undersokningens borjan forutsattes finnas, icke fullstandigt. En clel av det Zeildre

materialet har forkommit. Enligt vad som upplysts, har det troligen Iorstorts genom
brand. Den tid, som stétt till forfogande, har icke heller varit tillracklig for att full-
standigt utnyttja det material, som finns. En fullstandig bearhetning av cletta skulle
for ovrigt ha spréingt ramen for clenna uppsats. Materialet till undersokningen har
huvudsakligen inhamtats i statistiska centralbyrans arkiv. Med ett litet unclantag
utgores kéillmaterialet for tiden intill 1860 av i centralbyran bevarade, handskrivna
tabeller, som byrans bibliotekarie valvilligt stallt till forfogande. For tiden fran
1860 till och med 1940 ha de till centralbyran av vederborande pastor arligen
insanda, surnrnariska redogorelserna for anclringarna i forsamlingens folkmangd
anviints. For aren 1941—194L8 ha uppgifterna hamtats fran Urshultskronikan. De

anforda siffrorna over folkmangclen i Kronobergs lan till och med 1875 ha atergivits
ur Topografiska och statistiska uppgifter om Kronobergs Ian, utgivna av general-
stabens topografiska avdelning 1878. For (le foljande anforda aren ha uppgifterna
hamtats ur statistiska centralhyrans tryckta publikationer.

174-9 hade Urshult en folkmangd, som uppgick till 1.686 personer (se tabell
11:0 1!‘) Den steg seclan langsamt och i stort sett kontinuerligt till 1772, (la den
utgjorde 1.946. hur utvecklingen daretter gestaltat sig tram till 1805, éir obekant.
Detta har pa diagram n:o I markerats med streckad linje. Sistniimnda r hade folk-
mangden emellertid stigit till 2.405 personer. Alltsa en okning med 459 {ran ar 1772.
Huruvida okningen varit kontinuerlig, ar omojligt att bestarnt saga. Mojligen har
ett fall i kurvan forekornmit pa 1780-talet. Vi veta namligen, att aren 1780, 1781,
1782, 1783 och 1785 skordeutfallet i hela riket var mycket daligt och narrnast kan

1) Anm. Sifferuppgifterna i tabellerna n:o I IV iiro -— bortsett {ran procenttalen i tabell
n:o II samt enkla additioner och suhtraktioner i tabellerna nzo Ill och IV — primiiruppgifter
ur kiillmaterialet. For nagra r under tidsperiorlen 1860—1926 maste uppgifterna vara oriktiga,
vilket bl. a. en matematisk analys av tahellerna givit vid handen. Betralfande uppgifterna for r
1910 ar felet uppenbart. For vilka r uppgifterna eljest Eiro osakra, har icke kunnat utliisas ur
vederbiirande pastors arliga rapporter om foréindringarna i lolkmangden. D51 alternativa uppgifter
irelegat, ha cle valts, som synts Inest sannolika. Huruvida valet varit riktigt, Zir naturligtvis 0miij-
ligt att saga. Tabellerna nzo V och VI aro bearbetningar av de till pastors summariska uppgitter
om foréindringar i folkméingden hiirande emigrant- och immigrantforteckningarna.
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'md1mu[ Fonnnngden 1 Ilmhuh 1749-—1948.

Ax H1 ll S:a .Ar B4 Ii 1 S:a

1749 808 878 1686 1895 2530 2701 5231
1751 813 877 1690 1896 2506 2679 5185
1754 816 902 1718 1897 2533 2655 5188
1757 865 941 1806 1898 2455 2587 5042
1760 882 964 1846 1899 2443 2586 5029
1763 897 979 1876 1900 2445 2568 5013
1766 884 981 1865 1901 2422 2576 4998
1769 915 991 1906 1902 2389 2537 4926
1772 932 1014 1946 1903 2342 2481 4823
1805 1107 1298 2405 1904 2366 2456 4822
1810 1137 1324 2461 1905 2341 2428 4769
1815 1198 1328 2526 1906 2313 2397 4710
1820 1286 1409 2695 1907 2308 2368 4676
1830 1485 1589 3074 1908 2305 2335 4640
1835 1619 1782 3401 1909 2279 2303 4582
1840 1728 1951 3679 1910 2229 2282 4511*
1845 1844 2075 3919 1911 2209 2270 4479
1850 2014 2236 4250 1912 2213 2225 4438
1855 2185 2418 4603 1913 2197 2230 4427
1860 2400 2593 4993 1914 2130 2200 4330
1861 2453 2649 5102 1915 2074 2164 4238
1862 2434 2668 5102 1916 2064 2167 4231
1863 2492 2722 5214 1917 2072 2149 4221
1864 2521 2748 5269 1918 2078 2152 4230
1865 2589 2803 5392 1919 2094 2179 4273
1866 2605 2818 5423 1920 2098 2163 4261**
1867 2627 2841 5468 1921 2104 2159 4263
1868 2615 2803 5418 1922 2108 2146 4254

! 1869 2550 2759 5309 1923 2091 2118 4209
1870 2523 2743 5266 1924 2062 2119 4181
1871 2562 2799 5361 1925 2058 2103 4161
1872 2577 2802 5379 1926 2035 2042 4077
1873 2615 2843 5458 1927 2011 2029 4040
1874 2638 2868 5506 1928 2021 2011 4032
1875 2678 2903 5581 1929 1998 - 1985 3983
1876 2705 2912 5617 1930 2016 1962 3978***
1877 2721 2936 5657 1931 2022 1947 3969***
1878 2746 2929 5675 1932 2029 1 1959 3988***
1879 2742 2948 5690 1933 2013 1945 3958
1880 2733 2951 5684 1934 2013 1919 3932
1881 2731 2948 5679 1935 1996 1885 3881****
1882 2740 2966 5706 1936 1976 1842 3818
1883 2710 2958 5668 1937 1962 1810 3772
1884 2692 2951 5643 1938 1945 1778 3723
1885 2701 2934 5635 1939 1901 1 1763 3664
1886 2725 2931 5656 1940 1934 1 1754 3688
1887 2715 2927 5642 1941 1911 1732 3643
1888 2678 2889 5567 1942 1912 1737 3649
1889 2667 2863 5530 1943 1911 1 1717 3628
1890 2583 2789 5372 1944 1882 1 1691 3573
1891 2558 2748 5306 1945 1881 1 1683 3564
1892 2528 2722 5250 1946 1852 1694 3546
1893 2508 2708 5216 1947 1814 1668 3482
1894 2520 2711 5231 1948 1798 1633 3431

* Uppgifterna enligt folkrkningen.
** I sammandraget néistfijljande 51‘ uppgives folkmiingden den 31.12.1920 ha varit 2082 +

2166 = 4248. Miijligen avser denna uppgift resultatet av f01k1"2ikningen.
*** Enligt i statistiska centralbyrn justerade uppgifter.

**** Enligt folkréikningen.
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Tabell 11:0 11.

fo11§m2ing<1 1 % av 1éinets

FO11§1115111g(1€11 1 KI‘O1]O1)B1‘gS 1511 OC 1 1

Urs11111t 1751 —'1948 samt Urs11u ts

Karl Wiiheim Loberg, medicinolréd, Stockholm

(Brommu), i Uvshui1d.17 81892. Student i Vilxjé 1

1913. Medicine kondidot i Uppsulci 1917, Medicine 1

licemiot i Stockholm 1922. E. 0. hospitolliikare ov

2:0 kl, i Lunci 1923 och ordinorie dr 1926.

Hospitolilkcire av 1:0 k1. 1 Lund 1923. Overiiikare
vid Stiters siukhus 1931. Sjukhuschef dér 1932.

T. byrchef i medicinoistyveisen 1934. Sckkunnig ,

imedicinolstyreisen1935-36. Medicinuird pf! extru

stat 1936 och e. 0. medicinclréd 1939. Medicinal-
rz°1ci och byvéchef 1947‘ Suciiereso tiil irlond 1930‘

Frn tryckel ulgivit ell 15-101 skvifler i psykiotrisku

och socioipsykicihisku mnen i in- och ulindskcl

fucktidskrifter sum! i svensko lidskvifrer och lidningcir.

Uppsatser i Urshulkskrénikan sedan 1946.

Krono-
A1‘ bergs Urshult

léin
%

1751 67283 1690
1760 70867 1 1846
1766 73708 1 1865
1772 74219 1946
1805 89631 2405
1810 89977 2461
1820 96019 2695
1830 108741 3074
1840 121454 3679
1850 136623 4250
1860 152225 4993
1870 158879 5266
1875 165531 5581
1880 169736 5684
1890 160835 5372
1900 159124 5013
1910 157965 4511
1920 1 158611 4261
1930 155535 3978
1940 5 151391 3688
1948 157455 3431

>-Iv-1>U1U‘\@>—-‘OJOJQ-7UJl\D>—l©@%>\]O'\O\U'lO\U1

OO>PO’\\OO\U1>i>U'1\]r—lOO)—*QJO-'>l—‘>J§O0l\3OJ©1--I

relaliva 101k111i11sk11i11ge11 i Lirshult avsevéird. 1875 utgjorde dess f01kméi11gd 3,46
av léinets lantbefolkning 1nen 1948 endast 2,61 ‘,4. Héirav framgiir, att den relatlva
f01k1ninskninge11 1 Urshult varit stijrre éin péi liinets landsbygd i dess helhet. Om sock-

nen 1:1i11e11fi1lit sannna pr0(*e11tue11a andel av léinets lantbefolkning, som den hade 1875,

s1<u11e den 1948 iinnu 11a haft on folkmlingd psi 4.540 personer.

E11 annan f01"etee1se 110$ 1)ef01k11i11gsut\>eck1ingen i 11rs11u1L s0n1 franltréitt under
de senasle 5 {1 (1 a11'ti0ndena. £11 f0rs1<jutningen 1 {0rhii11a11det n1e11a11 antalet 111511 0011

kvinnor. 11n(|<*1‘ aren 18()04¢1,8‘J1) hadc 1'rs11ult ett 1<vinn05vers1<0tt. s0111 i 1nede1ta1

uppgiclx till c:a 216 L50 ta1)e11 11:0 1 0011 diagra111 11:0 1111") (1\'e1‘sk0ttet sjiink
sedan laillgsalnt n1e11 med rétt betydande variationer ti11 1927, d§1 det uppgick ti11

vndast 18. 1715111 1928 understiger anta1s>t 1\\‘1nn0r antalet miin. Sedan kurvorna (151

1<01'sat \'a1‘andra. iir tendensen 110s deras f01"10pp i stort sett divergent. Det stiirsta
u11de1"s1<0ttet noterades 1945, (111 det uppgick tili .198. Detta s gott som k0ntinuer-
ligt 01<a11(1e 1<v111n0unde1s1<0lt, $0111 syncs vara karaktiiristiskt 161 rikets hela lands-
1)) gd4), Eir den lnest beklagliga sidan av 1am1s11)'g(1en avf011<111ng. Det tidigare kvinn0-
0Vers1<0ttet inrlebar on n1e1a nalurlig ji1n1\'11<t, (151 med lléinsyn till kvinnornas hiigre

‘*1 K11r\*01*11a.~ xnuxinnl pa diu;_>111111 11:0 111 ~a111111u11{a1la icke nwd n1axin1un1 110$ kurvan pi
dia;4ra111 11:0 l. 111-101111110 pa an 111- fi}1"re1 kurmrna upprita1< 1121 5-11r.=peri0der 01111 att den senare
1<u1‘\/ans n1axin1u111 1111:1111-1‘ under en >udan p1-rind.

4) T111 11e1ys11i11;; hiirav kan anfiiras, alt den 1-;;_e11l1iga 1a11(isiJ§‘,9,(ie115 11y1111ings10r1us1er under
1id.~"peri0den 1931—1935 heréiknas 11a utgzjurl 1:22! 40.000 miin 0011 70.000 kvinnor.
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Tabell 11:0 Ill.

Naturjiga follxrlxningen 1 Urshult iren 1749-1773, 18o2—~182o

ocla. 1860--1926.

Ar Fiidda Diida Fadelsv Ar Fiidda D6da ..F6delse'
overskott overskott

1749 55 43 9 1371 177 74 103

1750 71 31 40 1372 133 33 95

1751 51 54 _3 1373 172 31 91

1752 59 20 39 1374 133 34 79

1753 50 23 24 1375 175 33 37

1754 59 39 20 1373 137 112 55

1755 30 54 3 1377 139 113 51

1753 50 53 -3 1373 139 32 1 107

1757 32 33 24 1379 134 90 74

1753 54 50 4 1330 170 79 91

1759 43 35 11 1331 139 99 70

1730 53 23 25 1332 139 31 33

1731 51 47 4 1333 159 103 53

1732 52 33 13 1334 145 95 50

1733 52 47 5 1335 133 93 72

1734 30 21 39 1333 142 99 43

1735 34 42 -3 1337 153 33 35

1733 » 43 23 25 1333 143 31 32

1737 35 34 31 1339 137 119 13

1733 44 41 3 1390 122 119 3

1739 32 54 3 1391 122 35 57

1770 53 27 29 1392 113 93 15

1771 54 43 11 1393 137 77 30

1772 44 113 ~74 1394 102 95 7

1773 39 44 -5 1395 124 74 50

1302 30 53 4 3° g4 ‘ég

1303 79 72 7 18 3 7
93 93 72 23

1804 38 53 35 1399 117 32 35

ms 74" 5° 24 1900 ’ 103 39 17
1303 31 70 11
1807 80 61 16 1901 105 32 43

1303 75 45 30 13%

1809 7° 85 "15 1904 95 73 17
1310 94 121 ~27 1905 71 69 2

1311 93 35 23 1906 98 73 25

1312 33 51 32 1901 87 19 8

1313 71 43 25 1908 87 78 9

1314 79 52 27 1909 88 90 0

1815 94 52 42 1910 100 37 —1§

1816 88 57 31 1911 39 77 12
1317 33 59 29 1912 81 78 3

1813 94 84 1° 1913 100 39 31
1319 100 75 25 1914 75 63 12

1320 39 41 43 1915 33 73 13

1330 173 35 33 1913 33 33 5

1331 170 30 90 1917 77 31 13

1332 154 133 21 1913 32 73 _14
1333 203 39 114 1919 33 57 23

1334 130 73 107 1920 102 51 51

1335 194 30 114 1921 37 79 3

1333 173 90 33 1922 73 72 3

1337 137 121 33 1923 90 57 33

1333 139 157 - 12 1
1924 32 53 23

1339 125 171 -43 1925 74 57 17

1370 153 133 22 1923 59 57 2
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Tabell nzo IV

Inyttning till 0c11 utyttning frn Urslxxllt rcn 1860--1926.
. ..

Ar 11111. Utfl. l A1 1811. Utfl.

1860 148 74 74 1898 65 159 -~94

1861 98 79 19 1894 188 175 8 5

1862 95 116 ~21 1895 187 187 I ~50 1

1868 100 102 ~2 1896 98 190 ~92 '

1864 84 186 ~52 1897 96 149 ~58
1865 111 102 9 1898 98 172** ~79
1866 78 180 ~57 1899 108 156 ~48
1867 85 106 ~21 1900 186 169 ~88 1

1868 66 128 ~62 1901 96 154 ~58
1869 55 118 ~68 1902 118 200 ~82
1870 64 129 ~65 1908 72 186 ~114

1871 90 98 -8 1904 185 158 ~18
1872 89 166 ~77 1905 109 164 ~55
1878 117 129 ~12 1906 98 177 ~84
1874 90 121 ~81 1907 86 128 ~42

1875 92 104 ~12 1908 98 188 ~45

1876 98 112 ~19 1909 82 188 -~56 1

1877 82 98 ~11 ! 1910*** 82 168 ~81

1878 98 182* ~89 1 1911 77 121 ~44 5

1879 94 158 ~59 1 1912 96 140 ~44

1880 127 224 -~97 1918 95 187 ~42
1881 74 149 ~75 1914 104 218 ~109
1882 88 144 ~61 1915 121 226 ~105 .

1888 69 168 ~94 1916 184 146 ~12
1884 87. 162 ~75 1917 164 190 ~26 ,

1885 68 148 ~80 1918 178 155 28

1886 110 182 ~22 1919 200 188 17

E
E 1926 ‘

1887 88 167 ~79 1920 . 144 207 ~ 7

1888 45 182 ~-187 1921 175 168

1889 91 146 ~55 1922 2 202 217

1890 61 222 ~161 1928 ; 140 218

1891 62 185 ~128 1 1924 1 154 1 208 i ~

1892 88 159 ~71 i 1925 165 1 202 ~

115 A 201 7 86

* Det hiiga utflyttningstalet 1878 beror till en del pi att Hssjijrnla by d5 éverfijrdes

till Almundsryds socken.
* * I antalet utflyttade 1898 ing liven 93 personer, som iiverfrts till boken fiver obefintliga.

*** Frn 1910 ing i in- och utflyttningstalen éiven de friin och till boken iiver obefintliga

éiverfiirda.
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medellivslingd en hel del av overskottet séikerligen utgjordes av ildre, icke barn-
alstringsdugliga kvinnor.

Befolkningsutvecklingen inom ett givet geografiskt eller administrativt omride ir
beroende av fyra faktorer, nimligen antalet fodda och doda, inflyttade och utf1yt-
tade. Vi skola nu nirmare granska samspelet mellan dessa faktorer under dc ir,
de iro kinda och registrerats. Fiir tiden intill dess avflyttningen frin 1andshygden
horjade, tilldrar sig den si kallade naturliga folkokningen, d. v. s. overskottet av
antalet fodda, sedan antalet doda frinriknats, det storsta intresseh F6de1se- och
dodstalen de ir, for vilka dc iro kinda, till och med 1926 iterfinnas i tabell n:0 111.

Att undersokningen icke fullfoljts lingre in till 1926, beror pi att den tid, som stod
till forfogande, icke rickte till. Av tabellen framgir, att sivil antalet fodda som
antalet dida vixlat hetydligt. Sirskilt giller detta antalet doda. Att fodelsetalet okar
med stigande befolkningssiffra ir helt naturligt. Dock registrerades icke det hogsta
kinda fodelsetalet samtidigt med den hogsta befolkningssiffran. Det hogsta, kinda
fodelsetalet noterades 1863, di det utgjorde 203, under det att, som ovan nimnts,
den hogsta hefolkningssiffran registrerades 1882. Sistnimnda ir var fodelsetalet
endast 169. Som redan nimnts, har antalet dodsfall varierat betydligt mer in anta-
let fidda, vilket ir sjilvfallet med hinsyn till de olika orsakerna ti11 de bida fore-
teelserna. Sirskilt hoga dodstal i forhiilande till de nirmast foregiende och efter-
foljande iren ha noterats 1751, 1755 och 1756, 1758, 1761, 1763, 1765, 1772, 1809
och 1810, 1818 och 1819, 1862, 1867, 1868, 1869 och 1870, 1876 och 1877, 1889 och
1890, 1918, 1921 och 1922. Det hogsta dédstal, som registrerats i iorsamlingen, fore-
kom 1869 och utgjorde ej mindre in 171 personer. Orsaken till de irelativt hoga d6ds-
talen iren 1751, 1755, 1756 och 1758 har foriattaren sig icke bekant. Aret 1756
var emellertid skordeutfallet i hela riket mycket diligt och nirmade sig total miss-
vixt. Betriffande iren 1761., 1763 och 1765 torde det diliga skordeutfallet i riket
ha inverkat. For iren 1761, 1763 och 1764 kan skorden nirmast betecknas som
missvixt, och 1762 var det total missvixt. De hoga dodstalen 1809 och 1810 sam-
manhinga sikerligen med kriget 1808 1809. /iren 1809 och 1810 var antalet
avlidna min 48 respektive 57, under det dodstalen for min 1.808 och 1811 endast
voro 22 och 32. Fnligt en av fil. 1ic. A1hert Vejde i Urshultskrnikan 1950 iter-
given tradition avgingo {ran socknen 12 lantvirnsmin, av vilka endast 3 iterkommo.
Hirtill komma de indelta soldater, som tillhorde den reguljira armén och som kunna
formodas ha stupat eller dott av smittosamlna sjukdomar. Anmirkningsvirt ir
emellertid, att dédstalet for kvinnor 1810 var ovanligt hogt. Detta ar dogo ej mindre
in 64 kvinnor under det att foregfiendc och efterfoljande r endast 37 respektive 33
avledo. Tinkhart ir, att det hoga diidslalet 1810 herott pa smittosamma sjukdomar,
som overforts av atervinda soldater. De hiiga diidstalen 1818 och 1819 hinfora
sig hida aren sirskilt till kvinnorna. Uréaken till denna pafallande hoga kvinno-
dodlighet ir okind for fiirfattaren. Ej heller it orsaken till den stora dodligheten
1862 bekant. Antalet doda var da ej mindre in 133 eller 53 respektive 44 mer in
det foregiende och efterfoljande iret. Denna overdodlighet ir sa hog, att den tro-
ligen herott pi nigon epidemisk sjukdom. Vilken orsaken in varit, ir skillnaden
mellan dodstalen 1862 och 1861 respektive 1863 si stor, att den ir vad man pi
vetenskapligt sprik kallar statistiskt siker och icke beror pa tillfilligheternas spel.
Den stora dodligheten 1867——1_870 sammanhinger hell sikert med de mycket diliga
skordarna i sodra Smiland under dessa r. Skordeutfallet i hela riket var visser-
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Tabell nzo V

Emigrationen fa-in Ursl1u1t 1 869 -—- 1 940.

Ar
Till NoId- Till Till Till Till $yd- Till Till Till S

Amerilw Tysklqncl Donmclrlt Norqe Amerika Finland Fmnl<1il(e Austrclien in

1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
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59 8 67

33 15 48
6 81 1 88

26 34 60
26 57 l 83

15 53 68
53 66 119

35 38 1 74
15 28 1 44
26 25 51

29 1 21 51

21 2 19 42
5 7 12

21 10 31
16 4 20
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44 1 24 69
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Ar
Till Nord- Till Till Till Till Syc|- Till Till Till
Ameriku Tysklund Danmcrk Norge Ameriku Finland Frcnkrike Australian Sm

1920
1921
1922
1923

1925
1926
1927

1929
1930
1931

1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940

5
2¥1lll#

"‘ Diirav 1 till Canada
*“ Dérav 4 till Canada

"‘** Di-irav 1 till Canada
“*"‘* Drav 1 till Canada

Tabell nzo VI

Immigration frin Nordamerilsa till Ursllult 1894'-~1939.

1 1

1

6* 2 4 12

11 4 15

15 ‘ 3 18

31 1 32

1924 l2** 3 1 16

17 2 3 22

19 3 1 23

23 23

1928 14##~ 14

7 1 8

1 1

I-I-~I©¢\O©b$l-'l\’IU'\

l Antal ‘ Ar l Antal l Ar l Antal l Ar | Antal | Ar l AntalAr

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903

l\2l—I

O\\OU3rPl\'l@\P©|l>~I

l

l |

* Diirav 1 frn Canada

1904
1905
1906
1907
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ligen jéimfiirelsevis déligt, séirskilt 1868, men kan dock icke betecknas som miss

véixt. Orsaken till den stora dédligheten 1876 och 1877 51" okéind 16r férfattaren.

Skillnaden mellan diidstalen 1875 och 1876 iir visserligen icke statistiskt siiker men

dock s stor, att den sannolikt ieke heror p§1 slumpen. Den hiiga dkidligheten rer

1889 och 1890 beror tro1igen pi den inuensaepidemi, som (15 11e111.=iikte landet. De

relativt hiiga diidstalen 1918, 1921 och 1.922 torde ocks hero p51 i1111ue11saepide111ier

Jéimfiirt med dédligheten i influensa i hela riket, isynne1"11et §11"e11 1.918 och 1919,

d 36—87 tusen personer avledo i sjukdomen, synes den dock i(-ke ha kriivt siir

skilt mnga offer i Urshult.

Den naturliga folkijkningen e11er f(}de1se6\'erskottet har varierat hogst avsevéirt

Det hogsta éverskott, som registrerats, f6re1<o1n 1863 och 1865, (151 det uppgick 'ti11

icke mindre éin 114. Uverskolt har emellertid icke f6rekom1nit varje éir. Av de 1.11

r, som éiro registrerade i tabe11 n:o 111, ha 10 fédelseunderskott, nii1111igen éiren 1751,

1756, 1765, 1772 och 1773, 1809 och 1810. 1869, 1909 och 1918. Uet strsta under-

skott, som noterats, fiirekoni 1772 och uppgick till 74. 1 flertalet 11111 (*11<~r iireri 1751,

1756. 1765, 1773, 1869, 1909 och 1918 beror u11(1ers1<otiet pi s1;1111111:.1111a11a11de 1?1gz1

fiidelsetal och hiiga dédstal. /1ren 1772, 180‘) och 1810 heror det 11u111(1.=:1k1ige11 pa

det stora antalet dodsfall.

Sedan utflyttningen frén landshygden pii 1860- och 1870-talen 11i11"ja(1e anta en

storre omfattninglg hgr dell: otvi;/lelaktigt spelat den s-t6rs1z1}r(,111c11 181‘ 11e1o11<111ngs-

utvecklingen. Se un iirt ar ut ytiningen givehis éixcn i iiig grad 11{i\‘(*1"1<at den

naturliga folkiikningen. F6réindringar11;1 ha i sjii1\‘21 \'e1'1<ct Yzzrit >41 1;-"loin, att man

néirmast 1<an tala om en folkvandring. 17r;"’(11 111111011 av 1800-1a1et 1111 19110 hade 1

hela riket n1e11an 2 och 3 millioner 111Ein111:e1~;(11" Hyltat 111111 1;111(1'~1>§ ;_'(|~:111 1111 stiider

Och andra samhéillen, och under tiden 1861 —"1‘)20 (11111g1,'<1i"z1(1(1 1 1111111011 1115111 den

svenska landsbygden. Att éiven Urshu1t 11i(11"agit 1111 (1em1a 1‘(111<\z\.11(11‘i11g. 1°1*:1111j,1"§1r

av tahe11 n:o 1V, som omfattar ren 1860»,-91926. 1111(1er (-j 111i11d1"e iin 60 av do

67 ren har antalet inflyltade un(1ers1§gi1 a11l211et 11t11_\H;1(|(*. 1Il11}'11111Ii§I<'\11\PI"$1<(I11

noteras slunda endast §11*en 1860 och 1861. 1865. 1894“ 1918. 191‘) (11-11 1921. 1101

hgsta anta1et inflyttade, 202, 11oterades r 1922 (uh (let 11('1;g".~"i;1 a111z11(~i ut11_\tta(1(1.

226, r 1915. Det storsta u11ders1<o1t(>t 1(1re1((1111 1890 o(~h var (1.1 1111114111“ iin 161

personer.
Ett mycket markant ins1ag i ut11yttn111gen utgiir ut\’a11(1ri11gc11 1111 a11(11'a 1ii11(1(-1‘.

Hur denna f6rhz°111it sig, f1‘an1g£'1r av ta1>(111 11:0 V. Fiire £1r 1865 fi1111z1s i11ga upp-

gifter i vederhiirande pastors bmliga, sum111a1~is1<a rc(1ogZ3re1.=e1' 16r ii11("1ri11g;11'11a i Hir-

samlingens folkméingd. Fiir firen ]865~—~1868 'uppgi1'(-1s, atl ingen (~111igra1io11 181(1-

kommit. Detta r anméirkningswiirt, (151 man vet. att r .1868 111111" £111 27.000 perso-

ner utvandrade frn Sverige. Den 6ve1‘\'iigz111(1(* (1e1e11 av en1ig1"a1i(111(=11 112111 11r:<1111|l

iigde rum under tidsperioden 1880--191,/-1. 1“(Sre och eer dcnna tid har (1011 '\z1rit

jéi1nf6re1sevis ringa. En viss iikning f6rek(11n (1(>(:1< p51 1.920-talet. Den (3\'e1*viiga11(1e

delen av emigrationen gick ti11 1\1ord-Amerika. Danmar1< och T)s1<1an(1. 1§1111gratio1'1en

ti11 iivriga léinder har utgjorts endast av str6fa11. 11t\=andringe11 till '1‘§s1<1an(1, som

i jéimfiirelse med emigrationen till Nord-A111eri1<a och Danmark var ohetydlig, fore-

kom huvudsakligen p5 1870- och 1880-talen. Antalet utvandrare varierade réitt helyd-

ligt frn r ti11 r men h611 sig konstant hégt éiren 1887~-~1907 med ett 111axi1nu111

1902 pi ej mindre in 119 personer.
Under ren 1869—1939 utvandrade 1.116 personer till Non]-/\111eri1<a. vilket i
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medeltal per r utg6r 15,7. Antalet varierade hetydligt frn ér "lill r. Aren 1876,
]933, 1935, 1937 och 1938 fiirekom ingen utvandring till Nord-Amerika. Det dir-
niist léigsta antalet Var 1, som noterades 8 géulgcr, 0(‘h det lnigsta 59, vilket intréif-
fade 1.892. En1igrati0nsv§1gen var hiigst €ire11 1886» 191,4». llrler dessa 29 r utvand-
rade tv lredjedelar av hela antalet. Den Ellerstilmde h‘e<1j0de1<>11 iir spridd 6\/‘er 37 r.

Emigrationen till Danmark, som pgick iiren .1 8T1~—~l§)I'$4, xar hux udsakligen k0n-
centrerad till tidsperioden 18841—19O9. Ernigrali(>t15\'{1gm"r1a till Nord-/\n1erika och
Danmark sannnanfalla siilunda till tiden i stnrl sett. »\vm1 antalet elnigranter "till
Danmark xarierade hetydligt. Ngra r f6reko1111110 inga utvandrare. Under den
egenlliga en1igrati0nsv5gen var antalet vissa r diire111<>t 111}c1<et stort. Det hiigsta
antal, 50111 I10terat:<, var 8],, Vilket férekom 1394. Tutala antalet uh andrare var T34
med ett medeltal av 12,2 per r.

Betriiffandc orsake-rna till emigrationen ha ekm10n1i<ka faktorer séikerligen spelat
den stilrsta rollen. Andra n10tiv torde dock i n1nga fall ha varit avgiirande. I Vad
méin k1asskil]m1d<=-11 111<>rl\<~rkat, mi léimnas diirhéin. Den var ohivelaktigt (>11 realitet,
ii\'t*n 0111 (lcn var stiirrc pix papperet in i ve1"l<iigl1-:»t<*|1. Uml registrerade san1\'ets-
grant i en1igr:~1ii011s11ppgift(‘rna. Det giir ett <‘g011r1mnligt i11i1"y<:k. (15 man i dPssa
so/r, att pigan l\. N., backstugusittaredottern N. <-Hvr !»011d0(lnti<>1':1 ]\. N. utvand-
rat. Fiir lniinnens (191 spelade iiven véirnplikton en \‘i,<.< roll. delta 9§I"Ski]t sPdan don
enligt 19111 511% hiirordning avseviirt utiikats.

Den siora ut\ a11d1‘i11gcn till fréilnmande léilldm" skuilv \a1"a en iinnu lnrkare sida
av hefolkni11gsutvc(:klingcn, iin vad den éir, 0111 icke cn viss iiterinvandring 0(*k.<f1

férekomnlit. Siivskilt dc, s01n utvandrade till Dzlnrnark iitcniinde i stor uist1‘£ick-
ning. S0111 PX(‘I11pt‘l kan 11Zi|1'1nas, att air 1894» ickw mindre éin CO porsoner a°1terinvan(1-

rade diiri[1'fu1. }\'\'<>11 {rim Nurd-»\I11erika ha &‘i%1(’Ha*Tlifl en dnl ut\“a11H1"ar0 51t<>r\‘Zint.

Denna i111n'1ig1"ati<m (sv talwll 11:0 VI) har (lcvk \a1rii1 av mindrv. m11f;1tlr1ing. [‘n=']er
de ta¥>(\llc>|1 <n11fai1‘ar. hzn‘ anlalet f1teri11Var1d1"J.!"v mrierat lH('||£1Y1 O nvh 20 ovh i
11w(]P1tal uigjort 6.4 ])Pl'&=¢»Hf‘l" pm“ fir. 1 f1v1'l;1§i'L faii ha d(\1.=a i|11l11igra11lPr Xarit
Plt s\1111<*s‘HgP11 \"Zin1Pf11ll[ tiH_<k<>it iill suckn'\|1= §>~f:»llka1i11g. En mimlre dvl av dmn
har (];7irm11<>! mm] PHPY mut sin \i!jz1 i'ztP1"\"L"£|1Z pm _z§:'unz1 av ;<j11kr1<1m u("n si1111<|z1 1°ESga

kunnal l>i<h‘z1;zn till sill 1n1<1+\rhi'1!l.

'|‘(~|1<10|1.=¢'=v1 I14»; 1»:-f<»lk11ir1;z<|1l\M-k|i|1;,/P11 i {1'é%llIlilT fin" 112ir\m‘an(|<‘ iir upprikligzl
:<a;1jl i<l\<\ ;:wn1<un1. U111 l\1'§i\'(*.= 011. hiigzre fiidr>]=Pial m-I1 r11i|"|:<kz1d 11tH§il||i|1g. siirskilt
av kvinnor. um 1m>]kni11;1sk111'\‘a11s fz1|l skall kunna hoj(|a:<. Mml hL1'n;=_\n [ill .=m'l<-

nen.= mslllrliga 1'i11'11!§£itlni11;zar att numora

'11?

‘J

dvw in11@\iinar<> en driigiig PHP1" till
ovh nwd gm] ]>ii1'g|1i11g lmnle (let klnma .~ik<-. Um dr*§:<a ffirulsiilhangzar ii\'e>n {raun-
(leles sknla kunna ratir>m*|lt nh1\itja.=. iir (lei, e1m>lI<*rti<| |1i5<|\'£i|1<Hgt. alt .=<><-l<nr>n fair
|1Ph§1H21 sin jiirv1\‘£i;1'.

4/,i//Rm/11r. (lusiau .\n|1<'||>£irg: ]“u1'lsalla lwidrag lill vn S\'E‘I1:~‘»k ]>efn|k1|il1;;'ssiatis|ik
{fir iire11 ,|fT5()---l‘)()U tlatislisk tidskrift ll‘)()T). Gustaf Alvgirdz Sve119l< ]>Pf0lknings-
statistik lvvrdanfiis .<111£1skriftr*r 11:0 Z63), Erland V011 Hofstenz Hur den svenska
l21n(]s11yg(1en avf0|ka.< (VP1"<la|1(lis s|m°1.=krifter nzo 4132!. N<>rdisk Fa|11ilj<>]>r>k. Zia upp-
lagan.)

5to(~kho‘l111 i augmti 1050.
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En sommarglast ser P5 Urshult.

Pi vren 1925, alltsi for tjugofem fir sedan, kom nedskrivaren av dessa rader i niirmare

kontakt med Urshult. Vi sokte en léimplig sommarbostad i skogsbygden och hade diirfor
satt in en annons i Smilandsposten. Det kom ett fyrtiotal svar, mer cller mindre lockande.

Gemensamt for dem alla var det, enligt viirt tycke, moderata hyresbeloppet. Tvi av annons-

svaren kommo frin Urshult, och redan vid en fiirsta granskning av de inkomna anbuden

intresserade vi oss mest for dcssa tva. Att vi valde Urshult, berodde icke minst pi de sym-

patier for denna ort, som viira tvi flickor, utan att kinna till platsen, instinktivt kande

for den. Professor Nils Flensburg gav mig ocksi det ridet att valja Urshult, ”ty”", sade

han, "en hiirligare sommarort {inns cj”. Vi valde alltsi Urshult.

I mitten av juni stiillde vi fiirden till Urshult. Efter tigombyte i Vislanda kommo

vi snart in i ett typiskt smalandslandskap med skog, smii, steniga iikrar och en egenartad

bebyggelse, enligt virt formenande. Det var nog Asnens glittrande vatten, som mest in-
tresserade oss, och n'ar tiget i mttlig fart fiiljde sjostranden, tyckte nog flickorna, att vi
givit oss ut i ett riktigt iiventyr. I Norraryd lamnade vi téiget och Zintrade en bil, som

forde oss till virt mil, en gird i Dunshult, Urshults socken. Den sista delen av viigen var

mer Zin éiventyrlig, den var, tyckte vi, sagolik, déir den slingrade sig fram genom tiita
buskager. ”Varth§n biir det?” frigade vi chaufforen, som lugnt svarade: ”Vi iir diir snart.”
Han hade knappt ffitt orden over léipparna, forran en sillsam tavla utbredde sig for vara

ogon. Framfor oss lig en gird, endast niigra tiotal meter frin Asnens strand, och i kv'alls-

solens ljus fick bide sjon och de skogkliidda striinderna en mystisk féirgton over sig. "S5.

vackert!” I dessa ord utloste sig helt spontant den stiimning, som anblicken av den vackra

nejden skapat hos oss.

Vi mottogos med en véirmande hjéirtlighet av virt vrdfolk, och det drojde inte linge,
forrin vi voro installerade i viirt ”s0mmarn5je”. Vi hade nog, liksom minga andra syd-

skiiningar, en i viss min felaktig uppfattning av invinarna i var grannprovins Smfiland.

Det iir ju inte si underligt, niir man tanker pi vad som skrivits och berttats om sm5lands-

folket. Vi fingo si smningom vir Zisikt om smiliinningarna ordentligt justerad. Att det

kriives en hart n'ar outslitlig arbetsvilja och en klippfast tro pi framtiden hos ett folk, som

skall finna sin bblrgning i en stenbunden och hirdarbetad jordmin, lat man sig riktigt for-
stzi, forst nar man sett den smilandske smiibrukaren i hans dagliga giirning och soker mate.

resultatet av hans moda. Kvinnans insatser i ikerbruk och boskapsskotsel, ja, ven i annat

arbete, som pivilar den smilandske bonden, it viirt den storsta beundran, icke minst dir-
for att hennes s. k. innearbete r si kriivande, att ensamt detta horde taga hela hennes tid
i ansprik. Men hon hinner med arbete p5. alier och Ling, i skog och pi sjo. Och lit mig i
detta sammanhang understryka: Jag har aldrig hort klagolit over odet av nfigon, som vigt
sitt liv 5t sdan giirning. Kanhiinda har karleken till den egna torvan en siillsam formiga
att skéinka kraft och fornojsamhet. Hur skall man annars kunna forklara, att 55 miinga

smiliinningar, som emigrerat till Amerika, andi Eiterviinda till hembygden, fastiin storre

ekonomisk vinning varit forenlig med vistelsen i landet hinsides Atlanten.
Man har understundom ironiserat over smiliindningens siitt att handskas med denna

valrldens goda och velat beteckna det som gnideri och snikenhet. S5 vitt jag kan férst, iir
det riitta ordet detta sammanhag klok sparsamhet och en rent av vordnadsfull respekt

for det ekonomiska resultatet av dagarnas moda. Beredvillighet att hjiilpa andra och sti
till tjiinst, niir s5 behovdes, r ett drag i urshultsbons kynne, som jag personligen erfarit
minga ginger. Séirskilt forvinade det mig att en lantbrukare, som hade arbete nog‘, ja,

mer an nog, pi sin egen gird, alltid vara beredd att hjéilpa andra i kritiska stunder. Att
en person riknar med skiilig erséittning for sidant bitriide, Zir helt naturligt och ej bevis pi
snikenhet. jag erinrar mig med djup tacksamhet, hur jag sjilv och cle mina fingo mottaga

tjiinster, som vittnade om verklig tjiinargladje hos den, som gjorde oss dessa tjiinster, och

jag r angelagen att ge uttryck for vara tacksamhetskiinslor mot de Vanliga ménniskor i
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Dunshult, som under vita forsta r beredde oss gliidje och trivsel. Vi voro ju de forsta som-
margiisterna i Dunshult, men snart kom det flera, och i néirvarande stund kan man rent av
tala om en koloni, som i sommartid njuter av idyllen, av sol och bad darute.

Tre somrat i érnhult och tio i Riissvik i en villa med det skinskt klingande namnet
Sjobo fiirde oss iter i mote med minniskor, som vi innesluta i viinskap och tacksamhet. Det
r en formn, ja, jag skulle vilja siiga, en nid, att pi detta salt: fa uppleva nigra sommar-
veckor i en gemenskap med goda miinniskor. 1950 kom vir sommarvistelse, dii forlagd till
ett hem ett stycke frin Asnen, att fordystras av tunga personliga sorger for oss. Under de
fii veckorna i den nya sommarbostaden fingo vi erfara bide av virt véirdfolk och av andra
bekanta i Urshult s5. mnga oforgiitliga prov_p5 godhet och forstielse, att vi icke dess~

mindre bevara mfinga ljusa hiigkomster frin denna sommar.

I friga om umgiingeslivet i Urshult blevo vi nog i borjan forvinade over den rikliga
viilféignad, som bestods gasterna till och med vid ett enkelt vardagskalas. Vi iupptckte
emellertid snart, att denna viilfiignad ingalunda var ett utslag av skrytsamhet utan fastmera
en redbar och iirlig onskan att till omviixling med vardagens enformighet med dess slit och
slip skapa fest och trivsel bide for sig sjéilv och for giisterna. P5 s5 sitt fir ju ett giistabud
niigot av helg over sig.

Ett i hog grad sympatiskt drag hos urshultsborna r deras kéirlek till och uppskattning
av hembygden. Den iir kanske blandad med en viss sjiilvgodhet och sjlvtillrcklighet men
icke av det: osympatiska slaget. Néir man hor ett siidant uttryck som "I-Iar i Urshult gor
man si”, bot man, enligt mitt irmenande, ej darav utlisa, att talesmannen anser sig eller
Urshult vara for mer an andra folk och orter, utan i stéillet en djup respekt for‘ gammal
sed och en riirande aktning for traditionen, sidan den utvecklats genom sliikte efcer sléikte
i denna forsamling.

Kyrkligheten i Urshult Zir for oss storstadsbor foredomlig. Det Eir nigot i denna kyrk-
lighet, som iir egenartat for samhiilletr. Jag féiste mig redan vid mitt fiirsta kyrkobesiik vid
den vackra seden, att miinnen bugade sig och kvinnorna nego, niir man i trosbekéinnelsen
niimnde Jesus. Att vi litit var yngsta dotter konfirmeras i Utshults kyrka, beror endels pi
det intryck, som en konfirmation tidigare i denna kyrka gjort pa oss. Likaledes var det oss

en stor gldje, att v:°1r éildsta fick st brud i denna kyrka. Jag overdriver inte, niir jag sager,
att Urshults kyrka har for oss blivit en vallfartsort, dar vi finna ro och hugsvalelse, kanske
icke sii litet beroende pa de minnen, som binda oss vid kyrkan.

Tjugofem 5r ha flytt, sedan vi forsta gingcn kommo till Urshult. Tjugofem §r! Mindre
in ett ogonblick i tidens vildiga kalender kan ett kvartsekel for en méinniska och for ett
manniskoverk betyda foriindringar och vixlingar, som det iir svrt att i ord finga. Atskilliga
av dem, som vi mott under irens gang, vila nu pi den vackert beliigna och viil skotta grifte-
girden, vid sjon, bland dem flera, som vi haft formnen riikna som personliga viinner. Sam-
hiillet har i icke ringa min skiftat gestalt, men det viisentliga, det, som har nigot av tid-
loshet over sig, lever kvar, nimligen den starka kiirleken till hembygden, till féidernas kyrka,
och den redbara, foredomliga viljan att i pliktfylld garning bevara det fliderneéirvda och
lmna det i berikad form till nya sliktled. Det r icke minst for motet med en siidan men-
talitet, en sidan instiillning hos folket i Urshult, som en gammal sommargiist r odmjukt
tacksam, och jag tycker mig hora Smilands beromde son Par Lagerkvist viska sitt diktarord
just for Urshult, niir solen sakta dalar och aftonens frid sinker sig 6ver biiirkomkransad vik:

”Rymden iir stilla, och svalorna fly
over ditt midsommarrike.
6mt vid din panna drojer en sky,
som om ej funnes din like.”

Aw] “7l7lj{l'(’Il-
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P. G. Vejde:

GARDARNA I URSHULT.
Odeii och iigarel)

5. Dunsllult.

Sisom dr Knut Kjellmark pivisat”) r Urshults socken fattig pa fasta
fornléimningar men diiremot synnerligen rik pi stenilderslokaler; nést Al-
mundsryd torde Urshult vara den boplatsrikaste socknen i Kronobergs liin.

Dessa boplatser patriiffas helt naturligt vid eller i niirheten av sjon
Asnen. De hiirrora friin fiskare- och jélgarekulturens forsta skede och ha

séikerligen en alder av flera artusenden. Sjon gav fisk och sjofagel, kanske
ocksa den éitbara sjonoten, och skogen vildnad av olika slag.

Aven vid Dunshult ha dylika boplatser med rikligt intavfall och en-
staka exemplar av stenyxor pzitriiffats. liven tskilliga foreml frin senare

tider ha uppdagats dlir ssom kanonkulor, slaggklumpar m. m.
I dc skriftliga urkundernas ljus framtriider Dunshult forst pa Gustav

Vasas tid. Ar 1545 fanns héir tvi grdar, nuvarande Sforegrird och Lil/rgwl,
av vilka den form var skatte, d. v. s. gammal fri bondejord, medan Lilleg§n'-
den hade tillhort biskopsstet Véixjo men vid reformationen indragits till
kronan. Den lilla byn — om man kan kalla tva hemman for by ~— hade tidi-
gare omfattat iiven Dunsmala mark, vilket framgiir av uppgifter i 1600-
talets dombiicker. Det var alltsi ett ganska stort iigoviilde som en gang i

tiden togs i besittning av Dunshults forste bebyggare, Sadant iir emcllertid
ingen ovanlig forcteelse. Det var tviirt om mycket vanligt under landnams-
tiden, art man grep till stora omraden av dct herrelosa hmdet for att dari-
genom elikra familjens och kittens sociala och ekonomiska stéillning for fram-
tidcn. Pa gardens eller bolbyns agovéilden uppstodo senare ofta nybyggen
i form av fiihodar, malar eller torp, vilka med tillhorande igor smiiningom
avgiirdades frim modergarden resp. moderbyn och kunde utveckla sig till
siiilvsténdiga hemman eller bys;1mh'2i|1en, ibland rent av till herreséiten“).

I)/1/lslml/x ,.\‘f()l‘(’_‘{(1r1/.

Storegarden iir troligen det aldsta sttillet i Dunshult. Nir garden upp-
togs av odemarken r oknt, men kanske skedde det redan i slutet av jiirn-
aldern. Da den forsta gangen omnimnes i nigra urkunder —~ Gustav Vasas
lildsta jordebocker — iigdes och beboddes Storegrden av en viss All!/(’7'$‘.

‘) Forts. fran foreg. zlrsbok. —— Hiinvisas iiven till forordct i samma arshok, id. 41,
angacnde dc riktlinjer efter vilka _gardsbeskrivning.1rna utformns.

1) Vzirends fornminncn (Smalandsposten 1934).
”) Engaholms gird r siilunda en del nv Aringsas ursprungliga byomrade, V-artorps

herreslitc har grundnts Dli §odr;1 Rottne bys Eigor.
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Ar 1552 var Hi/11,/rik ligarc, tio ar scnarc Bwiffc (som mbjligen kan vara
hans éinka) och 1574 omtalas hlir en man vid namn Harald. Tyvéirr kéinncr
man om dessa personer ingenting mer in blotta fdrnamnen. Obetydlig r
ocksii vir kunskap om den féljande innehavaren Herr Hans, som skrives f6r
Dunshults Storegzird 1599 och 1600. Szisom hcrretiteln anger var han préist,
mihéinda éir han identisk med den Johannes Christophori, som 1593 var
kaplan i Urshults pastorat och samma zir underskrev Uppsala métes beslut —-—

Johannes och Hans iir egentligcn samma namn.
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Herr Hans skrives som sagt for Storegéirden, men han synes ej ha agt
densamma, den tillhorde iitminstone en tid vid det héir laget kyrkoherden i
Urshult Olaus Olai Heegg, i handlingarna vanligen kallad Herr Oluf. Att
denne varit agate till Storegirden i Dunshult framgar av en vid Kinnevalds
ting i febr. 1685 ingiven attest, utfiirdad av tre stycken ”trovardiga gamle
min” och bestyrkt av dfivarande kyrkoherden i forsamlingen Magnus Wise-
lius.

Sasom forut (i artikeln om Urshults prastgard) omnamnts var Herr
Oluf en synnerligen formogen man, och det beréittas om honom, att han
for sakerhets skull hade latit inmura sin kassakista i vistra sakristieviiggen.
Men en mork natt broto nfigra bovar sonder bade muren och kistan och
stulo bort pengarna. D5 Herr Oluf med anledning harav ”sv§r1igen ivradc
uti sina predikningar med fulminerande och bannande”, besloto tjuvarna,
som till sist ledsnade vid detta tal, att tysta honom med ”ett frogdeskott”,
och en vacker lordagsafton Eitta dar fore midsommar fir 1604, nar den gamle
prasten stod och besg tjanstfolkets arbete i kilgirden, ”kom en kula fa-
rande honom i hjartat, varav han stalp ned och vart dod.1)

Nu forsvinner pi en tid préisterskapet friin Storegirden, som i stallet
blir sate for krigsbefal. 1613 sitter diir som herre Oluf Persson, nybliven
hovitsman (kapten) under smiiliindska fotfolket eller det s. k. Smilands
storregementet, varur pi 1620-talet Kronobergs, Jonkopings och Kalmar
regementen utvecklades. Lyckligen hemkommen fran sista danska fejden in-
sattes han vid den stora formogenhetstaxering, som namnda r verkstalldes
i landet med anledning av Alvsborgs fiistnings frikopande frn danskarna,
i Urshults sockenkommitté, dr vi f. 6. finna kyrkoherde Steno Magni,
lansman Mins Djursson i Esbjornamila och kyrkans sexman.

Om Oluf Perssons 1evnads- och familjeforhilianden kan man tack vare
dombocker och andra handlingar fa ett riitt gott grepp. Han torde ha varit
fodd omkring 1580, ty 1601 var han gammal nog att ”striicka hand under
fanen”, d. v. s. bli soldat. Redan 1613 blev han kapten for knektarna frn
Konga och Uppvidinge harader — det miste ha varit ett gott gry i honom
eftersom han, en ofralse man, kunnat pi 12 r tjéina sig upp friin en enkel
soldat i ledet till hovitsman.

Den 22 mars 1615 erholl Oluf Persson av konung Gustav III/Xdolf som
forliining kronohemmanet Brevik i Tingsis socken och torde omedelbart ha
flyttat dit, ty 1616 namnes han pi det nya stallet. Troligen var det vid
denna tid han séilde Dunshult Storegiird till svigern Oluf Persson i Hacke-
kvarn. Om kapten Oluf Perssons vidare oden fortiiljer Konga dombok 1633,
att han ”haver tjant i samma ambete uti 15 r, och sedan han den tjansten
icke formdde uppehilla, satte han under rytteriet med 2 hastar och tjiinte
harmed i nagra 5.1", miste hastar och rustningar pa tag, déirav han kom uti
stor g'ald_ och skuld”. Ytterligare berattas, att han 1628 vid avskedet ur
tjansten satte in sin son Isak Olsson vid det nybildade Kronobergs regemente,
D5 detta 1635 gick ut till Tyskland for att forstarka Johan Banérs armé ,

1) Kyrkoherde H. Wiselius’ i Urshult anteckningar (jfr Véxjo stifts herdaminne II,
sid. 59). '
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var Isak med, men hans krigarbana stiicktes snart, han stupade foljande r
"pi det stora slaget vid \Vittstock” (24 sept. 163 6).

Kapten Oluf Persson, som levde éinnu 1656 och d5 fortfarande bebodde
Brevik, var gift med Ingrid Persdotter och hade med henne flera barn.
Hon var dotter till arrendatorn ”Per Skréiddare i Kvarnen” (Hackekvarn
i Urshult). Med réitta ansigo hennes foréildrar, att Ingrid gjorde ett gott
parti d5. hon gifte sig med den duktige krigsmannen, och vid brollopet ut-
styrdes diirfor bruden pi biista séitt. Hon var ”viil kliidd i engelsk” och ut-
rustades iven med ”ett korallband 1% alnar lingt, item med ngot kjortla-
solver”. De ovriga barnen erhollo ej motsvarande foriringar, varfor de vid
ett senare tillféille grumsade itskilligt déiromd)

Sfisom redan blivit antytt, slde kaptenen Storegrden till sin sviger
Oluf Persson frn Hackekvarn. Priset var 40 daler. Denne Olof Persson nr
2 synes inte léinge ha behillit hemmanet, ty snart skrives for detta en ny
militirperson, diivarande féinriken, sedermera lojtnanten vid Kronobergs
regemente Sven ]01/zsson, som forut innehaft och bebott kronohemmanet
Tiget. Utom Storegrden disponerade han liinge donationsvis pi sin tjéinst
iiven Dunshult Lillegrd med sfivéil jord som rinta. Om Storegirdens till-
stiind under hans tid ger ett hiiradssyneprotokoll friin fir 1624 en god eller
riittare sagt dyster bild. ”Forst befinnes till foreskrivne skattehemman
Dunshult”, heter det, ”§ker 5 tunneland, skéirvog, ond stengrussel, si att
nlir plogen giir over en tviirhand i jorden, finnes rode alven, sidan jord gor
séillan frukt men aldrig fullkomlig frukt emot god mulljord eller lerjord,
iingen illak och ond att dir icke bliver 10 lass ho, kan icke utrymmas till
ett skéippeland eller den ringaste éingevall for andras Zigor skull och skatt-
lagde hemman. —-— Till samme hemman iir allenast ett vadavarp och_§illon-
skog till deras egna svin, ingen kvarn eller god villkor med svedjeland, tim-
berskog eller nivraflét, utan allt sidant miste sokas och kopas av androm.
Déirfor domer néimnden hele rsvéixten icke kunna vrderas emot utlagorna
i vissa och ovissa perseglar [fasta och e. o. skatter]. Och niir hemmanet si
ringa r, mi Gud doma vad réitt det r, att det skall skatta lika hogt med
ett annat hemman, som dubbel eller mer éigendom haver. Men efter det icke
stir i denne ringe réittens gorande ngon skatt forminska utan allena giva
rittfiirdigt vittnesbord och sedan hemstéilla saken till de Edle Viilborne her-
rar och hogtbetrodde min Riks- och Cammerrd samt ock Stithllaren i
landsorten hrutinnan dispensers, liimpa och laga, som réitt och billigt iir,
att skatten efter égorna mtte liggas och modereras, forty det kan ills. gora
skiil for ett halvt hemman belongande ovissa perseglar, lell [likvéil] kan
diirfore [d. v. s. med blott halv réinta] med nod bliva besittetd)

Lojtnant Sven Jonssons namn skymtar riitt ofta fram i siiviil hiiradets
rittsprotokoll som Urshults kyrkbocker. Den 23 maj 1628 t. ex. upptréidde
han p5 Kinnevalds ting och begiirde av n§gon anledning ”skottsm5l”, déirvid
tillfrgande tingsmenigheten, ”om det var ngon som hade honom att be-
skylla antingen i en mitta eller andra. Drtill svarades, att de giva honom

1) Kinnevalds dombok 1623, fol. 19.
l) Kinnevalcls dombok 1624, fol. 27. Storegérden blev verkligen formedlat till Q2

mtl med motsvarande nedsiittning i utlagorna.
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ett éirliget lovord”. Vid samma tillfiille klagade han, att Peder i Rossvik
"olovandes farit i hans fiske uti nigra iir och gjort honom dirmed stor skada,

sedan stulit bort hans lamm”, samt menade slutligen, att Peders son soldaten

Gudmund ”undsagt honom med eld och brnd”. Detta érende blev emellertid
av riitten uppskjutet till en senate rannsakning, ”efter luttenanten hade in-
gen skéil [bevis] med sin klagomil utan avund, cljest var huvudor och intet
visste vad han sade, det han, nir han kom till hlilsan, bekiinde”.

Trots ”huvudorseln” (som kanske var en svit efter nzigon i krigct
akommen chockskada) kunde Sven Jonsson deltaga i Gustav H Adolfs fiilt~
tg i borjan av 1630-talet. Dlirifrén hemkom han emellertid 1633 och gav

d till Urshults kyrka 4 daler kopparmynt som ett tacksamhetens offer.
Efter dctta syncs han ej mer ha dragit i flt. Ar 1658 niimnes hans maka

dygderika och gudfruktiga hustru Elisabet i Dunshult, tvzi at senare avled

hon, varvid lojtnanten forirade kyrkan 6 marker i testamente. En son till
makarna var Petrus Svenonis Duhn, som studerade till prst och 1652 re-

kommenderades av rikskanslern Axel Oxensticrna till erhillande av det for-<

nbiinliga och eftertraktade Trolleska stipendiet for utrikes studier. Han
kallas déi ”ornatus dominus P. Duhn i Duhnshult”. Hans oden iro e1ncl—

lertid okiinda."’)

Pd iildre dngar l"lL1(,l€ lojtnant Sven jonsson atskilliga besviirligheter att
utstii med den adlige inkriktaren hovrddet Gustaf Hansson Tziubenfelt. Sri-

som forut omtalats i beskrivningen over Mollekulla (se foreg. iirsbokl) hade

Taubenfelt pi sin tid erhiillit i donation ett antal sl<atte- och kronohemman
i Uppvidinge och Konga héirader men sedan fiitt tillstzind att utbytta dem

mot likvéirdiga gods och godsriintor i Urshults och Almundsryds socknar.
Vederlaget omfattade bl. :1. skatten frin Dunshult Storegiird samt jord
och rnta av kronohemmnnet Lillcghrden. Att dcnna transaktion skulle pé

ett kénnbart sjtt ingripa i Sven Jonssons réttigheter ligger i oppen dag, och

man forvanar sig ej over att han visat Tnubenfclt ”olydn;1d och motvillig-
het“, dd denne ville hiivda sitt hernidome.

Situationen var egentligen rlitt iilldagljg under svenslsa ;1dels\'iildets;

gliliisdagar men icke forty hogst otrevlig bade -at den gamle 1"iittsi1111elmv;1-

ren och den nytillkomne godsk1'\‘;1re11. Pa sitt giziitle hemmnn Storcgard
s..1tt en gammal krigsman och njot “for gjorde langlige trogne tjiinster”
garden fri friin kronoutlagor och diirjlimte gr;1nngarden med jord och rim-
t;1. Det var naturligtvis hans forhoppning att fa sitta diir i ro till doddagar,
néir plotsligt en herre uppenbarar sig och i kraft av ett lsungligt brev gor an-
sprék pi hemmanen. Storegérden kunde han givetvis ej franhiinda Sven
jonsson, den var ju Svens lagféngna egendom, men déremot kronohemma—
net Lillegiirden och dessutom skatten frén béda hemmancn. l-Iuru den kin-
kiga afféiren ordnades, framgr ej av tillgiingligt kiillnmterial, blott sa myc—

ket r kéint, att Sven jonsson satt kvar i Dunshult i sin livstid, dock kanske
niirmast som landbonde t Taubenfelt. Att han pd sistone ej méiktat giilda
utlagorna till husbonden torde framgfi déirav, att Taubenfelt 1669 begiirde
att tingsriitten mtte forklara Storgzirden som skattevrnk. Detta krnv blev

Q) P. G. \Vistr.md, Smiil. Nation i Uppsala, s. 1.4.
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emellertid av formella skill — jordaganden var ej instamd -— tillbakavisat
och synes sedan icke ha upprepats.

D5 Sven Jonsson gtt héidan, overtogs Storegiirden av flanriken vid
Kronobergs regemente Anders H/zansson, som mojligen var mag i huset.
Han synes ha dott omkring r 1680, ty vid denna tid siilde hans arvingar
hemmanet till kyrkoherde Hi/um Platinus i Urshult for 300 silvermarker.
Fasta meddelades pa Kinnevalds sommarting 168$, men d5 var koparen re-
dan dod. Hans eftertradare i besittningen av Storegird blev den nye kyrko-
herden i forsamlingen Magnus Hamldi W/iselius (Wiesel), som var gift med
en dotter till Platinus.

Om denne kyrkoherde Wiesel och hans stora formogenhet se Urshults
Kronika 1948.

Dimshults Lillegrd.
Vid medeltidens slut horde Lillegirden till Viixjd biskopsstol, men néir

och under vilka forhiillanden hemmanet blivit dess egendom kan ej utredas,
eniir siiviil domkyrkans handlingar som det biskopliga arkivet gfitt forlorade.

Under biskopssatet i Vaxjo lydde Vid tiden for reformationen cirka 150
hemman, darav ett 15-tal i Urshults socken. Samtliga indrogos av Gustav
Vasa till kronan, dock inte ornedelbart efter Véisteris riksdag utan forst un-
der 15 30-talet. Lillegirden riintade di 4 lispund smor (34 kg.) forutom
andra utlagor; 1574 befinnes dock smorréintan ha nedsatts till 3 lispund,
vilket torde ha berott pi hemmanets svaga villkor, kanske ocksi pa efter-
verkningarna av det linga och sarskilt for smilanningarna pafrestande dan-
ska kriget.

Som kronans arrendatorer pi Lillegirden namnes 1545 Jons, 15 62
Masse, 1574 Hans och vid sekelskiftet Oluf. Den senare hade r 1600, d5
hjiilpeskatten skulle utgoras, ker till 4 tunnors utsiide, 4 stutar, 4 kor, 4
fiir och 1 sto. Vid tiden for Alvsborgs losen —— 1613 ff §r —— bodde hiir dels
iinkan Elin, dels en viss Esbjorn, biida s5 fattiga, att de forskonades for
niimnda extra utlaga.

Jordeboken 1619 upptar ingen abo pa garden, vilket mojligen beror pi
att lojtnant Sven Jonsson pi Storegéirden nu innehade aven Lillegiirden och
lagt bida hemmanen under ett bruk. Nigra r senare (1623) antecknas
hemmanet vara ode, dock torde det smningom ha blivit upptaget igen, ty
i 163 0- och 1640-talens jordebocker namnes ingenting om odesmiil.

Ar 16 S3 kom Lillegirden, sasom forut vidrorts, i hovriidet Taubenfelts
Ligo. Ombytet av herre var kanske inte si lyckligt, ty hemmanet £511 1663
iiter i odesmil och lag for fiifot annu 1674, di rannsakning holls angiende
Tzs donationsgods i Urshults pastorat. Sistniimnda 51* avled hovridet pi sin
slaitesgard Tigerup i Skine, och nfigra r senare (1681) blev Lillegrden in-
dragen till /eromm.

Hos kronan forblev hemmanet jamnt tjugo r. Den 18 septernber 1701
kopte ibon Ni/alas [0/9:1/1550/1 Lillegrden frn kronan till s/aatfe for 150
daler silvermynn‘)

Awl) Om sknttekiipen jfr. Urshults Kronikn 19;o, sid. 5g f.
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6. Dunsmia.
Om ”Dunsm:§la forsta begynnelse” lases i Kinnevalds dombok for tin-

get i februari 1685 foljandez
”Efter begaran bevittnas av nambden och kring stiende allmoge som

hiir om kunnogt r, att Dunsmala Urshults s:n r i forra tider upptaget pi
Dunshults skatteéigor, det ock efterskrivne trovardige gamble mans in1eve-
rerade attes[t] formaler, confirmerat av korkioherden dar sammanstiides,
Arvyrdige och Hoglarde Mza Magno Wiselio, mannernes nampn Eskel Ha-
raldsson i Dunsmila om 81 fir, Piider Simonsson i Sangaremiilen 80 r gam-
bel, Mans Miinsson i Buskehult om 76 r, vilka for Zilderdomb svagheter in-
tet formi komma till tinget, s5 lydandes, att deras sa]. forfader hava for
dem berattat det korkioherden sal. Herr Olof agde skattegarden Dunshult,
och pa det han sin capellan sal. Herr Erik mitte sig vid handen hava i sin
ilderdomb, efterliit han honom pa skattegiirdens odeliigor och utmark upp-
bygga en stuga och diir till inhiigna niigot lite till ker och Zing, som iii‘
Dunsmla férsta laegyvmelse.”

Och vid Kinnevalds ting 7 nov. 1692 uppger Karl Eskilsson i Duns-
mila, att samma hemman ”av dess moders faderfader vyrdige Hzr Erik Zir

upptagit pi Dunshults agor”.
Ssom framgiir av det forsta citatet var Herr Erik kaplan at kyrko-

herden Herr Oluf i Urshult. Hans namn forekommer i jordehoken for 1574-,
sista géingen jag sett honom nlamnas ar i handlingar rorande Alvsborgs losen
1613.

Dunsmila torde dock vara nigot ildre an fréln 1570-talet. Val namnes
det ej i 1545 rs jordebok men 1542, di det var ett litet ”priisthemman”
med en smorréinta om 1 lispund. Som Eibo skrives ”Tord i Dunsmila, men
senare brukar Herr Erik sjalv garden, som han njuter fri frn utlagor. Hans
ekonomiska stiillning synes fitminstone omkring iir 1600 ha varit god, ty dii
agde han 2 kavlingsoxarl), 2 stutar, 8 kor, 1 kviga, 7 far, 16 getter, 2 svin,
1 hast och 1 ”stod”. Men sedan blev det samre, och 1613 sages ”gamble
Herr Erik” vara ”utfattig” och ur stand att betala sin tribut i Alvsborgs
Iosen.

Pa 1630-talet kom Dunsmala, nu uppfort som I‘/2 mtl /arolzo, donations-
véigen i héinderna pi riksamiralen Karl Gyllenhielm och efter dennes dod till
hovrdet Gustaf Hansson Taubenfelt, vilken innehade garden iren 1652
-—$5, varefter den indrogs till kronan. Dunsmala hade néimligen blivit bo-
stad for kronoskogvaktaren i orten och ansigs i foljd déirav omistligt. Detta
forhallande hindrade dock inte, att hemmanet liingre fram ater bortgavs, nu
till amiralen friherre Hans Clerck, som emellertid nodgades lamna garden
till kronan 1683 i stora reduktionen.

Men Zinnu en forandring i kameralt hanseende skulle Dunsmala underg:/1
innan rhundradets slut: det blev sk¢liz‘cj0rJ, sasom det tydligen av alder
varit. Vid Kinnevalds haradsting den 17 okt. 1695 ”framkom [for ratten]
Karl Eskelsson i Dunsmla och bevisar med en attest utav Lands Contoirer
huru siisom hernmanet Dunsmla r infort uti Cronones jordebok for skattc

J) Unga, éinnu ej “gilln" oxar.
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Friherre Karl Karlsson
Gyllenhielm (1641) 1574-1650
Svenskcl Portrttclrkivet
Karlbergs slot!

d. 7 novemb. 1692 i féljc av Héglovlig i irninnelse Konung Gustavi Adolphi
brcv, givet d. 13 febr. Azo 1627. Alldenstuncl igenom tingsattestatum till
férende iir intygatl), att samma hemman r av Karl Eskelssons moders fa-
derfader vyrdig Herr Erik upptaget pi Dunshults iigor, befinnes ock, att
detta hernman sedermera r uppbudet, niimbligen 1:21 giingen vid tinget i
Vederslijv d. 7 nov. 1692, 2:a géingen d. 13 febr. och 3:e gingen d. 19 junij
1693 och sedermcra lagstnden utan ngons inkombne klander; och sisom
Karl Eskelsson begiircr fasta uppi samma halva hemman som han nu fér
tiden r riidande (ver, alltsi kan slikt honom intet fiirviigras, utan till un-
derdiinigste félje av hégstbeméilfe Kongl. brev tingskétes bemilte halve
Dunsmla in under Karl Eskelsson, dess hustru, barn och arvingar med hus,
jord, kcr och ing, fiskc och fiskevatten etc., ut in forma communi.”

') 168$ pd Kinncvalds vinterting, jfr ovan!

51



7. Elmlault.

Elmhult eller Elmehult, som det fordom vanligen skrevs, har givetvis

ftt sitt namn efter skogsalmen, vilken synes ha forekommit i myckenhet i

gamla tider. Annu léir, enligt vad landstingsmannen I-Ielmer Petersson i

Ugglekull meddelat mig, finnas ett ratt stort bestand av detta adla tradslag

i Elmhults orngivningar.
I Elmhult namnas r 1542 tva hemman, éstregard och Vastregard.

Troligen lag val di som senare en gird pi vardera sidan om I-Iavbaltefjorden,

i varje fall var sa forhillandetcpi 1600-talet (jfr t. ex. Hans Ruuths karta

over Kinnevalds harad 1661).

('§st1'cga1"d.

Enligt 1545 rs jordebok var éstregiird i Elmhult ett gammalt [9z's/e0ps-

/90111111011 till Vaxjo som Gustav Vasa efter reformationen indragit till /{T0-~

mm. Det synes ha varit en god gird, ty den rantade 6 lispund smor och 10

tjog éil forutom en del andra utlagor. Arrendator eller landbonde var Sven

I-Iane, och efter honom namnas i samma egenskap forst Per Hane och sedan

Erik (I-Iane?). Ar 1600 finna vi i jordalangden ”Enkan i Elmehult”, som

vid formogenhetstaxeringen s. 5. deklarerar 14 lod silver, 6 kavlingsoxar, 1

tjur, 14 kor, 16 fir, 16 getter, 3 svin och 3 ston. Det Eirliga utsadet pi gar-

den uppgives till 8 tunnor.
Ar 1613 och en tid framiit innehades arrendet av Sven Hane d. y.

Denne torde ha varit en betrodd man i sin ort, ty han tillhorde ”kyrkones
man” i forsarnlingen och var aven flera r bisittare i Kinnevalds h2irads-

ftt.
I likhet med manga andra hemman i Urshult kom snart aven Elmhult

éstregird i beroende av adeln. Den 31 maj 1622 skiinlate niimligen Gustav

II Adolf till sin halvbroder riksamiralen Karl Karlsson G)'ll(’I7/Ji(’ll1I ett
stort antal hemman i Smiland, @ster- och Vastergotland, och i denna do-<

nation ingick bl. a. (jstregirden i Elmhult. I borjan lydde hemmanet under

Bergkvara i Bergunda, vilket gods hertig Karl redan omkring iir 1600 kon~

fiskerat frfin ]ohan Sparre och givit sin son Karl Karlsson. Langre fram
(1637) aterfick emellertid Sparres anka, fru Margareta Brahe, Bergkvara,

varefter ett nytt godskomplex, kallat friherrskapct Nya Bergkvara och be-

stiiende av cza 80 hemman med I-Iuscbv som medelpunkt, uppréttades at

Gyllenhielm. Nu kom éstregarden i Elmhult m. fl. gardar i socknen att

hora under detta Nya Bergkvara, och dit lydde det anda till Karl XI:s re-

duktion. Gyllenhielm dog barnlos 1650 och hans genial sex ar senare, da

friherrskapet pi grund av testamente tillfoll /QOIYZIIIKQ Karl X (ilzsiau och

hans broder /Jertig Adolf ]0/0:111. Genom brev 16S7 23 3 overlat dock,

kungen sin andel i Nya Bergkvara till brodern, som alltsa blev ensam agare

av detsamma.
Med tiden rakade hertig Adolf Johan i ekonomiskt trangmal och nod-

gades pantsatta Nya Bergkvara till g1'0u1',/zmz/1 Katari/m D0 la Gardie, iinka

efter riksrdet greve Fredrik Stenbock, for ett av henne bekommet liin om

20.000 rdr specie. D5 Adolf Johan ickc kunde betala skulden, fick fru Dela
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Adolf Johan d. 6. 1629-1689
Pfulzgreve av Zweibriicken
Eiter en oliemdlning av
Ehzenstrchl
Svenska Ponxdttarkivet
Gripsholm

Gardie 1673 ”pantevis” lagfart 2°: friherrskapet med jéirn- och kanonbruk
samt tillydande hemman, varfor hon héidanefter kan betraktas som dess réitte
agate. Sedermera intrlaffade reduktionen, och genom kungl. brev 24/2 1688
foljde friherrskapets indragning till /eromzrz. Elmhult Cstregrd, som genom
denna reduktion iter kom i kronans ago, anslogs nu i samband med indel-
ningsverkets uppréittande till lrostiille for regementspréisten vid Kronobergs
regemente. En och annan av indelningshavarna torde ocksi ha bebott och
brukat garden, men vanligtvis syncs den ha varit utarrenderad till bonder.
Ar 1690 némnas hir 4 Ziboar, bland dem Per Hane med sonen Sven och
dottern Nilla. Under den stora pestilentien 1710—11 dog dar inte mindre
in elva personer i farsoten, och blott ”en hustru och fyra smi barn voro
ovriga.‘) Dessutom harjades garden 15 augusti sistnéimnda r av vdeld.
Dessa olyckor voro kanske orsaken till att hemmanet sedan £611 i odesmil.
1721 upptogs emellertid girden igen, varvid boarna beviljades sju rs frihet
frfin alla utlagor.

Pi 173O—1740-talen arrenderades hemmanet eller itminstone en del
diirav av liinsmannen Karl Mobeck, forut bosatt i Buskahult Rolsgird. Han
var gift med léinsman Miins Cavallius’ pi Sunnanvik dotter Katarina och
efter hennes dod med Karin Pedersdotter, som dog i Cstra Elmhult 1745.
Sjéilv avled han 8 nov. 1749, 70 r gammal.

Ar 1833 foréindrades Cstregrden friin regementspastors- till fanjun-
1) Kinnevalds dombok I712, sid. 25.
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karebostalle vid Kinnevalds kompani, Kronobergs regemente, men nigon

fanjunkare synes ej ha besuttit hemmanet forran 1862, di F. A. Petersson

tilltriidde detsamma och sedan bodde dar i jamnt tjugo r. Darefter har

garden varit utarrenderad for statsverkets réikning. Nu iir Cstregrden av-

hyst och ode.

Veistregrden.

Vastregiirden i Elmhult ar och har alltid, s5 vitt man vet, varit fri
bondejord eller, enligt kameral terminologi, s/eatlfe. Ar 1545 agdes hemmanet

av en man vid namn Jons, som namnes aven 1562 och 1574 och annu 1600

av ”Bengt i Elmehult”. 1613 skrivas har tvii aboar, 1690 fyra (Mans, Per,

Bengt och Sven) och 1756 sex stycken. Mellan dessa sex bonder var hemma-

net si uppdelat, att Per Persson, Nils Knutsson, Knut Persson och Olof Da-

nielsson vardera 'agde % mtl, samt Johan Hakansson och iinkan Bodil var

sitt IA mtl. Garden synes alltid ha hallits vid god kultur, ty den har aldrig

behovt formedlas, varken i mantal eller jordeboksréinta. Vid hjiilpeskattens

utgorande 51' 1600 fanns hair iker till S tunnors utsade, och kreatursbesiitt-

ningen utgjordes av 4 kavlingsoxar, 4 stutar, 10 kor, 1 kviga, 12 fir, 16

getter och 1 hast.
Ar 1625 donerades Vastregirden till riksamiralen Karl Gyllenhielm;

emellertid bor observeras, att donationen harvidlag omfattade endast riz'11/tmz,

d. v. s. de av hemmanet utgaende kronoskatterna. Sjalva jorden kunde ju

icke bortgivas ens av kungen.
I likhet med Elmhult Gstregéird och andra Gyllenhielms domaner i

trakten kom Vastregrd 1657 under hertig Adolf ]ohan och 1673 under

grevinnan Katarina Dela Gardie, men 1688, d5. Bergkvara friherrskap in-

drogs till kronan, tervann hemmanet sin gamla fria stlillning. Genom fort-
giende uppodling har grden kunnat utvecklas darhiin, att den nu omfattar

inte mindre an 13 jordbruksfastigheter.
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8. Jétshygd.

”Gedzbygd” i Vembo socken namnes redan 1498 och tillhorde d5 rid-
daren och riksridet A;/2/id Trolle pi Bergkvara. Enligt anteckning i sin pri-
vata jordebok hade han kopt garden till ”evardelig ago” av sin viss S2/en
Tm/esson i Va. Hemmanet var frlalse och denna natur har jatsbygd an i dag.

Arvid Trolle, som jiimte Bo ]onsson (griphuvud) och konung Gustav
Vasa torde ha varit Sveriges storsta jordagare i historisk tid, foddes omkring
1440, sannolikt pi Bergkvara, och var av en sin tids ledande politiska ge-
stalter. I borjan av sin bana anslot han sig till landets nationella parti, men
pa 1490-talet deltog han i ridsoppositionen mot den gamle riksforestndaren
Sten Sture och var ivrigt verksam for danske konungen Hans’ inkallande i
riket. Denna unionsvanlighet har sin naturliga forklaring bl. a. diri, att
Trolle siisom stor godsiigare i sviil Svcrige som Danmark var angeliigen om
fredliga forbindelser mellan dc bda rikena. I handelse av krig lopte ju all-
tid en del av hans jordagods risken att bli forhiirjade eller att konfiskeras.
Niir Sturepartiet 1501 anyo kom till makten, blev Trolles stallning synner-
ligen kritisk. Riksforestiindaren Svante Nilsson sandevned krigsfolk till Sma-
land for att bemaktiga sig det fasta Bergkvara hus. Arvid Trolle nodgades
d5. fly till sin borg Lillo i Skiine (nara Kristianstad), och dar slutade han i
landsflykt sina dagar r 1505.

Arvid Trolles sista jordebok, som upplades i slutet av 1490-talet och
lyckligtvis iinnu finnes i behiill, utgor en forteckning over hans agor i Sve-
rige, tillsammans omkring ett tusen godsenheter. Enbart inom nuvarande
Kronobergs Ian possiderade han cirka 460 girdar, torp (”torp” betecknade
den tiden i allmiinhet nybyggen eller smirre hemman pa byarnas utmarker),
kvarnar, strommar, alfisken, jiirnhyttor o. d. Agorna i Danmark (incl.
Skine), vilka dock ej redovisas i denna jordebok, anses ha uppgatt till om-
kring 200.

Efter Trolles flykt synes hans aldste son, riddaren och riksrdet Eri/z
Trolle, ha lyckats bevara Bergkvaragodset t sig genom att ansluta sig till
det segerrika Sturepartiet. Liksom fadern spelade han en framtriidande roll
i det politiska livet, 1512 valdes han t. 0. m. till Sveriges riksforestiindare
men mste snart vika for den unge Sten Sture, Svante Nilssons son. Han
overgick sedermera oppet till Kristian II:s anhangare, lamnade riket och for-
klarades landsflyktig men fick 1527 Gustav Vasas tillstnd att itervéinda.
Erik Trolle avled omkring 1530 och ligger begraven i Balinge kyrka i S6-
dermanland. En son till honom var den ryktbare arkebiskopen Gustav
Trolle.

Fore 1517 torde Bergkvara med underlydande hemman i trakten ha
overgatt till Eriks halvbroder Ture Arz/idsson Trolle. Fodd omkring 1490 i
faderns tredje aktenskap hade han under Gustav Vasas befrielsekrig flvtt till
Danmark och dar blivit dansk riddare, men 1524 antog han Gustavs erbju-
dande att atervanda och tilltrada sina fadernegods i Smiiland. Sedan anvIan-
des han ofta av kungen i riksvardande iirenden och atnjot av denne stort
fortroende och iiven ansenliga forliiningar.

Efter Ture Trolles dad 1555 (han ligger begraven i Vxjo domkyrka)
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overgick Bergkvaragodset till hans inka, fru Magdalena eller ”Madelin"
Gyllenstierna och en stor barnskara. Med kraftig hand styrdc fru Madelin
ett trettiotal r det viildiga godskomplexet, som inom Kronobergs Ian allt-
jéimt omfattade flera hundra hemman. I Urshults socken lydde utom _]ats-

bygd 14 gardar under Bergkvara. En frilseliingd frfin r 1562 ger vid han-
den, att Jiitsbygd nu rantade 5 lispund smor och ”4 hundrat 51”; ett senare
register uttrycker lskattens storlek i tjog: ”ill 20 tiug”.

Genom flera pii. varandra foljande arvskiften delades Bergkvaragodset
smaningom upp pa flera hander. Jatsbygd och iitskilliga andra hemman i
Véixjotrakten tillfollo fru Madelins dotter Kristina Trolle, gift med h%irads-

hovding like ]0lnmss0n (Biit) pa Tidon i Vastmanland. Mannen dog redan
1588, men fru Kristina levde till 1609. Vid arvskiftet efter makarna, vilket
torde ha hallits omkring 1610, tilldelades Jatsbygd m. m. dottern Ke1'stin
B5515 och hennes man ryttmastaren m. m. Bengt ]i5ra11ss011 Sparre. En annan
dotter var Anna, gift med rikskanslern Axel Oxenstierna. Pa deras arvslott
£611 en del gamla Trollegods siirskilt i Almundsryds socken men aven i Urs-
hult, sasom framdeles skall omtalas.

Bengt Sparre skriver sig vanligen till Rossviks satesgard i Soderman-
land, men han agde dessutom ett flertal andra med underlydande hemman
rikligt forsedda saterier, sisom Tistad i nyssnamnda landskap samt Give-
torp, Enga (nu Engaholm) och Eknaholm i Kronobcrgs léin. _]'2imte riksami-
ralen och kungasonen Karl Gyllenhielm torde han kunna riiknas till virt lans
storsta jordéigare under 1620- och 1630-talen. Dock synes han knappast ha
mer an rent tillfalligtvis bebott nagot av sina smilandska storgods, och det
avsides belagna Jiitsbygd har han val aldrig skadat med sina lekamliga ogon.

Bengt Sparres fru dog 1628 och han sjalv fyra r senare, varefter ]iits-
bygd fick en ny iigare i deras son, landshovdingen ]6ra1z Bengisson Sparrc,
dod 1657. Vem som den narmast foljande tiden agde Jiitsbygd r oklart,
men pi 1680-talet innehades det av ryttméistaren Axel Sparrc, som var bror-
son till landshovdingen. Sedan han 1684 avlidit ogift, kom hemmanet till
vice landshovdingen Galrriel Gylle11_gri]>, fodd 1664 och dod 1726 samt
iigare av bl. a. Falaboda sateri pii Vemboo. Denne slde 11/4 1721 Jiitsbygd
till overste C/Jrister Boije pa Helgakra, en gammal krigare som borjat sin
militara bana redan 1690 och varit med bl. a. i slaget vid Halsingborg. Han
dog 1751 och fick sitt sista vilorum i Jiits kyrka, i vars kor man iinnu kan
se hans huvudbaner. Efter overstens dod overgick Jiitsbygd till sonen Eri/e
Iolum Boije, major vid Kronobergs regemente och lange innehavare av Mun-
kanas kaptensbostéille men dod pi Trehorna 23 nov. 1780. Han var i sitt
andra aktenskap gift med Eri/2/1 Uggla fran Jatsberg, och hon skrives iinnu
1794 for Jatsbygd.
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9. T1‘Yt€l{E.

Vad forst betriffar namnet pi denna gird, skrives det under tidernas
lopp pi olika sitt: Trytekabygd 1545, Trytkabygd 1552, Trytekonne 1562,
Triitekenn 1574, Trytiken 1599 0. s. v. Efterlcden i namnet synes syfta -pi
tridslaget ek.

Hemmanets ildre oden overensstimma i viss min med Elmhults @stre-
girds, ty iven Tryteke var ett frin Vixjo biskopsstol indraget gods, och
bida girdarna doneradcs 1622 med jord och rinta till riksamiralen Karl Gyl-
lenhielm, kommo sedan under hertig Adolf Johan och reducerades slutligen
av Karl XI. Men under det éstra Elmhult efter reduktionen varaktigt stan-
nade i kronans igo, gick Tryteke en helt annan utvcekling till motes. I tvi
repriser, 1705 och 1707, kopte niimligen iborna Sven Persson, Mins Gum~
messon och Sven Gummesson det nu till % mtl formedlade hemmanet till
s/aaftc, varigenom Tryteke kom i enskild iigo. Losesumman var 160 daler
silvermynt. Sven Perssons andel i girden var enligt skattebrevet 5%; mtl, me-
dan Mins Gummesson och Sven Gummesson forvirvade vardera 3/16 mtl.

Om girdens brukare i ildre tider mi hir meddelas nigra spridda upp-
gifter. 1546 nimnes Per i T., som erlade en smorriinta om 3 lispund. Hem--
manet horde alltsi ej till de storsta i trakten, men det hade delaktighet i
Uppvirmens forniimliga ilfiske, och skatten for denna andel utgick irligen
med 100 stycken ilar om tillsammans 12% lispund. Efter Per i Tryteke
kom pi 1560-talet Bengt, 1574 nimnes Mats i T. och Sr 1600 Mins. Dennc
synes ha varit en ritt vilbirgad man, ty vid hjilpeskattens utgorande de-
klarerar han ett kapital pi 6 daler och 50 lod silver, vidare éigde han 4 kivv»
lingsoxar, 2 stutar, 1 tjur, 14 kor, 2 kvigor, 18 fir, 1 svin, 1 hist och 1 sto.
Girdens irliga utsiide var 6 tunnor. Utom den egentliga odalikern fanns
det tydligen aven en dcl ”lyckor” hir och dir i marken, varest odlades ro-
vor m. m.; ir 1615 klagar nimligen Pers eftertriidare i arrendet, Gudmund
i Tryteke, att ”]6ns’ getter i Jitsbygd hade uppitit en rovelycka for honom
och gjort honom skada pi 10 tunnor rovor”. Uppgiften r ej si obetydlig
som det kan synas, enir den visar hur man idkade svedjebruk hir och dir
pi limpliga platser ute i skog och mark.

Ar 1623 och Zinnu 1635 skrives for Tryteke Karl, som flera ir var
nimndeman i Kinnevalds hiradsritt. Det var under hans tid girden kom
under Gyllenhielm oc_h friherrskapet Bergkvara. Senare antecknas hir som
brukare Peder (1646, 1669), 1690 Karl, iinkan Ingeborg och Sven. De tre
ihoar som i 1700-talets forsta irtionde skattekoptc girden Ziro redan nimn-
da. 1756 var hemmanet skiftat i fyra delar och igdes di av foljandez

Mins Persson 1/4 oformedlat mtl
Hikan Hikansson 1/4 ,, ,,
Mins Olsson 5,1 16 ,, ,,
Nils Olsson 3/16 ,, ,,

Slutligen bor antecknas, att riksdagsmannen, kronoarrendatorn pi
Hackekvarn Nils Hikansson omkring 1830 inkopte 1/4 till 3/16 formedlat
mtl Tryteke och av denna hemmansdel jimte andelar av Utniis och Elm-
hult Vistregird bildade egendomen Ekcfors samt dir grundade ett jirnma—
nufakturverk, linoljeslageri, bark-, vadmals» och benstamp, l<varn- och
grynverk, briinnvinsbrinneri m. m.
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Karta Over Tryteke
Ur Gyllenhlelml atlas 1636



1o. Utnéis.

Vid slutet av medeltiden lydde Utnas och ett 15-tal andra hemman i
Urshult under biskopen i Vaxjo. Om det lonade sig att spekulera over till-
komsten av biskopssatets iigovéilde i soeknen, skulle man kunna tiinka sig,
att dessa girdar en gang i tiden utgjort en samlad donation till biskopsbordet
av nigon andlig eller viirldslig storrnan. Emellertid stir ju aven den mojlig-
heten oppen, att de forvarvats genom k-5;) eller byte, ty kyrkan var visst
icke friimmande for kalla affarsangeliigenheter. Huru som helst, s5. ruvade
de gamla giirdarna pi en liing och slakerligen handelserik historia di de vid
reformationen indrogos till kronan av Gustaf Vasa.

Man skulle kunnat tro, att de hemman som kungen tog fran olika kyrk-
liga institutioner, nu blevo inskrivna i de nya riksjordebockerna under /arono
titel. Men s5 skedde inte. Hela 1500-talet igenom, ja Linda fram till cirka
1630 bibehollos de gamla benéimningarna biskops-, domkyrko-, prebende-
och klostergods etc., en anordning som f. i hog grad underlattar forska-
rens moda.

Utnas raknades for ett helt mantal, hade iker till 6 tunnors utsade och
kunde enligt hjlalpeskattlangden 1600 foda 3 kivlingsoxar, 2 stutar, 10 kor,
14 fir, 8 getter, 1 svin och 2 hastar. Zirliga smorriintan var 4 lispund (34
kg), en annan utlaga 3 lispund (25% kg.) torr 51 pr r. Denna iil kom
frin gardens ilfiske i Havbaltefjorden. Ar 1622 gjorde ”Edle Valb. Herres
Herr Carl Carlssonsl) landbo och undersite Sven i Utniis ”anspr§k pi delak-
tighet aven i Uppvarmens lfiske (vid nuvarande Ekefors) och klagade,
att han, som dock pi sin herres vagnar innehade landet pi ena sidan av
Uppvarmen, ”alls intet iiger del i strommen eller fisket utan en hop andre
som déirifrn fjiirran boandes ire, somblige en mil och somblige V2, mer
och mindre, och vad de finga, bytes pzi hans land och han med stor harm
miste stii och se oppi”. De som algde lott och del i alfisket voro bl. a. hem—
manen Berg, Trehorna, Segersnéis, Esbjornamfila, Drakamila och Tryteken
i Urshult socken samt en giird i Vastra Jéit och hemmanet Elmeberg i Véistra
Torsiis. Sven lyckades ocks beveka lagléisaren Nils Eskilsson och hirads-
niimnden, da de 30 sept. 1622 fardades forbi Utnas, att inofficiellt och av
god vilja ta Uppvarmen med dess fiskebyggnader i ogonsikte, men som rat»-
ten icke hade i uppdrag att hilla nigon lagri haradssyn pi platsen, kunde
den for tillflaillet ej gora mer in konstatera fakta och uppmana klaganden
att vanda sig till sin herre riksamiralen for att vinna riittelse.

Sven foljde radet, men det drojde langt om lange innan Gyllen-
hielm fick tillfiille att befatta sig med detta iirende. Antligen 1635 pi Kin~
nevald: ting den 2 april kom dock hams fogde Iirlig och manhaftig Johan
Mikelsson fram for riitten och klagade fi sin husbondes vlaignar over f6rhal-
landena vid Uppviirmens alfiske och att ”I-Ierr Carls gard, Utniis benéimbd,
vilkens enodelséingar stracka sig till samme varman, ager intet i strommen”.
De vittnesmal och den utredning som nu foljde visade dock, att nyssnimnda
hemman hade oklandrade innehaft sina rattigheter i Uppvéirmen "av urmin-
nes tid” och att ”Sven i Utnas, som detta haver for Viilh. herren Herr Carl

ii) Gyllenhielm.
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Gyllenhilm klagat, haver sitt sitter och ratt Illfdfc’ /adttre 1' ’Haffl9el_t/ac
lvcrmen’, som av alder haver legat till Herr Carl Gyldenhielms gird Utnas
— —— — vilken liigenhet han for sin herre fortegat haver och klagar pi and-
ra, diirfor tors icke denne ringe riitten domat under syn forr an de sig for en
lagman forfragat hava”.1)

Sasom framgtt av ovanstiiende, horde Utnas numera till Karl Gyllen-
hielms besittningar. Han hade féitt hemmanet i donation 31/'5 1622 och lagt
dct under den nyss upprattade satesgirdcn Trestenshult i Almundsryd. Sven
i Utnas var lange riksamiralens landbofogde. Han tnjot emellertid fortre-
cnde aven friin annat hill. 1630 utsigs han av haradsratten att jamte nigra
andra personer ha tillsyn over vagarnas iordningstallande i Urshults socken,
och 163$ m. fl. r var han néimndeman.

Gyllenhielm innehade Utnis till sin dad 1650, darefter tillfoll clet hans
anka fru Christina Ribbing som avled 1656. Genom makarnas testamenta-
riska forordnande overgick nu garden jimte friherrskapet Nya Bergkvara
i ovrigt till konung Karl X Gustaf och hans broder hertig Adolf Johan.
Redan 23 juni 1657 blev emellertid hertigen ensam agate av domanen. I
juli manad 1673 fick grevinnan Katarina Stenbock fodd De la Gardie pa
grund av fordringar hos Adolf Johan lagfart pi friherrskapet med under-
lydande, och slutligen indrog Karl XI 1688 hela godskomplexet till krona/1.
Vid denna tid. aboddes Utnas av tre brukare, ankan Anna, Gudmund och
Sven. I samband med indelningsverkets uppriittande formedlades hemma-
net fran 1 till % mtl och blev rusthfill (nr 39) under Ingelstads skyadron
av Smiilands kavalleriregemente.

1735 6/S kopte aboarna Knut Nilsson och Hkan Minsson Utniis gird
fran krono till skaite for 154 daler silvermynt.

Ar 1828 holls laga skifte pa Utnas. D5 agdes:
3/16 mtl av Zakris jonasson, '

1/4 ,, ,, Hikan Mansson,
3/16 ,, ,, Karl Jonasson,
1 '16 ,, ,, riksdagsmannen Nils Hakansson, Hackekvarn,
1'16 ,, ,, husaren Karl Lindahl.

Rorande Utnas under senare halftcn av 1800-talet och livet dar han-
visas till folkskolllarare _]'. G. Carlssons intressanta och rikt illustrcrade upp-
sats ”Minncn frin en gammal fadernegrd”, publiccrad av Crs son teol. dr
Gotthard Virdestam i Hyltén-Cavalliusforeningcns arsbok 1923, sid. 22—38.

l) Kinnevnlds dombok 1635, fol. 4.
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11. Téget.

I likhet med Utnas var Tiget r 1545 ett friin Vaxjobiskopen indraget
hemman. Landbonde eller arrendator pa garden var vid denna tid ”Seffre
i Taged”, 1562 Gertorn och i slutet av iirhundradet Nils. Denne Nils an-
tecknas 1600 aga 4 kavlingsoxar, 3 stutar, 10 kor, 2 kvigor, 13 fir, 2 has-

tar och 1 ”stod”. 1-Q\rliga utsiidet uppgives till 5 tunnor, och smorrantan var
av alder 2 lispund. Tretton r senare innehades arrendet av tv bonder, och
samma var forhfillandet 1690, men déi fanns pi gardens agor iiven ett sol-
dattorp, som beboddes av Per Persson, knekt vid Kronobergs regemente,
Kinnevalds kompani, och 1699 ihjéilstucken i Falaboda av Nils Minsson i
Tiger.

Den 31 maj 1622 blev hemmanet med jord och riinta donerat till Karl
Gyllenhielm, som ”fridkallade” garden under Trestenshults siiteri, vilket
stiille i sin tur var en del av riksamiralens smalandska friherrskap. Fran
Gyllenhielm overgick Tiger m. m. forst till konung Karl X Gustaf och hans
broder hertig Adolf Johan, sedan till hertigen ensam och slutligen (1673)
till grevinnan Katarina Stenbock, {add De la Gardie. Fran hennes sterbhus
indrogs hemmanet (liksom friherrskapet i ovrigt) 1688, och omkring 1700

formedlades det fran 1 till V2 mtl.
Den irliga ordinarie riintan eller skatten av garden utgjorde nu:

Penningar 1 dal. 8 orcszt
2 lispund smor 3 ,, 8 ,, ,,

6 dagsverken
6 arliga histar (utfodring av)
2 kungshiistar ,, ,, 12 ,, ,,

7 92 $9 >5

>-»-*

I\)
Q\-P

Som jamforelsc kan namnas, att det narbeliigna Utnas rantade 14 dal.
8 ore, Tornabygd och Elmhults Vistregfird vardera 4 dal. 18 ore. Till dessa

ordinarie (”vissa”) skatter kommo extra ordinarie eller ”ovissa’ utlagor, som
sarskilt i krigstider kunde bli mycket stora och betungande. Betraffande
dagsverkena och hastfodringen bor berniirkas, att de numera ej utgjordes
in natura utan lostes med pengar, och troligen var 55 forhallandet aven med
smorrantan. I den man penninghushallningen vann insteg inom rikets dr'at—

sel, forsvunno de gamla obekvama uppbordsmetoderna med en mangfald
olika naturapersedlar.

Ar 1711 stodo arrendatorerna i Tagger Peder Karlsson och Nils Svensson
for ratta vid Kinnevalds vinterting for en hogst allvarlig sak, namligen
olaga hygge 5 béirande triid.‘) De hade pa gardens agor fallt 59 stycken
bokar och darav briint pottaska som de sedan silt i niirmaste sjostader. Men
det var inte bara de tv, som pi detta satt brutit mot skogsordningen: nio
andra bonder i socknen och ej mindre an sextiofyra i Almundsryd voro

l) Hemmanet var tydligen skogrikt: av den undersokning jagniiistare L. ]. Silfver-
sparre I736 for K. amiralitetets rakning gjorde i Kinnevald, framgar bl. a. att pi
Tagets éigor "finnes till sl<epps- och annan byggnnd tjiinlig el<csl<og”.
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Ur Gyllevhielms atlas 1636

anklagade fér samma Eivertriiclelse. Hela antalet fiillda ekar h b kd O u -
oc o ar inom

e bada socknarna beraknades t1ll 1.058
Detta f6r ticlen héipnadsviickancle skogshygge hade en tragisk f6rhist0-

ria. Ar 1710, dii danskarna hotade sijdra Smiiland, blev allmogen i Kinne-
vald uppbiidacl till de urildriga vaktstéllena och véigpassen i Midingsbrte,
Kompersmla och Bjellerhult, samtliga beliigna nere vid gamla riksgrnsen.
Till all lycka korsades fiendens offensiva planer genom Stenbocks seger vid
Héilsingborg i februari samma r faran f" ' ‘, or 1nvas10n hvcles, och smningom
kunde folket séindas hem igen. Hemkomna funno dc sina lador och visthus



tomma och boskapen svaltfodd eller utdod, f. 6. hade de nu under manga
ar plagats av missvaxt, stora skatter och krigsgarder, skjutsfarder m. m.
Till raga pa allt grasserade pesten runt om i bygden. I ren desperation kas-
tade de sig nu over den barande skogen, hoggo ektimmer, som flottades till
Karlshamn, eller brande pottaska av boken, allt for att £5 nagra daler till
utsade och skatter.

Naturligtvis kunde ett dylikt tilltag ej bli ostraffat. Vederborande in-
stamdes till tinget och domdes enligt skogsordningen till boter, 12 daler for
vart hugget trad! Emellertid forelago har i sanning formildrande omstan-
digheter, och sjalva aklagaren kronobefallningsmannen Adam Wijkman var
tveksam i fraga om straffets tillampande, ty de anklagade voro sa utblottade,
att de i allmanhet resterade for kronoutlagorna. Ringa utsikter funnos dar-
for att bekomma nagra boter. Ett alternativ vore att lata dem ”plikta corpo-
raliter”, d. v. s. genom kroppsstraff, t. ex. gatlopp. Huru de botfallda for
sin del sigo pa saken, upplyser tingsprotokollet. "De begara odmjukeligen”,
heter det, ”att de ma bliva forskonte for straff denne gangen, med utlatan-
de, att de aldrig mera skola olovandes hugga nagot tra, det de ock vilja sat-
ta lofte fore, om de allenast slippa denne gangen att lopa gatulopp. Tings-
ratten svarar dem, att slikt intet ar till att begara; daruppa bedja de da, att
tingsratten ville lata komma till protokolls denna deras odmjuka hon, jam-
val ock detta, huru de av fattigdomb, mycket fororsakat av knektelegomal
och de svara dyra aren, sa ock det, att de maste utgora den stora garden
forledit ar och sedan utsta mangahanda besvar med vakthallande vid Ble-
kingska gransen, sedan med skjutsningar och dylikt, och inte hade det de
kunde uppsa sin aker med utan mast lamnat akern ode, om de icke sokt
den lilla hjalp de av skogarna fingo, som dock fast ringa var emot deras
stora och svara arbete de hade av forbemalde tra forr an de kunde fa och
Vanda askan till nagra skappor sadessads uppkopande till sina akrar, som
eljest blivit ode. Traen, som de huggit, beratta de varit odugelige, muskna
och fornade, och salunda mente de, att det sk.ulle icke varit Hoga éverheten
emot om de i sa stor sin trangmal och till gardarnes odesmals undvikande
grepo till detta skogshygge, som de nu vid forestallandet mycket beklaga
och angra och saga, att de aldrig skola mer sa gora, i vad nod dem pakom-
mer bedja, och yttermera, att tingsratten ville lata denne deras forgripelse,
jamte deras underdanige bon om forskonelse for straffet denne gangen,
komma infor Hoga Cverheten, da de hoppas bliva denne gangen forskonte
for straff och att deras stora fattigdomb och mening till att halla i det
yttersta sina bruk och hemvister ifran odesmal torde mera med nader bliva
ansedd an deras forgripelse och brott med de gamble ekers och bokers hug-
gande, vilka tra till annat icke skolat varit nyttige an pottaskebrannande, ty
de tata, friska och goda traen skola icke vara till pottaska tjanlige, och slika
tra som de huggit beratta de vara manga har i orten, som till annat icke aro
nyttige utan endels skada den andra ollonbarande skogen for dess tranghet
skull och endels skada och forminska mulbetet.”

Ratten domde emellertid, sin plikt likmatigt, vederborande till 12 da-
lers boter for varje fallt trad samt att plantera ”2 stycken unga trad igen
for vart hugget, vilka plantor skola vardas till dess de undanvaxa boskaps-
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avbitandet”, dock stiilldes saviil domen som de domdas underdaniga hon om
nad till Hoglovliga Kongliga Hovriittcns nadiga skéirsk§dan.')

Huru saken sedan utvecklade sig upplyser ett protokoll for sommar-
tinget 1711. Dar berattas, att hovriitten ”allern§’1digst befriade dem, som
huggit den myckna skogen, ifrin straff.” Men nu holls i stallet pi hovréit-
tens befallning rappskall med jageribetjéiningen i haradet, friimst 1antjiig-
méistare Peter Rosenbom men ocks skogvaktarna Magnus Grahn och Nils
Krook, vilka alla anklagades for grov vardsloshet. Vidare framfordes en del
intressanta vittnesmil rorande de mnga olaga skogshyggen som forekom-
mit under de sista Ziren. Namndemannen Knut i Utnas bcrattade siilunda,
”att pi 8 dagar hugga de [d. v. s. bonderna] traen, branna askan och fora
den till Karlshambn”. D5 fiskalen betvivlade detta, vidholl Knut — och
diirvid understoddes han av allmogcn — ”att pi 3 dygn kan trier vara i
aska och pa fjiirde dagen i Karlshambn ifran dessa 2 bemalte sockner” (Urs-
hult och Almundsryd). Ekeplankor ”aro de si behiindige med, att straxt
de éiro skurne, foras de om nattetid till en, Mien och si it Karlshambn,
men sedan de danske voro i Karlshambn, ha ekeplankorne intet varit sfi

begarlige”.
Betraffande ”det stora skogshugget anno 1710” upplyser allmogen

helt beredvilligt, att det skedde i mars och april manad och niigot i maj och
gjordes ”uti nodtring, berattandes, att fjardingsman Gote i Ryd var be-
fallt av Hans I-Ioggrevliga Excellens Grev Stenbock till att resa ifrin
Wexio, dfi de danske vorc i Karlshambn, och uppbuda all allmogen uti
Urshult och Nykyrkio [Almundsryds] sockner till vakt, och fjardingsman,
som han kom ifrin ‘\X/exio om aftonen, utskickade budkavlar, diirmed att
sambla allmogen, vilket 5:; mycket skyndsammare skedde, som 3 danska
dragoner varit inne i socknen och miilt [uppmatt] Nye bro,*“) och tidenderne
kommo, att de danske straxt skulle komma, s5 att innan dager foljande da-
gen blevo 300 man samlade av desse tvi sockner, niimbligen 100 man vid
Midingsbrite och 100 vid Kompersmla och 100 vid Bjellerhult, och d5. voro
nigra av fienden pa en halv mi1 niir och arnade sig upp over gamble grant-
sen. Nar de stiitt vakt s lange fara for fienden var och de kommo hem til]
sina tomma hus, alldenstund vad dc icke utgjort till den stora garden, det
hade de atit upp d5. de skjutsat och hillit vakt, angrepo de till sina iikrars
uppsaende och nigorlunda sin fodo detta skogshygge, vilket allt avdomdes
anno 1711 den 20 februari”.

Av vittnesforhoren i ovrigt nner man, att brotten mot skogsord-
ningen voro betydligt talrikare an vad bade jiigeribetjaningen och tingsrat-
ten anat. Nagon dom avkunnades emellertid inte, utan rannsakningen un-
derstalldes Kungl. Hovrattens nadiga betankande.

For att nu aterviinda till vart egentliga amne, garden Téiget samt dess
oden och agare, iir en mycket viktig handelse att anteckna for fir 1735: den
6 maj det iret kopte davarande boarna I-Iikan Nilsson och Sven Nilsson
hemmanet frn krono till s/mite for 108 daler silvermynt, Darmed borjades
ett nytt kapitel i den gamla gardens historia. '

i) Kinnevalds domb. 1711, vintcrtinget. _]fr. sommartinger s. a.

’) Kanskc asyftas bron over Morrumsan sodcr om Honshyltcfjorden.
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12. Tornahygd.

S5 lingt man med urkundernas hjiilp kan blicka tillbaka i tiden har
Tornabygd -varit s/eatte eller fri bondejord. Namnet skrevs fordom ofta
Tornabygd och syftar mihiinda pi den ”torne” eller spetsiga udde, varmed
halvon, déir giirden éir bcléigen, avslutas i norr. (]fr Torne i Véistra Torsiis
med léige nra intill en smal landtunga i sjon Asnen).

Frin 1545 och ett rhundrade framt kinner man iigarn-as namn: Mats
(1545 och iinnu 1552), Tore (1562), Gertorn (1600), Nils (1613) och Pe-

der (1646 m. fl. r). P5 Gertons tid antecknas girden ha iker till 6 tun-
nors utside samt en djurbesttning om 4 kiivlingsoxar, 12 kor, 2 kvigor, 6

fir, 14 getter och 3 ”stod”. Akerarealen var hir som mestadels overallt pi
girdarna réitt obetydlig. Séidesodling syncs vid denna tid ha bedrivits blott
till husbehov, och det r betecknande, att frin Urshults socken inga ordina-
rie skatter till kronan utgingo i spannmzil. Boskapsskotseln var huvudnirin»
gen i sodra Smiland. Pifallande stort iir antalet getter. Ar 1600 fanns i
socknen enligt hjéilpeskatteliingden inte mindre in 354 sidana, vilka viil gfivo
litet mjolk och 0st men gjorde stor iverkan pi skogens unga tréd och plan-
tor. Ffiren voro emellertid flera, 444 stycken. Vidarc hade man i Urshult
néimnda r 859 kor, 76 kvigor, 113 gilla oxar, 124 kéivlingsoxar samt 172
histar och ston. Hiistbestindet var, i anseende till att socknen omfattade
blott 91 giirdar, betydandel). D5 man véil i allméinhet nyttjade oxar i jord-
bruksarbetet, torde hiistarna ha anviints huvudsakligen som rid- och lastdjur
samt vid sléidfart. Det ansigs tydligen, att varje bonde med sj'2ilvz1ktning
borde hiilla sig séidana djur, helst tvi eller tre. Och det var nog en stitlig syn
d5 folket, miin och kvinnor, kom ridande i stora skaror till kyrkan eller till
brollop och géistabud, alla hogtidskllidda och med finryktade gingare.

Ar 1613 igdes Tornabygd, siisom forut niimnts, av Nils, Han var gift
och hade dréing och piga. Hos honom bodde inhyses éiven tvi min (Mine
och Nils, den senare ”husfattig, haver alls intet”) samt en kvinna, Elin.
Hushillet pi girden var slunda med barnen inriiknade riitt stort, och kan-
ske blev det ibland knappt nog med brodet, ty kern kunde vél intc ens i
normala ir'avkasta mer in hogst tredje eller fjiirde kornet. Men hungers—
nod torde man knappast ha behovt lida, d5 man ju alltid hadc fisket och
jakten att lita till.

Liksom s5. minga andra hemman i socknen kom iivcn Tornabygd under
1600-talet i beroende av adeln. I 1686 rs jordcbok antecknas, att grden (d.
v. s. i detta fall riintan, ej jorden, vilken var bondens egendom) varit done-
rad till salig riksamiral Gyllenhielms inkefru Kristina Ribbing men efter
hennes dad (1656) hemfallit under kronan igen. Vid irhundradets slut an-
slogs hemmansréintan till overstclojtnanten vid Smlands kavalleri som lone-
bidrag. Ar 1712 kallas Tornabygd reservhemman under samma regemente.
Nu var grden delad mellan tvfi iboar, 1756 mellan tre styckcn, och i vim
dagar finnas 5 dess iigor enligt ”Svenska Orter” 10 stycken jordbruksfastig-
heter.

518,677 Enliigt nyssniimnda léingd hadc alla bonderna utom niu (diiriblnnd Hék/an pd on
Forarm) hiistar.
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15. Hachehvarn.

Bland de mnga biskopsgods i Urshults socken som Gustav Vasa indrog
till kronan var iiven ”Per i Hackekvarn”. Vid den tiden réintade garden,
till vilken iiven Froson lvdde, S lispund smor samt 30 tjog 51. Till Hacke-
kvarn horde néimligen av alder ett praktigt ilfiske.

Utan tvivel hade kungen i samband med godsindragningen éiven lfitit
liigga beslag pi det nu tyvarr forsvunna biskopliga arkivet med dess §itkomst-
handlingar, jorde- och uppbordsbocker, rakenskaper etc. och iignat dem, for-
modligen vid brasans sken och i familjens lugna skote, ett noggrant och in-
tresserat studium. Han bot dii ha fast sig vid huru miinga skona iilfisken bi-
skopen i Viixjo kunnat frojda sig t, och dennn angeniima upptéickt torde ha
inspirerat honom till det brcv han 1548 avséinde till fogdcn Botvid Larsson
(Anckar) med befallning att i Smiland narmare efterforska ”laXe- och le-
fiskie . .. dirmed Vadstena slott bespisas kunde”1) Efter allt att doma har
Botvid horsammat sin herres befallning, ty denne rojer liingre fram en for-
viinande kénncdom om forhllande hat nere och han har val reda pa bade
Hackckvarn och andra stallen vid gamla gransen, och detta i en tid dii man
saknade allt vad kartor heter. Man mste verkligen beundra Gustav Vasas
formfiga att overblicka stora omraden och sammanhang liksom hans in~
tresse och minne for detaljer. Nu berodde kanske i detta fall hans intrcsse
for siidana enskildheter som girdar och fisken i Urshult déirp, att han hyst-3
planer pi en befiistning vid eller i narheten av sjon Asncn. Om sviil det ena
som det andra skriver han i april 1558 till sonen Erik: ”Kare son, Oss iir till
vettandes vordet, att uti Cronebergs lan i Kindevals harad vid en kvarn,
Haka bcniimbd, skall vare makte skon lagenhet till befastning och allestiids
diir omkring lustige ager bide med skog, fiskevattcn och annat mere, och att
samme kvarn ligger icke mere an tva miler ifrii gtélntsen etc. S5. syntes Oss
icke oradeligit, att du samme lagenheter med det forste ville lita besikte och
med tiden tanke till att have dar nigon synnerlig byggning for hinder om
dartill eljest tjanlig plats i s matte vare kan.1)

Och om de goda lfiskena skrivcr kungen den 30 okt. s. 5.: "Kare son,
at Oss till vettandes vordet, att uti Kindevals harad i Urshult socken2).
skole varc skone alefiske, som de kalla diir ilevarmer etc. S5 syntes Oss nyt-
tigt, att du dern ville bese och bruke till clitt eget behov. Vi skicka dig ock
har med samme ilefiskes nampn beskrevne etc. Desse efterskrevne {ilvéirmer
are liggandes i Smland uti Urshult socken: ett iilvarme vid Gialllerniis[: Bjellernas], ett lvarme ben. Haffbelta, ett iilvarme ben: Gamble var-
me, ett lvéirme vid Glisholm [tydligen Blidingsholm], ett ilvarme vid Ha--
kaquarng).

I samband med dessa gamla uppgifter om Hackekvarn m. m. bor limp-
ligen citeras vad lantmiitaren Hans Ruuth antecknat om strommen pi sin
vackra karta over Kinnevalds harad 1661: ”Een malchta fiskeligh alf med

=|:-A‘I-
\./\.»\_/\./

Kungen brukade med familj och hovfolk ofta vistas pi cletta slott.
Gustaf Izs registratur 1558 24/4. (Stavningen normaliserad.)
Urshults pastorat, siilecles iiven Almundsryd, som cli var annex till Urshult
Gustaf Izs registr. I558 30/Io.
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Rymnfistcre Peder Svemson
Brdkenhielm, Huckekvqrn,
i. 1646, Cl 1720

Eitet portriitt i oljcl hos
kantor Hultqvist, Gllclryd.
Foto P. G. Vejde 1911

mnga hidammar och quarner kinda igenom bebygd och hoos alla quarner
gidt fall, loper i hafwet Wid Morrum, der et kosteliget laxfiske éihrl). Aven
borgruinen pii Slotts- eller Kungsholmen utanfor I-Iackekvarn finnes om-
néimnd i gamla papper. I Gustav Vasas jordebok over ”Arv och eget” 1558

heter det om ”Hacheholm” pi foljande sitt: "Han hafde varit byggd i
fortiden, och dii hafde bott en uppéi som kallis ridder Hache. Ther stir in
nu en kéillare uppi som iir icke in nu igenfallen, och r han riitt firekantig
——— 24 fodder i liingd och bredd.” Ar 1667 holls rannsakning i Urshults pas-
torat ”om de gamble Monumenter och Antiquiteter”, varvid iven niimnes
Slottsholmen i Hackekvarns 5, ”dijt ingen komma kan for iins omflytande
och héifftige strommande utan medh platz [svrighet]. Denna war éinnu
ooffwervinnerligare och kunde intet intagas forr in de giorde en tiiirefiota
i Tiirwijkan, der aff hon sit nampn fit hafwer, tre fierdedels mijl der ifri
i samma 55 beliigen. Den fordes dijt och stiiltes om en natt directe pi Slotet
med eldz anstickande, och si bleff Slotet medh folk och hwad der uppii war
i ascho lagd.1)

Den friin Hackekvarn utgiende irliga smorriintan om 5 lispund ned-
sattes i slutet av 1500-talet till 4 lispund, vilket berodde p5 att Froson nu
skildes frn huvudgrden och i jordebockerna borjar uppforas som en siir-

‘) K. Lantmiiteristyrelsens arkiv F. II nr 8.

') _]fr P. Wilstadius, Den forsta fornminnesinventeringen i Kronobergs léin. (Hy1tén-
Cavalliusfiirzs rsbok 1940, sid. I19).
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skild kronoiiga eller ”hiiradso” med 1 lisp. smor i skatt och 1 lisp. torr 51 i
stadja.

Per i Hackekvarn, som varit med redan i katolska tiden, eftertraddes i
arrendet av Karl och denne i sin tur av Per Skraddare, vanligen kallad ”Per
i Kvarnen”. Han néimnes bl. a. r 1600 och deklarerade d5. en formogenhet
bestiende av 20 lod solv, 4 gilla oxar, 12 kor, 12 fir, 2 svin och 2 ston. Ar-
liga utsiidet pi garden var blott 2 tunnor. Men Per var ju mollare vid en

praktig kvarn och njot salunda tull av varje skappa sad som diir formaldes,
$5 att nigon nod gick det nog inte pa honom eller hans husfolk. I-Ian kunde
t. 0. m. hiilla stora giistabud som t. ex. i slaktetiden hosten 1609, d5 han in-
bjudit sliikt och véinner, daribland lansmannen Mans i Esbjornamila, profos-
sen Karl Persson m. fl. Kalaset har gatt till eftervarlden av den anledningen,
att det slutade med ett blodigt ”perlemente”, lyckligtvis utan spillda manni-
skoliv.

Per Skraddares dotter Ingrid var, som redan omtalats i beskrivningen
over Storegrden i Dunshult, gift med kaptenen Oluf Persson, vidare had:
han tminstone tva soner, Oluf och Per. Den sistnamnde overtog med tiden
arrendet pa Hackekvarn efter fadern och synes ha bott dar annu 1646.

Vi gi nu tillbaka i tiden till 1573, ett r som inleder ett markligt kapitel
i Hackekvarns historia. Den 15 nov. 1573 skiinker namligen Johan III ”av
synnerlig gunst och nade” sin troman, stiithallaren Kristofer A1z(le1'ss0n

(Grip) och hans arvingar en rad kronohemman pi Vemboo och annorstii-
des i Urshult. I denna donation ingick aven Hackekvarn. Strangt taget var
det emellertid ej enbart gunst och nfide som dikterade denna kungliga hand-
ling, ty Kristofer Andersson hade bistrackt sin herre med penningeliin till
avloning it krigsfolket i Livland, och hemmanen hora diirfor betraktas som

pantegods.
Kristofer Andersson Grip, en smalandsk fralseman och fodd 1518, hade

tidigt triitt i kungatjiinst och sarskilt av Erik XIV och Johan III ofta blivit
betrodd med viktiga diplomatiska och militiira uppdrag. Slunda deltog han
1561 i den stora ambassad som kung Erik i friareirenden utsiinde till drott-
ning Elisabet av England, och senare var han efter vartannat underamiral i
flottan, slottsloven i Rewal, kung Johans hovjunkare, knektehovitsman,
stithflllare pa Borgholm och slutligen 1598 forordnad att jiimte Johan
Sparre pi Bergkvara forsvara Kalmar slott mot hertig Karl. Hertigen lycka-
des dock efter en ling och hard belagring fa detta viktiga faste i sina han-
der, och nigra dagar senare domdes Sparre, Grip och flera andra befalsperso-
ner till doden och blevo avrattade. Detta var det s. k. Kalmar blodbad.

Redan innan Kristofer Anderssons huvud fallit for bodelns svard hade
hertig Karl i brev till fogden Oluf Strale pa Kronoberg forklarat ”thenn
iihreforgietaren Christoffer Andersson.. . skild ifrin all sin forlaning som
han af Cronan hafwer”. I kraft harav konfiskerades Grips besittningar i
lanet, bl. a. Hackekvarn.

Vid Kristofer Anderssons dod rymde hans barn ur riket. Aldste sonen,
Ulf, tog over till Tyskland och darefter till Danmark; den yngre, Anders,
flydde forst till Danzig men for sedan till England, och slutligen hamnade
han ater i Tyskland. .§\r 1608 fick han tervanda ur landsflykten och svor
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nu kung Karl tr0- och huldhetsed. Men fiidernegodsen syncs han ej ha

bekomrnit forrlzin iiret dérpi, dii Karl genom skrivelse datcrad Stockholm 25

okt. skiinkte honom "alle hans faders, Kristofer Anderssons, gods som ha-
ver varit under Oss och kronan forfallne, evem och pi vad ort de di helst
kunne vara beliigne”. Sex r senarc fick éiven Ulf tillstéind att véinda iter
till fiderneslandet, och nu skedde syskonen erncllan arvsfordelning 0. a.

uppgorelser, varigenom Anders Grip blev herre till Hackekvarn, Vemboo-
godsen m. m. Av dessa doméner bildade han pi 1620-talet herreséitet ”Grips-

Hcxckekvcxms f. d. militdrbostdlle Polo P. G. Veide 1924
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V€Hi{bO’,, déir Flaboda utgjorde huvudgird och godskomplexets medel-
pun t.

Sedan Anders Grip 1645 gitt hadan, innehades Hackekvarn nigra r
av hans inka fru Elm Kagg. Under hennes tid fick garden siitermazfur, vil-
ket innebir, att hemmet befriades frin alla de utskylder till kronan som
dittills ivilat jorden. Naturligtvis kunde en sidan betydelsefull fériindring
icke ske utan vederbérligt tillstind av myndigheterna. Dessutom géillde fijr
grundande av siteri, att garden i fraga skulle fiirses med séitesbyggnad, var-
dig innehavarens stiillning, samt brukas med hans egen djurbesattning;
vidare var agaren skyldig sérja f6r att hemmanets jordbruk och kultur
i évrigt hélls vid makt. Blevo ej dessa bestammelser uppfyllda eller van-
virdades ibyggnaderna, kunde saterifriheten utsliis, varefter hemmanet iter-
gick till férutvarande villkor. Namnda stadganden, som friin statens sida
utgjorde en niidvandig séikcrhetsitgiird gent emot siiteribildningar i alltfiir
stor omfattning, évertraddes dock ofta, inte minst av de stora i landet. Un-
der det svenska adelsvaldets glansdagar h'a'nde ej séillan, att en enkel bond-
stuga fick skylta som siitesbyggnad pa den nya ”herrgirden.”. ]0rderann-
sakningar och domstolsprotokoll vittna ocksi om att djuren i stall och ladu-
grd ibland voro arrendatorns enskilda cgendom och att jordbruket nigon
gang — sisom 1646 pi riksrdet Lars Sparres siitesgard Sunnanvik — var
till den grad vanvirdat, att hemmanet nyttjades endast till betesmark.

Hur det f6rh6ll sig pi Hackekvarn i dessa avseenden har ej kunnat
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utronas. Troligen gjordes val nigot diir i byggnadsvag, ty stallet ”forsvara-
des” for siiteri annu 1673. Men tvii r senare har det i jordeboken forlorat
sin forniimliga titel. Vid den tiden sattes saterirannsakningar med stréingare

krav iin hittills i gang over hela landet, och mfihanda var det i samband har-
med som Hackekvarn nedsjonk i sin forna stallning,

Siiterirannsakningarna pi 1670-talet voro hotande forebud till reduk-
tionen. Denna kom niigra r senare och svepte likt en vildsam orkan fram
over siviil h6g- som ligadeln och krossade stormannavaldets ekonomiska
grundvalar genom indragning till kronan av dess forlaningar och donatio-
ner. De minga Gripska donationsgodsen i Urshult och annorstades blevo
heller icke skonade. Ar 1683 reducerades bl. a. Hackekvarn, och vid indel-
ningsverkets genomforande ett par ar darefter anslogs hemmanet till Caval-
lerie-Liezatnantssdte vid Véixjo kompani av Smlands kavalleriregementc.
Forste innehavaren av bostallet blev divarande lojtnantcn sedermera rytt-
mastaren Peder Svensson Briikenhielm, fasdd 1646, dod 1720.

Bland de minga officerare som bebott eller tminstone innehaft Hac-
kekvarn, ha utom Brikenhielm foljande pitraffats omnéimnda i olika hand-
lingar: ryttmiistarna Knut Sjostedt (1718 m. fl. r) och Erik von Boisman
(1727,173O) samt lojtnanterna Karl Gustaf Boije (1732) och Joran von
Bruse (1755, dad 1758). Som arrendatorer kunna antecknas: hiiradsjagaren
David Hardberg (1744), kronobefallningsmannen Sven Lagerwall (1751)
och Hans Gustaf Branting (1753), vice bergsfogden Marten érnberg
(1760), Karl Wernick (1764) samt riksdagsmannen Nils Hiikansson (fodd
17s9,d6d1s63).

Den aldsta kinda ”karaktarsbyggningen” pi Hackekvarn uppgives i
ett syneprotokoll av 3 aug. 1742 vara ”upsatt ungefiir 5hr 1699”, byggher-
ren torde alltsi ha varit lojtnant Peder Brikenhielm, som di innehade bo-
stéillet. Huset var 22 alnar lngt, 11 alnar brett och 41/2 alnar hogt samt
byggt "av furutimmer med niivertak och indelt i en sal, tvenne kamrar, kok
och forstuga”. Ar 1742 sages byggnaden vara forfallen och dessutom "beli-
gen pa en ganska obekvam plan”, varfor den blev utsynt. Ny byggnad
skulle uppséittas for en beraknad kostnad av 700 daler silvermynt. Emel-
lertid kom nigon sdan ej till stand; iinnu r 1794 fanns pi Hackekvarn
ingen annan karaktlarsbyggning ”éin den gamla forruttnade och vid 1742

rs husesyn utdomde”. Ar 1801 var den dock borta och ersatt med tv5. stu-
gor, den ena i vaster och den andra i oster pi garden.

Den bostiillsbyggnad, som fanns har till borjan av 1940-talet men da
flyttades till Kronobergs slottsruin vid Vaxjo, uppfordes 1848 eller 1849 av
arrendatorn p5 I-Iackekvarn riksdagsmannen Nils Hikansson och biev vid
ekonomisk besiktning pi platsen 22 sept. sistniimnda at godkiind som bo-
ningshus. Byggningen beskrives d5 vara ”25 alnar ling, 14 alnar bred och
5% alnar hog under tak av naver och torv, briidfodrad och struken med
slamfarg samt inredd till sal, 3 kamrar, kok och forstuga, med 2:ne gavel-
rum pi vinden och alla rummen forsedda med tapeter.1)

Under namnet ”Ryttm'astareg§rden” utgor numera denna siitesbygg-
nad p5. sin nya plats en livligt frekventerad sommarrestaurang.

1) Vaxjo landskontors arkiv G Vl b 3 (syner och besiktningar)<
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KARTORNA
iiver 6. och V. Elmhult, Tryteke, Utnés och Tiger iiro hmtade ur den s. k. Gyllenhielms
atlas (Riksarkivet). Uppgjorda 1637 och 1638 av en till namnct okiind lantmitare, redovisa
de vederborande hemmans iker och ingsmark, ej skog ellcr utmarker. Hiir nedan foljer en

redogiirelse for dc 5 kartorna varande anteckningarna.
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Elm/Jult (jstregrd
6stre Elmbult
Wthsde 12% t[unn]a. ] ikergerdet Zihr muliord med stenar och root.
Engh till zoo st[ackar] niir griiswext iihr.
Betishage.

Misze.
Humblegirdar.
Ale fiske och annat fiskewatn befins, dok Jngen synnerligh liigenheet medh skogh och
Wthmark.
Hage Siiin.

Elm/oulzf Vdstregrd
Wdster Elm/Juli.

9 Vthside 10 tr. J ikergerdet ihr Muliord med stenar och roor.
Engh till 170 st. niir griiswext ihr.
Bctishagar.
Humblegrd.
Fiskewatn befins och Jngen synnerligh Iéigenheet med skogh och Wthmark.

Tryte/ze
T‘/iitike.
Wthsdc 7% tza. _] kcrgerdct éihr Muliord med monga stenar och roor.
Engh till 140 st. niir gréswext éihr.

Betishage.
Qwarn.
Humblegrdh.

Utnds
Utbniis.
Vthsiide 7% tza. J ikergerdet éihr Muliord med monga stenar och root.
Engh till IIO st. néir mcdclmtigh griiswext ihr.
Betishage.
Asnen.
Ligenhect med qwarn, fiskewatn, skogh och Wthmark.
Humblegiirdar.

Tget
Tuget.
Vthsiide 6}/2 tza. ] kcrgerdet hr Muliord med monga stenar och roor.
Engh till 90 st. niir medelmitigh grblswext iihr.
Betishagar.
Lacus [sjon] Asznen.
Engh hage.

Humblegirdar.
Qwarn, skewatn befins och Jngen synnerligh liigenheet med skogh och Vthmark.
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Urshulls sockens Brundliirsiikringsbolug
Brandstodsreglemente f6r Urshults socken

beslutat vid kommunalstiimma 15/12 1865 och

faststéillt av K. B. i Kronobergs léin 12/3 1866

beviljar ftirséikringar 5 sviil byggnader som 16s6re till lga pre-

mier. Premien per 100 kr. féirséikringsvéirde r fiir 1951 70 6re.

Frséikringsbelopp 31/12 1950 kr. 7.468.380.

Tillgéngar 31/12 1950 kr. 433.244 i banker, inteckningar och

obligationer.

Fér Urs|1u|ts sockens Brand/6rs<'|<ringsbo|0g

STYRELSEN.

Urs|1u|ts sockens Spclrbonk
grundad r 1873

lnsiiarnqs behéllning 31/12 1950 kr. 6.642.339.

Reservfond kr. 447.496.

Ger hégsto oc|1 tor |é'1gstc1 rénto.

Gynno Er |'1emsoc|<ens sporbonk.



15 mi|joner |<g
frukf och béir ho c|v oss sedan 1915 foréidlufs fill sylf, so, mos, musf

och vin.

Sfiirsfu delen hélruv hqr inképfs inom UrshuHs socken.

De rikusfe ren ho vurif 1918 och 1941, do vurje r 1 miljon kg fruki
och br inképis och féiriidlcis.

Genom nyq produlder och nyu férsiiljningsviigur s'o'ku vi siiirku odlingens
lénsamhei.

Gynnu oss och Ni gynnur bygden och dess odlingur.

SVENSKA FRUKTFURENINGEN
URSHULT.

Fru|<toc||ingen
har gumlu unor i Urshulfsbygden. Genom nyo meioder och rafionell

skiifsel ho skéirdurnc 6kufs.

DeHu kon medféaro ovsiiffningssvrighefer.

Vér orguniscon bildudes 1935 f6r 0H fillvoruiugu odlurnus iniresse séviil

befr. ovséiningen uv odlucle produkier som ink<'5p av fiirnédenhefer.

En slurk orgunisaiion ger diirliir lrygghel 61 fruldodlingen.

Kronobergs liins Frukl- & Triiclgrdscenlrul
llrshull.

Pris 3 kr


