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URSHULTS KR6NIKA 1952 Kréniha 1951.
Utgiven av Urshulrsbygdens Tu-

risttrafikfiirening, Hembygdsforenim JANUARL
gen Gamla Urshult Och Sillskapet 8. Regeringen avsiir en ansokan fran
Hemf1it_ Urshults kommun om uppflyttning i hégre

Redaktiirz Ingmjér H. Tarsiad, dYr°“5gr“PP-
U,s]gult_ 11. De upprepade kraftiga sniifallen v51-

Redaktionskommitté: K3,,/w},e,de lade stora svirigheter fiir den elektriska
N_ Hel”,e,g, Unhult, media-Mlngdet kraftdistributionen, for jrnviigarna och for
Karl Loberg, Bmmma, fl-]_ ha A_ te1ef0nn5tet.IUrshu1t saknade man elstrom
Vt,’-de, Lum1_ under 8 dagar och éverallt i bygden fick

man klara sig utan ljus, kraft, radio och
Den stingda (]5"cn_ telefon. Nigra byggnader skadades, men

Den dart pryder van omslag i if framfor allt led skogen skada av de tunga
O . ’ .. .. i snfimassorna. Trad och grenar knéicktes avgar icke mer att oppna. Den ar borta men O

f.. d 1. b d . k .._ och ungb;orkarna bO]dCS 1 dekorativa bagar.orun er igt nog evara i ett vac err rra
Mzinnis/can r stor, som finner uppsnitt. Den satt pi den hiigra flygelbyggna-

. _. . . /z'
den till Odensvallahult sateri. En hknande ml/is mgr’

men Var Herre nster S]l1/ sma m0gar-men niigot enklare dorr finns Zinnu kvar i
dmer.huvudibyggnaden. f _H Sk" d

Den stiingda diirren fir bli symbol for < ‘tat ur esttagspmgmmmet U or 0-
alla de planer vi viilver for vr blivande festen 1951')

0 . . .. .. . 13. I ° r r r k 'r' r “:-hembygdsgard. Vi V111 oppna dorren till det are S s_a “far Sp¥O_poSl lo“ mo Sa
ter sig kommunikationsministern att smal-fiirgingna och iterstiilla nigoc, som hiller O

sparsbanorna 1 sydostra Sverige f. n. bred-pi art forsvinna, bevara ngot av det gam- d

la Urshult. as’

Hjiilp oss att oppna den stangda dorren, FEBRUARL
hjiilp oss terstiilla den gamla herrgrden 18‘ I denm mamd upplcvde Urshults

Oden;v;¥_lahult' D? fl; fralgforallt pengar’ jiirnviigsstation en verklig fruktrush. I me-
som er ovs’ nu QC 1 ltamtl en_‘ deital 300 lfidor frukt expedieras som styc-

Med Urshults Kramka £611“ 1 at at kegods varje dag och orsaken till detta var
postgiroinbetalningskorn Vi hat aver 600 de liga priserna ii frukten Foliirets stora. B ' 1medlemmar. En sedel, stor eller hten, fran skérd visade Sig svarsild och hade

vane Ifledlem Och V1 kan u?r5tta myC_%<e_t' icke kunnat séiljas till jul, di den brukar
Ohm nagon medlem heme “H uunderstodlfl vara slut. Priserna tvingades ned och f6lj-
nagon annan verksamhetsgren gar detta gi- den blev stor efterfra

. . gvetvis bra. Friluftsbadet, vandrarhemmet, 19 Sveriges hantverkS_ och Sm;-iindustri_

Hemit och Serien Gardama i Urshult i organisation har tilldelat fiiljande Urshults-
Urshults Kriinika behéver alla medlemmar- bot mastarbrew A W Senman inom malap

nus staid‘ yrket, C. H. Johansson inom si§0makar-
Skriv en summa, stor eller liten, skicka yrket

oss denna pi posten eller iiverliimna den pi
annat siitt. Anméirk vilket iindamil Ni niir- M'ARg_

mast Vin St6dja' 8 Nimndemanncn C H. Carlsson
HM”) O“ Mt bppna dc” Stangda dew”! Ugglekull, som sedan starten varit kassiir

/3 fiirsta sidan: D611", Odensvalla/Jult. Eftcr och de fiesta iren ordférande i Urshults
elf frdsnitf dz‘ W/aldemar Be'r'11/mrzl 1929. Mejerifiirening, avgick ur styrelsen och av-
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tackades med bl. a. textad adress med 314
namnunderskriftet :::::...............:::: ,, IL -

21 ”Till socknens medelpunkt Om
kyrkatallar och kyrkbussar.” Ett radiorepor- £ I D I a D Q t,
tage frin Urshult av Jan Erik Anderbjérk ,.. O w

med intervjuer om gamla tiders kyrkfarder mi: (IDOL 100 dz” Qaoan "‘
och dagens kyrkbusstrafik. Samtidigt mcd Den 31 j;m_ i85i_
inspelningen av detta program gjordes en Teaterdirektéren L_ E_ Eifforssy
inspelning av helgmalsringning frn Urs- som under r 1830 hadc haft en ling
1-iults Stoi.k]Ocka_ sejourii Viixjo teater, hade infunnit

30. Vid irssammantriide med Urshults Sslim tlfliljrsgalgiggiiq :v§iI;deilct,§Ia<uir‘

sockens notkreatursférsiikringsforening er- Renés dotterv samt P»En majdag
inrades om, att foreningen varit verksam i Viirend”, det senare ftirfattat av
30 gm skalden C. W. Bottiger som festpro-

grammets huvudpunkt vid Karl XIV
APRIL Johans kroningsjubileum den 11 maj

8. Rossmlabygdens fruktodlareforening, (1)31:3ae€{a£1a(21nd%e&6;1t:g‘i_1:S3;

att se, vad man skrev om uppf6ran-
firar 20-rsjubileum och erinrar om att im- det i Viixjo.
pulsen till organisation av frukttréidens ”HV3d det and" $tY¢k@11 "EH mai-
skiitsel och handeln med frwkten utgick ihgigfngl; agfnbgi ‘lit
fran dienna. Forenmgens bildande ar fore- bed5€naS_ gm {raga will-a Wi iikwi
vigad 1 en av de stora takmilningarna av framkasta, niimligen huruwida ej ett
Q_ I-Igkansson i Bygdeggrdeii i UrS}iu1t_ siodant stycke fiirlorar sin bctydelse,

da det losryckes frfin den tid och de
MAL forhiillanden, det har att tacka for

13. Urshults handelsklubb firar sitt 25- lnénglllifgrgigl gliellaisgiiaeielisjgezf diixj
51'$i"bile\1m~ matisk skapelse fir utgiira endast me-

24. Kommunalfullmiiktige beslutar att del; den miste i sig wara andamiil d.
av JUF inkiipa Bygdegiirden i Urshult for 5' swam “H fr 513 513” Och cl
10.000 kr. froatt t. v. anvnda denna for T9ii.ifalii1i§(i)1tets:tr;:ii{tet liitgnderigifniliqii
5k°1k5k55-ndama1- som tendensromanen, aldrig blifwa

26. Den kraftiga nederborden under ett sant konstwerk i ordets hogsta
vintern och darav foljande snosméiltning betYde15°~ De‘ 5*‘ 9“ Momma £5! d3‘
O D .. O - - ' k 'kastadkom ett sa hogt vattenstand 1 Asnen, n’ men man rye er lc C . damnomma ur den krans, hvartill den
att strandagarna orsakades allvarliga olagen- hiir, ty Ci; hai. den fiiomt sin (loft;
heter och forluster. D5 dammluckorna vid di stir den wissnad och betvdelselos.
Ekefors voro stingda stiilldes i Sm§.lands- Med dessa anmarkningar hafwa wi

O . 1 d l t f ° k" d '11-posten en fraga till Sydsvenska Kraft AB lggrgtzliean dgagtsrznziérsgsllery
med begaran om en kort, lattfattlig orien— 1-ian i dam stycke gdagaiagt; Wi }-“if-
tering om den ratt detta fiiretag besitter. W21 nedskrivit dem, endast for att
éveringenjoren Karl Ljunggren liimnade £5?” uQP‘m5_rk5aI_nheten {let

.. mindre lampliga 1 att uppfora till-
som War follande redogorelscz fiillighetsstycken Hwad sjelfwa ut-

Alshultskanalen gravdes med statsbidrag f5i-aiidet anggr, war det Okianderiigt,
av Asnens strandagare pi 1830-talet for att chiirerna gingo i allméinhet bra och
siinika hiigvattenstindet i sjon. I kanalen med mile funno Wi’ Mt Hr Elffors
f'nns in en re lerin sdamm varfor vattnet “ti Fru Furstcnborg’ som med en

1 g g g ’ klangfull rvjst, fiirenar ett behagligt
rinner fritt. Om avrinningen hindras av yum, giort en requisition iika ]y¢k_
nedfallna trad, som fastnat i bron over k:1- lig, som behdflig.” ——

som iir bygdens éildsta forening i sitt slag,
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nalen, Eir det strandiigarnas sak att ta bort tenmagasin till ingen nytm for kraftpro-

widen, duktionen. Asnens strandéigare skulle visser—

Av utloppen vid Ekefors och Haokekvarn ligen fi nigot léigre vattenstfind och dir-
iir det forstnéimnda overbyggt med liga med en viss nytta men samtidigt skulle

skibordsdammar, over vilka vattnet avbor- nedanfor Asnen liggande ligliinta marker

das vid hogt vattenstind i Asnen. ]u hogrc fi hogre vattenstind och diirigenom lida

vattnet stiger desto storre blir avrinningen. skada.

De luckoppningar, som finnas i dammarna Det mi tillggas att flodena icke kunna

och intagen tiil de gamla verken, iro utc- undvikas, men deras skadeverkningar kunna

slutande tillkomna for iilfiske och vcrks- mer eller mindre bemistras. Hur lingt man

drift, icke for avbordning av flodesvatten. kan och bor gi 51: niirmast en ekonomisk

I Hackekvarnsgrenen fanns tidigare en- friga. Den fir tagas upp i annat sarnman-

dast smi luckoppningar for iilfiske; kvarn hang.

och sig. Icke heller dessa luckoppningar vo- 28. Trots att Blomningsfesten i sista

ro avsedda for avbordande av flodesvatten. scund framflyttades en vecka, di frukt-
P5 senare tid hat for vissa reglerings‘.inda- blomningen forsenats av de kalla virdagar-

mil, som snkna intresse i detta samman— na, stod frukttriiden denna dag blott i lo-

hang, efter Vattendomstolens provning Hac- vande knoppning. Viiderleksutsikterna var

kekvarnsgrenen fordjupats och de gamla in- icke sirskilt lysande, men detta till trots

tagen till kvarn och sig ersatts med ett ut- sokte sig en viildig miingd minniskor upp

skov med stor avbérdningsformiga. Dct fir till Lunnabacken och de fick uppleva en

emellertid enligt Vattendomsrolens dom icke vacker virdag all: enligt festens traditioner.

gnviindgs fiir fI6de5t_;1ppning_ A111: fungerade V51, trafiken Ol‘dnd€S tI‘OtS

Dammarna vid Ekefors—I-Iackekvarn sko- 3113 besvarligheter P5 de “nah viigarna °¢h

la for tillgodoseende av strandiigarnas riitt £6” lekamlig utspisning V“ bf“ Sari“ Vérd‘
Och intressen ha en viss, i laga kmftvum huset Lunnabacken hade premiéir, som1ova-

nen dom faststiilld utformning. Det har dc dc go“ Och gav uppslag tin fiirbiittringcar

ocksi. De iir avsynade av Vattendomstolcn. {bf framtidem Dagens ml“ C10“ var Pris‘
Verksigama hat 1.5“ tin det V3ttenm3_ utdelningen i Séllskapet I-Iermflits prist§v-

gasin i Asnen, som liggcr mellan Asnens ling om vackraste Varendsdrikt

vattenstfind, om alla de sméi luckorna éir

stingda respektive oppna. For att tillgodo- E h d k

gora denna riitt har verksiigarna friihet art 72 éwmstaen 6 “P_1”””i' ‘mm-
oppna och stéinga luckorna. De hiilla 1uc—

korna stingda si liinge vattenavrinningen k

genom Alshultskanalen och over skiborden av _Svens,,‘a Tumstforenlngen
ut 11/na ARETS BILDER.

iir storre in vad verken kan tillgodogora. g

Detta betréiffande riittcn till reglering och Denna uppmrkm/m7nade lld‘
hur den utovas. Men inslindaren har ocksi I70/Q" S07” nar langt ut/"far
frigat “om avrinningen skotes under rim— S1/emges granser Och so,” alltld
ligt hiinsynstagande till den lidande partcns upgskattnb/g i Presser”

beliigenhet”. ]a, vad it rimligt hiinsynsta- Z7/l_e es mlnm g“”$ led “ft
bzldsvep pa sex szdor fran

gande? Det kan viil icke vara at: uppge sin

egen riitt till nytta for en grupp och rill U78/9”” Och Z -font“ h””;,d fm”
skada for en annan. Om niimligen verks- Blow/Hungsfesten 1951‘

BILDER 1951 /Qostar /adftad
garna skulle oppna Iuckorna néir :1vrinnin— ' ‘

gen redan iir storre in vad kraftverken kan 9: i /0" Och bunden 13: 50

tillgodogora dii skulle de slosa bort sitt v:lt- 06/9 Tekonuenderas fl” In/zap‘
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”Inga sféramle /uirzdclser im‘ri1'ffade un- ligc tesmmente av Sven A. Johansson skall

zler zlagen. Man roade sig pé 0!! /z.ultivcrat jiimte visst liisorc tillfalla Hembygclsf6rc~

00/a tidsenligt xziitz‘. Pigga 06‘/J trcvliga ung- ningcn Gamla Urshult.

domar, stadgade fzidcr och médrar, nytra JULL
och soliga zildringar blarzdudes med 1/amndra, 8_ Kommumlfunmaktige bask“ an tiH_

aggoma Smattmdc’ fliyggma ‘lpm/Md?’ sétita en séirsikild planeringskommitté med
s/zrailen och m'usi/zen /zlingadc 06‘/J ropen uppgift att £61]-3 uwecklingen far an tin

frin frislende jrxdljare blanzlades i en ka- kommunen séka knym industrier och

kafoni som i mingt 0c/J myc/act pimirmer féretag

Om Kiwi/{X marknadu Genom att anvisa medel till skolskjutsar

(smalandsposten 29/6 195]) mcllan Aramo skola och kyrkskola och Ziter,

31. Taxeringsresultatet fiir 1950 red0- for Vilka statsbiclrag icke kunde erhllas,

visas i pressen: Av j0rd‘brul< 1-451-210 lostc fullmiiktige en skolfriga, som villat
(minskning 114.453 kr.), av faighet myoken debatt. Det utiikade barnantalct vid

61.862 (minslkning 6.596), av rorelse kyrkskolan hadc tvingat fram frigan art

495.704 (iikning 9.745), av tjiinst 3.037.241 infora A-skola, men detta hindrades av brist

(ékning 158.028) samt av kapital 152.028 pi limpliga lokaler. Frigan var aktuell re-

(iikning 9.731). Sammanlagcl taxerad in- clan 1951, dz": Tryteke skola indrogs, men

komst till statlig inkomstskatt 4.552.900 blev briinnande 1951, di Aramo shola icke

kr. (okning 65.863 kr.) och till kommu— lingre fick statsbidrag till lirarbefattning.
nalskatt 4.631.350 kr. (okning 102.100 Skolstyrelsen foreslog anviinclandct av kom-

kr.). Héirtill kommer inkomst frin bolag munalsalen och skolkéket for s*kolEindam~l,

och ekonomiska foreningar. men trots dc avsevéirt sttirre kostnaderna

JUNI. for sikolskjutsar utan statsbidrag avgjorde

1. I konselj beviljades Urshultsbygdens fullmktige nu frgan si att A-skola kunde

Turisttrafikforening 5.900 kr. som bidrag inforas genom att 5:e klass fick undervis-

till Friluftsbadet 5 Riivabacken. ningen forlagd till Aramo skola. Man var

3. Urshults Skytteforening firar sitt 50- icke enig om klokheten i detta beslut, men

zirsjubileum med tiivlingsskjutning for lnets huvudsaken var ju att A-skola kunde info-
skyttar och med storslagen festlighet i nZir- ras i Urshult. Detta iir en viktig milstolpe

varo av landshovdingen och representanter i utvecklingens historia hir.
for olika skytteorganisationer, frivilliga f6r- A samma sammantriide beslots, at: ett

svarsorganisationer och kommunala myndig- kommunalt arkiv snarast skulle organiseras.

heter. Till foreningens ordféirande under 28 19. Skatteunderlaget i Urshult‘ har en-

r, fabrikiir Axel Svensson, som dcssutom ligt preliminiivra uppgifter stigit fiin 40.755

varit medlcm i styrelsen sedan 1908 och i skattekronor till 41.439, varav for inkomst

foreningen sedan 1902, overliimnadcs som 36.293 och for fastighet 5.145.

minncsgiva ett stilfullt utfort diolom. 22. Metningstiivlingen vid Sirko bro

7. Bildas i Urshult Kronobergs liins fortsatte art samla folk frin nr och ir-
fruktodlarefbrening, en ny sammanslutning ran.

for enbarc yrkesfruktodlare, som av clenna “Pi Sir/Q6 sfirlra bro /zappades 493 metarv

nnledning i stort sett blir en urshultsf6re- fnin sirre dclm av Iandet om /isncns ab-

ning. bormr, 1no'rtar, léjor och braxen. Ngon

10. Regeringcn har getc Urshults kom- bird be:/zattning av fiskbesizindet blew dc!

mun tillstnd at: lina 400.000 kr. pi 30 inte. Smzilanzlssommarens férsta ri/atigt 1/a1'~

r for att bygga lderdomshem. ma 0c/J s/ubna sfindag drew zisnenfis/{en bort
17. Regeringcn har bestiimt, art l&igen— frn den farliga tra/elm /aring bran, och dc’

hctcn Odensvallahulr 1:4 genom ett munt- allra flcsla av sr')'m1agsmetar11a’stirrade fiJ'1'gd'-
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Sochnens forsta férening 50 r.

Foto Algot Svensson 1910

Skytterérelsen var vid sin start pi 1860-~ stéid, som divarmnde kyrkoherden, teol. och

tale: ett uttryck féir tidens liberala str6m- fil. dr. C. W. Widerstrom visa: fiireningen.
ningar. De frivilliga skarpskyt:tef6reningar- "I kraftiga och av sann fosterlandskéirlek

na misstroddes dirfiir av regeringen och yr- vittnande tal manade han sina f6rsamlings-

kesmilitiiren och den hastigt uppflammade bor att ing i skytteforeningen och diir ova

rorelsen ebbade ocksi snart ut. Skjut6vnin- sig i vapnens bruk till skydd for den egna

garnas betydelse for fiirsvaret hade dock hembygden.” Med stor auktoritet hade \Wi~

uppmiirksammats. Under 1800-talets sista de- derstrom dittills kvivt varje forsoh till or-
cennier Iig forsvarsfrfigan i stopslcven och ganisationsbildning utanfor kyrkan och

tillkomsten av nya skyttegillen understiiddes fortsatte till sin déd att hindra sidan verk-
pi olika sitt av ‘myndigheterna. Genom etc samhet. Hans skiil att stijdja skyttesaken 51:

kungl. brev av en 15/12 1893 utiiirdades nog att séka i denna rorelses natur, men

stadgar for skyttegillenas organisatyi/on och kanske ha: de ocksi samband med de 1'6-

rorelsen viixte direfter snabbt. Ar 1903 relser i tiden, som icke si mycket méirktes

fanns i landet 300 foreningar med 24.000 i Urshult, men som \Viderstr6~m med oro

medlemmar. foljde utvecklingen av.

Skarpskytterorelsen gick givetvis Urshult Man kan i detta sammanhang erinra om,

helt forbi, men néir Urshults Skytceforening art bide frikyrkororelsen, nykterhetsr6re1—

bildades den 30/9 1900 kunde den riikna sen och arbetarrorclsen vid sckelskiftet hade

med miiktigt stod. I ett tal vid jubi1eums- verkat i flera decennier och stéindigt vun-
festligheterna 1951 crinrades slirskilt om dct nit terréing. Oro frin dessa rorelser mists

6



kunna tiinkas sprida sig iiven till Urshult, Urshults Skyttefiirening var den férsta
och det var d5. niirmast socialismen, som féreningen i Urshult och den har haft s5

sigs som spiike pi viiggen. Det iir ickc intresserade Iedarc och medlemmar, att den

orimligt att anta, att Widerstrms st6d till kan se tillbaka pi en obruten rad verksam-
den starkt fosterliindska skytterérelsen me- hetsr. Initiativet till féreningen togs av

nades som en fiirdmning mot varje r6d- handlanden C. M. Johnning och sergeanten
firgad rinnil, som siikte finna utlopp kring A. Yman. I den fiirsta styrelsen vaides som

Asnens striinder. Flera beliigg f6r ett sidant ordf. C. M. ]Ohnning, v. ordf. gistgivaren
pistiende finns. A. W. Svenisson, Méillekulla, sekr. inspek-

Néir Urshults Skytteféreningvuxit sig si tor _]. O. Petersson, Griinteboda, v. sekr.

stark, att den hade planer pi att bygga en lantbr. Gustcn Gustafsson, Ugglekuil, kassiir

skyttepaviljong, s5 inrymde jordigaren 5 niimndeman F. A. Svensson, Ekefors och

M6lleku1la, enligt omvittnad pitryckning instruktiir A. Yman. 30m ordférandc har

friin Widerstrém, den bestéimmeisen i ar- tjinstgjort lantbr. I-Ielmer Petersson, Ugg-
rendekontraktet fér marken, att socialis- lekull 1903—08, kiillarmiistare Albin Karis-
tiska fiiredrag icke fick hillas ilokalen. son, 1909—18, lantbrukaren Hugo Hi-
Denna bestimxnelse fanns kvar 5 papperet kansson, 1919—22 och déirefter fabrikiir
kinda till r 1949, di nytt kontrakt up\p- Axel Svensson, som iinnu tjiinstgér som si-
riittades, men hade tummats pi under de dan. I raden av évriga medarbetare biir
senaste decennierna. Icke kunde Wider- nimnas den miingfiriga kassiiren Gideon H5»

striim ana, att it 1950 en socialistisk stats- kansson, som ocgennyttigt skiitt fiireningens
minister skulle hilla ett valtal friin skytte— organisation.

paviljongens trappa infiir en s5 stor publik, Om sjiilva skytteverksamheten skall héir

att den icke hade rymts i salen. intet annat séigas in att féreningen som en

Qcksg kommumlstamman i Urshult an_ dyrbar trofé bevarar Christina Nilsson-

slog liknande tongingar. Ar 1909 erhéll P°ka1en i Sin 58°, 6K5‘/‘fad Ire giingr Och

skyttefiireningen av tillgiingliga hundskatte-
medel S00 kr. som bidrag till uppfbrandet .

av den fiirsta paviljongen ”dock med det 3

uttryckliga villkor, att lokalen ej fir upp- i

litas fér socialistiska fiiredrag eller sam~

mankomster, i hviiket fail medlen genast

skola iterbetalas." Stiimman férbehiiller sig

ocksi riitt att ”anv%inda lokalen fiir 1andt-

bruksfiiredrag och fiireliisningar i sund och

fosterlandsviinlig riktning” och den anmiie

ler fiirsamlingen som arvtagare till pavil-
jongen med villkoret, att skulle fiircningcn
upphéra tillfaller byggnaden, som s/call ram
i fullgott skick, fiirsamlingen. Dessa villkor
tycktes dock skyttefiireningen s5 orimliga,
att den it 1914 besliit, att till k0m~mun:1l-

stéimman iterbctala de 500 kronorna under
fiirutsiittning, attl villkoren stréks. Stim-
mans beslut at: tac/zsamt antaga detta iter-
liimnande, liter oss ana den biirda de k0m~

munala myndighcterna synas ha itagit sig

genom denna viiidiga investcring. Fem Hugo Svensson 1950
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ws pd si/Ia meten. De ville inte sjun/ea... platscn for xfora xkador av nziz'1mix/eor, mm

Men en storarlad fol/efest hlev def i all») ville avnjuta fraktcns och drclx sista sfora

fall. — I ammilnirzgslistorna ziterfanns hide _f('Sl. — — —

stock/Jolmare och giiteborgare, 5/zziningar och Festtziget /Jade /zallats ”Urshultsra11s0di”

gotlnnirzgar, och alfabctet var w2'lre12rese11- (”Urshulfsglz'mtar” stozl det armars i pro-

terat som liirzsbokstziwr pi dc lnga ra'der- grammet) och gjorde smznerligczz X/mil for

na av bilar rirl Sir/16 denna sr)11dag.” nanmet. I tliget /Jade man hilder az" do ale-

(Svenska Dagbladet 23/7 1951). fzmlla hdmlelxer, xom timat. —— — —

AUGUSTL Av ekipagen md mimnax den muntcrl

18_ Friluftsbadet 5 Ravabacken invigdes frustamlc och spar/aande “val/<am1>en”, den

med en enkel hgtidlighet i Samband med idoga husm0dersf6\1'eninge11, mm sam1nan-

avslumingen av are“ 5imsk01a_ Irdrle medan maker; och mannen snot un-

I den redogorelse for friluftsbadets ti11- Sam“ 06}? W-Y/Md" f‘""ill""5 watt: "mt dd
blivelse, som lamnades, erinrades om den vandrande 1/anzlrarhrmmet. Sist 1' tget kom

betydelse ett enskilt initiativ fir, niir det f"5k"”' Unhult i ””7”8f”ldi3 5’l“’1’””d> fa’
Omfatms med intresw Enskilda personer’ zlagen kallazl s/zorrleflic/ean. P43 henne skulle

foreningar, ideella och fackliga, kommunala Publike" '55” 05/J 1157' 1'¢’5"lt‘"ti't 1/"Y /@111",

myndigheter och stateng ffigidgnmnd hadc skulle hon, var (let sagt, 17TL’S€I1l‘€1'S av troll-

alla med ekonomiska bidrag och utfort nr- /*“"l"” Hector El N“0- I-1'” ‘let "'“"> bad”

bete bidragit till féirdigstiliandet. Stora bc- dock ”9”k‘”'l@" Tedn hoylat troll“: W ]tm_'”‘

iopp hade igaren till fastigheten, Urshu1ts- 1:5-Y 17741711’/“'15 580" had? 5k5Tdl’i5/101'""' f5?‘

bygdens Turisttmfikférening’ insamlat ge_ mndlatx till li/ea mdnga touiga och foga ral-

nom sina fester. Friluftsbadet var Zinnu cj ~"'"”’“d¢’ gubb-”

fullt utbyggt, men r véil anvéindhart. Gc- (5m;11and5P°5ten 25/9 1951)-

nom tillmotesgiende av bankdirektor A. 25- F51‘ S0“ 515~¢kn"18531'bete Vld “made

Iomsson, som under 10 gr kostmdsfl-in eldsvidor r 1949 har Brandbolagens riks-

stéillt sin bredvidliggande fastighet, till fri— férbund tin Urshults frivilliga brandkgr 1""

luftsbadets disposition, har strandlinjen kun- debts dais 5k51d Och “H brandmanncn dess

nat kas till det dubb1a_ diplom. Overléimnandet skedde vid en hog-

SEPTEMBER tidlighet som Urshults brandstyrelse ordnat.

22—-23. S/aorclefcxten i Urshult blew jusz‘

den xprakamle symfoni i fdrger och former, OKTOBEK

som man wlintat. Dagen var ju den 1'a'c/arax- 7- In‘/ige bi°81‘@‘f i V°mb°5 "YR bY8d¢"

I0 hostdag man giirna /um /n/ea sig, orh Sard-

Urshulls samhdille war rcrlan tidigt 11z(')'ta\"- 13- Bildas 41¢‘ £513" iakwardsomradet i

Urshult, omfattande cza 2.700 hektar i

diirmed for alltid i en mingiirig t5.vlings- Gronteboda med angrlinsande byar i Urshult

kamp inom skytteforbundet i iiinet. och Kroxhults by i Almundsiryd.

For bygden h.1r skytteforeningen haft den 18, I pressen erinras om den lingvariga

betydelscn, att den gett den en samlings- torka, som under hosten drabbat vara byg-

lokal, forst i en paviljong som byggdes 1910 der och mcdfort, att en mingd brunnar si-

och sedan i den nuvarande storre, som nut clier torkat ut fulistiindigt. Det beteck-

byggdes 1928. Visst ha hyresgiisterna, som nas som hogst ovanligt, att jorden it $5

sidana for sed hava, klagat over hyrespriset uttorkad i oktober mnad som nu r fal-

och klandrat hyresvillkor, men skyttepavi1— let. Hostplojningen forsenades ocksi och plo-

jongen hat varit grundcn att bygga pi, n'zir gen ersattes pii sina hill av irdret, fjdeb

det tidigare hiimmadc forcningslivet fick harven eiler kultivatorn. Arbetsborjan pi

utveckla sig i frihet. lantgirdarnn okades genom att vatten dag-
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ligcn fick horas frén sjoar och andra vat- in for humleodling, den nya biniiringen till
tendrag for att djuren skulle kunna utfod- vira minsta smibruk, som bor ha alla form-
ras. siittningar till att bli ett véirdefullc k0m-

19. Vid en jordbrukardag med‘ Kinne- plement till jordbruket pi for denna kul-
valds hushillningsgille och RLF 5 Krono- rurviixt limpliga jordar. Hans i fjol anlag-

berg utdelades beloningar och diplom for da humleplantering har han gnat nog-
stcnrojning och betesforbiittring till bl. :1. grann skotsel och denna ter sig mycket lo-
foljande urshultsbor: vande.

.. .. V' ' " ' O

Alfred ]0nss0/1, Degerhaga, Urshult, ar en 1?) sldan 0!? Skotseln av élttc smasruk
1 brdbrukam Han in_ ar etersson sa gott som V9.I‘]€ ar ar eta:

av gama s amm n~ ; . ,,
képte Sin gird it 1913 vilken da ytter_ med betskotsel 1 Ostergotland eller Skane,

ligt forfallen och stenbunden. Akcrarealen en arbete som hm Sysslat med Sedan ndlga
utgéra 4 1/2 hekmr vilka ban under Sr. Han har diirvid dokumenterat sig som

' ’
. Q . b t c d b r r

irons lopp gjort stenfrla. Akerjorden har va- ell e “lip agate av rang “F "at e Spres a‘
. .. :4 S-6 t d . d

r1t oerhort stenbunden. _]onsson har under n_oner Pa mlnlarf pa “song Un ?r
H D fott f.. herd kam vmtertxd har P. v1d srdan om arbetet VlCl

a :1 aren a ora en a p h 1 d k b h
.. .. .. t t -

nen. Han har aven anlagt valskotta betes- emme Syss a me S Ogsar ete 1 em

vallar och renoverat sivil boningshus som
1 d O .. ‘ . stor kunmghet. Han ar hvlxgt eftersokt som
a ugarcl samt uppfort ekonomlbyggnad.

skogsarbetare.
Jonsson har iiven ignat fruktocllingen syn-

orten, ett arbetc, inom vilket han besitter

ncrligen varmt intresse och planterat ett 70~ 21- Den kommllfllll utdebiteringcn fast-

tal fruknrad, som han agnar Synnerligen stiilldcs till kr. 6: 50, diirav till skolan 4: 70,

god Om‘/5rdmd_ hiirtill kommer for kyrkan 1: 10, varfor
Jé-mason r kind som en myckét arbet_ utdebiteringen sammanlagt blir 7: 60, vilkct

sam person, som under de snart 40 fir han it 0: 75 hégre an lregaende r‘

innchaft sitt smibruk ncdlagt ett véirdcfullt
och intrcsserat arbete och varit mih‘ om att NOVEMBER‘
forbiittra och hoja avkastningcn pi sin gird. 13. Laxfiskcintressenter soka vicka opi-

Avel Petersson Hommesberg Rossmila mi?“ mug Sydkrafts farslag attuéverbygga
' ’ ’ ’ Morrumsan 2,5 km. norr om Morrum, ett

Urshult’ bverwg féraldragarden at 1940' forslag som skulle rationalisera elkraftfram—
I-Ian iir innehavare av ett av dessa ofull- Stanningen Ocksa skapa déda str6m_

Standlga Jordlbruk’ _ASOm_ mm aund ge_r Sm stréickor och dérigenom forstora M6rrums-
brukare full sysselsattnmg och ofta c] hel- ans Speciella berammelsg

lcr sin biirgning. Petersson har nedlagt myc-
ket arbete pa Si“ Smibruk‘ S5 hat han 19. Vld kronoskogsauktron for Varends

lagt néirrnare 2 hektar betesvallar samt sten- revir inropadves virkesposter i Urshult far
priser mellan 80—S5 kr. pr kbm. Medel-

rojt jorden, $5 at: det mesta av kern nuif Stenfri Petersson har lagt pa prrset for hela auktlonen var 77:08 och

' h ' k 29 P" 67
skaffa sig bra djur och har en liren f6rniim- ?gsta_vpnS r’ 114: ' mama vow %

lig besiittning om 3 kor och 1 ungdjur, hogre an 1950'

alla av god hirstamning. P. har gjort sig
kand som en av dc stérsta mjélklevemm ningsvirke m. m. uppniddes ett medelpris

torerna till Urshults mejeri i forhiillande till “V kF- 77198 Per kbm-

sin djurbesiittnings storlek. Aven fruktod- 24. Postdirektionen foresliir, att poststa-

ling bedrives och Petersson iignar sina frukt- tionen i Sjoryd skall indragas frin I april
tréd en god skotsel samt har ‘kunnat gliid- 1952 och ersiittas av en utiikad: l3ittvikts-
ja sig it bra skordar. Han har iiven gitt motorcykclikande lantbrevbéiringslinjc.

23. Vid skogsauktion ii kommunallmiin—
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DECEMBER. dingsbrite (bf), hemmansiig. D. Carlsson,

11. Fyrnan, (bf), hemmanséig. R. Andersson,

Utniis (bf), hemmansiig. Frans Karlsson,

‘(Den nya skolan ; Urs11ult_\ Sjiiaryd (bf) och fruktodlare G. Franzén,

Skoléverstyrelsen bar fiireslagit Ugglekun (bf)'
regeringen aft tilldela Urs/aults Fattigvirdsxtyrelse: nimncleman E. Pe-

s/aoldisiri/at statsbidralg med /agst tersson, Mollekulla, 0rd_f., fru Anna Lind-

390.000 kr. till den nya sk0lhus- gren, Mollekulla, hemmansiig. A. Elmqvist,

byggnaden fiir kyr/as/zolzm. Folaboda, 1/. 0rdf., hemmansiig. A. Carls-

Den totala byggnadx/zostnazlen son, Mjolknabben, och lantbrukare O. V.

ber/was till 666.000 /11., frnsett Johansson, Hunnamila. Tidigare valda iiro

56.700 kr. fb'r utz/iindiga lednin— niimndeman Carl Eriksson, Midingsbrite,

gar och planering. Byggnadxf6re- hemmanskigarna Theodor Pettersson, Singa-

taget anxes synnerligm awgelget, remla, Hubert Johannesson, Ararno, G.

1/arfijr arbetena biir sttas i gzing Elmquist, Smoramila, Karl Gabrielss0n,Dra-

ksnarast. J kamila och Sigvard Emanuelsson, Dunshult.

16. Kommunalfullmiiktige fiirriittade £a1- Pemionmmnd: lantbn O‘ V' Johansson’
. .. Hunnamila, hemmansig. D. Carlsson, Fyr-

lande namndval: nan och hemmansiig J jonasson Hulta-
Kommunalnmnd: direktiir A. jonasson, 1ycke_ Tidigare valda hemmansagare Aug_

Rossvik (h), nmndeman E. Petersson, M6l- Johansson, Midingsbrgte’ vagfmman Ca,-1

lekuna (h)v nimndeman C- H- carlsmns Eriksson, Rossvik och hemmanséigare Rud.

Ugglekull (h), fruktodlare S. Ursberg, Bos- Svenssony Rota]-m1t_

gird (h), 1/. 0rdf., hemmansiigare A. _]o-
hansson Skinin smala (S) Ord _Barna1/ardmamnd. ‘hr Manne Enksson,

, g Q ’ ) ~~ on

mistare B. Frid, Hiitteboda (s), livsmedels- Slfi’ llordfr rtiamgdeman‘ 55:21-sson’

arb. E. Isaksson (s), viigarbetare W. Alm- MO e is’; emmansagl d veils-
kvist’ Almehult (S), hemvmansagare Aug. son, F0 a o a, ararmnan I. We an er, Bac-

k k h b k I. B R"ss
Johansson, Midingsbrte (bf), hemmanséig. es 0g_ QC ammo“ an urman’ ovu-

C_ Johansson’ Sjéaryd (bf), Och hemmam‘ vxk. T1d1gare valda folkskollarare Ernst Ha-

. k R"\ °l h f R th A d son
.. .. an son osma a oc ru u n ers
agate G. Martmsson, Kart (bf). S O’ ’

Klasamala.

S/{(iiltyrelS€:,lhemmaisiklugo Al?d:S- Brand/zrsstyrelsez hemmansiig. G. Gus-
son, unnamaa (s), 0 s 0 arare . e- .

tersson, Bredasliitt (s), viigarbctare D. ]0- tavsSo1?[’__lyglflkumhl“;sI;tli?lsat' glsfaks‘

hansson, Klasamla (s), hemmansiig. G. Elm- S0?’ O e u El .Oc a n or '. ..a ms,
kvist Smaramala (S) Snickaren G JOhanS_ Mollekulla. Tldlgare valda fabnlsor Axel

’ ’ ' Svcnsson Mollekulla och hemmansiigarna C.
son, Réissvik (s), skriiddaremiist. Hj. Carls- Sibbesson’ Ekeberg’ Aug. Johansson, Mi_

son, Mollekulla (s), k rkohcrde N. Hell- . ., . .

berg (h), hemmansagl YR. svensson’ ROm_ dmgsbrate och Aug. Elmkv1st, Fohlaboda.

hult (h), hemmansiig. L. Johansson, Segers— H‘Y01";"d5”‘im”d3 k5Pm?‘n K- Kindgren,

1155 (h), fab;-ik5r C_ Dahlfors, Mgjllekulla Mollekulla, fabrikor C. Dahlfors, M6lle-

(I1), hemm;m5§g_ _]_ Jomsson, Hulmlycke kulla, véigforman K. Eriksson, Riissvik,

(11), hemmansggg Q_ A_ Fransson, Stan- snickaren G. Johansson, Rossvik och hem-

girdssliitt (h), lantbr. A. Gustafsson, Fr0a- man$58- C- Sib‘be$$°n> Ekebe1’S-

ryd (h), mlarmistare W. Sellman, M6lle- Hein/ajdlpsnmnd: fabrikér C. Dahlfors,

kulla (h), hemmansig. Hj. Svensson, Fr0:l- Mollekulla, fru Ida Johansson, Munkaniis,

ryd (bf), hemmansiig. A. Johansson, Mi- fru Svea Ericsson, Rossvik, fru Lilly Bur-
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man, Riissvik och fru Anna Stréiberg, Béic- Th. Petersson, Singaremila (h), hemmans-
kaskog. éig. G. Johansson, Drakamfila (h), hr C.

Ahlkvist, Miillekulla (s), fru Ruth An-
N3’/<t"']9"t5"”7'”'1d-' hem‘man$58- A- J0" clersson, Klasamila (s), véigférrnan C. Eriks-

hansson, Skillingsmiila, hemmansiig. S. Ema- son, Rijssvik (S), hemmansag Aug Johans_
nuelsson, Dunshult och hemmansigare G. son, Midingsbl-ate (bf) Och hemmansag ]_

Johanswn, Drakamla. Tidigare valda h<>m- Carlsson, Klasamila (bf). Till Ofdf. 5t¢r-
mansagafe Hl- Hakimsson, KQYQYOFP: fr“ valdcs kyrkoherde N. Hellberg (h) och till
Hedda Almkvist, Dunshult och kyrkoherdc v_ Ordf_ din A_ Jonasson (h)_
N. Hellberg.

Byggnazlsnziimnd: fabrikiir A. Svensson,
Méllekulla och snickarcn G. Johansson,
Riissvik.

Arbetslésbetsndmndz viigftirman E. Eriks-
son, Réssvik, 1'. 0r¢lf., grovarbetaren L. Elm,
Réivebocla, hemmanséig. A. Elmqvist, F0la- TORP en-_

boda, 0rdf., niimndeman C. Eriksson, Mi~ _ Q _

dingsbrte och ingenjiir R. Stanler, M6lle- lions fran s1d' 25'
kung, hirledes, till évriga. Nigra soldatnamn

niimnas vid dessa stugor, men i regel synas
F¢mili@bidm85'"7’""d5 he‘mmP"1558- A-.l°- icke soldattorpen vara medtagna i f6rteck-

hansson, Skillingsmiila, hemmansiig. G. Elm— ningen.
kvist, Sméramila, nimndeman C. Eriksson, .. . . ,
Midingsbrite hemmansiig K. Karlsson Sj6- Kaila: Watderlngsinstrument pa ana’ ' ’ B ader tillh6r' Tor ar h B ksturyd och hemmansiig. G. Martinsson, Kéirr Y_ggn_ lge e ac $-man mnom Urshults Forsamlmg - - - at

Urs/Juli: /aommuns s/a0gsallmdnningmd'1nnd 18 S9 '
bestir av hemmansiigare Hj. Hkansson, Bygdeqfkivet nr 693,
Karatorp och nmndeman Emil Petersson,
Miillekulla.

Kommunalfullm/ztiges beredningsuts/wit
bestiir av nimndeman Carl Eriksson, Mi- R

dings=br5.te (h), hemmanséigarna John Jo-
nasson, Hultalycke (h), Giista Franzén,
Ugglekull (bf), C. Sibbesson, Ekeberg (bf),
viigarbetare David Johansson, Klasamila P‘ S‘
(s) och fru Ruth Andersson, Klasamfila (s). Om den P5 5id- 2 namnda insamlingen

kan i pressliiggningsiigonblickec omtalas, att
Sam fullmdktiges ordf. itervaldes hem“ till Odensvallahult redan influtit 4.2S0:——

manséigaren ]0hn Jonasson, Hultalycke (ll)
och som v. ordf. viigféirman C. Eriksson,
Rassvik (s)_ f. landstingsman Helmet Petersson, Uggle-

kr., tack vare cnergiskt insamlingsarbete av

Kyrkofuumaktige hat tin kyrkorad kull. Till vandrarhemmet har samtidig: in-

utsett dir. A. jonasson (h), f. kyrkovird
G. H. Jonasson, Hultalycke (h), h‘emman5_ 2—300: — kronors virde. Till detta har ett
g. H. Friiberg, Ugglekull (h), kyrkoviircl kommunalt bidrag 5 3.000:——— erhillits.

flutit SSO: —— kr. och dessutom material f6r
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Statistislra uppgifter rorande Urslaults férsamling for fir 1951

Folkmiingden den 31/12 1950 . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . .. 1.781 m. 1.594 kv. I 3.375

Fdda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 27 ,, 20 ,, : 47

Inflyttade frin stadsforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,, 20 ,, I 30

,, ,, landsforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 ,, 60 ,, I 106

D5Cl‘;1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z3 ,, 22 ,, I 45

Utflyttade till stadsfiirsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 ,, 38 ,, I 57

,, ,, landsforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 ,, 59 ,, I 105

Folkmingden den 31/12 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.776 m. 1.575 kv. I 3.351

F6DDA. Hultalycke:

Ammo: John Roland Tommy 23/4.

Majvi Birgitta Hiikansson 7/7. Htteboda:

BrlSlt11’¢’mr3l11: Simon Ronny Fohlin 31/5.

Hikan Roland Stureson 4/6. .. ..
Hogagarde:

Byedasltt-' Doris Irene Carlsson 25/2.

Torsten Lennart Petersson 30/5.
Klasamila:

Bdckasfwgi Rolf Eric Ericsson 7/4.
Sven Ake Kennert Fransson 10/7. Boris Alv“ Karlssonéo/9

D£’X¢'Th“8“7 Thore Rolf Ingemar Johansson 19/10.

Bengt Erik Bengtsson 15/7. M_d_

Jan Alf Evert Karlsson 2/11' Tdrdngli 1:eL.G6sta johansson 1/5
Degerns: g '

Erik Bengt-Olof Karlsson 25/10. Mam’/‘"114:
Hikan Evert Blomster 13/1.

Dumbu”: Gunilla Marianne Stanler 16/2.
Ann—Cl'1arlotte Louise Tornqvist 11/1. Bengt Roland Gustafsson 11/3

Marta Elisabeth Helen Nilsson 6/2. Sven Magnus Linnell 19/8'

Karl Jenny Ingemar Johansson H/9' Ingrid Eva Birgitta Gunnarsson 19/8.

Esbjérnamila: Laila Kristin Sund 22/9.

Rolf Tage Nilsson 8/10. Bengt Hasse Gustaf Ursfilt 15/11.

F".jS€hult_ Per-Erik I-Iiikan Lennartsson 22/12.

Lena Monika Viola Eriksson 5/5. Rdftamla:

Kent Evert Olofsson 10/5. Britt Ann-Sofie Eriksson 21/6.

Ingrid Ulla Birgitta Londahl 18/9. Rémwkulla:

Gréinteboda: Kerstin Marianne Nilsson 4/9.

Kerstin Mona-Lisa I-Iadelind 31/3. Raf”./{_

Gisalycke: Anders Ake Ronny Fransson 21/7.

Kerstin Ingbritt Kristina Johansson 12/9. Rassmalw

Hallaslzitt: Jan Peter Petersson 4/5.

Ulla Marianne I-Iolmgren 28/4. Rassiyi/{_

Hunshult: Norma Elisabet Sund 20/1.

Eva Britt-Marie johansson 25/4. Stig Anders Roland Harrysson 16/9.
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Srrzéranzdla: Ur:/Jult:
Ingegerd Kristina Magnusson 11/7. Rolf Lennart Elmqvist 25/1.

Stengzirdsslzitt: Utmis:
Carl-Gustav Fransson 2/5. Gullvi Hillevi Margareta Petersson 5/1

.SundslzJz'tt: Vdsterbotorp:
Karl-Johan Lennart Nilsson 11/1. Anders B0 Gunnar Svensson 17/10.
T()r11abygzl: /ilme/Juli:
Britt-Marie Elisabet Johansson 8/9. Yvonne Sofia Svensson 25/5.

DODA.

16/1 Sigrid Kristina Johansson, f. Lundell, Riissvik, fédd 20/1 1902.
5/2 Johan Jonasson, Véisterbotorp, féidd 27/3 1852 (fijrszs éildste).

11/2 Emil Danielsson, fjrnhult, fédd 6/10 1872.
16/2 Nils Johan Johannesson, Kiirr, fiidd 11/6 1873.
17/2 Anna Svensson, f. Jonasson, Méillekulla, fiidd 19/2 1859.
17/2 Gusten Ajmard Gustafsson, Ugglekull, fiidd 1/8 1865.
20/2 Emma Nilsson, f. Nilsson, Méllekulla, f6dd 2/10 1867.
15/3 Ottilia Eugenia Blomstedt, f. Svensson, Buskaboda, fédcl 25/10 1874.
3/4 Carl Magni Eriksson, Sméramfila, fédd 6/8 1881.

11/4 Ester Karolina Davidsson, f. Burman, Méillekulla, fijdd 13/3 1887.
16/4 Karl Magni Svensson, Segersniis, fédd 30/5 1868.
15/5 Axel Reinhold Mattsson, Hunnamiila, f6dd 19/6 1892.
25/S Karl Emil Svensson, Stengirdssléitt, fidd 28/9 1872.
30/5 Anna Emilia Nilsson, f. Karlsson, Sundsliitt, fédd 27/1 1881.
18/6 Bengt Johan Hiikansson, Siingarcmla, fédd 17/9 1867.
22/6 Birgit Ann-Margret Nilsson, Sundslaltt, fédd 17/7 1945.

1/7 Nils Yngve Karlsson, Langaryd, fédd 24/3 1936.
15/7 Karl Vilhelm Svensson, Jatsbygd, fiidd 12/12 1871.
26/7 Systcr Nanny Nilsson, Hultalycke, fiidd 12/3 1893.

1/8 Emil Johannesson, Buskahult, fédd 3/2 1871.
5/8 Alma Josefina Gustafsson, f. Karlsson, Réissmila, fbdd 7/12 1864.

13/8 Nils Magni Karlsson, Buskaboda, fddd 19/3 1885.
15/8 Ida Kristina Johannesson, f. Elmqvist, Riissvik, fijdd 13/2 1860.
20/8 Hulda Karlsson, skr 5 f6rs., fiidd 10/10 1877.
26/8 Blcnda Lindgrcn, f. Olsson, Réssvik, fédd 3/4 1873.
26/8 Erik Stanler, Mdllekulla, fédd 2/10 1888.
30/8 Majken Ulla Sofi Davidsson, Rérvik, fiidd 7/6 1932.
14/9 Karl August Gustafsson, Sundsliitt, fiidd 2/5 1878.
16/9 Marta Katarina Zaar, f. Adamsson, Jatsbygd, fédd 24/6 1867.
17/9 Emma Karlsson, Jatsbygd, fédd 27/10 1861.
1/10 Karolina Magnusson, Méllckulla, fiidd 5/12 1874.
1/10 Eva Kristina Jonasson, Aramo, idd 3/5 1865.

15/10 Sven Magni Svensson, Buskahult, fiidd 21/5 1869.
15/10 Sven Magni Petersson, Klasamila, fédd 12/11 1873.
20/10 Knut Rickard Svensson, Hiittebocla, fédd 15/11 1891.

5/11 Peter Johan Magnusson, Froaryd, fédd 20/3 1864.
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Frult 0dlarslw laH -

Nat beslut fattats, att fruktodlarskolan
skune laggas 5 Ugglekun Och ej 5 S5nna_ $7,. .""IrE5§E=§?§'E=i=E151213=2=E=i=E<E¢E15=E:E:1*'E1E'i*=1:%:.$5,.‘

hult, byggdes 611 infffsviig {I511 Stow 111n<1$- ;'_ 5..
vagen upp e u p _ yga

. 5 .. . §»_.-=1 -'-"‘=~~.,' -5E3E5E5E5i5;5'E"E1:':I'353515135‘?:-?'--.-;1E1E'E'.- iijgif
nadstillstand for den nya skolan gick dock =’=:';§§5.;;;;~;;..<1.5,;;;;;;;;zvz;;;;5. ;;;;;;¢=;;§=;.;;;;.;;§;;;;~g§. .53

. G . 0 .. %='é§E2iz5zEz=%%=2:2?2=t=£?2EzEzi2E2';-z==..i=1. =z..izE?1%‘?=%"=2%=..'""i;‘£&==§i%§&§&z&2i='

1¢k@ 3" "M113 °°h dess fmmtld Sag “Wk
uc. Der varslades om krafrer, som wk“
rycka skolan born nan Urshult, och hade

<

.;._:;._.

,i=;a:za‘e1.=¢s;g§§;

x=-.

55$?§;=:is=‘i§ii§?i52§%?i?i

.rE5E;E5E;25'~‘;E;E;E;;;;5E5;=

men: om en swlr men grusad f6rh<>Pp11ins- T’
\ /» .- __ . ; ; .

En provisorisk liisning av lokalfragan far _’
: :-:-:-:-.'.v:-' :-:-:- -:-:;>:-2;:-,"[:5»!»:4

frukwdlarskolan freslogs och med v@der-
.. . . .. . . =:1.<;::%&i&izi1 .5;iz§s?= 5*-'1? <§§§..;.,

borhga t1llStanCl OCh p€I11'111'1gII16Cl6l m€Clg1V—
- - -- -

In kunde en bonlngshvs tlllhorlst 11@m—

mansagaren Marcus johansson 1 Sinnahult

22 och dessutom huvudbyggnadcn 5 Kurre- Rektor Nils ()Stlind_

bo iordningsstiillas for skolans rakning. Mar-

cus Johanssons hus har fiirhyrts under iren sekreteraren i Sveriges Pomologiska ftirening,

1952—19$6. Penningmedel har anslagits av Karl Henriksson.

landstinget, hushillningssallskapet och Urs- Fruktodlarskolans styrelse bestir av lands-

hults kommun, och landstingen har for 51' hovding Thorvald Bergquist och sekreterare

1952 anslagit 25.000 kt. till skolans drift Erik Lindblad, valda av hushillningssiillskw

och 4.000 kr. till elevhushllet. Inbjudnin- pet, samt av major R. Aaby-Ericsson, Dan-

gar till en fiirsta irskurs, som bérjar den sj6, landstingsdirektor Sten Holmstrbm och

15 februari 1952, hat utannonserats av hus- landstingsman A. H. Johansson, valda av

hillningssallskapet. Rekt0rs— och liirarebc- landstinget. Forvinansviirt synes det vara,

fattningarna har kunnat lcdigforklaras, se- act icke n§gOn urshultsbo cller itminstonc

dan frigan om liin- och pensi0nsf6rh§llan- nigon verksam fruktodlare kunnat beredas

den faststillts av alla dc myndigheter, som plats i styrelsen. De suppleantplatser, som

ha befattning med den sakcn. Just vid §rs- upplitits it tvenne fruktodlare frin Urs-

skiftet meddelades, att till rektor antagits hult, ger ju ickc den niiringsgren, som sko-

fiirsiiksledaren vid Statens trédgirdsforsok i lan skall tjina, nigot inflytande 5. skolans

Alnarp, Nils éstlind, och till iimnesliirare ledning.

6/11 Matilda Johansson, f. Svensson, Réssmiila, fodd 24/1 1891.

7/11 Sven Hjalmar Furberg, Jitsbygd, fiidd 12/8 1885.

15/11 Anna Kristina Magnusson, f. Linnell, Mollekulla, fodd 18/S 1873.

29/11 Helena Karlsson, f. Nilsson, Hiigagiirde, fiidd 22/4 1872.

1/12 Ida Jiinsson, f. Nilsson, Vasterbotorp, fiidd 13/3 1863.

3/12 johannes Sigurd Eugén johansson, Midingsbrfite, {add S/3 1893.

9/12 Johan Gunnar Hikansson, Klasamila, fzsdd 14/11 1886.

17/12 Anna ]ulia Karlsson, f. Nilsson, Tiirnabygd, fbdd 9/1 1878.

20/12 Klas Vilhelm Ottosson, Riissmiila, fijdd 24/10 1870.
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ningar, pi fruktodlareméten och i riksda-
gen. Motioner i frigan har avslagits, men

gkmdeutfallet av frukt var mycket miijlighet att tillverka cider fiir €Xp0I’t har
01-émnt 1 bygden under gr 1951_ R6nnb§r5_ medgivits av regeringen. Fiirsiikstillverkning
malen hiirjade svart i minga odlingar och hat P5b5rJ3t$-

Frulxtsituationen.

fiirstérde fruktens kvalitet. Under den kal- Gravensteinertéivlingen har eftertriitts av
la viren férdréjdes malens svéirmning och en triidgrdspremiering i vilken frukttridens
de odlare, som inte noga hade fiiljt denna sundhetsvrd skulle bedémas. De tre bista
utveckling, gjorde sina sprutningar vid resultaten i denna bediimning uppniddes av
oliimpliga tidpunkter. Tre besprutningar er- Gunnar Akesson, Karatorp, Albert _]ohans-
fordrades och synes den sista besprutningen son, Munkaniis, och Sven Knutsson, Sund-
i slutet av juli ha haft den stiirsta effek- sléitt.

ten‘ Kn3PP35'5 nigonsifl bar ‘man fat? 55 Fruktskérdens storlek katastrofiret 1950
klara b61588 f5F huf Viktigt det 5-Y aft 510- kan uppskattas med ledning av dek1arati0ns-
83 félia ffuktem 11"/eckling °¢h 9155!" de uppgifterna. I Vemboii valdistrikt deklare—
Yiktiga bek5mPI1in855t851‘dern9- mot iI15°kt5- rades som inkomst fiir frukt och bar kr.
1-"18F@PP med rat" medel °¢h Vid Y5"?! tin" 295.385 och i Urshults mellersta valdistrikt
f5ne11- kr. 119.529. F61" iivriga valdistrikt kan inte

Blomningen blev rik 3 5PPelt1‘5d@“ trots summan beriiknas vara higre iin 10.000 kr.
frseningen genom kylan Och Vadcrleken Sammanlagt skulle detta g6ra kr. 424.914.
var gynnsam f6r denna under férsta veckan Qm frn den“; siffra d;-ages 20 % f5; P5-
av juni. Siirskilt rikt blommade Urshults ton, plommon, pomtjs m_ m_ (vjlken %_
Kungs. F6rs'aljningssituati0nen blev helt an- Sam kan var; f5; hgjg under hgnvisning till
nmlunda mot fi°1§Y@f 0C1’! de Odlre, SOIT1 siffrorna frn Yrkesfruktodlingen iUrshu1t
hade r5nI1b5F$m?llf1'i 5k51'd> glbrde goda af- [se nedan]) si iterstir kr. 339.931. Frukt-
fiirer. Fér iivriga blev givetvis behllningen uppk5p;;rna5 medelinkgipspris fgjr apple upp_
mg-Se!" ges icke iiverstiga 22 tire detta 5r och frukt-

Féljande °d131‘P1'i5°r hal‘ ungefil‘ tiU5'1- skiirden (i detta fall den saljbara) skulle
pats. Hushfillssorter 45 ére f6r prima frukt (15 ha val-it 1_§4()_()0() 1<g_ Hgirtill kommer
och 25 iire fiir standard, bordssorter kl. 1 de mgngder 5§,1'[1fe frukt, 50111 var Q551j_

30 5"» k]~ 2 70 are £61‘ Prima Och 35 5Y9 bara, men de har ju knappast intresse i det-
fiir standard, dessertsorter, extra prima 95 ya §;;mm;mh;mg_
tire, prima 85 (ire och standard 50 {ire per
kg. Hush5lls- och fabriksfrukt var pi grund H
av rénnbéirsmalangreppen féiga efterfriigad.

De initiativ, som fjolirets katastrofskiird
viickte, har under iret resulterat i etc yr-
kesfruktodlarfiirbund, som Liven i Urshult Flskevrden 1 Ursl1u1t'
fick en avdelning. Den omfattar hela liinet Inplgntefing av figkyngel ha; fQ1'($3tt5 1

men far givetvis sin tyngdpunkt i Urshult. ungefgir gamma Qmfatming mm tidiga;-¢ fir
D6 uppgifter denna organisation mgit som men utmiirkande synes vara, att danskt il-
sina har $5 stor betydelse f6!‘ den ek0n0— yngel insatts i stor omfattning. Det ber5k~
miska fruktodlingen, at: man vill hoppas, nude viirdet av inplanteringarna uppgives
att den kommer att arbeta med kraft, iven vara 5.694 kr. Under en 5-rsperiod har
om fruktsituationen som i fir ndrar sig till fiskevirdskonsulenten hos hush51lningss5ll-
det biittre. Katastrofr som 1950 hotar skapet insamlait fngstuppgifter friin Asnen
standigt att terkomma. och vi hoppas till kommande fir kunna

Ocksii ciderfrgan har debattcrats i tid- liimna en utfiirlig redogiirelse féir dessa.
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Y1‘I§CSf1‘l.lIi|IO(II1I1g€f1 i Ursiault.

Sveriges Pomologiska foreningcn inventc- kanskc foresl, att minst 75 % av 0dlin-

rade under Sren 1948/49 yrkesfruktodlin- garna i Urshult iir att riikna som yrkes-

gen i Sverige och i dess irsskrift 1950 har fruktodlingar.)

K. Anjou bearbetat detta material i en upp— Sk__ d H

sats om 33 sidor med tabeller och diagram. _or em a et a odhngama 1 UrShultS_

Ur denna har vi plockat en del siffror och lstnktet 5:) 1948 ha: writ 809'“; kg’

uppgifter, som riira Urshult, och dcssa iiro alfplen (95 A’ av hela skarden)’ 16520 kg’

intressanta ur minga synpunktcr. I;u;on ii’? 1Zb1)’k24'1i_§9b%?g‘ (I(’)1:m(;§n (2’9
0 , oc . g. ors ar , 0 , sum-

Anjou riknar ‘med 7 f1'uktOdIingsdiSt1'iIit, ma 35211; kg_ Summa kg_ i Kronobergs

varav UfShUItSdlSII1QktCt omfnttar samthga 15“ var 879241 kg_ och i hcla riket

socknar kring sjiin Asnen. I dctta finns 164 17_436_139 kg_ Odlingen i Urshult omfat_

Yrkesfruktodlingan darav 90 med 100_25O tar sledes 4,9 % av hela rikets yrkesfrukt-

triid, 47 med 2s1—s00, 17 med so1- 0d1ing_

1.000, 8 m€d I.001—2.000, I med 2.001--'"

3_()()() Och 1 med 6_()()1__7_0g() tr;;d_ 1 hen Av stort intresse iir tabellerna med sort-

Kronobergs 15,, {inns 175 dyhka odlingar fordelningen. Gravensteiner forekommer

och i hela lander 1.595. Av odlingarna om- mes‘ med 10579 "ad, motsvamnde 205 %

fattar 159 st. hiigst 5 har, 2 st. 6-—10 har, “V tradbestandct i Omrade‘ Och 105 %

2 5; 11_15 ha; och 1 5,; 15_2() har_ 1 av sortens hela inventcrade tridbestiind.

forhillande till hela riket utgor denna are- Damast £611" Urshults Kungs med 5952

a1iU1-Shult 5,4 %_ triid (rcsp. 11,4 % och 97,3 %), Signc

G _
Tillisch 3.854 tréd res . 7,4 och 13,1

Antalet Zippcltréid a dessa odhngar utgor %), Cox Grange mid 5360 td “,4 %

52.190 st., motsvarande 4,6 av total-

summan for riket Av dessa (Zen 453 0/ rap‘ L1 %)’ Galloway 3.349 (6’4 resp-

' ’ /0 41 7) melon 2293 (44 res. 1s %)

1 2 .66 . " " 23 0 1 " ’ ' ’ P

il2e;743 Stzritnyngrf aalos fr’ dis 3?: 0. s. v. En stor del av dessa trkid r innu
. . e an -— ar 0 , ’ . . __ . ,, _,

/0 d A k 41 %

eller 16.394 st. Eildre in 10 r. I Kronobergs C] gwan 6' fimar .nn?gSVar.t at .att
Ian antalet trad av Gallowaytraden 1 riket finns 1 Urshults-

omrdet (huvudsakligen i Giiddeviksis),

Antalet piirontrd var 2.634 st. ellcr 2,4 men diiremot iir det ganska naturligt att

C/0 RV 1'ik9F5- AV (19551 V111‘ 57,3 % 61191’ 97,3 % av alla Urshults Kungs finns i detta

1.509 st. yngre in 5 5r, 23,2 % eller 610 dist;-ikt_

t. II . 5-10 5 I1 19,5 5 II 515

S inc avi. O at QC L Cr I angivna siffror finns en kontr0l1m6jlig-
st. aldre an 10 ar. hct av den upipskattning av fruktskordcns

Plommontraden at 3'8” st‘ en“ 4’7 % storlek, som i 1950 rs Urshults Kronikn

av rikets’ dam‘, 44’4 % Yngre an 5 if Och gjordes for fir 1948. Med ledning av dck1a-

karsbirstraden 466 st‘ rcrade uppgifter kom vi fram till en‘ frukt-

Appeltriiden dominerar som synes hclt skord p c:a 900.000 kg., vartill kom sk6r-

som odlingsform, men om alla triid riiknas den frin husbehovsodlingar. Den nu verk-

blir slutsumman 59.147 st., motsvarande 4,3 stiillda inventeringen visar en siffra pi

% av rikets yrkesfruktodling. Denna upp- 809.635 kg. Zipplen. Utom rcna yrkesodlin-

skattas omfatta blott 10 % av rikets frukt- gar har sledes andrn odlarc deklarcrat in-

trbldsbestind. Nigra jimforelsesiffror for komst 5 frukt for nira 100.000 kg. Di k0n-

Urshult {inns ej. (D5 r 1947 174 st. ocl- trollsiffran dessutom omfattar uppgiftcr

lare deklarerat inkomst for frukt kan man ven friin andra socknar in Urshult kring
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I_I6rt Och ként 1951. "”Vfzc/zra, Juk./ule bard” visades viid en ut-
stallmng som Urshults Husmoderférening

IYTILL URSHULT SKALL MAN PARA ordnade den 8/4 i Skyttepaviljongen. Sam-

i slutet av maj, mzder fru/<tbl0'nzningxtz'a'e11, tidigt utstiinde Urshults Konstrening en

ansvr 1/dl dc flexta. Dii iir /aela tra/ate/1 P11‘ “mung Skinekonst Och “V den!" Sildes 11

xagolzmdskap, ett féeri i wit! or/oi ljusriitt. k°n5W@1'k~ Uistanningcn W1” mYCk¢t V51-

Men mlir vi, Arbetcts utsdmla, m solvarm M551“ °Ch P1’°P8eI'de med god frmging
/Jiigsommarzlag ser ut ézrvr Jen vida bygdmz fér Skénhet i h¢‘mm°n-

frn Lu1111abac/wns /aréiui, /var vi ingm ,;_

kdmla ‘W att ha jrlorat ndgohn Ri/exfmfcr//, framfiirde under viren Va-
S inlcder Got $j61ander i tidningcn Ar- lentin Katajevs lustspel ”Tr;ingt om salig-

betet i Malina den 8 jun 1851 ett reP°r' heten” och under hiisten Herbert Grevenius
tags om Urshult, som illustrcrats med teck- komcdi "Vi tre debutcm~_ Bada Var vi1be_
ningar frin Lunnabacken av Ludvig ]0hn- s6km_

son. I fortsiittningcn talus om Urshult som =.@

en oirdarvad turistbygd Sch i dam, Sam— Kollcktcrna i Urshults kyrka har inbragt
manhang har tccknaren fangat en bild av _

dh _U h It d bet kmde fO1]2l!'ldC belopp: nkskollekter 3.104 kr.,
ex} Sevar ff u ’ _ en Sn“ y stiftskollekter 475 kr., férsamlingskollckter
vantsalen :1 arnva sstationen.

1 g 1.862 kr., varav till Riidda barnen och

gea’ 5- ,\_~,

~\’(

W

Z \ \ ‘H

5-Q»

ii

W-

i;iT/
J

1%

flyktinghjéilpen nyirsafton cza 600 kr. Till
| blomsterfonden hade liimnats giver av

\ 3.743 kl‘.

\ sydsrens/ea rvsa, som rst gick till Urs/Juli

”/1'PPLEN QCI1 LUTHER” of/9 zlriftiga
s11zzil11nz'11gar /Jar Tore Hallélz miitt 15:? sin

(1ej)01z‘age 1 Dagms Ny/Jetm 14/12 1951),’ g om wirru ctt jiitlemoln av s/zir dppclblonz
\ 0 O

OL‘/J iimzu framat jul full! av flitiga fru/e.t-
i pas/care som gr med fris/z iijipelzloft 1' /115-

x\ ( derua. Ka egiik 0c/1 smalandx/e1'ingl01' "

/

/ , /// \ \ ff " M/Z / Z ( grownalct 1/rtcmjol bar krycldat samial om
\ \ (let modewia Urs/dull, alzir 'l"6ilSlti1’l€l€t vdxt

M» med jlpcltrdzlms antal. Kyr/alig/Jetcn r
nnu star, xiirzdagcns kyr/zbussar gdr full-
satln‘. Smilimraiwzgvlzs an/fimule sfenen bar
cffcktiz/If be/{rigats 1' Ursbull.”

AS11611» Vitml‘ det hch 8°" Om urshults" De flesta iakttagelserna i reportaget iir
odlarnas deklarationsmoral. kvicka och riktiga men bctydclsen av

Fiir ytterligare sturlium hdmisas fill up11‘~ Ubrnnvin och Luther” hat nog 6verbet0'
satseu Yr/acsfru/atodlingen i Srerigc; nits‘ Sfélv ngedjger _I__hHé_n’ in det intflfngns

S. P. F.:s frz¢/ettrdrlsiriL'€11tc1'i1zg 1948/49. nag“ overdad 1 brannvm langre' Va Stan‘
det fngar in betydelsefullare ting in

~ ~~ '11“-dk, .. .. .. --Examemmbltéi Md bog”) Ha gm S “Hm brannvin mom sin cirkel. Aven Luther hat
i Alnarp’ utfémi av K‘ An]-cu’ pd uppllmg blivit mindrc viktig kyrksamheten r al1t-

l /< ’av Swrigm Pomo Ogis G farming‘ jéimt stark, men blir alltmer formell till
S. P. F.:s §|'.\‘skv'ift I950 s. Z41—274. inncbiirden.”
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Bostadsprodu/ationen it fortfarande ef~ kr., staten har hiirav tagit 5.989 kr. och

tersatt och endast ngot enstaka bygge har kommunen 3.503 kr., vilka siffror visar

varit i gang. Behovet iir dock mycket sto.*.. tydlig minskning friin 1950. Av summan

Byggnadsverksamheten har varit liviig tack har Urshultsbygdens Turisttrafikfiirening
vare det stora ilderdomsbygget, som vid erlagt 2.040 kr. for sina bida fester och

irsskiftet nirmar sig sin fullbordan och svarar for 21 % av dcnna inkomst. I
vilket har gett priistgiirdsbacken en ny si1- hundskatt har erlagts 3.740 kr. och som

huett och bebyggelsen hiir en annorlunda premier for dodande av rovdjur har utbc-
karaktiir. talts 672 kr.

/1 Kulturm i Land finns bevarade m;°1- Beredningmmndens férslag till ny fas-
lade bonader, signerade Sven Abrahamsson. tighetstaxering visar for Urshuit cn slut-
Dessa syncs ha kommit frin Skine men har summa av kr. 12.691.400 for jordbruksfas-
omisskiinniig anknytning till Kinnevalds— tigheter eller en genomsnittlig hjning med

skolan med Clemet Hfikansson i Ekeberg 78,6 % och av kr. 5.881.800 for annan

som den dominerande personligheten. Sven fastighet e1ler en hojning med 84-,6 %. For
Abrahamssons bonader iir dock ej si val hela liinet uppgr hiijningarna i genomsnitt
utforda som forebilderna. En undersokning till 84 % for jordbruksfastighet och 66 %
i kyrkobiickerna visar att Abraham Cle- fijr annan fastighet.
metsson hade tre siiner Abraham, Sven och =; 1

Nils‘ Sven Var f6‘!_°‘ den 27/6 1814 Och Blvleings/at bygdemdlcri har behandlats
flyttadc 1832 till Orkened i Skine. Det iir i ett pakosmt arbete’ som utkom 5 Gleerups
diirfor ickie ails uteslutet, att Kulturens férlag tin julen 1951‘ En av de malare, som

malningar harstamma an dene son och behandlas i boken, Mattis I-Iorberg (f. 1856
r detta riktigt, si har vi tre generationer d_ 1926) hm, en viss anknyming tin Urs_

urshultsmiilare, som varit traditionsbéirare huh‘ Nil, Urshults kyrka pa 1890_ta1et ck
for bonadsmileriet. Clcmet Hikansson var
detta maleris hojdpunkt och kurvan dalade

redan med Abraham Clemetsson. Sven '

Abrahamsson skulle beteckna uppiosningen, ‘

om antagandet nu iir riktigt, att det iir ,

denne son som ar penselforaren till Lunda~ 5“
‘¢ ./$33 I 4‘ ’ i, cg '4

mlnmgarna. Kanhanda har ocksi sonerna ;,;;i , , ‘ ;<;, ;. -»:
4 » ‘ff ~ "5-> .8 .

Abraham och Nils fort malartraditionen 1??» ‘ “
.. mi

. . ,
Urs/Jults 1*ordlasmngsforerzzzzg redovisar K" '

wag , K , 1

§ 1 pr ‘

z J’
8 4»

~x
;i*=¥~‘"

5

w 

vackra siffror for verksamheten 1950— :"")f,ii

1951: 80 medlemmar, 10 fiireliisningar och A S ,5 fila.
3 aftonunderhiillningar med 74 deltagare, ,. 3? :1. A /;'
10 filmaftnar med 85 deltagare och 2 tez1— ax ,,

teraftnar med 230 deltagare, alit raknat i i‘1?*\M .

medeltal. I samarbete med skolstyrelsen har Mix '5‘?

en modern ljudfilmsapparat kunnat ink6— '3‘?

pas. Under vcrksamhetsiiret har samarbete S ”'W”\

bedrivits med Urshults Konstforening.

I n<'2'jz>sska2‘I har under 1951 erlagts 9.492 Mams H5r},erg; sjglvponrtt
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sin stora utsmyckning, arbetnde Hdrberg ,/-_._
under Ludvig Frid. I vilken omfattning, /
han har arbetat sjilvstindigt hit, iir ej ut-
rett, men skert Zir, atr figurerna 5 1%iktar~

barriiren r av hans hand. Personligen var
Mattis Hiirberg en godmodig miinniska
som giirna sjéng, speladc fI6jt och skrev
dikter. Hans vcrksamhet har éiven behand—

lats i Blekingcboken 1937. Ur Verl/§sa[n1'1ef3_

" laeréittelserna.
I Urs/aults sjwarban/a har inséttarbeh§1l-

ningen akm med s4s.s47 kr. 1111 7.191.186 HEMBYGDSFGRENINGEN.
kr. Utestiende lin hat iikats med 803.847 Den helt domingmnde fragan hm. varit
kr. till 3.668.664 kr. och obligati0nsinnc- an hembygdsféreningcn genom regeringsi
havet var nom. kr. 3.982.000 kt. Arets beslut den 17/6 1951 blivit agate tin 15_

vinst iir efter avskrivning 6.201 kr. Under gcnhctcn Odensvanahult 1+ Och tin de av

amt hat an ggnomgripande Ombyggnad Skctt féircningcn vid auktionen inképta f6rem5.-
5. bankens fastighet, som helt moclerniserats. lcn Dena betyder an den gamla s§teri_

Det gamla uthuset § bankcne tomt har ri- byggnaden nu r5dd’atS Och kan tjana hem_

bygdsvirdande krafter. Innan denna friga
vinaomrade’ som vuxit upp i kvarteren avgjordes fick fiireningen vid hiradsritten
bakom bankcn.

vits och iippnat utblick (ver det trevliga

begiira vittnesférhiir med landstingsman

F?

Bildni/zgsa1'befc’l '"lr omfattande och rikt som ha“ vanmt Sig’ men ha“ hade trivts
och inom dc ssm av ‘bygdem manga on bra med tyskarna. Intryckct som helhet var

ganisationer arbeta studiecirklar. Bokintres- réyckct dystert med Qua ruin“ och inva‘
set ékar och ger utslng i liisecirklar och hder‘
iikade bokinkiip. Biblioteket har utlinat =1

2.253 band skiinlitteratur och 311 band 0

facklittcratur. Bokbestindet iir den sistc Mlolklmygmngmy a Urahults men hat
december: Folkbibliotcket 799 band, _]UF:s minskat med 4s'862 kg Och var 1951

bibliotek 605 band, férelisningsféreningens 2'37__2'803_llfg' 9__l % av milllgd hat
b1b110tek 858 band ellcr summa. 2.262 anvants U Smor’ 3 % U OS: QC 6 %

’ har férsilts. Medelpriset har utgjort 30,34
Eire pr kg. med mcdelfetthalt av 3,66. Me-

’~‘ jeribyggnaden her under iret tillbyggts och
nya maskiner har anskaffats.

band, en ikning med 144 band.

Den fiirste svcns/cc rrzébclsnickarvgcsdllen,

som fick arbeta 1 cn tysk vcrkstad efter =14

krigct, var 19-iirigc Aka Axelsson friin Ett litct jubilrum kan telcfoncn fira i

Skillingsmila i Urshult, som pi héstkanten Urshult, di under héistcn 1906, siledes fiir
1951 anliinde till Mnchen med ganska 45 it sedan, den fiirsta telefonstationen

bristfiilliga sprikkunskaper. Eftcr iter— uppsattes. S5. sent som 1918 fanns endast

komstcn intervjuadcs han av Dagens Ny— ctt 25-tal abonnenter, men dircfter har

heter (21/2 1952) under den £iterk0m~ utvecklingen git: raskare. Nu har Urshult
mande rubriken UNGT FOLK. Han hade 218 abonnenter och betjiinar dessutom 8

icke funnit arbetet $5 givandc och liirorikt, automatiska véixelstationer.
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Helmer Pctersson i Ugglekull och dérefter fats, som under hosten flitigt anviints av

bevaka detta fijrhor som muntligt testa- medlemmar i Urshults husmodersforening.

mente. Sviirigheterna voro icke slut hir-
med, <15 det visade sig droja, innan lagfart FRILUFTSBADET-
5 fastigheten kunde beviljas. Genom ingripande av 1andsh6vdingBerg—

quist kunde under rct iintiigen byggnads-

SAMLINGARNA. tiilstind erhillas for iordningsstiiilande av

Féremalssamlingen utakas kmftigt Och friluftsbadet och samtidigt kunde frigan

omfattar den 31/12 1951 283 inregistreradc om Statsbidrag tin detm 163215’ 2900 kn
nummer. Da har en stor del av de foremi, utbetahes som bldmg Och den 18 august‘

som inkoptes 5 Odensvallahult, liksom en

dei foremil, som fru Ulla Klingspor skéinkt lighen Ann“ iterstar en del arbéten an
gora, frmst saknas bryggor och simbanor,

kunde badet invigas med en enkel h6gtid—

under senare delcn av iret, éinnu ej registre—
(7 - . .. men dessutom erfordras avkladningshytter.

rats. Andra gavor till samhngarna ha lam-
1'\fltS 3V1

VANDRARHEMMET
Namndrnmn C. II. Carlsson, Ugglekull, i kyrkskohn besaktes 220

div’ triiredskap’ bi’ a’ gammai handkviflrm overnattade 235 nittcr. Provisoriet i skolnn
Fru Hmma Zafe, Urs/91111‘, ohka Amer1ka- har gett anledning till myckct bekymmer,

foremal m. m.
(15. nybyggnadsfrfigan icke syntcs kunna

Herr Sum; liriibrg, Slur‘/z/aolm, L§ng- liisas. I siutct av iret har cmcliertid cn helt

pipa som tillhort dr. Widerstrom. ny iosning framkommit, som avscr att rc-

V81’/&7IHiSl‘al‘é’ Pm" Iobamson, R6.\".\‘1¢ik, Se— sultera i ett vandrarhern i omedelbar an-

rie almanackor. siutning
tili Friiuftsbadet Z1 R§.v;1backen.

Bygdcarkivet har utokats med 52 num-
mcr ooh omfattar 74$ nummer. Frn
Odensvaiiahult har kommit ytterligare ett hat tinstallts 1 hedsfnedlem’ 12 Stindiga

mediemmar och 626 arsbetalandc mediem—

URSHULTS KRCNIKA

antai handiingar. Givor har liimnats av fru 1 _d b_b1_ k k_

Ella Klingspor, vcrkmistare P. Johansson Ink}? my an}? nh]3iFgaIE’__l_k1Ote_’ Md“;
och Institutet for foikiivsforskning. Dc museer at er 3 It ton‘ an’ 1 en C

fall mot utbytesexemplar av andra ars-

SALLSKAPET HEMFLX-I-l skrifter. P5 grund kraftigt okade k0st—

nader for framstiillmngen men dessutom

T5VhnSe" Om Vackmstc under 51”“ 5Ydd‘1 utokningen av sidantalet till 76 har en

virendsdriikt zwgjordcs under viren och fin-lust uppkommit, som dock kompcnsems

prisutdelning vcrkstéilides 5 Bi0n1ningsfcs- av de exemplar, som finnas i lagcl-_

ten. For fortsatta taviingar skall klara och

entydiga bestiimmeiscr utarbetas och dessa TURISTTRAFIKF(§RENINGEN

5k°1“ ?*nknYta tin den aldsm beskfivning driver nu en omfattande verksamhet och

av en V§rend5dr5kt> som “n5> namligen dct fordras stora ckonoimiska bidrag for att
i Sam. Kroks Tal om Urshulrs pastorats in- £5 dvet hela an g5 ihOp_ Blomngngsfcsten

bvggarcs seder r 1749. Di denna beskriv- Och Skmdcfesten ha dock gin; bm_ By-gdc_

nings mest karaktcristiska dctalj var den Stugan hm; kmftigt ékat Sin Omsgttning,

roda kjolen med svart sammetsbird skuilc b1_ a_ drfér an den nu 51. (kn cnda mind“
diirigenom skapas en speciell UrshuItsvari;1- Samlingslokalen i Urshults samhanc’ och

don ‘W v5rendSdr5kt°n' klarar sig ganska bra med sina egna in-
For att stimuiera till gcdigen matrkultur komster. Fiireningcns firma Turisttjéinst vi-

i bygden har en stor mattvévstol anskaf— sar utokad vcrkmmhet.
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Ngra minneshilder.

Under r 1951 har minga urshultsoden mfiga. Till dct yttre var mhiinda bilden
fullbordats, som var for sig fortjiinac nfigra riktig och mnga andra iakttagelser kunde
ord till erinran utover vira data over fodda ge beléigg for detta. Hans uppskattning av

och doda. N51‘ jag diirfor ur denna statis- ett gott och rikligt bord, hans obeniigenhet
tik bryter ut nigra namn och tecknar en for starkare kroppsrorelser, hans omsorg
minnesbild av miinniskorna bakom dessa, si om ect viilputsat yttre, hans intresse for sitt
har jag niirmast letts av det personliga in- gedigna och vackra hem ar alla borgerliga
tresse for manniskorna, utan vilket en er- dygder av hog potens. Bilden hade dock
inran blir blott falnade, slitna fraser. iiven en annan sida, som inte alla sig och

Om hemmansiigaren och kyrkotjanaren i varje fall aldrig forstod. Sedan unga Sr

Emil I0/Jannesxon i Buskahult vet jag egent- besviirades han av dilig horsel och sii smi-
ligen icke mer, an det som stod att lisa i ningom niirmade sig detta ren dovhet. Detta
tidningarna vid hans frinfiille. _]ag har list lyte isolerade honom frin omvirlden, kan-
genom dctta nu och har ingenting att till- ske oniidigt Imycket genom hans egna it-
léigga till det di sagda. jag vill erinra om girder, och ur denna isolering kunde ut-
honom dirfiir, att med honom gick ngot losas Cl€pt‘€SSi0nStillSt§.nd, som pressade ho-
av det gamla och siirpréiglade i Urshulr nom hart.
bort. Sedan Kristi himmelsfiirdsdag 1915, Mot sin omviirld visade han annars en

samma dag som Alfred Elimbladh tilltriiddc hjartlighet och givmildhet, som ibland over-
kyrkoherdetjiinsten i Urshult, har Emil ]o- steg hans formaga. Han hjalpte manga i
hannesson n§.$t21n till sin dod verkat: som tysthet men bedrogs tyviirr ocksi av spe-

den odmjuke, plikttrogne och nitiske kyr- lade tirar och fagert tal, den vlainliges van-
kotjiinaren, ett gott exempel pi den trohet liga lott. I sin dagliga giirning som ekonom
i det enkla kallet, som véintar lon forst i var han foredomlig, forenande klok iter-
den stora uppgorelsens stund. Adjunkter, hillsamhet med frikostig investering, dfi

som tjinstgjort under Elmvbladh, ha med han trodde pi sakens framgiing. Av den

scor uppskattning vittnat om denne cnklc forsta viin jag motte i Urshult bevarar jag
man som en idealgestalt for kyrkotjiinaren, minnct av verksamt stod, av livande upp-
niigot som de kanske sallan mocte pi de muntran och av uppriktig gliidje, d5 n§g0t
hirdnande arbetsfalten. Aven om kyrko- lyckats. Han var den forste, som skrev pii
betjiiningen i vira dagar fyller sin uppgift namnlistan, nar Urhultsbygdens Turist-
med storsta nit och trohet, vilket jag ald- trafikforening bildades, och han mcdver-
rig skulle vilja bestrida, si har forhillandet kade med givor in natura och penningar
mellan prasterskapet och tjiinarna blivit ett till forverkligandet av t. ex. bygdearkivet
annat. Det regleras med anst'a'.llningsl<on- och forelasningsforeningens bibliotek. Hans
trakt och kollektivavtal och det iir detta, omma vird av gamla Mollekulla girds tra-
som ger mig riitt att saga, att den under- ditioner ma ock skrivas honom tillgodo.
dinige, vordsamme kyrkotjiinarens tid i Fran Mollekulla kom ocksii Karolina
Urshult har gitt i graven med den gamle Magnusson, som s5 lange fick vanta pi be-
hedersmanncn Emil johannesson. friaren doden. Som trettonrig flicka ska-

Den som mott den korpulente kamrera- dades hon i ctt troskverk, s5 art hogra ar-
ren pi fruktbolaget, Erik Stanler, makligt men fick amputeras. Man sokte dii hjiilpa
promenerande genom samhiillet, valbehagligt henne att bli lararinna och siirskilt dr. Wi-
sugande pa en fet cigarr, fick mahéinda en derstrom verkade hiirfor. Nar hon konfir-
bild av den solida borgerligheten, fri friin merats, fick hon borja hjéilpa till med un-
bekymmer och Had och njutande av sin val- dervisningen av andra liirares stora klasser.
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D5 det var brist pa smiiskolliirarinnor fick -. ' 11 1 5,-
hon redan vid sexton rs lder borja skola Varfor lnte en Urs U t
pi egen hand. En dag fick hon bud frin
Widerstrom att komma och prova infor
skolradet. Hon visste inte riktigt vad saken Blomningsfestens tiivling om den vack-

géillde men vigade intet annat in g3. dit. raste viirendsdriikten gav prisdomarna hu-

Hon blev lagd att g5 ut och skaffa niigra vudbry men ocksii tminstone ett intres-

skolbarn och fick s5. borja anstiilla forhor sant uppslag. Entydiga uppgifter saknades

med dessa over vissa givna iimnen, som Wi- om de olika driiktdelarnas kvalitet och ut-
derstrom gav henne. Det lyckades och hon seende och ett studium av tillganglig litte-
fick borja skola. Men Widerstrom holl ett ratur gav ej heller klarhet hiirom. Anna

formaningstal for henne, som hon aldrig Maja Nylén gav i en uppsats ”V5rends-

glomde. ”F6rst har du skolrdet och si bar- drikten och driktskicket i Véirend" (Kro-

nens foraldrar over dig, sii folkskolinspck- nobergsboken 1950) en sammanfattning av

toren och s5 jag, och jag iir inte den forskningen pa detta omride och kunde pi-
baste.” Karolina Magnusson fick vara med visa, att drakten trots sin ryktbarhet icke

om en utveckling av skolvéisendet, som hon ens var en speciell varendsk angelagenhet

icke dromde om, di hon blev léirarinna. och att dess anknytning till den gloriiisa

éverheten for hennc bestod av samma de— Bliinclalegenden var, liksom sjiilva legenden,

lar som pi Widerstroms tid men fick efter- en fantasifull rudbeckians uppfinning.

hand annan ordningsfoljd, men det vikti~ Den nuvarande varendsdriiktens anknyt-

gaste var att liirarnas forhallande till dessa ning till en tradition kan diiremot direkt

myndigheter efterhand helt indrade karak- hiirledas och ett av de tidigaste vittncsbor~

tar. Jag tror inte Karolina Magnusson be— den at just frin Urshults socken och ingr

klagade utvecklingens gang pa detta 0m- i Sam. Kroks klassiska skildring fran r

ride. 1749. Andra tidiga notiser om kliidedréikten

Den siste i mden, Skogsfarvalmren A1.”-[1 visa ocksi pi sockendrakter och forst un-

Kallin, var icke urshultsbo vid sin dad. I def fbrsm halften ‘W 1800‘m1et bérldc

ett kvarts sekel var han i olika pcrioder
hosatt i Urshult, men han fick dock aldrig samt intresse for sang. P5 tjugotalet speladc

riktigt fotfiiste i denna bygd. Han drornde han cello i en liten salongsorkester i Urs-

sig garna tillbaka till sin barndoms Viirm- hult och han berattade garna om l6rdags-

land och siikerligen brot sjukdomcn ned konserterna, som i all enkelhet spelades upp

hans hopp att en gang vanda tillbaka dit frin div. sergeanten Rubins veranda. Helst

och fortsiitta att leva. Han vande tillbaka spelade han dock flojt och ingen formenar,

men endast for att jorclas i viirmlandsk att: det var hans eldsjal, som lyste upp detta

mull. lilla musikliv.
Med sin fiirgstarka personlighet och sitt Jag vet inte om det sjongs vid hans grav,

vrmliindska rnal mlirktes han i Urshult men skulle jag ha tagit avsked av honom

och med sin stora musikalitet satte han sin diir, skulle jag ha velat gora det som en

préigel pi ett spirande musikliv i Urshult, stiimma i en kor, som sjong den sing till
tyviirr nu forsummat. Hans ljusa och i ett motiv ur Becthovens Szte symfoni, som

yngre r vackra tenor ledde stiimmorna i Arvid Kallin alskade framfor alla:

Urshults manskor pi miinga aft0nunderhiill- T0m’1‘1mx vdgor, himmels/ea lgor,

ningar och fester i bygden och hans entu- fylla med tjuxnmg /Jvla mitt brésf.

siasm for de skona klangerna i det klassiska Siren Pi bléda, /zirar rj fliida,
tonspriket vickte de filkunniga och stimu- /Jjiz'rfaz‘ /Jugwalas av lugmlmlc tr<'1'sf.

lerade de erfarna sngarna till ett gemen~ H‘T_
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man under ridande starka, nationeila str6m- rymd och icke kriiva $5 stor engiingsutgift,

ningar att sammanfatta driiktskicket for som nu hindrar mingn at: skaffa sig drik-
storre enhetcr. Senare hat forestiilningcn ten.

om vreixdsdrékten som en for foiklandct 11- T-

Viirend typisk driikc ffitt sin fastmurade

grund i Hyitén-Cnvallius’ ”\X/érend och

Wirdarna”.

Utan att nirmare g5. in p5 den ganska

detaljerade skildring som Sam. Krok ger av

urshultskvinnornas driikt, kan man dock

notera, att den i en framtridande detalj

skilde sig frin den nuvarande virendsdriilv
ten. Kjolen var néimiigen rod och vid sk0—

ningen var en svart sammetsbird piisydd.

Flickorna brukade kjolar och lam livstyc-
ken, men gifta kvinnor hadc s. k. uppl6ta-
kjortel, en kjol 5 vilkcn ctt livstycke av

randig ”chaggc” eiler ”p1ysch" var fast-

sydd. Det it denna roda kjortel, som gav

det intressanta uppslaget.

Viirendsdriktcn har numera ingitt i det

alimiinna medvetandet som en for Viirend
gemensam, traditionell driikt, och det skulle

vara ganska oiyckiigt att soka iindra p5

detta forhillande. Men varfor inte giira en

Urshultsvariant av denna driikt pi ett sii

enkelt sict, att den vaniiga blii kjolen ut-
bytes mot den riida, som Sam. Krok om-

nimnt som den for Urshuit gingsc. En si-
dan dréikt skuile siikert bli mycket vacker
och den skulie direkt anknyta till den kul-
turskildring frn 1700-talet, som vi iir inte
s:°i litet stolta over att iiga.

Ett annat uppslag, som ocks horde pro-
vas, vote en forenkiad flickdriikt. Man

kunde borja med en rod kjoi med sammets-

bird. Till denna kunde brukas ett iivstyckc
eller en triija av cnkel och biilig sort, kring
livet sammanhilet av ctt viivt band. lifter-
hand kunde dréikten kompletteras till upp-

lotakjortei; brudiist, huvudkiiide och bro» Livband nzbrudlistni I6“ klade kantat med

derat forkiéide anskaffas cfter rid och 15- gm“ siidsnbani gmdemt med Silke i ew

genhet' Di kundc den tmditionena V5‘ iéirger samt i éindarna prytt med silvergaloner.

Ycndsdriikten, givvis V5“ vgen urhulw M£irkt:IPS/KID/1702.Kinnevald hd Smland.
variant, firdigstéillas under en liingre tid- NOrd_ Mus_ 80.340
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LBVQHJ C ITIUSBUID .

Et: gammalt smutsigt papper med ur~ och backstugor i Urshult och minga for-
blekt bléickskrift, kan det vara vrt biittre svunna stugor ha redan bevarats it cfter-
ode in att kastas i eld och fiirtiiras. Kan~ viirlden genom fotografier och antecknin-
ske ibland. Sorn det jag nu skall beréitta gar. Snart visade sig denna inventering bli
om. ett jittearbete, om den skulle bli fullst5n-

Med del skrip a auktiopen pa Odens_ dig. Den kunde giiras endast i den vtakt ve-

vallahult foljde en lida med lgamla papper. dyerbiéralrlde traffade pa irsvunna Stugor
Néir denna s5 sminingom sorterades kunde och mfdr manga smd man fragande’ d5

- . .. d . .
en del gamla fastebrev kopekontrakt och mgen V185 e’ vad som gem cs 1 resmrna a

domstolshandlingar inféirlivas i Bygdearki- adetomtem
vet som kiillmaterial f6r kommande forsk- S5 dyker ett oféirutsett hjalpmedel upp
ningar om giirdar och hem i Urshult. Det ur glomskan, en klar redig uppstallning av
m-esta var ‘kanske inte av s5. stor betydelse, nlla stugor, som fanns i socknen vidlen be-
men det gav en del namn och data och stéimd tidpunkt si val vald, att den sam-
detta Zir tillriickligt ibland fiir att ge ett manfaller med det 51' (1860), d5 litteratu-
pappersblad dess véirde. En stor del fick gfi ten om torp- och backstugwbebyggelsen an-
férintelsens vag, dec var sidant, som icke ger att maximum stugor fanns och séi nara
ens den valvilligaste ‘bedimning kunde i tiden, att det iinnu finns ldringar kvar
skanka ett uns av framtidsviirde. mcd barndomsminnen frin de flesta stu-

En Och glimt upptackargladje gorna. Den sammanfaller ocksi ganska val
lyste upp den smutsiga afbetet med med befolknmgskulminationen i Urshults

persbladens granskning, en minnesbild f6r— woken‘
tydligas, en episod roade eller vackte be- Kan niigon undra p5. att ett papper d5

sinning, ctt irtal gav perspektiv bakt i ti- fir ett varde for forskarcn, ett varde som
den, men i stort set: var dot hela ett ru- icke kan mans i p\enningar men som km-
tinarbete, viktigt bara for dem, som tagit Ska kan 15;,-ma rggnta 1 form av en km-t_
som en uppgift at: samla kiillmaterial. Di higgning Och skildring av sogknms 5;ug_
hiinde nigot, som gav miidan liin. bebygge1se_

En handliég dék um?’ do tatskrivna Pap‘ Det r kanske inga stora och mZirkvir-
persark’ tmslga’ smutslga’ blekm' diga oden, som formats under de liga taken

NYTT i alla dessa stugor, ibland hat mihiinda

\Vd'rderingsi1zstru1nent Pd’ alla Byggnad naden i sitt Spar haft bro“ och Skam’ mm
miingdcn stugor och manskoiiden miste ha

Izll/Jorzgc Torjmre oc/1 Baa/astugmzm mnom ., . Q

gett bygden karaktarsdrag 1 sadan grad, att
Urshults Frbrsamling, upprdttadt i énlighet Skildring dem but av Oandlig bcty_

Med antaget Bra11d5t0ds~Reglemen1‘e i juni delse f5r den som en ggmg skall teckm byg_

Mnad 1859, fiir 1/immnde af ersd'tt11ing vid dens hi$mria_ Titta pi den tabell, s01n gjorts

intrffmzde Elds/aador. Efters/avifvnc vd1'dc- med ledlling 11V detm “V/5TdeFinS$i115tf'-1'
,, . . .

ring r af umlerteckmnie 1101'/astdlrl P mam" Ger mt“ de ffror dc“ V15“ O55

xtllen 1' Husgaws vliirvaro undcr 0/'af0bc1' ran art Se Ocksa em gammalt tmsigt pap-
O ., per som en vrdcfull del av det lcvandc

0c/J n01/ember Manader Ar 1859. . (1

museum, som v1 ska h]21pL1.S at art skapa.
Sedan nigon tid har inom hembygds—

foreningcn piiborjats en inventering av torp H. T.
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TO-RP OCH BACKSTUGOR I URSHULT Kiimpamila
1ss9. Krr

Bosmila ' Odensvallahult
Brcdaslitt
Buskahult
Buskaboda
Bickaskog
Degerhaga
Degersnéis

Drakamla
Dunshult
Dunsmila
Ekeberg
Elmhult
Esbjrnamila
Eskekulla
Froaryd
Friisehult
Filaboda
Fiirarm
Fiirnan
Griinteboda

Torp Backstuga Oklar Jord-

v@v\>-~>-w--¢>-¢.;_v._~r\:v~'\~»4c\www

--,--v.\|va\\>-K14»->—~O\-k\J

Kiirrsgiirde
stugtyp kula Lngaryd

Aramo 8 5 1 Midingsbrite
Bastaremila 5 2 Midingstorp 3 2

Bergaryd Mjtilknabben
Berg 4 Munkanéis 2

Bersn Miicklehulr
Borgn 1 Miillekulla

4>--W

Raftamila
Rotahult

1 1

4

8 4 3 1

1 3

2

1

1 1 1

Olofslycke 1 2

Z

1
7

Z‘ Riiveboda 2

3 1
7

1

1 1

~\

Rénnekulla
Riirvik

1

_, , Riismila
Réissvik

Segersniis

Sj6a1ycke

Sjiiaryd
Skallerlid
Skillingsmla

Stengirdssliitt
Sundslitt

Z Singaremla
1 2 1 5§.nnahu1t 2 2

Gydingsmila Sivsjémila
Gisalycke 1 Torsatorp
Hackekvarn Try tekc
Havralycke

>->-1

wlv

Z Trehiirna
Hagsjiiryd _ Tget

I . ..Hallasliitt

>--‘~11

,-Av

Fornabygd
Hultalycke Ugglekull
Hunnamla

,_|

Ln

3 Urshult Pr.
Hunshult Utnis
Héissleholm 1 1 Visterbotorp
Hiitteboda 5 3 3 érnhult 4 _

Hiigagéirde 3 Tl
Igeliin
jungfrumila
Jiitsbygd
Karatorp 2

Klasamila 1

\/~b4>_1>-1

>-_~oo>-\:-A)-a»-P

5

2

1

1

4

5

1

1

r_>:\>-ww

(1 1

2 2 Smiiramla . 7 2

1

2

1

1 1

5

74- 14

\)’.Z'-‘

9 60 6

2

2

Summa 389 st. stugor.

I gruppen Oklar stugtyp iro samlade si-
dana beteckningar, som icke klart Runnat

I{unning¢ F0118. 5 Sid. 11



Karl Loberg:mili-
Indelta soidater, vargeringshariar och dragoner friin

Urshuit under 1808--1809 rs iinsha hrig.

Néirmaste anledningen till denna undersékning var en énskan att fi
vetskap om antalet déda soldater friin Urshult under 1808——1809 rs finska
krig. I uppsatsen om befolkningsutvec‘k‘1ing~en i Urshult under 200 r (Urs-
hults‘kr0nkan 1951) konstaterades niimligen en hog diidlighet bland min-
nen i socknen iren 1809 och 1810. Samtidigt gjordes antagandet, att denna
héga diidiighet till en del kunde bero p5. att indelta soldater stupat elier d0tt
i smittosamima sjukdomar under kriget. De néirmast till hands liggande
kiilllorna fiir en sdan undersokning syntes vara Kronobergs regementes
rullor fér ren 1808 och 1809 samt de niirmast féljande. Det klillmateriai,
som i krigsarkivet véilvilligt stillts till f0rf:s férfogande, befanns emellertid
innehfilla sii mycket av intresse, att undersékningen kom att utstréickas
lingre iin till att s0‘ka svaret pi den uppstéilllda frigan.

Under indelningsverkets dagar bidrog Urshult pi 1800—talet till den

stiende arrnén med 29 soldater och S husarer. F01‘ fuillgéirandet av denna
militira skyldighet var socknen indelad i 29 rotar och 5 rusthill. I varje
rote ingick i regel 2 ihela hemman. D5 det har en viss betydelse f0r den

féljande framstiillningen och f0r att undvika onédiga upprepningar, liimnas
héir en férteckning 0ver socknens rotar med de nummer, de hade i Kinne-
valds kompanil) av Kronobergs regemente.

N20 81 Drakamiila N20 91 Degerhaga N20 101 Dunshult
N20 82 Midingsbrite N20 92 @rnhu1t N20 102 Tiget
N20 83 Gr0nte‘bo_da Nzo 93 Trehérna N20 103 Tryteke
N20 84 Midingstorp N20 94 Sméiramila N20 104 Jéitsbygd
N20 85 Elmehult‘ Méllekulla N20 105 Buskahult
N20 86 Bastaremiila Klasamila N20 106 ,,

N20 87 Aramo N20 97 Froaryd Nzo 107 Hultalycke
N20 88 Hitteboda N10 98 Snnahult N20 108 Sjiiaryd
N20 89 Buskaboda N20 99 Karatorp N20 109 Térnabygd
N20 90 Fr0sj0hu<1t2) N20 100 Véisterbotorp

De fem rusthlien i Urshult voro: Esbjérnamla, Ugglekull, Filaboda,
Utnéis och Sundsliitt. De hade i 1804 och 1807 rs generalménstrings-rullor
0ver Smilands liitta dragoner, som Smiilands kavalleriregemente d5 kallades,
respektive nummer 96, 97, 98, 99 och 100. I 1812 rs generaIm0nstrings-
rulila ~0ver Smilands dragonregemente hade de Liven numren S4, SS, 56, S7

och $8 och p5 1850-talet voro numren respektive 36, 37, 38, 39 och 40.
Jiimte de indelta trupperna fanns emellertid en reserv, den s. k. varge-

OO

\D@

c\\/t

‘) Enligt 1807 érs generalmiinstringsrulla 0ver Kronobergs regemente hade Kinne-
valds kompani 137 rotar.

") Namnet skrevs i négra av de genomgzingna rullorna iiven Friishult och Fr0se-
hult. Den fijrra formen, som éinnu férekommer i dagligt tal i orten, synes vara
den ursprungligaste. Héirfiir talar bl. a. den omstéindigheten, att pi en karta
fiver Kinnevalds hiirad av 1661 géirden kallas Fréshult.
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ringen.3) Denna inrattning tillkom i slutet av Karl XII:s regering och
avsiig tillstind for rote- och rusthllarna att antaga och i rullorna infora
en reserv- -eller vargeringskarl for varje rote eller rusthiill, vilken var avsedd
att vid den ordinarie karlens avging intrada i hans stéille. Atgiirden var
avsedd for krig. Man forsokte sedan upprepade ginger att utbilda den till
en fast organisation men lyckades endast ofullstiindigt. Genom kungligt
brev av den 10 januari 1790 pfibjods, att vargering overallt skulle uppsattas
pi det siitt, att tva rotar eller rusthll forenade sig om en karl, vilken skulle
intrada i nummer efter den av de bida ordinarie karlarna, som forst av-
ginge. Vargeringsmanskapet skulle ovas och, om det behovde uppbadas till
landets forsvar, erhiilla beviipning av ikronan men bekliidas av allmogen
mot ersiittning av kronan. 1791 sattes vargeringen pi vaikans i fredstid
utom vid de bada skinska kavalleriregementera. 1808 sattes vargeringen
tydligen ater i funktion. Enligt en vargeringsrulla over Kinnevalds kompani
av 1808 antogos i mars och april for Urshults 29 rotar 15 vargerings-
karlar.*) Till dem skola vi niirmare aterkomma liingre fram.

Vi overga $5 till de indelta soldater, som enligt 1807 rs generalmonst-
ringsrulla over Kronobergs regemente voro anstallda for de 29 rotarna, och
skola, i den min ovriga genomgangna rullor och annat bearbetat arkiv-
material medge det, soka folja deras oden under kriget 1808—1809 och de
narmast foljande aren. Att de biografiska notiserna i flertalet fall bli korta,
beror pi kiillmaterialets beskaffenhet.

De monstrade soldaterna voro i rotenummerfoljd: Petter Svensson
Drak, Sven Jonsson Lind, Johan Simonsson Gron, Johannes Svensson Lax,
Per Johansson Pamp, Petter Persson Asp, Sven Nilsson Ark, Mans Svensson
Bolin, Per Johansson Rolig, Johan Persson From, Carl Svensson Damm,
Anders Minsson Nyman, Mans Mansson Patrull, Johan Johansson Stark,
Petter Persson Skon (Schion), Carl Andersson Krantz, Harald Carlsson
Froberg, korpral Johan Svensson Ringstrom, Johan Olofsson Strom, Jonas
Andersson Knall, Johan Mansson Dun, Petter Johansson Tall, Anders Carls-
son Frii, Gunnar Carlsson Bok, Per Johansson Ehn, Sven Hkansson Fris‘l<,
Hakan Persson Hjelm, Johan Pettersson Sjoberg och vice korpral Per Inge-
marsson Wacker. Av dessa fick soldaten for Bastaremala rote Petter Persson
Asp avsked vid monstringen (den 17/3 1807) pa grund av invaliditet i ena
handen.

N:0 81 Patter Svensson D761/Q, 261/2 r, hade tjénstgjort V2 r och var
giftf’) Vid monstring av kompaniet den 18 decemiber 1809 och den 22
februari 1812 antecknades han som narvarande.

N:0 82 Sven ](')'nss0n") Lind, 31 r, hade tjanstgjort 6 r och var gift.
Han var niirvarande aven vid monstringarna 1809 och 1812.

N:0 83 ]0h:m Simo/zsson Gr(')'1z, 27 r, hade 6 tjanstear och var gift.
Han ar troligen identisk med den Johan Minsson Gron, som fick interimt
avsked i Malmo den 16 juni 1808. Enligt en forteckning den 7 novcmber
“) Vargering av valrja (: forsvara).
‘) Egentligen 14%, enéir den 15:e var gemensam for Tégets rote samt Torstens-

miila rote i Almundsryd (N20 113).
5) Dé intet annat angives, avse uppgifterna om alder, tjéinstetid och civilstand

forhéllandena vid monstringen den 17 mars 1807.
"‘) I 1809 och 1812 ars generalmonstringsrullor skrives han Johansson 1-esp. Jonsson.
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1808 over doda och avgingna soldater befann han sig di innu i Malmo.
Han ersattes den 11 o~kto1ber 1808 med vargeringskarlen Samuel ]o'nss0n

Gr6n, i 1812 its generalmonstringsrulla kaliad Sven ]6nsson Gron. Att det

it friga om samma person framgir av bl. a. den omstindigheten, att denne

Gron sivil i ‘kassationsmonstringsrullan och generalmonstringsruilan av

1809 som i 1812 its generalmonstringsrulla uppgives ha blivit sirad i hogra
axeln under en drabbning vid Sivar.7) Vid monstring den 18 december

1809 var Gron 25 ir gammal och gift. I-Ian var nirvarande iven vid
monstringen 1812.

N:0 84 ]0/aiannes S1/ensson Lax, 41 ir, hade 16 tjiinsteir och var gift.
Vid mbnstringen den 18 december 1809 var han finge pi Aland. I 1812

its generalmonstringsrulla r antecknat, att han var iterkommen frin
fingenskapen, att han var sjuiklig och av gikt oformogen till ‘krigstjinst
samt att han begiirde och fick avsked.

N:0 85 Per ]0/Jzmsson Pamp, S1 ir, hade tjinstgjort 16 ir och var gift.
Han fick den 18 december 1809 avsked pi grund av skada i kronans tjinst
och anrnildes till underhill. Den 23 mars 1810 ersattes han med Johan

Nilsson Pamp, som vid monstringen 1812 var 19 ir och gift.
N :0 86 Patter Persson Asp fick, som ovan nimnts avsked vid monst-

ringen. Han var di 34 it och hade 1272 tjinsteir. Han ersattes den 9 sep-

tember 1807 med ]0na‘s Abra/omnsson Brant, som dog den S december 1808.

Den 15 (eiler 16?) i samma minad ersattes han med vargeringskarlen
Daniel Danielsson Flin/2. Denne var vid monstring den 18 december 1809

19 it gammal och ogift. I 1812 irs generalmonstringsrulla r han antecknad
som gift.

N:0 87 S1/en Nilsson Ark, 23 ir, hade tjinstgjort 3 minader och var
gift. Han avled den 12 december 1808 pi Kustarméns sjukhus nzo 2 pi
Riddarholmen (i Stockholm). Det antecknades, att han efterlimnade 1

skilling baniko. Han ersattes med vargeringskarlen Peter Arnt. Denne var
vid monstring den 22 februari 1812 22 it och gift. I en kassationsrulla av

den 11 december samma it iir sedan antecknat, att han ‘hade en fistel i
hogro foten, var obotlig, begirde och fick avsked.

N:0 88 Mains S1/ensson Bolin, 39 ire, hade 10 tjinsteir och var gift. Vid
monstringen den 18 decem‘ber 1809 Iig han sjuk i Karlskrona. I 1812 its
generalmonstringsrulla it han antecknad som niirvarande.

N:0 89 Per [0/aavmsson Rolig, 34 ir, hade 10 tjinsteir och var gift. Han
avled den 4 maj 1809 och ersattes den 12 juli samma it “med vargerings-
karlen Daniel Fredriksson Bk. Denne var vid monstringen i december 1809

25 it och ogift. I 1812 its generalmonstringsrulla ir han antecknad som

nirvarande och ogift.
N:0 90 I0/van Person (Pettersson) From, 26 ir, hade tjinstgjort 3

minader och var gift. Vid monstringen den 18 december 1809 och den 22

februari 1812 antecknades han som nirvarande.
N:0 91 Carl S1/‘ensson Darmn, 30 ir, hade tjinstgjort V2 it och var

7) Siivar, socken i Umei tingslag av Vasterbottens léin. Dir utkampades den 19

augusti 1809 en haftig strid mellan den svenska, i Ratan landsatta expeditions-
armén (71100 man) under general G. Waehtmeister och ryska armén (5000 man)
under general Kamenskij. Striden slot med svenska arrnéns itertag till Ratan.
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ogift. Vid 1809 rs monstring antecknades han som gift. I 1812 rs general-
monstringsrulla noterades, att han enligt attest var besvarad av tata bl‘od-
hostningar och svagt brost. Han ansiigs oformogen till krigstjlainst, begarde
och fick avsked. Uppenbarligen led han av en lngt framskriden lungtuber-
kulos.

N:0 92 Anders Mnsson Nyman, 33 r, hade 12 tjéinstear och var gift.
Han blev tillfingatagen den 18 september 1808 vid Lokalakss) och ersattes
den 11 oktober samma r med vargeringskarlen ]0/arm (]0mzs) Olofsson
Dolc/z, som ocksi tillfiingatogs och vid monstringen den 18 december 1809
var fnge pi Aland. Dolck var di 24 it och ogift. Om Anders Miinsson
1Nymans vidare oden formila rullorna ingenting. Betriiffande Dolck at
antecknat i 1812 rs generalmonstringsrulla, att han 1809 dog i rysk
fiingensikap. Dolck ersattes den 21 maj 1810 med Sven Pettersson Nyman.

N:0 93 Mms Minsson Patirull, 45 r, hade 25 tjanstear och var ogift. Han
hade medalj for trogen tjiinst. I generalmonstringsrullorna 1809 och 1812
antecknades han som narvarande. I kassationsrullan av den 11 december
1812 Zir han upptagen som oduglig till vidare krigstjanst. Orsaken ‘angives
icke. Patrull var di SOVZ r gammal.

N:0 94 Patter Persson S/@612 (Scbiiin), 36 Eir, hade tjiinstgjort 16 r
och var gift. I 1809 rs besiktningsrulla antecknades han sisom narvarande
och ogift. Vid monstringen 1812 var han ocks niirvarande. Han anteck-
nades d5 som gift.

N:0 96 Carl Andersso//1. Kramfz, 29 fir, hade 2 tjanstefir och var gift.
I augusti 1808 kvarliimnades han pi sjukhus i Malmo, déir han troligen
ocks avled. Enligt regementsbesiktnings- och generalmonstringsrullorna av
den 18 december 1809 dog han den 5 september 1808 men enligt en rekry-
teringsrulla av den 15 december 1808 och en vakansrulla av den 23 i samma
minad skall han ha dott samma dag som n:o 86 Jonas Abrahamsson Brant,
d. v. s. den 5 december 1808.”) Krantz ersattes den 16 december 1808 med
vargeringskarlen Minx S1/enssorz Klase, som dog den 7 ma] 1809. Han cr—
sattes i sin tur med vargeringskarlen Nils Mcinsson Klase. Denne Klase var
vid 1812 ars monstring 22 r och gift.

N:0 97 Harald Carlson Fmlaerg, 37 r, hade 18 tjiinstear och var gift.
Vid monstringstillfillet den 17 mars 1807 lag han sjuk i Stralsund (i diva-
rande svenska Pommern). Enligt 1809 rs besiktningsrulla blev han till-
fingatagen vid Lokalaks den 16 september 1808. I generalmonstringsrullan
’*) Vid Lokalaks tillféingatogos ytterligare 6 soldater i Kinnevalds kompani, bland

dem Harald Carlsson Froberg (se under n:o 97!).
Lokalaks, kapell under Vehmo pastorat, Vehmo hieirad, Abo och Bjiirneborgs
léin i Finland. Déir utfordes en av de planlosa landstigningar, som foretogos pi
hosten 1808. Brigadchefen for Upplands lantvéirn Albrekt von Lantingshausen
verkstéillde séilunda den 17 september 1808 med en styrka av omkring 2600 man
en landstigning pi Finska kusten for att undsatta den svenska huvudarmén.
Redan foljande dag mottes han vid Lokalaks av en overlégsen rysk styrka, mot
vilken han ej kunde halla stand. Lantingshausen led brist pa ammunition men
ledde likviil med beromv'ard skicklighet atertéget och inskeppningen.

Q) Vilken uppgift, som éir den riktiga, éir naturligtvis omojligt att bestamt saga.
Rel<ryterings- och vakansrullorna are emellertid ett r éildre éin de bfida andra
IllllOI’I16l. och synas diirfor bora ha vitsord fore dem. Rekryteringsrullan ar dag-
tecknad: Brigadhogqvarteret Norrby pa Aland den 15 december 1808.
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for samma r angives emellertid datum for hans tillfingatagande till
den 18 september 1808 eller samma dag som n:o 82 Anders Mansson Nyman
blev fiinge. Detta senare datum ar det riktiga (se fotnot nzo 8!). Froberg
ersattes den 16 december 1808 med vargeringskarlen Petter Svemson Mller,
som dog den 14 augusti 1809. I 1812 rs generalmonstringsrulla r Froberg
antecknad som iiterkommen fréin fingenskapen och narvarande.

N :0 98 korpralen ]0/oain S1/ensson Ringst1'o'm, 34 r, hade 16% tjanste-
r och var gift. Vid sival 1809 som 1812 rs monstring var han narvarande.

N:0 99 ]0/own Olofsson Strom, 36 r, hade 16% tjlinsteiir och var gift.
Vid monstring den 18 december 1809 antecknades han som néirvarande. I
1812 rs generalmonstringsrulla it sedan antecknat, att han den 27 septem-
ber 1808 fick en sviir kontusion i hogra ‘lret under ”affairen vid Wiais”.
Enligt vid monstringen foretedd attest hade han symtom av lungsot. Han
begirde och fick avsked.

N:0 100 Ioimzs Andersson Knall, 24% r, hade 4% tjiinsteir och var
gift. Han fick avsked 1809 pi grund av venerisk sjukdomm) och ersattes
den 23 mars 1810 med Daniel Andersson Knall. Denne Knall var vid 1812
rs monstring 19 r gammal och gift.

N:0 101 Iolnm Minsson Dun, 44 r, hade 24% tjanster och var gift.
Han dog i februari 1809. Rotenumret synes sedan ha sttt vakant till den
22 mars 1811, di Nils Eriksson Huggare anstalldes. Denne var vid 1812
firs monstring 20 51‘ och gift.

N:0 102 Peter ]0/aainsson Tall, 23 r, hade tjanstgjort % r och var
ogift. I 1809 och 1812 rs generalmonstringsrullor iir han antecknad som

nirvarande vid mionstringarna och gift. Enligt kassationsmonstringsrullan
den 11 december 1812 hade han lungsot och fick avsked.

N:0 103 Anders Carlsson Frii, 34 Sr, hade 16 tjansteir och var gift.
Han dog den S september 1809 och ersattes den 23 mars 1810 med Mans
Hzikansson Frii. Denne var vid 1812 rs monstring 27 r och gift.

N:0 104 Gunnar Carlsson B0/z, 45 r, ‘hade 27 tjansteir och var gift.
Han dog den 6 december 1808. Vid monstringen den 18 december 1809

var rotenumret vakant. Den 29 april 1811 anstalldes Abraham Johansson
Pik. Han var vid 1812 rs monstring 27 r och gift.

N:0 105 Per ]0b¢mss0n Ehn, 29 r, hade 5% tjéinsteir och vaizgift. I
1809 och 1812 its monstringsrullor at han antecknad som narvarande.

N:0 106 S1/en Haikansson Pris/1, 35 iir, hade 16% tjiinsteir och var gift.
Vid monstringarna den 18 december 1809 och den 22 februari 1812 var
han narvarande. Enligt kassationsmonstringsrullan av den 11 december
1812 blev han ledvriden i handloven, dii han var stadd i kronans arbete

pi Drottnings‘kar.11) Han begéirde och fick avsked samt anmlaldes till
underhill.

N:0 107 Hkan Persson (Pettersson) Hjelm, 32 r, hade S tjéinsteir
och var gift. Den 18 september 1808 blev ‘han pi Styrbjornm) siirad i hogra

W Vilken form av venerisk sjukdom, det var frégan om, angives icke. Mahiinda
éir dot tvivelaktigt, om Knall led av venerisk sjukdom. Mojligheten att dé for
tiden stéilla en riktig sédan diagnos var mycket begriinsad.

*1) Gammal beféistning i Karlskrona. Mojligen avses hair en bét med samma namn.
Anteckningen i rullan iir sé otydlig, att den ej ger klart besked héirom.

1‘-’) Sannolikt ett krigsfartyg.
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foten. Den 18 december 1809 fick han avsiked och anméildes till underhll.
Han ersattes den 29 april 1811 med Hikansson (P) Hultin, som vid monst-
ringen den 22 februari 1812 var 20 fir och ogift.

N:0 108 ]0/can Pettersson Sjiiberg, 33 fir, hade 6% tjinsteir och vargift. Vid monstringen den 18 december 1809 lig han sju‘k i Karlskrona. I
1812 its generalmonstringsrulla Zir han antedknad som néirvarande.

N :0 109 vice korpralen Per Ingemarsson Watker, 33 Sr, hade 16%tjinsteir och var gift. I 1809 och 1812 its rullor iir han antecknad som
néirvarande.

Vargeringskarlarna ha ovan berorts endast i den min, de ersatte doda
eller sjuka soldater. De fortjiina emellertid ytterligare uppmarksamhet. Som
tidigare anforts, antogos i mars och april 1808 15 vargeringskarlar for Urs-hult. De antagna voro foljande: for roten n:o 82 Mins Hikansson, for n:o
83 och 84 Samuel Jonsson, for n:o 85 och 86 Daniel Danielsson, for n:o
87 och 108 John (P) Hikansson, for n:o 88 och 89 Daniel Fredriksson,for n:o 90 och 107 Johan Nilsson, for n:o 91 och 92 Jonas Olsson, for n:o
93 och 94 Jonas Carlsson, for n:o 95 och 99 Peter Isacsson, for n:o 96Mins Persson, for n:o 98 och 104 Sven Marcusson, for n:o 100 och 101
Magnus Pettersson, for n:o 102 Magnus Israelsson, for n:o 103 och 109
Peter Gummesson samt for n:o 105 och 106 Carl Pettersson. Som synes iir
fordelningen p5. de olika rotarna ojmn. Det foreskrivna antalet var emel-lertid antaget.

D5 de sedan den 13 augusti 1808 inmonstrades, fingo de (eller hadefitt) andra efternamn. Fjorton av de femton miinnen hair ovan iro med
all sannolikhet identiska med dem i vargeringsrullan ,eniir i dessa fall for-
namnen Eiro desamma. Den femtonde, n:o 87 (108) john (P) Hiikansson,
kan ej girna vara densamme som Per Aren i vargeringsrullan (se nedanl).
Denne Per Aren torde emellertid vara identisk med den Peter Arnt, vilken
ersatte soldatenynzo 87 Sven Nilsson Ark (se 'ovan!). I rullorna skrevos
miin med namnet Petter iven Peter och Per omviixilande med Petter, varfor
denna olikhet iir ‘betydelselos. Att efternamnet Aren sedan indrats till Arnt,
synes sannolikt. Namngivningen vid antagandet av soldater foljde troligen
icke nigra stréinga foreskrifter.

Vargeringsmonstringen var uppenbarligen i huvudsak en persedel-
monstring. Niigot annat om méinnens tillstnd noteras néimligen icke i rul-
lan. Resultatet av denna monstring betriiffande vargeringskarlarna frn
Urshult var siidant, att nedanstficnde utdrag ur rullan lémpligen bor f5
tala for sig sjéilvt.

82 Mans Malm — Trojan, Boxor och Strumpor sonder och lappade, skor
utslitne.

84 (83) Samuel Sax — D:o D10
85 (86) Daniel Flink — Skor och strumpor utslitnc, Boxorna svaga,

Trojan alldeles forsliten.
87 (108) Per Aren — Trojan sonder, Boxor lappade och alldeles for

korta, strumpor och skor utslitne.
88 (89) Daniel Ek —— Trojan sonder, Boxor af tunn linncviif, strum-

por och skor uppslitne.
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90 (107) ]ohan Fru (?)13) — Troja, Byxor, strumpor och skor ut-

slitne.
91 (92) Jonas Dolck — Jackan sondrig, Boxorna af enkel linviif,

strumpor och skor utslitne.
93 (94) ]0nas Mars — Troja och Boxor af vaf, strumpor och skor

utslitne och lappade.
95 (99) Petter Moller — Troijan nogot brukbar, Boxor sonder och

lappade. Strumpor och skor utslitne.
96 Mans Clase —— Dzo D20

98 (104) Sven Djerf — Lika med foregende. ‘

100 (101) Magnus Knall —- Alla kliidespersedlarna utslitne och sonder.

102 (113)1“) Magnus Gren — Trojan af utslitet léirft, Boxor af skin

sonder, strumpor och skor sonder.
103 (109) Petter Ehn — Trojan nogot brukbar, Boxorna lappade,

strumpor och skor sonder.
105 (106) Carl Busk?“") — Trojan af linnewaf, lappad, Boxor, strum-

por och skor obrukbare.
De persedlar, som monstrades, voroz hatt, overrock, vasttroja, vast,

byxor, skjorta, strumpor, skor och halsduk. Ingen av mannen hade nigon

overrock, samtliga hade tvi skjortor, av ovriga plagg vardera ett. Som synes

av de ovan fitergivna omdomena om de olika persedlarna, voro de stackars

vargeringskarlarna genomgfiende kladda i lump och trasor. Huruvida per-

sedlarna godtogos eller vad kronan eventuellt betalade for lumpen, namner

rullan ingenting om. Det var dock icke endast frn Urshult, vargerings-

‘karlarna kommo illa utrustade betréiffande klader. Vid genomgang av varge-

ringsrullan granskades aven resultatet av monstringen med tretton (slump-

vis valda) karlar i foljd frn ett annat kompani. Omdornena om deras

persedlar voro niira nog desamma, som antecknats i ovanstaende utdrag.

Av dc ovan fortecknade vargeringskarlarna ha vi redan gjort bel<:ant-

skap med sju i samband med redogorelsen for de indelta soldaterna. Har

rniiste emellertid ifragasiittas om vargeringskarlen for Gronteboda och

Midingstorps rotar (nzo 83 och 84) Samuel Sax ar identisk med den Samuel

Jonsson Gron, som den 11 oktober 1808 ersatte soldaten Johan Simonsson

Gron. Fornamnen iiro emellertid lika, och det r mojligt, att Sax, di han

ryckte in pi det vakanta rotenumret som soldat, fick utbyta sitt namn mot

Gron, vilket forefaller ha varit knutet mera till roten an til-l soldaten.

Identiteten betraffande de ovriga sex vargeringskarlar, som fingo rycka in

pi vakanta soldatnummer, synes déiremot vara klar, utom mojligen ‘betr'zif-

fande Per Aren. Med reservation for den osakra identiteten i dessa tvii fall

voro de sju, till soldater overforda vargeringskarlarna: 84 (83) Samuel Sax,

85 (86) Daniel Flink, 87 (108) Per Aren, 88 (89) Daniel Ek, 91

(92) ]onas 16) Dolck, 95 (99) Petter Moller och 96 Mans Clase. Vad, som

cnligt rullorna ar kant om deras vidare oden, at antecknat vid redogorelsen

£11“-'5

\S~_/\_/\./

Handskriften nagot svartolkad.
nzo 113 : Torstensméla rote i Almundsryd.
Handskriften svértolkad.
Narnnet skrives senare Johan. Det framgar av rullorna, att man ofta ickc

gjorde nagon skillnad mellan Johan, John och Jonas.
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for de indelta soldaterna, diir de terfinnas under numren 83, 86, 87, 89,
92, 96 och 97. De ovriga Etta enrolleradc vargeringskarlarna, som icke er-
satte indelta soldater, fiterfinnas icke i nigon senare rulla an vargeringsrul-
lan av den 13 augusti 1808.

I generalmonstringsrullan den 20 juni 1807 over den fiiltskvadron av
Smilands liitta dragoner, som di var forlagd i Pommern, finnas samtliga
fem dragoner frin Urshult upptagna. De voro i rusthfillens nummerfoljdz
Sven Bjorn, Petter Gral, Johan Trog, Christian Starck och Sven Djerf. Qm
dem innehalla nyssnimnda rulla och 1812 firs generalmonstringsrulla fol-
jande (uppgifter om alder och tjiinsteir hiinfora sig till monstringen
1807):

N:0 96 SW11 Bjorn var 32 r och hade 4% tjansteir. Det antecknades,
att han var hemgngen till Sverige for sjuklighet. Han aterfinnes sedan
icke, 1812 var han ersatt med Carl Dreii. Denne hade d5 4 tjansteir. Huru-
vida det 1807——1808 pa numret funnits nigon anstiilld mellan Bjorn och
Dreii, har icke kunnat utronas. En ”mortalitetslista pi de officerare, under-
officerare, betjante och manskap av Kongl. Smfilands Dragonregemente,
som utom sjukhusen frfin campagnens borjan till slutet av 1808 avlidit”
upptar emellertid intet nummer, som kan hiinfora sig till nfigot rusthiill i
Urshult. I-Iuruvida nagon avlidit pi sjukhus, har icke framgiitt av det ge-
nomgngna materialet.

N:0 97 Petfer Grail var 27 r och hade 2 tjanster. Vid monstringen
lag han sjuk i Stralsund. I 1812 rs generalmonstringsrulla ar antecknat,
att han var sjuklig och oduglig till krigstjéinst samt att han begéirde och
fick avsked. Han ersattes av en man med namnet Morck (P). Om denne iir
i en senare rulla (1814) antecknat, att han var hemforlovad pi grund av
vanfrejd. Detta har noterats, darfor att han lair den ende soldat, vargerings-
karl eller dragon, om vilken nzigot ofordelaktigt star antecknat i de genom-
gingna rullorna. Det miste anses vara ett hedrande betyg for den tidens
krigsmiin frin Urshult.

N:0 98 ]0/oan Trog var 29 r gammal och hadc 1}/2 tjiinsteiir. Vid
monstringen 1807 lag han sjuk i kvarter. Han terfinnes i generalm6nst-
ringsrullan av 1812.

N:0 99 Christian Sfarck var 39 it och hade 18 tjanstear. Vid 1807
rs monstring var han kommenderad till Stralsund. I 1812 its gene-
ralmonstringsrulla iir antecknat: ”Blesserad den 26 augusti 1807 i Pom-
merska falttélget, oformogen till krigstjiinst, far avsked, anmiiles till under-
hill”.

N:0 100 Sven Djerf var 32 r och hade 6 tjansteiir. Vid monstringen
var han kommenderad till Stralsund. Han iir antecknad pa numret iiven
i 1812 rs rulla.

Nigra bevis for att 1808—1809 rs krig kréivt niigra offer bland dra-
gonerna frin Urshult ha rullorna eller ovrigt genomgnget material icke
liimnat. Det framgir icke ens, att de deltagit i kriget. Huruvida detta varit
fallet air forf. obekant. Sedan befalhavaren over de svenska trupperna i
Pommern, general Toll, genom sin forslagenhet lyckats utverka den i au-
gusti 1807 pi Rugen instangda svenska arméns utskeppning till Sverige,
befann den sig emellertid i september samma ir pi svensk mark och var
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siilunda ledig for nya strider. Att Smalands léitta dragoner deltogo i finska
kriget, framgir for oivrigt av ovannamnda mortalitetslista.

Summera vi de offer, Urshult fick gora, i doda, sirade eller skadade,

sjuka och fingar, blir resultatet foljande. Av de 29 soldater, som tjiinst-
gjorde under kriget, dogo sju, och av de éitta vargeringskarlar, som ersatte
doda eller sjuka soldater, dogo tre. Fyra soldater och en vargeringskarl si-
rades eller skadades, soldaterna s5 svfirt, att de sedan fingo avsked. Tie sol-

dater blevo sjuka, tvi av deem s5 allvarligt, att de miste avskedas. Tre sol-

dater och en vargeringskarl tillfiingatogos. En av soldaterna blev si svart
sjuk i fingenskapen, att han sedan fick avsked, och en forblev troligen
borta. Vargeringskarlen dog i fiingenskap (medréiknad bland de tre doda

vargeringskarlarna har ovan).
I rullorna finnas aven anteckningar om kroppslangden hos de flesta

indelta soldaterna, dragonerna och niigra vargeringskarlar. En niirmare
granskning av dessa uppgifter visar, att det var piifallande linga karlar
Urshult sande ut i fiilt p5. den tiden. Vid insamlandet av materialet anteck-
nades kroppslangden hos 38 av mannen. Dessa hade en genomsnittlig
kroppsliingd av cza 69 tum (: 172,5 cm.). Materialet iir for litet for en

mera ingaende matematisk-statistisk analys. Granskningen visar emellertid
att dessa soldater, vargeringskarlar och dragoner med hiinsyn till kropps-
langden voro ett urval"). Darav foljer naturligtvis ocksi, att man hade

linga karlar att viilja bland. De tv kortaste voro 67 tum och de fyra
liingsta 72 tum. Kroppslangden hos dessa krigare at icke sarskilt anmiirk-
ningsvard, om man jamfor den med léingden hos var tids bevaring. Dar-
emot blir den anmarkningsvard, dii man konstaterar, att den med 1——2 tum
oversteg geniomsnittsliingden hos 184-0—41 rs bevaring sedan 7—8000 av

den utgallrats och satts pi: tillviixt. Nfigon mojlighet till sadan jamforelse
vid tiden l807——12 finns icke, dii nigon bevaring icke existerade forran
efter 1812. Mojligt ar, att de gamla viirendsborna, som i borjan av 1800-
talet val sannolikt utgjorde ett s. k. befolkningsisolat, voro ovanligt hog-
vuxna. En bekriiftelsc pa denna formodan skulle en genomgiing av gamla
regementsrullor mojligen kunna ge. En sadan undersokning skulle emeller-
tid bli mycket tidsodande. Den vore dock av icke ringa antropologiskt och

historiskt intresse.
Den uppmlarksamme lasaren har sakert konstaterat, att samtliga sol-

dater, vargeringskarlar och dragoner hade sarskilda tillnamn. I de flesta
fall voro dessa namn val valda och estetiskt tilltalande. Man miste darfor
beklaga, att de vanligen icke overtogos av de efterkommande. Att man icke
ville heta Gral, Fru eller Trog ar emellertid forsteligt. Eljest skulle sakert

nutida attlingar med vanliga son-namn varit tacksamma, om de gamla

soldatnamnen behallits som slaktnamn. Dessa namn skilde sig fordelaktigt
frin en del fantasimissfoster, som nutilldags godkiinnas som slaktnamn.

Bakom flertalet av de torra fakta, som ovan noterats, dolja sig miinga
lidanden, sorger och umbaranden for Urshults divarande innebyggare.
Rent siffermassigt kanske offren icke synas vara sfi stora. Sedda mot bak-
grunden av att sodknens inneviinareantal 1808 sannolikt icke overstigit

1’) De 38 méinnens fordelning efter kroppslangd var: 2 st. (67 tum), 15 st. (68

tum), 8 st. (69 tum), 5 st. (70 tum), 4 st. (71 tum) och 4 st. (72 tum).
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2500, bli de dock avsevéirda. Den tragedi, som 1808——1809 its finska krig
innebar for Sverige och Finland, var resultatet av fdrréideri och p1an16s-

het, mot vilka tapperhet och hjéiltemod kommo till ‘korta. De offer, som
bragtes, blevo till ingen nytta.

KALLMATERIAL.
Generalmonstringsrulla den 17/3 1807 over Kungl. Kronobergs rege-

mente (Kinnevalds kompani)18).
Rulla over besiktningismonstring med Kronobergs vargeringsbataljon

den 13/8 1808 (Kinnevalds kompani).
1809 rs besiktnings- och kassationsmonstringsverk over Kungl. Krono-

bergs regemente (Monstring av Kinnevalds kompani den 18/12 1809).
Generalmonstringsrulla den 18/12 1809 over Kungl. Kronobergs rege-

mente (Kinnevalds kompani).
Generalmonstringsrulla den 22/2 1812 over Kungl. Kronobergs rege-

mente (Kinnevalds kompani).
Kassations-monstringsrulla over Kungl. Kronobergs regemente den

22/2, 24/2 och 2s/2 1812.
Kassationsmonstringsrulla den 11/12 1812 ”6ver det manskap av Kin-

nevalds kompani, som till vidare krigstjéinst anses odugligt”.
Kronobergs regementes arkiv: akt n:o 1808/21

ss ss ss as ss

3, ’, Q, 3) ,,

ss ss ss ss ss

,3 3’ ,5 7, ’,
ss ss ss ss ss

ss ss as ss ss

ss ss ss ss ss

Generalmonstringsrulla for Smfilands litta dragoner den 12/6 1804
(2:e majorens skvadron).

1807 firs Generalmonstringsrulla for Smiilands léitta dragoner (1:e och
2:e majorens skvadroner, utgorande 3:e fiiltskvadronen av den i Pommern
nu effektiva varande kommendering av Kungl. Smilands dragonrege-
mente). Rullan iir dagtecknad Carlsburg den 20 juni 1807.

1812 rs Generalmonstringsrulla over 2:e majorens skvadron av Smi-
lands dragonregemente.

1814 rs Monstringsrulla med Smfilands dragonregemente.
Smilands dragonregementes arkiv: akt nzo 1808/44.

LITTERATUR.
C. Grill: Statistiskt sammandrag av Svenska indelningsverket. 1855.
]. Wilb. Hultkrantz: Uber die Zunahme der Korpergrosse in Schweden

in den Jahren 1840--1926 (Nova acta regiae Societatis scientiarum Upsa-
liensis, Volumen extra ordinem aditum 1927).

Ingi/ar Amlerssonr Sveriges historia. 1944.
Carl Grimlaerg: Svenska folkets underbara oden, VII.

Nordisk Familjebok, 2:2 uppl.
Stockholm i augusti 1951

ggiriften moderniserad.
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P. G. Vejdc:

G./OXRDARNA I URSHULT.
éden och agare

14. Odensvallahults séiteri.

Vaster om sjon Hyllen, pi en jamn och vacker plata med svag lutning
mot soder ligger det minnesrika gamla sateriet Odenslz/alla/oult. Garden
r numera skiftad i tre olika delar om resp. %, I/3 och 1 mantal, allt friilse
sedan urildriga tider. P5 hemmanet Z/3 mtl Odensvallahult Norregird kvar-
star annu en mer an 200-irig byggnad, som fordom var satesgirdens corps
de logis och nu genom behjéirtat ingripande synes bli raddad undan hotande
forstorelse av ett eller annat slag. Huset ar véirt att bevara at framtiden, ty
troligen iir det socknens aldsta byggnad.

Namnet Odensvallahult iir ocksa av stort intresse. Enligt ortnamns-
forskarnas mening (se t. ex. E. Elgqvist, Studier i Sodra Smilands bebyg-
gelsehistoria, sid. 88 och 184, samt F. M. Lundgren, Sprakliga intyg om
hednisk gudatro i Sverigc, s. 35) tordc det vara sammansatt med f§gel-
namnet odensvala, en gammal benamning pi svarta storken. Denna i viirt
land numera siillsynta, kanske rent av utdoda figelart, vilken betraktats
som ”Odens figlar”, skulle alltsa i forntiden ha hackat hiir. G. O. Hyltén-
Cavallius anser for sin del (Warend och Wirdarne I, sid. 13$), att namnet
kommer av vall (lekvall?) och att denna jiimte en niira beliigen men nu
forsvunnen offerlund utgjort en at Oden helgad kultplats. Till dessa olika
tolkningsforsok skall har endast anmarkas, att namnformen iir vacklande,
ty jiimsides med ”Odensvallahult” forekommer i aldre urkunder Liven

”Odensvalehult”. Numera skrives namnet i officiella handlingar Odens-
valla/Juli.

Utan tvivel ar bebyggelsen vid O. mycket gammal, kanske fran heden-
hos, men namnet finnes ej belagt i aldre urkunder an frin Gustav Vasas
tid. Av jordebockerna fran 1540-talet framgir, att Odensvallahult dfi be-
stod av tvi friilschemman, tillhorande riddaren och riksridet Turle Trollc
pi Bergkvara, T 1555. Pi vad siitt han kommit i besittning av dessa gardar
iir okant. Han kan knappast ha éirvt dcm efter sin fader, lagman Arvid
Trolle, ty i dennes omkring ix" 1500 upplagda jordebok finnas de ej n'aimn-
da. Och att Arvid skulle ha forvarvat dem efter denna tidpunkt forefallcr
mindre troligt, enar han just d5 mste ga i landsflykt, ur vilkcn han aldrig
itervande. Formodligcn har Ture Trolle kopt eller tillbytt sig Odensvalla~
hult av ngon fralseman for att darigenom formera och avrunda sitt rcdan
hogst ansenliga godskomplex i Urshults socken.

Efter Ture Trolles dad innehades Bergkvaragodset i nara trettio rs tid
av hans iinka fru Magda/c‘mz (”Mad0li/I”) Eriksdotter G)'llenstier'11a, en dam
som genom bord, giftermil och rikedom kunde riiknas till landets allra
hogsta kretsar. Hennes namn forekommer ofta i samtida handlingar, och
bevarade akter visa, att hon inte blott genom kop eller kloka jordabyten
okadc familjens viildiga domlaner utan aven lyckades hos bade Erik XIV och
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Fru Margareta Sparre, fodd
Brahc (T 1638).
Skulptur i tr av Johan

Werner d. ii. 1642.

Brahekyrkan, Visingso.

Johan III utvcrka ekonomiska formner. Ar 1559 i januari tillater ”utva1d
konung Erik” fru Madelin att ”njuta femtio av sina landbonder fri for
dagsverken till Kronobergs gird”, och senare under iret fick hon tillstiind
att ”utf6ra smor och oxar att forbytas i daler till sina soners i Tyskland
giilds avbetalning”. Nar hertigairna Johan och Karl 1568 borjade sitt uppror
mot kung Erik, drog sig frun pi Bergkvara dock ej for att bistii dem med
ett avseviirt Ian, 1.000 dalcr samt 1.500 mark penningar gammalt gott
mynt. Beloningen uteblev ej heller, sisom framgiir av kung Johans skrivelser.

En av fru Magdalenas dottrar, Brita Trolle, var sedan 1554 éinka after
riksmarsken Lars Siggesson Sparrc d. y. Deras son ]0/Jan Iarsson Sjmrrc
iirvde pi 1580-talet efter mormoderns dod Bcrgkvara siitesgird samt ett
stort antal dithorande fralse strogods i Viixjotrakten, bl. a. Odensvallahult
och det till detta hemman angriinsande Siillansmila, numera benéimnt
Rossmila Lillegfird.

Den nye éigaren var {odd 1551 pi Grcbro slott (dar fadern di var
stathllare) och triidde enligt unga adelssoncrs scd tidigt i Kungl. Majzts
och rikets tjanst. Under ryska krigct namnes han 1584 bland befalet i P0n--
tus De Ia Gardies armé, och tre r senare kallas han ryttmistare for huvud-
baneret. I juli 1587 formildes Johan Sparrc pa Vadstena slott med en dam
ur rikets hogsta aristokrati, grcvinnan Margarcfa Bra/ac frin Visingsborg,
och dagen efter brollopet forarade han henne ”ti11 heder och morgongava”
sin sitesgird Bergkvara och héilften av alla de gods han Zirvt eller kundc
komma att éirva samt till ”forbattring” 1.000 ungerska gy11en."‘)

"') I§‘Op. av morgongivobrever, se K. A.: Adcln och dcss gods (Johan Sparre).
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I den stora kampen pa 1590-talet mellan kung Sigismund och hertig
Karl stallde sig Johan Sparre sisom aristokrat helt naturligt pa den forres
sida. Ar 1598 blev han av kungen ombetrodd med det betydelsefulla
uppdraget att forsvara Kalmar slott och stad. Som niirmaste medhjéilpare
fick han Kristofer Andersson Grip, herre till Stavlo, Vemboo och Sirko
m. m. Snart kom hertig Karls son Karl Gyllenhielm dragande med en av

sival yrkestrupper som smiilandsk allmoge sammansatt har och borjade
belagra Kalmar. Pi viiren 1599 infann sig aven hertigen, som den 2 mars
stormade staden och 12 maj tvang Sparre och hans uthungrade besattning
till kapitulation. Beféilhavaren och hans olycksbroder fordes tvi dagar
senare infor en domstol, varvid Karl stallde foljande tta fruktansvarda
frgor till Sparre att av denne si besvaras, att han darmed kunde ”ansvara
for Guds stranga och riittvisa dom”.
”1. Var det forbundsbrev iir, och uti vars forvaring det nu kan finnas som

de otrogne rdspersoner have gjort sins emellan emot Hans Furstliga
Nzide [hertig Karl].

2. Om Kongl. Majzt [kung Sigismund] icke hade uti sinnet i nastforlidne
r samt med de otrogne rikets rid, som H. K. M:t med krigsmakt har
in i Riket beledsagade, antingen till att fangsla H. F. N., forjaga av
riket eller ock anteligen doda och bringa om halsen.

3. Om Konungen icke haver loft dem avsked efter sig, att H. K. M:t
ville komma dem till undsattning hair opp Kalmarne slott med folk
och annan krigsmunition, som ock sedan fram i var med krigsmakt
forlosa de otrogne rdspersoner utav deras fangelse.

4. Om han [Sparre] och de andre otrogne radspersoner, si ock deras
hustror, icke hava hos Konungen sdant sokt och begarat nu sisom
tillforene for ett Sr sedan, att Konungen pi siidant siitt skulle komma
har in i riket.

S. Om en otrogen riksens rid ickc haver haft uti sinnet att komma denne
rikes regering under deras vild och gora det lika med Polen till ett val-
rike igen. A

6. Om iriksens otrogne rid och adelen icke haver astundat och begiirat
att hava alla kongl. isakerl) utover deras landbonderz) och att de sival
som deras landbonder aldrig skola svara till héiradsting, utan att de

[herrarna] utover alla saker skola rattaa) och doma utover liv och
leverne, hals och buk hemma opp deras girdar?)

7. Om de otrogne riksens rid icke hava fortrostat Konungen fri religio-
nen hiir i riket“), sasom oc‘k, om de icke haver beviljat att utgiva av
var landsanda har i riket irligen en viss skatt.

8. Om icke haver varit pi tal, att Froken Anna“) skulle bliva guberna-

T) Troligen : domsrialtt.
2) Arrendatorer, underhavande.
3) Rannsaka.
“) Alltsa erhélla oinskrnkt domsréitt.
7') Kung Sigismund var som bekant ivrig katolik.
“) Prinsessa, kung Sigismunds syster. Foljde 1598 sin broder till Polen.
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Karta iiver Odensvallahult. Ur Cyllenhielms atlas 1637.

1. Onswalahult . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5. Vthséide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 tr
1. Vthséde . . . . . . . 13 1/‘4 ta [tunna] I kergerden hr Swartmylle éker.
3. Engh ti1l........... . . . . . .. 170 St[ackar] 6. Engh till 190 St

In en Lii enheet med skogh och Vthmarknr gréiswext iihr. g g

4. Jbidem - 1. C[5rden] R[éintar] 3 pund Smiir 7. Betishagar.
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trix7) utover Sverige, sfisom ock att Gustaf Braheli‘) skall hava friat
till henne.”)
Vad Sparre svarade pa dessa genom marg och ben triingande sporsmiil,

vet jag inte, men helt sakert var det en bruten man, som déirefter av fing-
knektarna fordes ut ur domssalen. Han visste sitt ode. Som ett sista forsok
till riiddning vande sig Sparre och hans maka, som ocks befann sig i Kal-
mar, till Karl Gyllenhielm och bad honom lagga sig ut for dem hos hertigen,
men denne svarade: ”Du vet ej, varom du beder. Sag fru Margareta, att hon
med sin son mii draga ur landet, vart hon vill, ty faderneslandets fiender
mi dar ej bo. I-Iennes man iter stannar hiir.” Sparre, Grip och tvi andra
herrar utfordes den 16 maj efter avsagd dom till avrattningsplatsen och
halshoggos, och deras huvuden uppsattes pi jarnstanger over viistra stads-
porten. Johan Sparres huvud blev sedermera nedtaget och kraniet fort till
Visingsborgs slottskyrka, dir det nu forvaras i Braheska familjegraven.

Johan Sparres egendom konfiskerades till Kromm, men vad Bergkvara-
godset med underlydande angr, blev det redan i december 1599 forliinat
till amiralen ]a/{ob Gottberg. Hans innehav varade dock blott en kort tid,
ty den 1 okt. 1603 skanktes godset till Karl Karlsson Gyllen/oielm. Denne
hade nu emellertid fallit i polsk fiingenskap och blev fri forst Zir 1612, ge-
nom utvéixling. Fingenskapen var hard, ty ungefar halva tiden satt han
i bojor, formodligen ville Sigismund pi honom sléicka nigot av det hat han
hyste mot Gyllenhielms fader.

Sedan Gyllenhielm iintligen iterkommit till fiiderneslandet, medforande
sina jiirnfjattrar som ett dystert minne, upphojdes han av Gustav II Adolf
1615 den 27 juni i friherrligt stand, varvid Bergkvara incl. Odensvalla—

hult m. m. forvandlades till fri/oerrskap att for framtiden iirvas av inne-
havarens manliga éittlingar efter forstfodsloratt. Ginge iitten ut p5. malnliga
linjen, skulle friherrskapet iiterfalla till kronan. Denna donation f6r‘batt-
rades 31/S 1622 genom K. brev slunda, att Bergkvara gixjd med alla i
densamma inbegripna gods hadanefter finge besittas som vanlig arvejord
och allts kunde delas, bortbytas, forpantas eller siiljas, allt efter agarens

gottfinnande. En ytterligare forbéittring av villkoren bigde rum 1624. Orsa-
ken till dessa lingt gaende privilegier, varigenom kronan avhiinde sig all
riitt till friherrskapet, torde sokas inte blott i de vanskapliga ‘kanslor ko~

Anungen hyste for sin halvbroder utan ocks dari, att Bergkvaragodset i
motsats till alla andra samtida dylika forlaningar helt och hallet utgjordes
av fralsegods.

Bergkvara friherrskap bestold till 1637, d5 Johan Sparres anka fru
Margareta Bra/ac i sin ilders host (hon var nu 78 r gammal) iintligen iter-
fick sin makes smiilandska gods. At Gyllenhielm upprlattade formyndar-
Jstyrelsen ett nytt friherrskap, det s. k. Nya Bergkvara, bestende av ett
90-tal hemman huvudsakligen belagna i Allbo harad och med Osby f. d.

kungsgird, senare Huseby, som centrum.
Fru Brahe avled redan 1638, och efter detta rider nu niigra r djupt

dunkel over bl. Odensvallahult, dess oden och agate. Fore 1646 kom det

7) Stéthéllarinna.
*) Johan Sparres svéger.
”) Véxjo stifts- och gymnasiebibliotek: Handskrifter in folio, bd 13, fol. 55 (kopia).
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Herman von Cappel,
I623.
Sv. Portréittarkivet.

emellertid jéimte Stora och Lilla Rossmala m. fl. hemman i orten i handerna
pi en officer av utlandsk hiirstamning, Herman von Cappel. Denne var en
av faltmarskalken Herman Wrangels forna krigskamrater, tjéinstgjorde en
tid som lojtnant vid Kronobergs regemente, blev sedan slottskommendant
_oc*h slutligen overste och chef for Vastra Nylands regemente. Hans portréitt,
mlat 1623 under tjanstgoringen vid I. 11, finnes pa Wrangelska slottet
Skokloster i Uppland, dar det hanger i andra vfiningens korridor.

I likhet med mnga andra utliindska officerare i tjiinst hos Kronan
Sverige aktade aven von Cappel en dam ur svenska fralset. Hon hette
Karin Slatte, tillhorde en urgammal adelsatt med starka forsankningar i
Ostergotland och nordostra Smiland och var dotter till Bengt Slatte pa
.H6gsrum i Kalmar léin och hans maka Kristina Soop. F. 6. kiinner man
inte myclket om von Cappel och hans fru. Cappel hade en syster, Anna,
som ‘blev gift med kaptenen Oluf K1mtss01z W/‘ac/§2fa1'c, adlad Watki-
torn. Dessa arvde, sannolikt vid von Cappels dod 1656, bl. a. Odensvallahult
och Rossmiila Lillegrd. Det forra inriittades nu till siiferi med Lilla R6ss—

mla som stodhemman. Dock torde familjen W/achttorn lika litet som
Herman von Cappel ha bebott egendomen utan stadse haft den utarrcnde-
_rad. Diiremot ar det mojligt, att Odensvallahult i samband med overgangen
till skattefritt sateri upprustats i nfigon min. Atminstone var en siiteriiigare
enligt lag s/eyldig att hiilla byggnader och jordbruk i siidant skick, att
stallet kunde anses liimpligt som ”herremans boning och hemvist”. I annat
fall Ziventyrades saterifriheten. Kiillmaterialets ofullstandighet gor det
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pmojligt att fa en inblick i fo-rhiillandena pa den nya herrgarden i medlet

av 1600-talct och irtiondena niirmast darefter.

Avcn i fragan om vem eller vilka som under denna tid verkligen iigde

Qdensvallahult rider stor oklarhet. Pi Kinnevalds vinterting 1673 uppvisa-

dos en kopia av ett salubrev dat. 26 juni 1658, varuti fru Anna Wachttorn,

f. von Cappel bekéinner sig ha salt 2 giirdar Odensvallahult, rantande till-
sammans 6 lisp. smor, samt Lilla Rossmzila om 2 lisp. smorrinta till sin mag

Hubert De Besche for 416 riksdaler. Enligt iittartavlorna var De Besche

}bI'U.k!SP2ltI'OI'1 och gift med fru W/achttorns dotter Ingeborg, men samma

klalla upplyser att han skulle ha avlidit redan at 1653. Mojligen ar denna

sista uppgift felaktig, eller ock kan salubrevets utgivningsar ha missupp-

fattats i kopian eller domhoksprotokollet. I jordeboken for 1665 skrives

Qdensvallahult fortfarande som Qlof Wachttorns siitesgard. I-Ian dog 1669,

,och som han ej éigde ngon son slot han sjiilv sin att pi sviirdssidan. En tid
Adarefter gifte hans anka om sig med kontraktsprosten och kyrkoherden i

Vimmerby Olaus Sunonis, och Odensvallahult eller fitminstone en del darav

innehades nu nigra r av en annan dotter i familjen Wachttorn, namligen

,A1ma, gift med Esaias Ia/aobsson Nymrm. De voro foriildrar till kaptenen

‘Krister N3/1mm pa Tjugeboda i Kalvsvik, villken aven SY1’16lS haft del i

Odensvallahult.
Ngon gang p 1670-talet overlats sateriet jiimte Rossmila Lillegird

till den i Smlands godshistoria kande kaptenen H€7ZVi/?. Sc/aeibe som saker-

het for ett av honom utlamnat Ian om 615 dal. silvermynt. Scheibe lat pi
_sedvanligt sitt inteckna panten, men i samma veva transporterade han sin

fordran och pant pa ‘assessorn i kommerskollegium Abra/am/1 (:VOIl~St1‘(-Iilll,

vilken kort darpi forsfilde Odensvallahult och Lilla Rossmla till kaptenen

]0/0:111 Rudebcc/2, for, som det uppgives i Kinnevalds dombok 1682, 2000

daler smt.
Nu antligen far man en inhlick i hur det stod till pi garden. Vid de

jorderannsakningar over siiterier med underlydande hemman, som Karl XI
i sitt reduktionsnit lsatte i gang, fo-rtiiljes 1683 om Odensvallahult foljande:

”OdensWalehult bestir af 2:ne hemman, ar wal bebygdt och brukas af

Possessoren sielf, som det stadigt bebor, dess forutan niutes der till inge andre

Iagenheter af Ra och Ror eller oskattlagde torp.” (K. A.: R?1- och ‘rorshandl.

for Smaland 1683.)
Johan Rudebeck var {add i Vasteras 1655 och son till davarande borg-

I‘l'l§1SIT2lI'€1’1 diirstades sedermera haradshovdingen i Konga, Uppvidinge och

éstra haraders domsaga Paul Rudebedk. Av hans biroder blev Paul d. y. fa-

derns eftertréidare i niimnda domsaga och bosatte sig p5. Ekeryd i Vackel-

sing, och Peter regementskvartermawstare vid I. 11 och senare brukspatron

pi I-Iuseby, déir han nedskrev sitt stora, fantastiska opus ”Sm§liindska

Antiquiteter” men ocksa gjorde vardefulla upptcckningar om sagor och

folkvisor. Sjalv blev Johan militar oc‘h avancerade smiiningom till kapten.

Bl. a. deltog han i danska kriget 1676—79.

Rudebeck dog i sept. 1683 och ligger begraven i Jarstorps kynka niira

Jonkoping, diir hams ”huvudbanér” upphangdes. I sitt aktenskap med Ce-

cilia Leijoncrantz (i hennes forsta gifte) agde han tv barn, dottrarna
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Odensvallahult Norreg. (Herreg.) fr. norr. Foto P. G. Vejde 1924.

Brita Maria och Cecilia Magdalena, vilka framdeles eftcr varandra kommo
att jiimte sina min bli gare till Odensvallahult.

Brita Maria Rude/eck ingick, ovisst nir, éiktenskap med ofriilse kornet-
ten vid Ankedrottningens livregemente, iscdermera ryttméistarcn déirstéides
Mikael‘ S/zog, som 1719 for huld och tvrogen tjiinst adlades under namnet
Silfvefs/zog. Han ihade varit med om mfinga och svira krigstfig; siilunda
deltog han bl. a. i slaget vid Hiilsingborg 1710, dir l'1211’l\SV§I't siirades, foljde
efter tillfrisknandet Magnus Stenbodks armé till Tyskland, stred vid Gade-
busch, blev fingen jiimte svenska héiren i ovrigt vid Tonningen men fick
fiterviinda till hemlandet 1714. Tre r scnare liimnade han krigstjiinsten.

Rorande tkomsten av Odensvallahult upplysa ett par lagfartsprotokoll
frzin 1715 och 1717, att Silfverskog och hans fru bckommit halvpartcn i
séiteriet och Rossmila Lillegird i arv och kopt dcn andra hiilften 3 april
1711 for 800 dal. smt av Cecilia Magdalena Rudebeck och henneis man, hi-
radshovding Erik Silnaeus Gyllenecker.

Silfverskog uppforde pi Odensvallahult cn storre mangrdsbyggnad, helt
visst samma boningshus som iinnu kvarstr 5 hcmmansdelen 2/3 mtl Nor-
regird. Byggnaden vcrkade i synnierhet fore sista reparationen hogst §lder-
domlig med sitt torvtak, sina viildiga murstockar och karolinskt priiglade
_utseende. I en bjiilke pi vinden Zir iirtalct 1709 inhuggct med siffror av
gammaldags form. Antagligcn blev detta corps dc logis ej fiirdigt pi en
gng, bl. a. bor man ta i bietraktande, att Silfvenskog vid denna tid lnga
perioder liig i flilt ellcr fingenskap. Byggct omtalas vid ett tillflillc i Konga
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dombok. Till detta harads hostting 1717 hade Silfverskog instiimt murmas-

tarna Gunnar Nilsson och Jon Nilsson i Gatehult, Linneryd, “for det de

pitagit sig mura uti en byggning vid siiteriet Odensvallahult samt diirforc
anammat sin fulla ackorderade betalning men arbetet s5. oforsvarligen for-
rittat, att Hr Ryttmiistaren av salsspisen, koksspisen och vastre kammar-

spisen 5 norra sidan ingen betjaning kan hava eller nfigon eld daruti lata

antanda, medelst skorstenarne iiro for tringa och roken siiledes alla bemztc

rum uppfyller; piistiendes fordenskull det de antingen sjiilva matte gora

ovannamnde spisar svarsgoda eller ock vara vederhaftige for all déirtill an-

véindande kostnad. Svaranderne beklaga, att denna murning emot deras

uppsiit och tanka s5 illa :skulle lyckats, darfore de saga sig ej kunnat rzida,

lovandes dock nasta vrdag vilja komma till Odensvallahult och sjéilva pi
egen bekostnad gora arbetet forsvarligt, att roken fir sitt fria utlopp, var-

med Hr Ryttmastaren benojd r.”
Detta var inte den enda process Silfverskog forde. Som han nu varak-

tigt bosatt sig pi Odensvallahult, onskade han av forsamlingen ett eget och

med hans rang och stallning forenligt stolsrum i Urshults kyrka, oclh di
detta blev ‘honom forviigrat, stamde han socknens inviinare till Kinnevalds
hostting 1718. Svarandena, .-som vid tinget representerades av Olof i Eske-

kulla och I-Iikon i Raftamla, foregvo, ”det ingen tjanlig plats iikyrkan
finnes som kan liimnas till karandens enskilte betjéining med mindre han

vill vara nojd med Odensvallehults av ilder tilldelte stolrum ihop med Stora

Rossmiila, Karr och Ogglekullen. Hr Ryttmastaren andrager déiremor, att
ligenhet till ett enskilt stolestnd skall finnas pi gamble laktaren, och om

slikt vagras, vill han pi egen bekostnad bygga en laktare 5 vaggen, vilket
vid allmiin sockenstiimma enligt Hr Kyrkoherden Magister Jonas Sellmans

meddelte attest under den 6 nov. 1718 forsamblingen blivit forestéillt, men

de icke dfi velat, ej ‘heller nu vilja samtycka utan omsider anbjude Hr Rytt-
mastaren tillika med séiteriet Rossmfilas herrskap"‘) sitt gamble stolestiind

ihopa med Kéirr och Ogglekullen enskilt, med yttrande att skola si=stebem:te

2 hans iboer godvilligt trada diirutur, givandes Eiven Hr Ryttmistaren in-
rymme for sine samt Rossmiila bonder och tjinstefolk p5 andra stiillen i
kyrkan, varest efter Hr Kyrkoherdens och flere vederborandes gottfinnande
tjanligt och lageligst provas.

Hr Ryttmastaren begarer fuller i forstone f5. sitt stolrum framme i
kyrkan, emedan denne anbudne béinken ar mitt under predikstolen och si-
ledes icke viil beliigen. Dock omsider liter han sig bekviima att behalla

ovannamnde Odensvallehults gamble bank ihopa med siiteriet Rossmilas

herrskap, havandes eljest fuller Hr Ryttmiistaren liitit instamma Oluf i
Eskeikulla for nigon oanstiindig talan men utlfiter sig icke nu piiyrka niigot

utslag ity utan sin talan falla liter, forsiikrandes aven forsamblingens leda-

moter att vilja lambna till Odensvallehult anstiindigt inrymme 5 kvinn-
folksraden enéir [: narhelst] Gud varder beskiirandes Hr Ryttmastaren
nigon maka och fru.”**)

Frgan om ryttmastarens kyrkstol spokar emellertid aven i 1719 iirs

tingsprotokoll. Silfverskog hade tydligen retat bonderna i forsamlingen, och

"') Kapten Krister Nyberg Zigde vid denna rid Riissmila Storcgard.

*"‘) Silfvcrskogs fru var nu dad, men nar hon avled it ickc kiint.
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Odensvallahult Norreg. fr. S. Foto P. G. Vejde 1924.

nigra visade honom déirfor oppet trots t. 0. m. inom templets helgade murar.
Detta framgr klart av Kinnevalds dombok nyssnimnda r, som ocksi ger
en tidsbelysande bild av spiinningen mellan herreman och bonde. Till tinget
den 3 mars 1719 liit ryttméistarcn instiimma borna i ”Esbjornamila, Raf-
tamila, Hiissleholrn, Singaremla, Smoramfila tre giirdar, Froaryd Sodregrd
och Lingaryd, som hava sina stolrum i Urshults kyrka uti dc Zzne stolar
som ':lro niirmast ‘hogra och véinstra sidan om giingen vid ncdre kyrkodorren,
jéirntc dc déir sondagcn Septuagesima stiendc ii samrna giving, for det de till-
slutit dorren 2:ne ginger di Hr Ryttméistaren den upplitit och omsidcr
nyckelen uttagit och dorren i liis stiingt, si ock for dct de samma sondag
gjort ett forskrckeligit buller med sorl och skrattandc mcdan forsambling-
en sjungdc Tron.” Till detta svarade Hikon Méinsson i Raftaméila bl. a.,
”att I-Ir Ryttméistaren kom i kyrkan di epistelen sjungdes, di dc som stodo
iRossm§las, Odensvallahults och Ogglckulls stol gingo diirutur, undam-
tagandes Hiikon Svensson i Rossmila och ryttarcn Per Uggla for Ogglekull,
vilka krupo intill viiggen och voro vana hava sina stolsrum déir, di Hr
Ryttmiistarcn stod och hollt i dorren nigot litet och sedan gick ut ur kyr-
kan och satte sig i vapenhusct.”

Pi domarcns friiga om kyrkobullret svaradc Mins i Smoramiilaz ”I-Iade
Hr Ryttméistaren stiitt i sin stol som han forst kom till och intc gtt tillbaka
igcn igenom ovre dorren som han kom in igenom och sedan satt sig vid
andra dorrcn i vapcnhuset, hade intet oviisendc skctt, och det att dorren
kom till att stiingas var ordsak, att det var kallt, och ngra flenskallota
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;bonder stodo i kyrkan som ej kunde tila att dorren var oppen och kolden

si stark pi dem inkom, vilket ock alltid skall vara brukeligit vid Urshults
och Tingsis kyrkor att dorrarne bide stingas och lisas under gudstjinsten.
Aven talar Hr Ryttmistaren till Anders Minsson i Singaremila for det

han uttagit nyckelen av kyrkodorren. Han svarar, att bide manfolk och

kvinnfolk budo honom taga ut nyckelen och stinga igen dorren som det

var hiftig kasld." (I vapenhuset utanfor den lista kyrkdorren satt alltsi
ryttmistaren!)

Silfverskog klagade ocksi dels pi kapten Nybergs arrendator i Stora

Rossmila Hikon Svensson, dels pi dennes hustru Sissa, vilken vid foregi-
ende ting tagit ryttmistaren i armen och sagt: ”Det gir intet an, att I fir
stolsrummet ifrin vir herregird.” Dirtill hade Silfverskog svarat: "I-Iar I
nigon ritt, si sok den!”

Slutligen forklarade kapten Nyberg, att han ”f6rbehiller sig for sin

gird Rossrnila sitt stolsrum uti Urshults kyrka, att nir han kommer sjilv,
eller dess arrendator Hikon Svensson, i kyrkan, de mige hava sitt vanliga

stolsrum.”

Sisom framgitt av ovanstiende, var Silfverskog redan 1718 inkling.
Aktenskapet var barnlost. Hemrnet synes ha forestitts av ”]ungfru Berta

Schough”, som tydligen var en syster till ryttmistaren. I-Ion dog pi
Odensvallahult den 19 febr. 1722, och ”hennes lekamen blev till Trelleborg
i Skine, att dirstides varda begraven, ford.”"')

Nigon tid direfter,— fore 1726 —— limnade Silfverskog Urshult.
Huru livet sedan gestaltade sig for den gamle krigaren ir ej kint. Den 12

okt. 1729 skildes han i Kyrkokopinge, Malmohus lin, f-rin denna virldens
oro och strid.

Si vitt man kan doma av jordebockernas uppgifter, overgick nu
Odensvallahult till Silfverskogs svigerska fru Cecilia Magdalena Rudebec/2,

inka sedan 1728 efter hiradshovdingen med assessors titel Erik Sillnzeus

Gyllenecker. Hon bodde emellertid pi Klicklinge siteri i Kalvsvik och synes

aldrig ha vistats pi Odensvallahult. Denna gird overtogs snart nog under

en eller annan form av fru Rudebecks kusin assessorskan fru Maria Kristina
Berghman, fadd Rudelaec/2, vilken 1736 skrives for siiteriet och Rossmila
Lillegird. Direfter kom egendomen till ryttmistare Bengt Ugglla pi ]its-
berg, T 1747. Vid arvskifte efter denne tillfoll Odensvallahult hans dotter
Marta Cecilia Uggla och hennes man kommendoren Olof 1/012 Rajalin, vilka
iven bosatte sig dir. Under Rajalins tid uppstod tvist dels om ett torp-
stille, som han formenade vara uppfort honom till skada, dels om rigingen
mellan siteriet och angrinsande hemman. Saken hinskots till hiradsritten
oclh forevar vid flera ting under 1760-talet. Vid milets behandling fram-
fordes itskilliga vittnesmil av intresse, varfor irendet torde vara virt att
hir nigot nirmare omnimnas.

Till Kinnevalds hostting 1762 hade von Rajalin instimt samtliga rust-
hillare i Esbjornamila med begiran att dc skulle visa med vad ritt de dels

pi allminna hiiradsskogen, dels i siteriet Odensvallahults iigor litit upp-
ett torp Han yrkade iven att detta torp mitte utliggas.bygga -

*) Urshults kyrkbok C 1, s. 354.
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Fru Maria Kristina Berghman
f. Rudebeck, 1‘ 1757.
Efter en oljemélning i Véixjii
Museum.

Svarandena anmalde, ”att de ej byggt niigot torp pi haradsallmim
ningen utan ‘blott efter Riittens tillstnd uppodlat en lycka diirstades, som
de sedan lamnat till en numera avliden ryttare, vilkens arvingar den sedan
forslt till en skomakare som den nu innehaver.” De uppvisade iiven K.
Bfhdes utslag av 20 jan. 1742 med bifall till deras ansokan att pi hiirads-
skogen invid deras hemman £5 uppodla en plan om 8 skiippland till Eiker.
Slutligen fornekade de, att nigon del av denna lycka lag pi Odensvallahults
agor.

Av rannsakningen framgir vidare, att Odensvallahults iigor ”vid pass
for 34 fir sedan” (cza 1728) av haradshovding Timnell och lantrniitaren
lagligen skildes frfin hiiradsskogen, varvid foljande rimirken och grins-
linjer faststalldesz
1. i en ek rnellan Odensvallahult och Esbjornarnala, varifrn granslinjen

gar,
2. i oster till nigra stenar pi en hoime i Kringelmossen och vidare
3. i oster norr till hornemiirket ooh hiiradsmiirket mellan Konga och

Kinnevalds harader.
Av intresse aro ocksi de vittnesml rorande Odensvallahults raging

mot Ronnekulla, Ekamla och Iremala hemman, som avgivos av Miins
Hkansson och Karl Akesson. Den forte, 47 r gamrnal, beréittar att sate-
riets grins oster sunnan mot Ronnekulla borjar i Ronnekulla giirde, gar
diirifrfin i oster till en sten vid Hulta led, sedan osterut till en sten oster om
Hultaskiirvet och darifrn till haradsmiirket, samt i oster norr mot Eka-
mla och Iremiila friin Stamphultet till en liten back som rinner till kvarn-
dammen. F. 6. visste han endast, att Bjorkemossen tillhorde Odensvallahult
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och att sateriets ”viistra sodra marke gar over en hiirja vid Duvatorpet och

att av samma torp allenast en liten del ligger pi Odensvallahults agor.”

Han meddelar ocksa att kvarnfallet, som nu ligger i Ekamiila hage, tillforne
nyttjats av Odensvallahult. I samma hage hade iiven Odensvallahult Sodre-

giird haft ett kvarnfall.
Om siiteriets ostra grins mot Ekamla i Konga harad vittnar den 70-

firige Karl Akesson, att den, sii vitt han hade sig bekant, sammanfolle med

hiiradsgrlainsen. De i Ekamla belagna kvarnarna hade ”tillforne legat pi
utmarken och av Odensvallahult nyttjade blivit, fast de inom Konga harads

rigng belagna aro.”
P5 Kinnevalds viirting 1763 upptogs ater frigan om ragngen mellan

Odensvallahult och Esbjornamala, men nu meddelas att milet avstannat.

O

A hosttinget tv fir senare rannsakades om rimarkena mellan siiteriet

ch Rossmla by. Erik Hakansson i Tingsryd, S8 r gammal, uppger da efter

sin faders och farfaders berattelse foljand-e miirken:

1

v1-Axwm

6

. vid en stor ck som gor skillnad mellan haradsallmanningcn Mocklehult,
Odensvallahult och Rossmla; déirifrn till

. en ‘hall i soder vid namn Brukshall eller Bruksslatt; darifrn till

. en stor stenhall i Gronabacken och sedan i soder till

. en hall i Vastra backe; vidare till
. en hall vid ett gatuled mitt for Odensvallahults hemman, Torp kallat,

varest r en killa; sedan utit stratet till
. en sliitt, kallad Halte Gumme lycka, samt over kyrkovagen till Odens—

vallahults och Rossmala girdar och s vidare pa valstra kanten av det

s. k. Vastra drevet eller fiigatan och darp soder ut over en slitt, kallad

Gumme Larssons lycka och till Véistra drevs fagata, vilken gata skill-
naden foljer ett stycke; sedan till en slatt, kallad I-Ikan érns lycka,

och s5 snart sistnamnda slatt tryter, som air andaskillnad Odensvallahult
och Stora Rossmala emellan, gar skillnaden sedermera i knai emellan

Stora och Lilla Rossmala.

Den 2 febr. 1764 avled kommendor von Rajalin pa Odensvallahult.

Tvii r senare siilde hans iinka halva siiteriet till sin sviger major Eri/at Ioban

Boije pi Munkanas for 8.200 dal. smt men beholl den andra héilften till
Omkring 1779, di den genom kop overgick till hennes broder kapten ]a/2012

Uggla. Denne hade tidigarc forvéirvat Rossmila Lillegird. Ar 1790 skrivas

for Odensvallahult ankefru majorskan Erilzn Boije f. Uggla och kapten Karl
Birger Gahm. Omkring Zir 1800 samlades hemmanen ater i e n hand gcnom

friilsekamrera-ren Gabriel Gustav Wendell. Efter hans bortging 1808 inne-~

hades egendomen ngra fir av sterbhuset gemensamt, men 1813 skiftades

den mellan hans barn i trc delar. Darvid bekom landskontoristen Karl

Fredrik Wendell 1 mtl Odensvallahult Sodregiird, Malria Wendell, som

framdeles iiktade distriktslantmatarcn ]ohan Israel Aspclin, Z/3 mtl Odens-

vallahult Norregird samt Petronella Wendell, sedermera gift med harads-

skrivaren Salomon Westerblad, I/3 mtl i samma gird (jkimte I/3 mtl Ross-

mila Storeg§rd)"')

) Agarliingderna for det delade Odensvallahult se mitt arbete Kronobergs liins

herrgiirdar eller min uppsats i Hyltén-Cavalliusforeningens éxrsbok 1925.
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Efter denna overblick av Odensvallahults iigarlangd kan det vara till-
borligt att soka draga fram i ljuset niigra av de bonder som for sina herrars
riikning brukat detta stalle. Tyvarr har den liinga raden av iboar diir, allt-
ifrn den avlagsna tid di Odensvallahult togs upp pi odemarken och till
Gustav Vasas dagar, helt uppslukats av glomskan. Om dc narmast foljande
generationerna iiro vittnesborden ytterst sparsamma, det enda minnet av
dem ar ngra namn i jordebocker eller fralselangder. Men smaningom
skingras tocknet, sa att konturerna av en och annan gestalt i denna undan-
gomda bygd trada fram for vra blickar. En sadan ar Birger cller Borge .i

Qdensvallahult.
Birger arrenderade den ena garden i O. och namnes redan i en liingd

frn r 1579. Vid Kinnevalds laga ting 3 oktob. 1601 med Urshults gall
var han bisittare i ratten, vilket synes visa att han atnjot fortroende. Val-
biirgad var han ocksfi. D51 hjiilpeskatten skulle utgoras 1599—1600, iigde
han 40 lod silver samt en boskapsbesattning om 2 gilla oxar, 2 ungdjur, 14
kor, 8 getter, 2 fir, 8 svin, 1 ‘hast och 2 ”stod”. Det Zirliga utsadet pa gir-
den var S tunnor. Han var gift och hade itminstone tvfi soner, Per och
Johan, samt dessutom i sitt hus 2 driingar och 1 piga.

Sonen Per blev en olyckans man, och det kan gott sagas om honom,
att det hade varit battre om han aldrig blivit fodd. Han driipte tv man,
den ene med kniv, den andre med ett bosskott, och lat sig sedan uppslukas
av de ode gransskogarna. Dar vankade han omkring, iIbl2l1'lCl inom, ibland
utanfor landamaret. D5 och di kom han fram till bygden utan att akta,
att tingsratten domt honom friin livet och ffigelfri. Lika litet aktade han
det anbud om lejd for skogsgingarna att komma fram till tinget och forlika
sin sak med milsiigarna, som viiren 1611 infor det hotande danska kriget
utsandes i avsikt att hindra dem att bli danskarnas spioner och viigvisare.
I uppenbart trots gjorde han, sedan kriget brutit lost, fienden ”bistind
bide med rid och giirningar och lat sig besolda under de danskes krigsfolk”.
S5 en dag i fejdens begynnelse vigade han sig i sitt overmod upp i Urshult
men blev vid garden Fornan ihjalstucken av faderns granne Gise i Odens-
vallahult. P5 grund av sina garningar domdes Per Birgcrsson ogill och hans
lik att ”huggas uti en ho och sedan foras avsides och nedersattas uti ett
moras och aldrig laggas uti vigd jord eller kyrkogrd. Och forbemalde Gise
blev fridomd for Per Borgessons dod for Konung, miilsaganden och hiiradet”.

Utom Birger bodde i Odensvallahult omkring 1600 en viss Hikon.
Han arrenderade den andra garden, som hade fiker till 4% tunnas utsade
pr r och i stall och ladugird inrymde 1 hast och 2 ston, 2 gilla oxar, 3

ungnot, 2 fir och 3 svin. Hans eftertradare pi garden blev nyssniimnde
Gise, som driipte Per Birgersson. Ar 1646 och annu 1669 namnas som
arrendatorcr 3 Odensvallahult Mans och Frenne, men redan nu torde jord-
bruket déir ha uppdelats pa flera hander. I en liiselangd frin 1690 antecknas
fyra familjer om tillsammans 19 personer dar boende, och 1756 brukades
sateriet av 8 aiboar. En av dem, Eskil Hikansson, som skrives for IA mtl i
garden, var lange namndeman i Kinnevalds hiiradsriitt. En jamforelse med
vira nuvarande kyrkobocker eller mantalslangder skulle siikerligen ge vid
handen, att invnarantalet 5 Odensvallahult minskats avsevart sedan den
tiden.
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Det sista hemmet i Odensvauahult.
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Planritning Odensvallahult Norreg. P. G. Vejde 1924.

S5 linge de tre gamla broderna August, Johannes och Sven Johansson

levde ii Odensvallahult, talade man giirna om alla dc gamla fina foremal,
som bevarats i deras gamla, av flyttningar och modevaxlingar orubbade
hem. Det var med stora forviintningar, som jag darfor forsta gngen efter
Sven Johanssons dod klev over troskeln i den gamla forniima herrg§rds-
byggnaden. Forvintningarna att finna ett gammalt fornamt bondehem

géiclkades ganska snart, det vilade over mobler och foremiil inte endast ett
ansenligt lager av smuts och damm, det slog ‘ocksi emot mig en fliikt av

forsiktig gnidenhet {ran de slitna inventarierna. En narmare granskning
fiingade dock in ljusglimtar och hair och diir hittade man gamla, nu for-
svunna bruksforemiil. Man sag ocksii detaljer i inredningen, som sporrade

en till anstrangningar att gora vad som goras kunde for att radda garden

at hembygdsforeningen.
D5 %hemmet nu iir skingrat, éiven om en stor de‘l av foremlen hamnat

i hembygdsforeningens ago, kan det kanske ha sitt intresse att gora en sista

rundvandring i huset och se, hur de gamla broderna bodde.

Fran forstugan leder tre dorrar, den till hoger in i en kammare, som dfi

beboddes av slaktingar till Sven Johansson ‘och darfor innehllande iiven

frammande foremiil. Hiir fanns ett vackert milat hiingur, signerat Ekegren,
Karlshamn, en utdragssiing, en chiffonjé, nagra smii bord och pi vaggarna

tv ryska oljetryck och ett tonat kopparstick. I koket, dorren rakt fram i
forstugan, fanns inga foreml av storre intrcsse, men den viildiga spisen var
den ursprungliga. I kokcts bakkammarc fanns daremot intressanta ting. Ett
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lingbord av stabila plankor, ett runt hornskap, som starkt angripits av
mask, niigra trebenta stolar och en lerfatshylla. Det viildiga murverket
uppifylllde storsta delen av denna kammare. Det mest intressanta var kanske
taket, som bestod av kluven bokstav, troligen det ursprungligaste taket i
huset.

Fran kdket kom man in i stora salen forbi ett stort runt hornskiip av
furu, som tjanade som skafferi. En ling soffa av ganska sen Karl Johanstyp
dominerade ena viiggen och runt de ovriga stod ett fatal mobler, en skank,
ett bord och nfigra enkla stolar. Annu ett hiingur fanns hair, polerat, rund-
bukat, signerat Akesson, Krfiketorp 1856. En liten empirespegel, ganska
grovt tillverkad, och ngra enkla tavlori hangde pa de med blommiga tapeter
kladda véiggarna. Ett tjockt lager av tapeter kunde rivas bort, underst kom
en miilad taper i rosa fiirg till synes.

Fran salen kom man in i tvenne smi kammare, av vilka den ena inne-
hall en ganska vacker chiffonjé i bjork, en imperialsang, en gammal fin
vitmlad stol, ett slagbord och en hangbokhylla med andaktsbocker, tum~
made och slitna. I den andra fanns en snedklaffbyra, en sklank, en utdrags-
sang och ett litet hiingbokskp med trasiga bocker av mera varldslig natur.

Vad som kanske allra mest imponerade pi mig var de gam-‘la fina kakel-
ugnarna av gulflammigt, ojamnt 1700-talskakel.

Fran forstugan gick ocksi en trappa upp till andra vaningen och i en
bjiilke dar, ser man sfi snart man kommer upp inhugget artalet 1709. Taket
bestir har av rundstorar pi vilka nlaver vilar. Till hoger {inns en vinds-
kammare, som forutom ett par utdragssangar, slagbord och stolar rymde
det mesta av Sven Johanssons smarre agodelar. Har fanns hans jiirnbeslagna
kassakista, ett silverur, en snusdosa av horn, en gammal pistol, tva fiillar av
ffirskinn fodrade med hemvavt ylletyg och dessutom mnga andra foremil.
I detta rum finns en liten natt siittugn av jarn.

I en annan vindskammare till viinster fanns utom tre vanliga kistor
iiven en stor kista kallad ”kyrkkistan” och forsedd med ornerade, kraftiga
jéirnbeslag. Dessutom fanns tva schatull, nigra stolar och en myckenhet
gangklader, en del av hemvavda tyger.

Pa vinden mellan dessa rum ooh i tvii stora garderober fanns viivstol,
spinnrockar och ovrig material for vavning, kardstol med fasta kardor,
‘bogtra med selar, fiillar och hemvavda ryor, mjolbingar, kiilafat och mas-
sor med bruksforemfil av tra, jiirn och koppar.

Av alla dessa bruksforemil och verktyg framgiir, att man i detta
gamla hus, itminstone s5 lange det fanns kvinnor i huset, sjiilv tillverkade
det mesta av det man behovde. Den gamla sjiilvhushillstiden har stannat
lite liingre kvar i detta hus an annorstéides och detta bor vi nu vara tack-
samma for. Tyviirr lyckades vi till hembygdsforeningen icke riidda alla
féillarna och ryorna. Vi visste ju annu ioke om vi fick dem eller om vi miiste
betala dem och vi hade svirigheter att vrda dem. Av liknande anledning
forsvann en del foreml fran oss, som vi garna velat haft i samlingarna.
Séirskilt faste jag mig vid ett vackert jultrad och jag ‘kan bara ‘hoppas att:
alla dessa foreml ngon gang viinder tillbaka till oss donationsvagen.

H. T.
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1. Nuvarande lottstuga. 2. Plats fiir magasinsygelbyggnad. 3. Séidesbyggnaden. 4. Ladng§u"d.

5. Backstuga eller liknande. 6. Jordkula. 7. Friluitssr-en. 8. sittplatser. 9. Toaletter.

10. Kyrkstall. 11. Utsiktstorn.

Det billigaste siittet att fér framtiden bevara den gamla siiteribyggna-
den frn Odensvallahult hade givetvis varit att siitta den i gott stiind pi sin

ursprungliga plats. De niirmaste iiren kornmer den 0cks5. att isti kvar hir,
men varje praktiskt resonnemang i saken miste fi som slutsats den enda

utvéigen att flytta den till Lunnabaciken. Det riicker ju inte, att den restau-
reras, den mste beséikas och den miste ekonomiseras. Jag kan inte se ngon
utvéig fér detta briinnande spiirsml i Odensvallahult, men 3 Lunnabacken
blir giirden en medelpunkt, som rligen fir tusentals gister. Hir kan den

leva i kommande sekel icke som en férfallen relikt frin svunna sekel utan
som ett levande minne av gngna generationer urshuitsbor.

A Lunnabacken b6r byggnaden piaceras si att dess ursprungliga miljii
si mycket som mbjligt bevaras. Till byggnaden ‘hijr tvenne srniirre flygel-
byggnader, av vilka den ena innu stir kvar i ursprungligt skick 5 huvud-
giirden. Placeringen b6r ske med tanke pi att dessa nigon ging skall kunna
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komplettera huvudbyggnaden och dessutom bor en naturlig plat.-3 for ladu-
gard finnas i anknytning till den. Ett forslag till byggnadsplan ses ovan.

Pi ett tidigt stadium bot iiven riktlinjerna for inredning av byggnaden
uppdragas och som grundlaggande princip bor dii forst fratsls, att bygg-
naden s fullstéindigt som mojligt skall iterstiillas i ursprungligt skick. Detta
iiterstlallande bor icke vara sviirt, d5 ganska lite synes ha andrats sedan
byggherrens dagar. Sviirare blir det att soka iiterfora inredningen till sin
ursprunglighet. Vi vet ingenting om, hur 1700-talsagarna bodde 5 Odens-
vallahult och mycket litet finns bevarat i bygden, som kan hjéilpa oss fa en
stilenlig inredning frfin denna tid. Jag foresilir diirfor, att inredningen skall
visa, hur ett viilbiirgat bondehem sag ut i borjan och mediet av 1800-talet.
Detta utesluter ju ic‘ke tillbakablickar bade mot 1700-talets bondehem och
mot de lantliga stindspersoner, som ha levat i var bygd och kanske i det
gamila siiteriet. Till denna miljo hor en del av de mobler, som foljde garden,
och en del kan kompletteras ur de aldre samlingarna. Vi far ju aven tiinka
pi samlingarnas tillvaxt genom donationer och giivor. De vackraste av vira
bonader har en sjéilvskriven plats i denna miljo.

Koksavdelningen blir kanske lattast att iterstiilla, da vi redan i viira
samlingar har mnga foremal som hor samman med denna.

I byggnaden finns ocksii fem kammare och en stor vind. Dessa bor
tjina delvis andra uppgifter, som dock alla ansluter sig till garden och icke
bryter dess stil. Vi bor ge vfira samlingar storsta mojliga allmiingiltighet och
ordna dem si att die lockar minga intresserade besokare. Jag skulle vilja ge
dessa kammare var sin speciella utformning och namner som forslag ett Pa’/or
N)/numrum, i vil‘ket forutom Nymaniana efterhand avcn Widerstromiana
och s5 smningom kanske Elmbladiana kunde sammanforas for att ge en
bild av det inflytande kyrkan haft i viir bygd. Fruktodlingen horde ha ett
rum och varfor inte knyta /mpfe/1 Klirzgspors namn till detta. Ett Ameri/za-
rum erinrar oss om friinder och vanner pi andra sidan Atlanten och redan
nu finns i viira samlingar en del material till ett sidant.

Pa den stora vinden skall givetvis finnas alla de foremiil, som bchovdes
for sjilvhushiillet, men déir finns sakert plats ocksi for specialutstiillningar
i montrar och skip. Jag tanker da bl. a. pi flintforemil cch andra arkeolo-
giska fynd frin var bygd.

Den stora kammaren i bottenviningen bor nog reserveras till ett ar-
betsrum, ty denna gird kommer att fordra stor arbetsinsats och mycken
moda. Héir kan vissa smlarre samlingar forvaras.

Vad hair skisserats Zir mitt personliga forslag. Andra och béittre utform-
ningar ‘kan framforas och diskuteras. Innan beslut i saken fattas bor alla
forslag overtéinkas och endast det béista bli utfort.

Hur an frigan loses, alla kan hjiilpa till att losa den med det goda
hjiilpmedel, som heter pengar. Men pengar och krafter iir vi val beredda att
offra for en sak, som ligger oss si nara om hjartat som fiidernas minne i
en enastfiende hembygdsgiird 5 bygdens vackraste och mest beromda plats.

~ H. T.
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Carl-]. Hellberg:

Kyrhoherden i Urshult, Teologie och Filosofie Dolxtor

Carl Wilhelm Widerstém, sisom honlirmationslirare.

ALLMAN CVERBLICK.
I imbetsberittelsen till pristmtitet 1934 nimner prosten Alfred Elm-

blad som svar pi frigan vilka personligheter, som har haft sirskild betydelse
fér det andliga livet i Urshults socken, féiljande pristmin: prosten Per Ny-
man, kyrkoherde i Urshult iren 1849——18S6, samt teologie och filosofie
doktorn Carl W/ilhelm Widerstrém, kyrkoherde iren 1876—1913.

Dessa prister har var och en pi sitt sitt bidragit till att framskapa
den traditionella kyrklighet, som innu lever kvar i Urshults férsamling.
Genom sin gammalpietiskt firgade férkunnelse hindrade Per Nyman all
splittring av den religiésa enheten i sin féirsamling vid denna tid, nir lek-
mannavickelserna pi minga hill i virt land istadkom separatistiska tenden-
ser. Per Nyman var, liksom sina anhingare nymannianerna, stringt h6g-
kyrklig och vinde sig med skirpa emot all lekmannapredikan, som han
avskydde ”s0m ett djavulens verk”. Men det ir nog troligt, att iven hiir
snart skulle ha uppstitt frikyrkliga, separatistiska rértelser (Svenska Mis-
sionsfiirbundet férséikte upprepade ginger fi fotfiste i férsamlingen), om
inte C. W. Widerstrém fitt férdjupa arvet frin Per Nyman under sin 35-
iriga girning som prist: och folkuppfostrare i Urshult. Han var i minga
avseenden en motsats till Per Nyman. Denne var den eldige, medryckande
predikanten, som séndag efter séndag samlad en mer in tusenhévdad me-
nighet. Sellergren jimlfbr Nyman vid ”ett eldsprutande berg, nir det giller
att straffa synden”. Han chockerade genom sin férkunnelse och gisslade
hinsynsliist alla fel och gick nog minga ginger till éverdrift. Widerstrbm
gir knappast att placera in i nigon bestimd kategori; om Nyman var
birare av en viickelsekristendom, si framftirde Widerstrém en uppfostrings-
kristendom. Han ville fostra sina férsamlingsbor i den rena lutherska liran
f6r att si bevara deras kyrkliga instillning. Under hela sin tid som priist
var han framfiirallt liraren, bide nir han stod pi predikstolen och nir han
utévade sin iivriga girning som fiirsamlingsherde.

Carl Wilhelm Widerstrém féddes i Skirii socken, ]6nk<'5pings lin, ir
1834. Vid nitton irs ilder skrevs han in vid Lunds universitet, dir han 185$
avlade teoretisk teologisk examen ”med ovanligt hiiga betyg. Den teologiska
fakulteten i Lund priglades vid denna tid av den ”lundensiska nyort0-
doxien”. Liberalismens och vickelsernas krav tycktes leda fram till en lig-
kyrklighet, som kunde hota hela den kyrkliga ordningen. Den lundensiska
nyortodoxien ville gentemot dessa uppliisande tendenser sli vakt kring
kyrkobegreppet och de kyrkliga imbetenas och formernas auktoritet i f6r-
samlingen. Denna riktning inom fakulteten kom att sitta sin prigel pi
Widerstréms kommande girning som prist. Under sina ir vid universitetet
deltog Widerstrém livligt i de teologiska och filosofiska diskussionerna och
utbildades till en debattijr av stora mitt. I inledningsorden till sin prist-
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motesavhandling i Vaxjo 1887 har han givit en skildring av sitt mote med
den s. k. idealistiska viirldsskidningens repr-esentanter (bostromanerna)
under sina studentir i Lund. Si som orden héir faller, ger de oss en ganska
god bild av Widerstroms ganska hoga uppskattning av sin formga att
bverbevisa i en debatt, och de kan diiirfor vara av intresse att citera: ”]ag
bekiinner gerna, att det inte alltid for mig var léitt att bemota alla fran
denna iskdning hemtade invandningar mot viir kyrkas lira om f6rh§llan-
diet mellan Gud och menniskor”. Widerstrom blev dock inte bostromianerna
svaret skyldig; han fortsatter: ”]ag nodgades ofta att genom tankearbete
under nattens stilla timmar liksom under dagens sudier uppsoka nya grun-
der for min dfvertygelse. Och, néir dessa fordes i féilt, kunde jag fa hora
ord sidana som dessa: ”Vi trodde, att den theologiska filosofien var dod och
begrafven, men méirka nu, att den iterigen stir upp.”

186$ disputerade Widerstrom pro gradu och promoverades samma it
till filosofie magister. Han innehade 1867 tredje forslagsrummet till en
teologie adjunktur vid universitetet. D5 han inte fick denna befattning,
liimnade han djupt besviken sitt vetenskapliga arbete i Lund och gav sig ut
i aktivt forsamlingsarbete. Ar 1876 utnimndes han till kyrkoherde i Urs-
hult och stannade dir till sin dod 1913. Han lamnade dock aldrig helt sitt
stora intresse for teologien och den teologiska debatten; i striden om Viktor
Rydbergs Bibelns lira om Kristus deltog han i en rad polemiska tidnings~
artiklar i Smiilandsposten. 1897 promoverades han till teologie doktor och
ville diirefter aldrig tituleras annat an som ”d0/etor \X/iderstrom”.

FOLKSKOLAN, ETT FCRBEREDELSESTADIUM FCR
KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN.

Widerstroms stravan efter att hoja folkskoleundervisningen i Urshult
sammanhiingde nira med hans intresse for konfirmationsundervisningen.
Han sg i folkskolan ett forberedelsestadium for barnens intriide i konfir-
mationsskolan. Sfisorn kyrkoherde var han sjéilvskriven ordforande i f6rsam-
lingens skolrid och hade diirigenom rika mojligheter att aktivt ingripa i
skolviisendet och leda undervisningen i onskad riktning. I ambetsberattel-
sen till biskopsvisitationen 1878 framfor han vissa anmiirkningar betr§f-
fande barnens kunskapsmiitt vid intriidet i konfirmationsskolan. Orsaken
hiirtill finner han, dels i folkskolornas dligt upplagda kursplaner, dels i den
ringa tillgngen pi goda liirarkrafter. Widerstrom var dock inte sen att
forsoka avhjilpa dessa brister. Redan vid forsta sammantriidet med skol-
ridet 1879 ladle han fram en ny plan for undervisningen i forsamlingens
folk- och smiiskolor. Det var dii helt naturligt, att undervisningen i katekes,
biblisk historia och innanlasningen i Bibel och Psalmbok fick den mest
framskjutna platsen pa det nya schemat.

Widerstrom var overhuvudtaget ganska misstéinksam emot och hyste
ett visst forakt for alla folkskollirare. Néir diet giillde tillsattandet av nya
liirare, var han mycket noggrann i sitt val och provade omsorgsfullt de
sokandes kvalifikationer. I en skrivelse till Domkapitlet i Véixjo 1884 med
anledning av framforda besvar vid tillséittandet av en ordinarie foll{skol-
lararebefattning i Urshult, léimnar Widerstrom en redogorelse ‘for de prov,
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C. W. Widerstrtim.
Foto Zach. Kindberg,
Urshult, 1887 eller
miijl. négra r senare.

den av honom och majoriteten av skolridet antagne liraren hade fiitt ge-
nomgiz ”. . . . att mellan kl. 9 och 11 f. m. afléigga férut offentligen utlyst
prof, hvartill uppgifterna 24 timmar férut meddelats. De 2-ne timmarne
anviindes sii att han i 40 minuters tid catechetiskt behandlade Christi upp-
héjelses stind och dervid hade att med framstillningen af Christi upp-
hiijelse férbinda utvecklingen af historien om den uppstndne Herrens
uppenbarelse.” Genom tiita inspektionsresor till skolorna héll han sig stin-
digt véil underriittad om lérarnas sitt att skéta undervisningen. Dessutom
besbkte han alla terminsavslutningar, och det var synd om den léirare, som
inte i god tid fére Widerstriéms beséik hade siint honom en redogiirelse (ver
de under terminen genomgingna kurserna. Folkskollrare Ernst Johansson,
Urshult, har i en artikel i Urshults krénika skildrat en dylik exam-en under
Widierstrbms ledning. Det var mer ett prov fér liraren in f6r barnen. F6r-
fattaren till ovannmnda artikel fick av \Viderstr6m féljande fbrhérsiimne
fattaren till ovanniimnda artikel fick av Widerstrém féljande fijrhérséimne
i kristendomr ”. . . att under 3 kvarts timme med barnen gi igenom utav
Gamla testamente det huvudsakliga om Frilsningsléftets béirare fram till
Tidens fullbordan samt att under ytterligare 3 kvarts timme, med anknyt-
ning till det féregende tala med barnen om Frilsningsléftets fullbordan
enligt 2:a trosartikeln”. Efter varje examen h6ll \Y/iderstrém en kort kritik
éver den Zihérda undervisningen och skrev sedan in sitt omdéme om léraren
i examensjournalen.

Det minimikrav Widerstrbm hade uppstiillt fijr barnens intréide i kon-
firmationsskolan efter avslutad skolgng var: a) Fiirmiiga att liisa innantill
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niigorlunda felfritt; — detta var till synes en billig och rimlig begéiran.
Men man fir hiirvid betlanka, att just innanliisningen var en av Wider-
stroms ”kiipphiistar”. Niistan i varje uppteckning fran hans tid klagar sa~
gesméinnen over, hur svart det var att ”lasa honom till lags vid husf6rho—
ren”. b) God kunskap i Luthers Lilla Katekes. c) Huvuddragen i den bib-
liska historien. d) Nigon kiinnedom om kyrkoirets uppbyggnad och kyrko-
rets vanligaste psalmer. Vid intradet i konfirmationsskolan fordrade han
godkant betyg i kristendom, och varje larare i socknen fick fore inskriv-
ningen av konfirmanderna liimna betygsuppgifter till Widerstrom for de
barn, som avgatt ur folkskolan.

Det verkar, som om Widerstrom redan efter niigra Sr lyckades hoja
folkskoleundervisningen i Urshult till en niv§., som ngorlunda motsvarade
hans hogt stiillda fordringar. I éimbetsberattelsen 1895 ger han néimligen
foljande liinga, men dock ganska viilvilliga och for honom typisska redo-
gorelse for folkskoleviisendet i forsamlingen: “Om man utgiir frn idéen
om en folkskolas bestéimmelse att ej i det granslosa meddela vetande, utan
att bibringa siidan kunskap och uppfostran, att folkets barn hafva en moj-
lighet att motsvara kyrkans och det borgerliga samfundets kraf pi de-
samma; om man vidare aktar pi samma barns behof att i hemmets skola
iifven utbilda sig for sitt blifvande yrke; om man antligen beaktar, att
antalet av de fodda barnen, som frin och med den 1 januari 1864 till och
med den 31 december 1873 voro 1706 (0. s. v. i 10-iirsperioder.) torde for
handen varande skolanstalter kunna anses tillrackliga for forsamlingens
niirvarande behof.”

UPPLAGGNINGEN OCH UTFCRANDET AV
KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN.

Nair Widerstrom ett r hade haft sina konfirmander 52 ginger, liar han
ha yttrat, att han garna skulle vilja ha dem lika minga ginger till. Redan
en ganska flyktig granskning av Widerstroms arnbetsberattelser visar hans
stora intresse for konfirmationsundervisningen; sida efter sida up ehiiller
han sig vid denna och de pedagogiska, disciplinara och rent praktislha pro-
blem, som mott honom under denna verksamhet. ”Undervisningens mil
air”, sager han pa ett stiille, "att liira barnen att orubbligt halla fast vi_d var
evangeliskt Lutherska kyrkas bekannelse och si bidraga till att forskona
forsamlingen friin irammande kyrkor och sekter samt allt slags proselyt-
makeri med itfoljande oro och strid”.

A. Def f('1'rberea'a1za'c orgatrzsationsark-etet.
Det var stora skaror av barn, som varje r deltog i Widerstroms k0n-

firmationsundervisning. I ambetsberattelsen till biskopsvisitationen 1895
har Widerstrom liimnat en statistisk redogorelse over antalet barn, som kon-
firmerats Ziren 1879——189S. Silunda deltog i undervisningen 1879, 130
barn, 1884, 76 barn, 1889, 117 barn och 1895, 133 barn. Konfirmandernas
stora antal kravde en noggrann och overskdlig uppliiggning av undervis-
ningen. I Urshults Kyrkoarkiv finns bevarade ett antal av Widerstrom
uppgjorda konfirmandlangder, i vilka han for varje barn har infort upplys-
ningar, som kunde vara av betydelse vid und-ervisningen. Forutom barnens
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och deras féraldrars namn, fédelseir och civilstnd finns déir anmiirk-
.ningar rérande det ekonomiska lager i dc olika hernmen, eventuiellia lyten
{hos barn eller féraldlrar, antalet syskon m. m. Dessutom finns naturligtvis
aven anteckningar om varje barns skolbetyg och uppférande under sk0l-
tiden. Widerstrbms konfirmander vet beriitta, att om niigon hade liga sk0l-
_betyg eller underkiint i ngot amne, sii f6rh6\rde sig deras konfirmations-
léirarie noggrant om anledningen hartill. Fick han darvid inget ti1lfredsstal--
lande svar, s5 kunde personen i friga vara beredd pi att standigt féiljas av
,\Y/iderstréms speciella intresse.

Alla dessa férhandsupplysningar inhiimtade Widerstrém vid husf6r-
hiiren f6re konfirmandinskrivningen. Innan jag gar in pi sjilva utférandet
av undervisningen, vill jag emellertid férst néimna ett sareget drag i Wider-
striims upplblggning av undervisningen. I uppteckningarna stir giing pi
gang omtalat, att W/iderstrém aldrig léirde sig namnen pi sina konfirman-
der utan att var och en fick ett nummer. Fiirklaringen hartill r antagligen
den, att Widerstrém hade svirt att liira sig namn. Si beriittar exempelvis en
av sagesmannen, att Widerstrém ”p§ grund av niirsynthet aldrig liirde sig
kanna igen folket i fiirsamlingen. Det hiinde vid husftirhijr, att han f6r-
h6rde samma person ett par ginger utan att méirka nigot”. Fér att inte
detta skulle vara honom till hinders vid konfirmationsundervisningien hade
Widerstrém lagt upp ett enkelt och praktiskt nummersystern éver varje ir-
gng konfirmander. I-Iur var dfi detta nurnrnersystiern uppbyggt, och hur
fungerade det?

Pi férsattsbladet till fijrteckningen {ver 1886 rs konfirmander (U.
K. A.) finns féljande siffergruppering uppsatt:

1886 rs nattv.-ungdom i Afdelningar.
Antal Ordnings-

man
I. Nzo 1, 2, 4, 5, 6,12, 14,17, 19, 20, 22, 26, 28, 31,

32, 34, 36, 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 22
II. N:0 37, 38, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 54, 57, 60, 61,

65, 66, 67, 69, 71, 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 60
III. N:0 77, 78, 81, 84, 86, 88, 90, 92, 93, 95, 98,102,

103,107,108,111,113, 114,115. . . . . . . .. 19 107
IV. Nzo 3, 7, 9,10,11,13,15,16, 18, 21, 23, 24, 25,

27, 29, 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 24
V. N:0 33, 35, 39, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 55,

56, 58, 59 . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 59
VI. Nzo 62, 63, 64, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 82,

83, 85, 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 63
VII. N10 89, 91, 94, 96, 97, 99, 100, 101, 104, 105,

106,109, 110,112,116. . . . . . . . . . . . . . . .. 15 100

S:ma 116

Systiemet i denna siffergruppering éir féljandez Widerstrém har fiiljt
fiirsamlingsbiickernas eller, som die d kallades, husférhiirsbbckernas indel-
ning. Ordningsfiiljden bestammes siilunda av gardarnas ordningsféljdi
husforhorslboickerna. Numren 1—36 bestir av barn friin de girdar, som
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rliterfinns i husforhorsbok nzr 1 o. s. v. I dc olika grupperna har Widerstrom
skiljt mellan pojkar och flickor, s5. att grupperna I——III bestr av pojkar
och grupperna IV—VII av flickor (att numm-er 117 ‘har kommit med i
grupp I beror antagligen diirpi, att personen i friiga av nigon anledning
har skrivits in senare, in de ovriga gruppm-edlemmarna). Siffersystemet
fungerade nu p5. foljande séitt: varje grupp bildade en avdelning for sig.
Den hade sin bestiimda biink i sockenstugan, déir undervisningen iigde rum.
En av medlemmarna i gruppen var ordningsman. Han fick varje lalsdag
avlagga rapport till Widerstrom, over vilka som var frnvarande och an-
ledningen till deras frnvaro. Med hjalp av denna sifferindelning var det nu
liitt for Widerstrom att leda undervisningen. Vid laxforhoren ropade han
upp ett antal nurnrner, vars innehavare fick stéilla sig pi mittgiingen mellan
binkarna for att diir forhoras i dagens léixa. Widerstrom forde en noggrann
statistik over friigornas fordelning och stréivade efter art gora denna s5 ratt-
vis som mojligt.

B. Lzistiden.

Konfirmandinskrivningen agde i allmiinhet rum fore eller strax efter
jul. De r barnantalet var siirskilt stort, borjade undervisningen redan i
oktober minad och piigick till Midsommar. I vanliga fall borjade undervis-
ningen strax efter nyiir, och konfirmationen agde rum i slutet av juni
eller i borjan av juli minad.

De stora avstnden i Urshults férsamling gjorde det omojligt att samla
barnen mer an hogst 2 ginger i veckan. Detta anger Widerstrom ocksfi
sjalv i éimbetsberittelsen 1906 som det vanliga forhillandet: ”Under storre
delen af konfirmationsberedelsens tid samlas barnen 2 gnger i veckan, dels
en hvardag, dels om sondagen, di ej Pastor sistniimnda dag af sirdeles
string tjinstgoring iir forhindrad. . . Under slutet af nattvardsskolans tid,
d repetitionerna forsigg och grunden for konfirmationsbetygen sokes,
samlas barnen 2 hvardagar i veckan. De stora afstinden mellan barnens
hem och samlingsplatsen i sockenhuset gora det icke léimpligt, att barnen
hela tiden samlas 2 hvardagar i veckan, emedan barnen i hiindelse af alltfor
ofta upprepade samlingar skulle uttrottas pi viigarne och forsloas i sin
uppméirksamhet vid Pastors undervisning”.

Enligt samma éimlbetsberiittelse var barnen varje léisdag samlade 2
timmar pi formiddagen och 2 timmar pi eftermiddagen. Uppteckningarnas
sagesmiin och ovriga f. d. konfirmander har i detta stycke emellertid lam-
nat helt annorlunda uppgifter. Diet var ett valkiint faktum i Urshult, att
Widerstrom aldrig intresserade sig for att passa nfigra tider. En av sages-
miinnen berattar salunda: ”I-Ians storsta fel var, att han aldrig kunde halla
tiden. — Tiden rackte aldrig till for honom”. De stora avstinden i sockncn
air redan omtalade. Det r diirfor inte egendomligt, att denna Widerstroms
glomska eller detta nonchalerande av tiden och de liinga viigar, barnen hade
att vandra, vackte ganska stort missnoje i forsamlingen. Diet verkar dock,
som om man hade alltfor stor respekt for sin kyrkoherde for att viga béira
fram ngra klagoml hiirover till honom.
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C. Utforandet av undervisningen.

Uppteckningarna ger oss en god bild av hur en lasdag tillgick under

Widerstroms ledning. Men for jamforelsens skull kan det vara av intresse

att forst lyssna till Widerstroms eget utliitande om sin konfirmationsund-en
visning. I iimbetsberiittelsen 1895 skriver han bl. a. foljande: ”Ordningen
vid konfirmationsundervisningen éir foljandez Forst sjunges en psalm eller
psalmvers och forriittas bon. Anda till tiden, d repetitionerna i storre
skala skola forekomma, lases niigot af evangelierna eller apostlagerningarne.
Efter genornliisningen och utfragningen af innehallet i det lasta samman-
fattas resultatet, hvarom erinras i den fortsatta liisningen. Sedan lases bib-
lisk historia, om formiddagstimmarne ricka. Om eftermiddagarne drives
katekesen. Att undervisningen slutar som den borjar med bon och sang,

foljer af sakens natur.”
Om man nu gar till uppteckningarna, si far man en mera livfull bild

av undervisningens forlopp. Widerstrom var inte sjalv singbegivad; nar
han déirfor i det ovan citerade siiger att ”undervisningen slutar som den

borjar med bon och sing”, sii innebar detta, att nigon utomstiende eller
nigot av barnen fick leda psalmsingen. En av sagesmiinnen, som konfirme-
rades pi 1880-talet, berattar: ”Han borjade alltid lasningen med en psalm.

D5 jag gick och liiste, hade han alltid med sig till lasbarnen en gammal
undantagsgubbe, Ola Torsson frin Gydingsmala, och diet var da i allmanhet
denne, som fick ta upp psalmen”. Orsaken till att denne Ola Torsson hade

fiitt detta uppdrag, framgr av sagesmannens forklarande tilliigg: ”Denne
Ola Torsson hade varvat roster at Widerstrom innan valet”. Det var dock
ganska sallsynt, att en utomstende anlitades. Vanligtvis fick niigon sang-

begavad konfirmand skota ledandet av psalmsangen. Hemmansiigare Alfred
Johansson, Vesterbotorp, berattar harom: ”Doktorn var ej sangbegavad

sjalv, men alskade dock sang. —— Dar var ngra flickor, som sjong ratt bra,
varfor niigon gang dessa blevo anmodade att sjunga nzligon av liiraren be-

stiimd vers eller psalm”. Efter psalmsangen foljde alltsa bon. Enligt en av

sagesmannen skulle denna alltid ha en speciell omfattning: "Vi borjade
alltid léisningen med en psalm och darefter he-all doktor Widerstrom en kort
bon, som omfattade foljande tre begrepp: skolan, kyrkan och fiiderneslan-
det”. I sam‘band med morgonbonen fick konfirmanderna lasa innantill ctt
stycke ur Bibeln. Widerstrom utnyttjadc morgonbonerna till att forsoka
lara sina konfirmander innanlasningens svara konst. Sagesmannen till den

narmast citerade uppteckningen beriittar” . . . . och doktorn foljde dii ailtid
var innanlasning med den storsta noggrannhet och slog ned pi alla uttals-
fel”. W/iderstrom var, som redan tidigare iir omtalat mycket noga med

innanliisningen. Han beror detta t. 0. m. i iimbetsberiittelsen 1906:

”Kunna niigra barn icke liisa dessa (kapitel) aktas detta vara en skam ej

blott for barnen utan Zifven for hemmen, de tillhora. Ock i de flesta fall
kan jag vara forvissad darom, att de till en foljande gang soka att fa bort
fran sig sjalva och malsmiin denna skam”. Det hiinde stundom, att Wider-
strom i detta sitt ivrande for innanléisningcn kunde glomma, att hans egna

kunskap-er stod hogt over hans adepters; hiirom vittnar foljande historia,
for vars sanningshalt forfattaren dock ej vill g i borgen: Widerstrom lar
en gang ha yttrat till en i innanliisningens svra konst foga bevandrad kon-
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firmand: ”Har jag inte sagt dig icke bara en gang utan flera ginger, att
du inte skall lagga betoningen pa paenultima utan pi antepaenultima”.

Efter morgonbonen foljde sjiilva lasningen. Widerstrom var pi miinga

siitt ett stort original, och uppteckningarna ger" oss en bild av Widerstrom,
som en mycket séiregen larare. Redan hans kléidsel viickte ett berattigat
uppseende. Hemmanséigare Alfred Johansson berattar i sin uppsats om Wi-
derstrom om det intryck, denne gjorde pi sina konfirmander redan vid in-
skrivningen: ”Vi tittade ratt nyfiket pii gestalt-en med den djupa, skarpa

blicken, ansiktet omramat av skepparkrans och med cigarr eller rokpipa
stiindigt i munnen. Hans kliidsel var rikligt tilltagen, men enligt min me-

ning ytterst ovirdad, med flera kappor utanpi varandra varvid den fulaste
och samsta var placerad ytterst. P5 fotterna hade han s. k. pjaxor och utan~

pi dessa ett par stora, grova ”knéippst6v1ar”, 5 vilka de flesta knapparna
fallit bort, vilket sag slarvigt ut. Dessa stovlar hade han pi sig sommar som

vinter, helgd som vardag”. Ovan r omtalat, hur svrt det var for
Widerstrom att lira sig namnen pfi sina konfirmander och hur han

darfor gav dem var sitt nummer. Vid forhoren ropade han upp ett antal
nummer, som sedan fick svara pi Widerstroms frfigor. Han kunde aldrig
sitta stilla vid katedern, utan gick alltid fram och tillbaka i salen, ivrigt
gcstikulerande med sin Iangpipa, som for det mesta var tand. Det hiinde
ibland, att han glomde bort bide tiden och vilka han talade till; han kunde
d5 fordjupa sig i larda utredningar av ngot teologiskt problem. En av sa-

gesmiinnen siiger: ”. . .. han kunde halla pi i i flera timmar med att g

fram och tillbaka och prata for sig sjalv”. I regel blev dock konfirman-
derna ordentligt och samvetsgrant forhorda i sina Iiixor. Widerstrom forde
noggranna anteckningar over vad var och en lyckad-es prestera under dessa

‘forhor. I ovanniimnda forteckningar over konfirmanderna finns en sarskild
kolumn for anteckningar om elevernas kunskapsprestationer, vilka sedan

fick tjana som underlag vid betygssiittningen.

D. Discipli1zen.

Vilka medel anvande Widerstrom till att upprlaitthiilla nodig disciplin?
Det ar allmiint omvittnat i Urshult, att Widerstrom var en stor barnavan.
I amibetsberéittelsen 1895 ger han sina konfirmander det betyget, att de

i allmiinhet r mycket snalla: ”. . . di ett och annat barn gjort sig skyldig
till nigon forseelse, har detsamma Iiitt kunnat bevekas till bekiinnelse och

dii alltid erhillit forliitelse. Markligt lair, att jag aldrig forsport att si er-
kanda forseelser efter konfirmationstiden upprepats”. Ytterst séillsynt var
att niigon konfirmand uteslots fran undervisningen pfi grund av nigon
grovre forseelse. Widerstirom beror detta i sin ovannamnda ambetsberattelse:
”Ytterst £5 hafva, som man uttrycker det blifvit afsatta och detta emedan

de efter nigot af dem ‘beginget felsteg hafva fornekat samma felsteg, till
dess de blifvit derom ofverbevisade”. Det vanligaste medlet, varmed Wider-
strom uppréittholl disciplinen och samtidigt tvingade konfirmanderna att
inhamta det kravda kunskapsmittet, var att kalla d-em en 0c<h en till forhor
pi expeditionen. Dessa forhor omtalas biven i uppteckningarna: ”Om ngon
inte kunde sin laxa, s fick han eller hon komma till expeditionen under
veckan oc‘h ‘blev d5 forhorda infor expeditionsbesokarna. Detta var alla
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radda for och detta ansigs som en skam”. Dessa besok pi expeditionen var
inte s5 sallsynta. Siirskilt 1881 firs konfirmander tycks ha varia ganska lata
och sjiilvsvaldiga ‘barn, om man fir doma efter Widerstroms anteckningar:
"Lat! Sjéilvswldigl Icke kunnat!” star det pa var och varannan rad. Detta
r uteslots aven tv av namnen friin undervisningen; r overstrukna med
tjocka blyertsstreck och i anmiirkningskolumnen stir: ”Utesluten for omo-
raliskt uppforande”. Anledningen tycks ha varit en stoldhistoria; i slutet av
konfirmandforteckningen finns en utforlig redogorelse for orsakerna till
uteslutningen. Widerstrom tycks ha hiillit en verklig rattegiing med de
uteslutna.

Det hlainde aven, att foréildrar, vars barn av Widerstrom misstanktes
for att ha begéitt nigot felsteg, tog dessa bort frn undervisningen och liit
dem konfirmeras i nigon annan forsamling. Widerstrom beror siilv detta
i sin ambetsberattelse 1895, déir han talar om dem ”som lemnat konfirma-
tionsskolan i Urshult for att i annan forsamling efter formenande med
mindre kunskapsmatt n5. mfilet eller slippa en rannsakning ifraga om deras
moraliska forhillande, som foraldrarna ansett ofverflodig eller otillstandig”.

Aven om Widerstrom minga ginger stréingt straffade de felande, si
forstod han dock att belona de flitiga och ordentliga; dessa fick vid k0nfir-
mationen en Bibel eller nagon annan bok som giva av Widerstrom. Detta
ansgs vara en stor heder, och man pitriiffar Zinnu i dag personer, som med
stolthet tar fram sina konfirmationabiblar, i vilka Widerstrom har skrivit
deras namn och datum for konfirmationen.

KURSPLANEN FCR KONFIRMATIONSUNDERVISNINGEN.
I éimbetsberattelsen 1906 har Widerstrom liimnac en oversikt over den

kurs, han anvande vid sin konfirmeaetionsundervisning. Den omfattade tre
avdelningar: A. Bibelkunskap. B. Katekesen med den av Widerstrom for-
fattade Grunden. C. Psalrnkunskap med undervisning i psalmsang.

A. Bilael/<1/ms/ea12.

Huvudvikten lades hat vid Nya testamentet. Partier ur Gamia testa-
mentet, som iir siirsikilt viktiga for forstiielsen av det Nya, liistes dock. En-
ligt ett par av sagesmannen fick Widerstroms konfirmander lira sig ]es.
53 utantill. En annan sagesman, som konfirmerades 1881, berattar, att
konfirmanderna det ret sarskilt fick léisa Gamla testamentet och att liixor
gavs i Samuelsbockerna. Dessutom visar anteckningarna i konfirmandliing-
derna, att Widerstrom ofta lat barnen vid morgonbonerna liisa hogt ur
Gamla testamentet, sarskilt ur Psaltaren.

Vid sjéilva undervisningen anvandes, som sagts, mest Nya testamentet.
Alla barn skulle, niir konfirmationsundervisningcn borjade, vara forsedda
med var sitt Nya testamente cller helst en hcl Bibel. De som inte hade rid,
fick begéira anslag hartill av kommunen. I ambetsberlaittelsen 1906 sager
Widerstrom foljande om undervisningen i Nya testamentet: ”Min afsikt
har varit att lemna barnen en ofverblick af var Fralsares hela lif alltifrn
hans menniskoblifvande alltintill hans himmelsfard”. I konfirmandlangderna
har Widerstrom aven antecknat de liixor, han gav konfirrnanderna, och
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med hjalp av dessa anteckningarna kan man fa en ganska god bild av, hur

undervisningen har hedrivits. Under en foljd av iir genomgick Widerstrom

evangelisten Markus och fogade hiirtill storre eller mindre avsnitt ur de

andra evangelierna, framforallt tycks hiirvid valda delar ur Johannes evan-

gelium ha genomgitts. Dessa sammanstallningar av valda delar ur evange-

listernas berattelser har gett en god och fortlopande bild av Jesu liv och

garning. Den pedagogiska upplaggningen av undervisningen i Bibeln var

foljande: Till varje liisdag gavs en liixa i Bibeln. Denna upphordes pa sii satt,

att barnen fick lamna en detaljerad redogorelse for innehillet i liixan, var-

efter Widerstrom gjorde en kort sammanfattning av innehillet. Foljande

lasdag repeterades denna sammanfattning, den nya liixan upphordes och en

ny sammanfattning gavs. P5 sii satt kunde barnen léittare halla samman

storre partier av Nya testamentet pi en gang. Forst i samband med repeti-

tionerna, ”d§1 grunden for konfirmationsbetygen soktes” fordrade Wider-
strom att konfirmanderna skulle kunna léimna en sammanfattande redogo-

relse av _]esu liv och giirning.
Forfattaren har i Urshults kyrkoarkiv funnit bevarade skrivningar i

bibelkannedom, som utforts av Widerstroms konfirmander. Somliga av

dessa at ganska ofullstiindiga och har renderat sina upphovsman ett svagt

godkiint; andra daremot har inte bara lamnat en detaljerad redogorelse over

Jesu liv, utan t. 0. m. angivit de kapitel och verser i evangelierna, ur vilka

de har hamtat sina citat. Det air ganska egendomligt, att dessa skrivningar
inte omnamns i uppteckningarna och det at sviirt att finna nigon accepta-

bel forklaring till detta. Mojligen har sagesmannen ansett dessa si sjiilv-

fallna, att de inte ansett, att det hade nagot varde att omnamna dem for
upptecknarna. Forfattaren har dock fatt bekriiftat av f. d. konfirmander
till Widerstrom, att dessa skrivningar verkligen har tillkommit i samband

med konfirmationsundervisningen.
Widerstrom fordrade iiven, att konfirmanderna skulle ha kannedom

om innehillet i Apostlagarningarna och i Pauli brev. Betraffande dessa

'bibe1b6cker var det dock endast fraga om en ganska ytlig kunskap, som

“inhamtades pa sii satt, att konfirmanderna fick ova sig i innanliisning i

dessa bocker. Efter varje lektion i innanlasning blev dock barnen forhorda

pi innehllet i det lasta och darefter gav Widerstrom ven i detta fallet en

kort sammanfattning.

B. Kafekesen med den av Wide1'str61'/2 forfattade Gruna'e1z.

a.) Grundens tillkomsthistoria och anvandning.
Undervisningen i Lutheirs Lilla Katekes var naturligtvis ett vilitigt led

i undervisningen. Som ovan iir omtalat, fordrade Widerstrom god-

kéint betyg i kristendom vid intradet i konfirmationsskolan, och efter-

som Katekesen innehade en s5 framskjuten plats pi folkskolans schema, $5

innebar detta, att barnen kunde denna nar de borjade deltaga i Widerstroms

konfirmationsundervisning. Under denna repeterades darfor endast Kateke-

sen, men dess utveckling genomgicks dcsto grundligare. Widierstrom yttrar
sig pi flera stillen i ambetsberattelserna berommande om den nya katekes-

utvecklingen, som ju stadfastes 1878 och vars innehall sakerligen varit fas-

remal for en ingiende granskning av Widerstrom. I ambctsberattelsen 1895
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omtalar han, att han under den garnla liingkatekesens tid forfattade ”en
liten bok om nidens ordning till deras hjiilp, som onska i denna liiroartikel
fii klarare och fullstlandigare kunskap. —— Sedan den utmrkta nya kateke-
sen blifvit pbjuden, iiro siidana tillagg till den nyss omtalade lilla boken
mindre nodiga”. Som redan berorts i inledningen, fick Widerstrom sin
teologiska ufbildning i Lund pi 1850-talet, d5 den gammallutherska
-ortodoxien helt priiglade undervisningen. Det var di helt naturligt, att
han skulle skiinka sitt fulla godkannande it 1878-rs katekesutveckling,
som utformats av forgrundsgestalterna i "den stora fakulteten” i Lund,
‘biskop E. G. Bring, och Lirkebiskop A. N. Sundberg. Aven i am1betsberZittel-
sen 1906 ser sig Widerstrom foranlaten att beromma denna katekesutveck-
ling: ”Se vi pi den antagna katekesutvecklingen, $5 torde det vara sviirt
att i andra Lutherska evangeliska liinder finna en liirobok, som biittre an-
sluter sig till den Lutherska katekesen, forenar i samma grad korthet, be-
stiimdhet och fullstiindighet.” Med sitt rikt utvecklade sinne for det peda-
gogiska kunde Widerstrom dock inte undgi att se de svfirigheter, ‘som’ lag
i att liita barnen ordagrant inléira denna utveckling med dess omstandiga
och tunga sprk. Han yttrar sig hiirom i den ovanniimnda ambetsber';ittel-
sen: ”D2iremot skall naturligtvis icke nekas, att sprket hiir och var skulle
kunna i nigon min forenklas”. Widerstrom skiinkte allts innehfillet, lire-
framstéillningen, sitt fulla gillande, men kritiserade den sprkliga framst5ll-
ningen och den pedagogiska uppliiggningen. Dessutom ansiig han, att den
inte tillrackligt skarpt framhiivde skillnaden och motsatsforhiillandet mel-
lan var lutherska kyrkas och ovriga kyrkosamfunds 0-ch sekters laror. For
att utfylla de brister, som han siilunda fann i den antagna katekesutveck-
lingen, anvéinde han i konifirmationsundervisningen den grund, som om-
talas i uppteckningarna; denna byggde pa ovannéimnda bok om niidens
ordning. Nair den sista upplagan av denna bok slutsilts, utgav Widerstrom
inte nigon ny, utan lat i stiller sina konfirmander fora anteckningar efter
hans diktamen. Pi sii séitt fick han friare hinder att gora éindringar och
tilliigg, allteftersom det aktuella religiosa liiget i landet gav anledningar
hiirtill.

Denna Widerstroms grund vann stor uppskattning i forsamlingen. En
av sagesméinnen fiiller foljande berommande omdomez ”Vid ko~nfirmation.s-
undervisningen fick man l'ara sig dr. Widerstroms ”Fr§igor och svar” och
dessa ansigs av forsamlingsborna som ett méisterverk. Annu i dag laser de
gamla dessa, s bra aro dc.” En annan sagesman berattar, att forsamlingen
kunde Widerstroms ”Svarsbok” pa husforhoren. Om man skall doma efter
Widerstroms egna ord i iim‘b»ets‘beriittelserna, s5 var inlarandet av dessa
friigor och svar icke obligatoriskt for konfirmanderna; i éimbetsberiittelsen
1895 siiger han: "En del af barnen hafva hvarje r utan allt tving gerna
inlirt denna lilla bok; den torde for barn, som onska djupare intranga i det
inre sammanhanget och ‘se gransen mellan viir bekannelse och andra kyrko-
samfunds léiror utmiitta, éinnu ej sakna all betydelse”. Ungefar detsamma
séiger han i am>bets‘ber'2ittelsen 1906. Det verkar alltsa, som om denna grund
vore en sorts overkurs for mera intresserade och begivade konfirmander.
Uppteckningarnas vittnesbord visar dock pa ett motsatt forhillande; Wi-
derstroms svarsbok namns av varje sagesman som ett sjalvklart led i under-
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visningen. P5 ett stalle sager en av sagesmiinnen: ”Det riickte inte med, att
man kunde Katekesen, utan man miiste ocks kunna hans friigor och svar,
som inlardes under konfirmationstiden”. Ingen av sagesmannen har emeller-
tid ‘beklagat sig over detta forhallande utan tvartom betygat sin stora tack-
samhet over, att de har fatt tillfialle till att liira sig denna ”svarsbok”.
Widerstrom tycks vara val medveten om detta, néir han i ambetsberiittelsen
1895 sager: ”Det at naturligt, att hela den nuvarande Katekesen 0mfattan-
de och dess olka delar sammanbindande otryckta friigor med deras svar
blifvit traditionella och for forsamlingen ett COMMUNE BONUM.”

b.) Kortfattad genomging av innehallet.
Diet exemplar av Widerstroms grund, som i avskrift finns bevarat pi

Kyrkohistoriska Arkivet i Lund och ‘som bildar grundvalen for den fal-
jande granskningen, at antecknat av en konfirmand frin r 1907 och alltsi
av relativt sent datum. Darigenom blir detta exemplar inte mindre viirde-
fullt; tviirtom kan man antaga, att Widerstrom har efter miinga iindringar
och omarbetningar har kommit fram till den utformning som narmast
overensstamde med den ideala. Framstallningen ar ocksi rnycket klar och
enkel. Den lngt giende systematiseringen och uppdelningen i moment och
underavdelningar var nagot som speciellt utrnarkte Widerstrom i hela hans
undervisning.

Redan -en ytlig granskning av innehfillet visar, att Widerstrom i stort
sett troget har foljt framsiillningen i 1878 rs katekesutveckling. De avvi-
kelser som finns, tycks ha ‘sin grund i bl. a. foljande faktorer: Widerstrom
har stravat efter 1. att systematisera och forenkla sprket, 2. att definiera
frammande ord och begrepp, 3. att klargora skillnaden mellan var luther—
ska kyrkas och ovriga kyrkosamfunds och sekters lirouppfattningar. 4.
Slutligen har han velat ge konfirmanderna ett kortfattat utdrag ur kyrko-
historien och i samband diirmed velat framstalla den historiska bakgrunden
till de olika kyrkosamfundens ‘bekéinnelser.

1. Systematiseringen och lforenklingen av spriket.
Stravan efter en systematisering framtriider redan i borjan av Wider-

stroms grund. Innan han overgir till inledningen, som i stort sett overens-
stéimmer med 1878 rs katekesutveckling, samrnanfattar han innehilletli
och sammanhanget mellan de fem huvudstyckena pa foljande siitt: lza
huvudstycket: vad Gud kriiver av rniinniskan, som han har skapat till
gemenskap med sig. 2:a huvudstycket: hur Gud har skapat, iiterlost samt
helgar manniskan till gemenskap med sig. 3:e huvudstycket: hur manniskan
genom ‘bonen yttrar denna gemenskap med Gud. 4:d~e och Szte huvud-
styckena: de medel, vilka Gud den Helige Ande anvander, di han helgar
manniskan till gemenskap med sig.

Hela den foljande framstallningen ar uppbyggd i form av frigor och
svar. Siirskilt tydligt framtriider detta i den allmanna overblick over bu-
den, som Widerstrom ger i inledningen till det forsta -huvudstycket. Dar
framtréid-er’ aven en stravan efter att genom en liingt gende uppdelning
forenkla inlarandet av budens utveckling i den foljande framstiillningen.
Widerstrom har harvid gtt tillvaga pa foljande slaitt: I varje bud finns
nigonting, som befalles och nigonting som forbjudes. Det ir nodviindigt,
att miinniskan forst vet, vad Gud befaller for att kunna undvika det, Gud
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forbjuder; det giiller att forst veta, vad Gud vill, for att sedan kunna for-
st, vad Gud icke vill. Likasa skiljer Widerstrom mellan bud, som har form
av en befallning och sidana som ar forbjudande. Befallande ar tredje och
fjiirde budet och forbjudande ar forsta, andra, femte, sjette, sjunde, iittonde,
nionde och tionde budet. Darefter uppdelar han buden i 1. det som har en
sarskild hotelse med sig _ andra budet. 2. det som ar forenat med ett lofte: fjarde budet. 3. de som siktar pa hjartat : alla bud men i synnerhet
forsta, nionde och tionde budet. Darefter redogores for varje buds foremfil;
foremilet i forsta budet iir Guds person, i andra budet Guds namn, i tredje
budet vilodagen, i fjerde budet foraldrarna o. s. v. Denna sammanfattning
slutar med att rakna upp, vad som befalles och forbjudes i de olikapbuden.
I andra budet befalles ett ratt bruk av Guds namn och forbjudes aft miss-
bruka Guds namn, i forsta budet befalles en riitt gudsdyrkan och forbjudes
avguderi 0. s. v.

I den foljande utvecklingen har Widerstrom pi flera stallen upplost
katekesutvecklingens svar i nagot, som han kallar stammen och dess ytt-
ringar. Ett gott exempel harpii at utvecklingen av forsta budet. I 1878 rs
utvecklingen fragas vid forsta budet: ”Vad befaller Gud i forsta budet?”
och svaret ar, som bekant: Gud ‘befaller att vi skola hava honom allena till
var Gud, 55 att vi frukta och alska honom over allting och séitta all tro
och lit till honom.” Widcrstrom uppdelar emellertid detta svar pa foljande
séitt: ”Hvad befallcr Gud i forsta budet? Stammen? —— Gud befaller att vi
skola hafva honom allena till var Gud. Stammen och forsta dess yttring?
— Gud befaller att vi skola hafva honom allena till var Gud sa att vi
frukta honom over allting. Stammen och andra dess yttring? — Gud be-
faller att vi skola hafva honom alliena till var Gud, s5 ‘att vi alska honom
over allting. Stammen och tredje dess yttring? — Gud befaller att vi skola
hafva hon.om allena till var Gud, 55 att vi satta all tro och lit till honom.”

Widerstrom hade en ovanlig formga att forenkla och i viss min po-
pularisera framstiillningen och forenklade pi s5 satt i hog grad inlarandet
for sina konfirmander. Flera exempel hirpi moter i Widerstr6m's grund.
I utvecklingen av sjatte budet liter han skorna p5 fotterna tjéina som liigsta
forebild till forhfillandet mellan akta makar. I slutet av forsta huvudstyc-
ket klargor han skillnaden mellan arvsynd och verksynd med hjalp av en
liknelse: De forhiiller sig till varandra, som kiillan forhiiller sig till backen
och tradet till frukten. Lagens tre bruk och skillnaden daremcllan fir kon-
firmanderna lara sig pa foljande satt: Lagen 'ar os‘s given pa tre saitt; sisom
en regel, sisom en spegel och sasom en tuktomiistare. ”Hvad menas med
att lagen ar en regel? Den larer oss, hurudana vi skola vara och hurudana
vi icke skola vara, hvad vi skola gora och hvad vi icke skola gora. Hvad
menas med att lagen air en spegel? Han visar oss hurudana vi verkligen iiro.
I-Ivad menas med att lagen at en tuktomastare? I-Ian larer oss kanna be-
hofvet av en Friilsare.” Den Helige Andes gvor framstaller Widerstrom i
utvecklingen av tredje artikeln under bilden av ett nytiint ljus i manni-
skans hjiirta. Detta ljus har W5 striilarz genom den forsta strlen, som kiom-
mer frin lagen, lair miinniskan kéinna sig sjalv; den andra stralcn kommer
frin evangeliurn, och genom den far manniskan lira kanna Fralsaren.

2. Definieringen av friimmande ord och begrepp.
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Widerstrom forsokte i storsta mojliga utstrackning forklara alla de

frammande ord och ‘begrepp, som fanns i den antagna katekesutvecklingen.
I utv-ecklingen av andra budet forklarar han exempelvis ordet ”herrar” pa
foljande siitt: ”Herrar genom kladerna, ‘herrar genom kunskap och bildning
(katekesherrar) ”. I inledningen till andra huvudstycket frigar Widerstromz
”Vad air det for tre ord som barn ‘s5 gerna vilja forvexla?” Svaret ar orden
forsyn, foresyn och forsoning. ”F6rsyn i forsta artikeln, som betyder den
omsorg som Gud har om sin skapade varld, foresyn 1 andra artikeln om
Jesu Kristi lif som visar oss hurudant vart lif skall vara, forsoning i andra
artikeln om ]esu Kristi ofverstepresterliga emibete, hvilket betyder en, till-
fyllestgorelse for viira synder”. Ganska originellt ar det satt, varpii Wider-
strom i utvecklingen av forsta artikeln lar barnen vilka namn Djavulien
har efter sitt fall; han kall,as Djavul, Satan, Beelsebul, Draken och den
gamle Ormen: ”Pa hvilket sprfik iir ordet Djiivul? — Pa det grekiska spri-
ket. I-Ivad betyder Djéivul? —— Fortalare. ”Djéivulen har ftt detta namn
emedan han fortalat Gud infor rniinniskor i paradiset och anklagat manni-
skor infor Gud i Jobs bok. Konfirmanderna fick lara sig, att -ordet Satan
Lir hebreiska och bctyder motstandare och att Beelsebul betyder flugfurste.
Djavulen har dessa namn, emedan han motstar Guds avsikt med miinniskorna
och utsprider sitt gift som forgiftade flugor. Konfirtnanderna fick natur-
ligtvis aven liira sig, pa vilka spriik namnen Jesus och Kristus at och vad
de betyder.

Det finns naturligtvis flera andra exempel pi, hur Widerstrom stra-
vade efter att i ‘sin undervisning forklara och definiera for barnen fram-
mande ord och begrepp, men det redan anforda fir racka. Sammanfattande
kan sagas, att Widerstr~6m ville undvika all begreppsforvirring hos barnen
genom att samvetsgrant liimna forklaringar till varje uttryck och narnn,
vars betydclse var okand for dem.

3. Klargorandet av skillnaden mellan var lutherska kyrkas och ovriga
kyrkosamfunds och sekters larouppfattning.

Det at naturligtvisi siirskilt i utvecklingen av fjarde och femte huvud-
stycket, som Widerstrom fir tillfalle till att klargora skillnaden mellan var
kyrkas och ovriga kyrkosamfunds eller sekters larouppfattning. Det ar
‘forvinande, hur litet Widerstrom i sin katekesutveckling beror de olika
sekternas uppfattningar. I lambetsberattelserna ger han namligen en detal-
jerad redogorelse for sin strivan efter att bevara sin forsamling frn ”den
frikyirkliga besmittelsen”. Enda gangen han i sin utveckling niimner sekt-
vasendet ar i utvecklingen av fjerde huvudstycket. Han klarpgor dar skill-
naden mellan den lutherska och den reformerta uppfattningen av dopet; den
lutherska ,kyrkan lar, att dopet air ett av Gud forordnat nademedel, medan
den reformerta kyrkan "Och hela sektsvarmen” liar, att d-opet ar en av Gud
befalld ceremoni. Detta uttryck ”hela sektsvarmen“ at ju s5 allmant och
obcstamt hallet, att det r svart att forstfi, vad Widerstrom egentligen av-
ser. F. 6. namner han i utvecklingen av fjarde huvudstycket ingen annan
avvikande uppfattning av dopet; han konstaterar bara, att det an den
grekisk-katolska kyrkan, som lar, att fullstandig neddoppning ar n6dvan-
dig vid dopet.
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I femte huvudstycket véinder han sig framst mot den rornersk—katolska
uppfattningen av nattvarden. Konfirmanderna fick lira sig skillnaden mel-
lan den lutherska, den reformerta och den katolska kyrkans nattvardsupp-
fattning. Denna framstiillning iir rent objektiv; Widerstrom filler inga
vardeomdomen om de olika uppfattningarna. Han avslutar emellertid
framstallninrgen med friganz ”Hvilk~en kyrka Eir det ‘som larer oriitt i natt-
vardens instiftande”. Svaret r naturligtvis den katolska, emedan den ger
lekmiinnen blott brodet ”men sjalva (prasterna) begagna de bide ibrod och
vin. De menar sig niimligen st§ Gud nirmare an lekméinnnen.”

4. ”Korta utdrag ur Kyrkohistorien framstallda i frigor och svar."
Tendensen i detta parti av Widerstroms ”Svarsb0k” at att ge barnen

den historiska bakgrunden till de olika kyrkosamfundens bekannelser.
Framstallningen borjar med att bestiimma vid vilka kyrkomoten laran om
Kristi och Andens gudom faststalldes. I samband harmed pvisas skillnaden
mellan de viisterlandska och osterliindska kyrkornas uppfattningar om
Andens gudom. Konfirmanderna fick éiven liira sig, vilka som r upphovs-
man till augustinisrnen, pelagianismen och semipelagianismen och vad dessa
liror innebiir och vilka kyrkosamfund, som omfattar dem. Predestinations-
liran hos Au,gustinu*s skildras och forkastas pi foljande séitt: ”Léirde Au-
gustinus oriitt i ngon sak? —— ]a, han liirde, att Gud bestiimt nagon till
salighet och overliimnat den ovriga it fordomelsen. Hvilken kyrka lrer
detsamma? —— Den reformerta. Hvad larer de tre ovriga kyrkorna? — De
lira, att Gud vill, att alla méinniskor skola blifva ,fr%ilsta.” Widerstrom
skildrar éiven Nesitoriu’s och Eutyge’s uppfattningar av Kristi gudom och
kyrkomotena i Efesus 431 och Chalkedon 451, déir deras léiror blev for-
kastade.

Slutet av den kyrkohistoriska framstiillningen iignas helt it den ro-
merska katolska kyrkans for Widerstrom forhatliga léiror och it Viktor
Rydbergs uppfattning av forsoningen, som Widerstrom polemiserat emot
i en rad tidningsartiklar. Denna framstiillning ar vird att irsin lhelhet cite-
ras: ”Hvilken kyrka larer att jungfru Maria éir aflad af den Helige Ande
liksom Kristus? —— Den Romersk Katolska. Nir stadifiistes detta? ——— Den
8 december 1857 af pfiven Pius den nionde. Men har detta sin grund i
Guds ord? —— Nej. Hvarfor kunde han di uppsatta sidana léiror? —— Han
menade sig vara apostlarnas eftertradare och menade sig vara ofelbar och
hafva sjiilf ratt att uppsatta liiror. Niir stadfistqs denna ratt? — Den 18
juli 1870. Hvem iir det som larer oriitt om forsoningsliiran? —— Viktor
Rydberg, som léirer, att Kristus iir lagre an Gud och hogre an miinniskor.
P5 hvilket mote var det asorn den Romerska Katolska kyrkan fornokade all-
mogen ratt att lasa bibeln? -— Pi motet i Toulouse fir 1229 af pifven Gre-
gorius den nionde.”

-.

C. Psalm/a1ms/zap 00/0 undervisningen i psalmsing.
Widerstrom skriver angiiende pS3lITlLl1’1d€I'ViJSI'11l’lg€I‘1 i Zirnbetsberéittelsen

1906: ”I-Ivarje r tillhllas barnen att utantill inléira itskilliga psailrner".
En undersokning av Widerstroms anteckningar i konfirmandjournalerna
visar, vilka psalmer det var, som konfirmanderna fick lira sig. Varje r in-
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liirdes naturligtvis de vanliga m0rgon_ och aftonpsalmerna som "Den sig-

nade dag. . .”, ”Ljus av ljus o morgonstjirna. . .” och ”S§i gar en dag. . .”
(Nummer 424-, 426 och 434 i var psalmbok; samma i den Wallinska). Be-

traffande de ovriga psalmerna s5 har Widerstrom gjort ett urval bland de

mest kinda och anviinda psalmerna under kyrkoret. Bland julpsalmerna
marks siirskilt ”En jungfru fodde ett barn i dag.. .” (nummer 60), den

gamla viixelsangen fran 1300-talet, [som Zinnu i var tid sjunges vaxelvis
mellan man och kvinnor vid julottorna i Urshults: kyrka.

Allt som allt fick konfirmanderna liira sig ungefar 20 psalmer utantill.
Trots att Widerstrom inte sjéilv var sngbegivad ville han garna hoja

psalmsngen vid gudstjiinsterna och uppmanade ofta sina forsainlingsbor
att flitigare deltaga i psalmsngen. I ambetsberattelsen 1895 konstaterar
Widerstrom, att psalmsangen i Urshults kyrka ar mycket dilig och uttalar
den forhoppningen, att den unge, nyamstallde klockaren skall kunna av-

hjalpa denna brist i gudstjanstlivet. Han framstiiller i denna iimbetsberat-
telse aven det onskemlet, att konfirmanderna skall beredas tillfiille till att
£5 undervisning i psalmisang av klockaren. Forst 1905 forverkligas detta;
i protokollet {ran kyrkostiimman den 30 oktober detta r stir foljande i §

3.: ”F6rsamlingen beslutade att at kantor O. Larsson personligen for kom-
mande r bevilja ett Zilderstilliigg af 100 kr. utom de 700 kr., som en gang

for alla iiro bestamda séisom Ion it Urshults klockare och organist, dock
med det bestamda villkoret, att han pi tid, hvarom med Pastor 6fverens-
kommes, 20 timmar undervisar konfirmanderna i kyrko- och psalmsang.

“I ambetsberattelsen 1906 uttrycker Widerstrom sin istora gladje over, att
det av honom i foregaende iimbetsberiittelse framstallda onskemilet nu har
forverkligatsz ”Det (lesiderium pizmz, som i isista iimbetsberiittelsen uttala-
des, att undervisningen i kyrkosiing skulle regelbundet ingi sasom iimne i
konfirmationsskolans laroplan, s5. att alla i denna skola upptagna, med an-
lag for sang begiifvade barn matte i hem och tempel med sina roster pa

tonernas sprak gifva viisentliga bidrag till gudstjiinsternas lyftning och an-

daktens hojande, har s tillvida kommit narmare sitt forverkligande som

forsamlingen ‘hvid Oktoberstamman sisvforflutet r beslutat hoja klockaren
och organisten O. Larsson Lauréns Ion med 100 kronor mot villkoret, att
han undelrvisar och ofvar nattvardsbarnen i kyrkosiing 20 timmar om aret.”
Det hot fortfarande till kantorns skyldigheter i Urshult att undervisa kon-
firmanderna i psalmsang.

SLUTORD.

Widerstrom var allmant alskad av sina konfirmander. Han fordrade
mycket av dem; den kuns konfirmanderna fick inlara var omfattande och

det var siikerligen inte alltid liitt for mindre begivade barn att folja med

i undervisningen. Men Widerstrom hyste ett levande intresse for var och

en av sina konfirmander och ville ge dem det som han ansig vara det mest

vardefulla ~for en miinniska att aga: kunskap i och »k'arlek till Guds Ord
och var evangeliskt-lutherska bekannelse. Det som annu i dag utmiirker
Widerstroms gamla konfirmander, ar karleken till kyrkan och hennes be-

kannelse och vordnaden for Ordets forkunnare. Alla bevarar de sin kon-
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firmationsléirare i tacksamt minne, och jag vill lira deras egna vittnesbord
om honom bilda avslutningen pi denna uppsats:

”Han var en enastiende sjiilasorjare och trostare”.
Jag glommer aldng hur han slutade s1tt tal v1d var konf1rmat1on:

Gud give att jag mitte fi nigra med mig av er en ging pi den stora dagen
i Guds rike”.

"Han var ~som en far for sina konfirmander och tog oss alltid i for-
svar”.

”]ag var sjiilv med och bar honom till graven och det var den tyngsta
borda jag n§.,gons‘in burit”.
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A. OTRYCKTA KALLOR.
Kyr/aobistoris/aa Arkivet, Lund. (L. U. K. A.).
Niigra tankar om kyrkoherden i Urshult under 35 r, Teol. och Fil.
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torp. (Signum L. U. K. A. 040).
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Urs/oults kyrkoar/aiv, Ursloult. (U. K. A.)
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A 1=22).
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Ambetsberéittelser for iren 1878, 1895, 1906, 1934. (Signum N 2.)

B. TRYCKTA KZXLLOR.
Doktor Martin Luthers Lilla Katekes med kort utveckling stadfiist av
Konungen den 11 oktober 1878.
Handlingar rorande Prestmotet i Wexio den 23, 24 och 25 augusti 1887.
Wexits 1888.
Urshults Kronika 1946 (Tidskrift).
Holmquist, I-Ij.: Handbok i svensk kyrkohistoria del. 2——3. Stockholm
1940--41.
Pleijel, H.: Svensk Lutherdom, sid. 154 ff. Lund 1944.
Rosengren, Smilands beskrivning: Kinnevalds hirad, Vxjo 1920.
Widerstrom, C. W; Confirmationsfrgor ofver niidens ordning, Lund
1879.
Virdestam, G.: Véixjo stifts herdaminne, del. 2. Véixjo 1927.
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Urshulls sockens Brundfiirsiikringsbolug

Urshultsborl Fiirskra Edra hus och liisiire i Eden‘ sockens frsiikringsbm

lag, som har lga premier med endast 70 {ire per 1()00:—- kronors fiirs5ik-

ringsviirde. Fiirsiikringarna glla endast fiir Urshults socken. Bolaget har

fonder fiir kronor 45l.O00:— och r sledes ett av vflrt lands solidaste ir-
skringsholag i fiirhllande till fiirséikringsviirdet.

Ordna med alt transport sker (13 fiirskringen iiverltes till annan person,

d fiirsiikringen ej giiller fiir nye innehavaren om ej transport skett senast

tre rnnuder efter iiverltelsen frn fiirre iigaren.

Hiij de iildre fiirsiikringarna till normalt vrde, d i regel de gamlu viir-

dena iiro allt fiir liiga!

STYRELSEN.

Urs11u|ts soc|<ens Spc|rBc|n|<
grundqd ér 1873

lnsiiarnos behllning 31/12 1951 kr. 7.191.188.

Reservfond kr. 453.697.

Ger |1<'5gstc| och tor |<'i|gstc| rdnto.

GYHHG Er hemsockens sporbonk.



15 mi|joner |<g
frukf och biir ha av oss sedan 1915 fiiriidlclts ll sylt, soft, mos,

must och vin.

Stiirstu delgn hi.-iruv hor inkiipts inom Urshults socken.

De rikasie Ewen ha vorif 1918 och 1941, d5 varie Gr 1 mi|i0n

kg frukt och b‘cir inkéipts och fiiriidluts.

Genom nya produkter och nyu féirsiiliningsviigur s&a vi stiirku

odlingens l6nsumhe1.

Gynnc oss och Ni gynnur bygclen och dess odllngur.

SVENSKA FRUKTFURENINGEN
URSHULT.

Fru|<I:od|?ingen
hor gomlu unor i Urshultsbygden. Genon nyu meioder och ru-

tionell skiiisel hu skiirdorno Bkuts.

Dem: kcn medféru uvséiningssvrigheter.

Vr organisation bildodes 1935 fr o llvorqfogq odlarncs in-

tresse svél befr. avséiitningen ov odlade produkfer som inkiip

av féirnéidenheter.

En siurk orgunisuon ger déirir lrygghei M fruldodllngen.

Kronobergs liins Frukt- & Triidgrdscenlrul

llrshull.

Pris 3 kr


