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URSHULTS KRGNIKA 1955 K1'°n1l‘a 1952'
Utgiven av Urshuitsbygdens Tu- JANUARI.

risttrafikforening, Hembygdsf6renin- 1. De nyvalda kyrkoviirdarna H. Fro-

gen Gamla Urshult och Siillskapct berg, Ugglekull och Clacs Ahlquist, M61le-

Hemflit. kuila, tilltriidde sina befattningar. Det torde

Redaktorz Ingz'11j6v' H. Tarstad, vara forsta gingen som en icke hemmans—

Urshult. . iigarc, i detta fall Claes Ahlquist, valts till
Rcdaktionskommitté: Ky?/{0/Jvrdc kyrkoviird i Urshults forsamling.

N. Hellberg, Urs/ault, 'nznli1>ir1alr¢idet 28. Vid stiimma med Urshults hemviirn

Karl Lobrg, Bromma, fil. lir. A. iiverliimnades till kopman Henrik H§kans—

Vejde, Lund. son Arméns skyttemedalj i guld. Inom Kro-
nobcrgs liin har ingen tidigare erovrat denna

utmiirkelse vid hemvérnsskjutningar och i

Gl5(1]11n(]¢- hela landet har endast f5. sidana tccken

Intressct for vr Kronika it oforminskat hemférm

och stort. Snart finns den i alla hem i sock- FEBRUARL

nen och den sokcr sig ut till allt fler urs— 14_ som "sallsynta dim-" presenterades

hultsbof i f5r5kin81'iY18en- Viinligil °md5' oxarna 5 S1/en Herman ]6nss0ns gird 1' Bus-

men haf Saw Kfiillikan i Olik tidningf /aaboda i radio. Det visadc sig vara rent

Och uPP5k3ttandc Ord hat Pi Om” "agar praktiska skiil, som hoil kvar oxarna som

nitt rcdaktoren och glatt denne. Uppskatt~ drag“-C 5 denna gird; Agoma bestgr n5m_

Hinge" hill" Sjilvklart i £51151 hand 851“ “Ha ligen till god del av losa mossmarker, dir en

de vardefuna “PP”-‘$913 50m 5P1'id9- nus éver hiist liitt skullc sjunka ncr och fastna.

bygdens gamla historia. I dcssa har redovi- Oxama klamr Sig b5ttre_

sats forskningsresultat, som krbivt otaliga 15_ "Lana hat fgtt en ny Skola, t_ 0_

arbetstimmar och dyrbar tankemoda. Om

detta skullc betalas med pengar skulle arbe- med en tacksamhet, som man kan ge ut-

tet aldrig blivit utfort. Gléidjen over det som tryck for i ord men aldrig giilda. Hade vi

gores och skrivcs bot déirfor sammankopplas béittre ekonomiska resurser till vrt forfe-
gande skulle vi kanske kunna undcrliitta en

A fiirslfa Siclzm: M/s ”E/<c'f0rx”, iigare R0— dcl av detta forskningsarbete. Detta Gnskar

Jeri AB Clipjm", Malmii. vi for framtiden.

Gamle riksdagsmannen Nils Hiikanssons Stor omsorg légges ncd i korrekturliisning

girdsnybildning Ekcfors, nu cn kvarglomd i Kriinikan, men trots dctta insmyger sig

idyll, diir Asnens vattcn sokcr sig ut i M6r~ ibland fel. Vi be er riitta foljande i 1952 rs

rumsan, tillhor med sina skogar Pridafors Kronikaz

AB. Huvudmannen i detta bolag, direktor P5 sizlan 29 efter rad 18 skall foljande

Einar Hansen, iir ocksi storredarc i Malmo tilligg och réittelse gorasz

och ctt av hans fartyg biir nu det gamla N:0 94- I0/9:/m Iolmnsson Star/1, 36 r,

grdsnarnnet Ekefors ut over véirldshaven. hade 4% tjiinsteir och var gift. Han an-

Annandag jul beréictade Yngve Gyllin i tecknades som nirvarande i siviil 1809 som

radio, hur m/s ”Ekef0rs” tillsammans med 1812 rs gencralmonstringsrulla.

niigra andra svenska fartyg lig for ankar N:0 95 Patter Persson S/2612 . . ..
pi Santos redd julcn innan och viintade pi P13 sid. 52 skall texten under kartskissen

sin “torn” att komma i hamn for lossning se ut som foljer for att kunna forstiis.

och lastning. Denna hindelse gav impulscn 1. Nuvarande loftstuga.

till {irets forstasidesbild. 3. Séiteribyggnaden. . . . .
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m. en riksskola. Gléidjen stod hiigt i tak, niir (QE

den férsta kursen inleddes 5. Fruktodlarsko- L
lan i Urshult, d. v. s. s5 hégt i tak som den

kunde géra i de provisoriska lokalerna. Inte Q I D E a b c E.
ser Marcus Johanssons gird frin 1911 ut O 9
som de modernaste skolkomplexen, men det Oz’ 100 at 547/ an ‘"1

hela r si trevligt, si skall inte dc clva clc- Den 17 Sept 1852.

Verna, av vilka tio kommer frn skilda dc- Enligt hwqd U-Qwgrdiga fegandg 1

lar av lander upp till Dalarna och den elfte dag meddelilt 055, hl" ibfotfssfiild
frn Aland, trivas Cliir vore det besynner- blifwit ,f6r6€_wad ni Ur5hults_ky1:ka

natten till forl. arda derwxd tu-. . . . . < g 8» Jligt. Visserligen var vintertjockan ra och Vanm tingrivit kronan, kalken Och en

kall niir kursen iippnadcs och frukttréiden 555;-I-Q summa p¢nnjngar_ Tjufwarne
tiickta av $116 och rimfrost. Men sii fick hadc genornbrutit wéiggcn och s6n-

man se konsulent Lundins fargbilder, som dcrsagat kassakistani _nag°P _SPaning 5
desamma har iinnu e1 erhallits

Yisade hurn denna gudabenidade natur ter Den 24 September 1852 (f'redag)_
sig niir varen och sommarcn infinner sig. __ Den 5 rm numret omnmnda
Vackrare in har kan véil inte girna nigon stélden i Urshults kyrka har blifwit
Skola i landet liggag» fiirgfwad llgl en otroéig djerfhet,

(jordbrukarnas Féreningfblad 21/2) ";‘;iI;?Sti;1jwvaflggleigongarlwiltlt

17- "H1-11' Progmmarbetet bot bedrlvasn jcrnstiinger hafwa blifwit afbrutna
inom en fiirening studcrades vid en kurs i och hafwa fiiljande pjeser blifwit till-
Skyttepaviljongcn, som NTO:s studicdistrikt 3f'iPna3 “kalken> Vgande 48 lod; Pa“
anordnat ten, wagande 8% lod; en storre

' brudkrona, 2 oblataskar, allc af silf—
19. ”Olaus Perri ~— ett 400-arsminne" Wm.’ Samt Omkring 100 Rid‘. i k0n_

firades vid fiirsamlingsafton i Vemboii byg- tanter, bestiende af skiljemynt och
clegird (senare ocksii i distriktets skolor). Scdlrvaf mmdre V1161‘-

hnligt protokollsbrickerna utfiiste
MARS‘ Urshults fiirsamling en beldning pi

3. D5 regcringen nu tilldelat Urshults $0 riksdaler banko till den, som
skoldistrikt stalsbizlrag med 450.000 kr. till kundc avsml 35~n'1i1185m3nn¢n-

Den
provisoriska

skolbyggnaden
flit FI‘11klZ0dl8l‘-

skolan
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nybyggnad fér Kyrkskolnn skymtndc ett
slut pi de besvirligheter skolverksamhcten
lider av.

7. I samarbetc med Kinncvalds Hushill-
ningsgille och liinets hushillningssblllslaap
hade Kronobergs liins fr60cllare'f6rening an-

ordnat en utsd:l0x14isfdll11i11g i Skyttcpavil-
jongen i Urshult. 127 utstblllare hade sam-

lats till tiivlan och dcssutom ngra p0t:1tis-
odlare inom Urshult utom tlivlan. I prislis~

tan notcras ct: 1:a pris fiir érter till Hjal-
mar Hfikansson, Karatorp.

APRIL.
6. Den livaktiga Urshults Bridgeklubb

arrangerar en s. k. baromctcrtiivling fiir 24

lag och hadc gstcr friin ctt stort antal
bridgesammanslutningar i Smiland och Ble-
kingc.

14. Med en liten ufsiiillrzing i Bygdestu-
gan av utfiirda arbctcn avslutades den viv-

En inajdag i VZirc11(l.

Nypremiiircn pd dot bortgliimdn
szingspelet “En majdag i Véirend" ii
Blomningsfcmcn i Urshult 1952 var
féirvisso en gniislm miirlslig lfzindclse.
Dct var fiirstn giingcn det uppfiirdes
i sin riitm miljij, handlingen utspelas
i Urshults socken, och det var ett
férsiik ntt vclca till nyt: liv ett dra-
matiskt nrbctc, som av musikf0rsl<-
ningen bctecknats som viirt fiirstn
nationella siingspcl och av VllliCI man
vid urprcmiliren 1843 med _]enny
l.ind i huvudrollcn vlintade sig myc-
laet. Simgspelet lidcr liksom dct mcsta
av 1800-talsromantikens liLtC2'iiI‘."l uls-
ter av sv;1ghcLcr, som kunna framsti
som liijliglletcr fiir viir tids sulilighet.
Anurdnarim var ocksfi oroliga fér
hur sfmgspelct skullc falla publikcn i
sm;1l<.en. Vad skull man dii sign hir-
om nu i efterlmiid? En enkcl publili-
undersiikning hrlr gctt som rcsultat

Y cndast lovord, i allminhet var mankurs, som 1\TO:s studiecirklar nnordnat un-
der 8 veckor.

19. Avslutades den férsta 3-dagars spe-

cialkurscn med 20 deltagare 5 Frukt0dlz1r-
skolan.

20. Ytterligare en véivkurs, nu i Krono-
bergs liins hemsléjdsférbunds regi under 6

veckor i gamla Sirké skola, avslutades med

en vackcr utsfiillning i Vemboé skola.

27. Vid distriktsméte med urshultsdi-
striktet av Konsumtionsfércningen Karls—

hamn visades i en montcr /zomument/aoopw

t. 0. 1n. mycket beliiten med fr:lmf6-
rnndet. Lokalpressen var ocksi syn-
ncrligcn viilvillig, men den kanske
var en smuln jiivig. Niigon krisen
yrkeskritiker syncs ei ha uppm';irk-
sammat evenemanget. Sjlvfallet fanns
det en hel del att anmirka pi fram-
fiirandet. Man hadc ingcn kinnedom
om den musik, som kapellmistarenj.
Berwald sammanstiillt till uruppf6-
randet, och hadc diirffir varit tvingad
att séka konstruera fram liimplig mu-
sik. Niir man liit den lsringvandrande
italienarcn i singspelet sjunga dc Cur-

Q O

mtionem uireckling i Urs/Juli under 20 ar.

Ett fiirslag att distriktet skulle iivergi till
egen konsumtionsfiirening skall vidare utre-
das.

MA].
22. ”Bl0mni1zgsfc'sten i Ursbult 6ver-

gliinste kzmske intc sina fiiregingare ifrga
om blomning, bcsksfrekvens eller festivitas

men i ett avseende blev den den hittills v:1ck-

raste blomningsfesten, diirfiir att den i ut-
formningen i flera sammanhang anknutits
till Urshultsbygden. — — ~

Den kanske mest framtriidandc program-
punkten var framfiirandet av C. W/. B6t-

tigers s5ng- och talspel ”E/1 majilag 1' Vai-

tis Gonclolsang, som tillhiirde Caru-
sos repertoar och r skriven fijr nigra
irtionden sedan, s5 férefiill detta gi-
vetvis den kritiskc instéillde ganska
stilvidrigt. Detta utesluter icke att
utférandet var aktningsviirt och "En
maidaz i Viirend” biir ha samrna m6j-
ligheter att leva etc nytt liv, §tmin-
stone i vita hygder, som dct nigot
scnare tillkomna men mera berémda
”V'2lrml5nnin,<zarna”. Om det skall
fylla sin uppgift som levande sing-
spel frn romantikens Viirend (och
Urshult) bér stor vikt liiggas vid at:
framférandet pi alla punkter blir
stilcnligt. D5. kan det enkla s§ingspe-
let motst vrkeskritik och kanske bli
en god tillging fér bygden.



rend”. Spelet utfordes med stil och bravur S. Om 1/argja/at 2' Smlaml beréittade bl.
av Skinfelts teatersiillskap friin Malmo. a. broderna Nils Johan och Alfred Nilsson
Handlingen tilldrar sig i Urshult pi 1840- frn Visterbotorp och Urshult i radio och
talet och spinner pi det cvigt unga temat bl. :1. niimndes, att i borjan av 1870-talet
kiirlek med forhinder. Allt slutar s bra, hade vargar rivit en kviga soder om Urs-
som det bara kunde gora pi 1800—talet. N5g- hults kyrka.
ra dripliga figurer gjorde pjiisen lagom liitt, 19_ Uppmarksamheten i radio mot Urs_

den allvarligare dramatiken lyste med sin hult fortsattes med pmgrampunkten :>Land_

frinvaro och romantiken firndc triumfer. Ska!) 1- gm-Hi) vi” 05]) mm», dar Bijrje Lin_

Siingpartierna framfordes med verklig brio. den berattade om sin vandring rum; sjn

Den tusenhovdade publiken lyssnnde spiint Amen. Han gick an Torne mot Urshult

Och ppldcmde itigt bade under Och Cf“ over Sirkon och med inlevelse skildrade han

tar f5r°5t5Hnin3°n'” (Smil'P- 24/5) den blomsterprakt, som han miitte p5 viigen.

25. Vembo6—Sirk6 fruktodlareforening Firsr niir man kommer hit fir man err be-

(tidigare kallzld Urshultsbygdens fruktod— grcpp Om Vilkn Sjii Amen Zir-

lareforening) firar sitt 2O—1'.v/'ubileum med 22, Smlandgpogteng regetjiingg arrange-

en festlighet i Veml->05 BY8d@851’d- F55f@I1in- rar sin fzmm Sir/aétur, en av de endagars-

Sen 51' den 5t51"5t=1 f5r91'1i"89n i Si“ $138 i turer, som den planerar gora med buss i li-
bY8d°n 09h Flnskaffade b1- 3- 51' 1933 den net med start i Vxjo. Resan giir runt As-
férsm m°t°r5P1'uY1111 tin bYgd@Y1- nen och Mien och uppehll gores vid Kur-

25. Kommunalfullméiktige beslot att rill rebo och Lunnabcrckem

Sirko rote forsilja Sir/<6 s/eola for ett pris 29. Urshults Idrottsférening firar sitt
av 5.000 kr. med forbehfill, an byggnaden 25-irsjubileum med en stor idrottstvling
under 15 r upplites till andaktsstundcr. och utdelning av minnesplaketter till herrar

Den nedlagda slsolan forblir diirigenom en Ejnl‘ 1o\l<-955011, Osby, Sven Lundell, Erik
samlingspunkt i roten. Skoglund, Richard Bondesson, Nils Olson

och Knut Lindgren, Urshult. Smilands

JUNL idrottsforbunds fortjéinstdiplom 6verliimna-
4' Jordbrukets upplysnmgsnémnd’ med des till Lennart Svensson och Erik Carlsson

vu - 4. ’
landshovding Sandler som ordforande, och under Z5 if Sta“ i ledningen it f6re_

liinets hushiillningsséillskap ordnar an ruml- ningem
rem genom /iincl for i Sverige verksamma
utliindslm lantbrulasattachéer och korres- JULI.
pondenter till amerikanska, holliindska, 6. Bygclcgrden i Vcmbo (vid Kiirra-
danslm, norska och tyska tidningar och ny- sand) invigdes vid en festlighet, sedan den

hetsbyriiar. I resan deltog iiven ledamoterna helt fardigsfzillts i och med att m§.lnings-

i upplysningsniimnden och ett srort antal arbetet avslutats. Kostnaderna har uppgitt
svenska tidningsmlin. I Urshult besoktes till cza 48.000 kr., vartill kommer en del

Fruktodlarskolan :1 Kurrebo och Gosta Fran- frivilliga dagsverken, skéinkt virke samt

zéns fruktodling 5 Ugglekull. Dc svenska tomtmark, vilken senare skéinkts av fram-
tidningsmiinnen har sarskilt uppmiirksam- lidne kaptenen D. M. Klingspor och hans

mat den besprutningslektion, som Franzen maka. Till kostnaderna har statslin 5 26.000

demonstrerade med sin 11—iriga dotter som kr. erhillits.
traktor— och sin 13—§1rige son som sprut- 9. Taxe1'ings;'c§ultaZ@t for 1951 Visar for
forare. Hur Urshult uppmiirksammats i Urshults socken 9.269:75 skattekronor for
véirldspressen r icke kiint, men vi hoppns fastighet och 53.704:— for inkomst. Om-
kunna fi en glimc iiven av detta si sm§- réknat efter de nya ortsavdragen blir in-
ningom. komsttaxeringen 44.319:——— skattekronor.
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24. Friluftsfnimjam/cts ldngtu1' med bli- bruk och en mycket véirdefull skogsmark.
vande kanotledare soktc sig frin Viixjo gc- Huvudbyggnaden inriittadcs till fattiggird
nom Salen och Asnen soder ut mot have: och for sin rid fyllde den siikert sin upp-
genom Morrumsiin. I Urshult overnattadc gift. Véirdbehovande ildringar sammanfor-
man vid Rivabacken (ett par dagar). Star- des héir med sinnessjuka och idioter och
ka upplevelser frin bygden var hZigcrkoIo- virdforhillandena blev diirfor ohyggliga.
nin i Zisncn, nattpaddlingen i minskcn f6r- Forbiittringar vidtogos dock och efterhand
bi Sirkon och soluppgéingen over Ashen frn kunde de sinnessjuka overforas tiil iiimpli-
Borgon. gare anstalter. Hela byggnaclen omiindrades

26_ Vid Kinnevalds hushillsgincs Och och moderniserades, en utexaminerad fore<
Kinnevalds ortsfijrbunds av RLF Sommap stindarinna anstlides och fattigviirdsstyrel-

mote i Giddeviksis utdelades /Wliilzizzg for 5°“ bemédade Sig °1'n Mt “indigt fnrbattra
odlingsflit till sex personer, bl. a. till hem- fnrhillandnnl Den gamh garden Visade Sig
mansagaren Oskar Petersson, pérnan, UrS_ dock svirskott och det liinga avstfmdet frin
huh kyrka och samhiille var en stindig klla till

»OSkar Pctcrsson if fédd 1883, gift Och missnoje och bekymmer, séirskilt néir det
hm. fem barn Han inképte sin nuvmndc giillde art ordna arbetskraft till hemmet.
ggrd gr 1917 Och har pi dcnsamma utfért Redan 1938 viicktes forslag att ytta
omfattandc forbittringar. Garden r av na- hemmet till Central Plats i Samnanct men
turen mycket stenbunden. Den odlade jor- rst Si“ if Senate “mags fragan mogcn £51"

den har ew ggmgcr stenbrutits Och 51. nu losning. Di tillsattes en kommitté for utred~

i det niirmaste stenfri. Vidare har han :1n- ning av Hagan °¢h den 15 febrllnri 1959
lagt betesvallar och utfort driineringar. Han kunde den fmmlagga Slutgiltigt £55138 till
r Liven en intresscrad fruktodlare och har nYbY8§-Z6, 50m '50dk5Hd@$ RV ffFigV5rd5StY—
framst genom férdling av vildsmmmar rclsen och kommunalfullmiiktigc. Utred-
men ven gcnom nyplantering fit: fram en ningsarbetct hade forsenats av pgiende ut-
Odling P5 ijver 200 frukttrid Hans Sk0gS_ rcdningar om statsbidrag till iilderdomshem,
mark wreter god bonitet Och vitmar om en friga som trots dess stora bctydcise dock

att han inte bara tnkt pi avverkning utan ickc kom 3'55 Pavcrka bcshlten
iiven éignat renshuggning och skogsv5rdan- Nair Virdhflmet illvigdes (den 29/8),
dc itgéirder sitt intresse. Vid sidan om sitt sedan bY88n3d59-Ybetet P585“ under heln 51‘

Omfatmndc och trigna arbctc P5 Sitt Sm§_ 1951 och delvis under 1952, av landssekre~
bruk hm. ban flitigt umyttj-at Sin rid med terare E. Gunnar Hellstrom i nblrvaro av
Skogskérslor Och andm két-51Or_” bl. a. byrichefen i Socialstyielsen Ali Berg-

27. Metnirzgstd/Ii1zgc11 rid Sivkii bro gran’ hemmets arkitekt G‘ Ahhnder’ ledai
samlade mycket folk Och manga ~t§V1ande motor av kommunalfullmiiktige, fattigv§rds-

49$ imetning och 90 i kastspotivlingen. En Styrelsc Och andm representflnter fér kOm'
urshultsbo, Svante Svensson, blev metmZis— mime? samt byggmfdens ohka entrcPren6'

1952 Svangstabo blcv SPinn_ rer, "overliimnadef till byggnadskommitténs

méistarc (varfor into kastspomistare, som an— Ordforande’ f' _namndcmannen Emil Peters‘
son g1.11dH1€d?1lj for medborgerhg fijrtjnst.sluter till tiivlingens namn).
Landssekreteraren erinrade om de msatserZ1-23. Unga Oa'larr' samias till tiivlingar

och lekar vid etc 3-dagars léger vid Sirko- mom kommunen’ som hen: Petersson glort
under 33 r, déirav niira 20 r som f;u:tig-
virdsstyrelsens ordforande. Som fattigv5rds—

AUGUSTI. styrelsens ordforande har herr Pctersson all-
Ar 1899 inkopte Urshults komnmn ]ts~ tid foljt den enkla men inte alltid brukade

bygds gird och forviirvade di ett bra jord- rcgeln, att de gamla har riitt till blista moi-

néis.

6



="'5>'*‘ "»‘;‘=‘=‘¢':1=-1"'='="‘;l""*"£§51"i‘ "i555*‘ ‘*1I51"‘=":§5%~=F35$11‘E115‘"=&l;:EiE§5E‘==i=1:3Ii=ir£;===§E1512:Q51;E§=E5512$515155;.-<-;-1-;->1-1-;-4 -;»=4;-552131;-;=;;; .;.;4;.- »I.,.15;;551221‘55551;;3;:-=~=;:1:;;=$3:$5-£1113=1I:-:213:5:-1;;I51‘I=:1?'==£=-'131;:§;;;;;=ii:1'11-=~=;=15:5-Ii;'-'-"I-=4‘1-“Ei;:1'>"1'4"'*1i=1'1$"£13331'-=3=-'~"F‘=5I-5:-1i:==i'1=%5:ZIEEE=113‘E1E=E1i:E¢E==r¥E;5rE§E"=

- . 12:2=a§>~===:%2=2<=§¢2=&:§22:i2::E?=a§:;#2=§=a:2:z:2=2:&=§=;=;;;:==¢=:;;¢§=v?2;:'.=§¢-1~¢¢:z=asz=s=z:z=aséaz::=%11=&z=z=a:%1-="122=miziééxaz=:=;2:2:22=£:22=5:;:2=&=z=z=z=2=aam@2122==%¢m;;=§5¢%>§;=&,»§¢~
:..,_ M ’?>‘*' _=;;¢;;¢§=;;;;;; ,~<_=-===» -1

1 ’ > ' -3,113*1"?"$-1-1+£135121*:1'1'1-5-$'1:I:1:§:i:5:1:5:1§41:!:i:?t1$51111:1:»:-'-:1:!:i:lc-:»:-:4~:51-.4>-:67!5?§I:1-75:1:Izi:I>Z<515:5:121:1:1:-:-:-:-1-25%;‘1-:-1;1»:<1»1-P1-I-1:I:1'i1113:1155:1:I:i:1:1:1:1:55:1$55:3?:-:§:1:1:1:7:1:1:111:-:51‘:-:-1»:»:-:~:-:-‘J:-2-:15-:;:;:;§';.~:;;:.~43:4
:5» '-~a¢~<-.- :1,-.;=;=:;:;.=$,~<.§e$;<.=>;...=>.

[ow--; I
‘=‘=‘§ *~/ 1i1?=i1%=¥=?= ===5=9i§E§:=_i%5=i%iiZIzE2

'~"’ ,=;¢2;52;;,s=?-1;=;:55:25:‘?E55E2E25=I2§2§=i="':§a§§%2§;§===;z;z;2;&=t;;z§2;§

=:=;¢; ' '» »

=;>I=1;i===E1'<,.=Z:==='EIE><?;-psi-:1:1'j=,:1E;;=§;=:1:=.-§E=§=Eé;;:<¢*$;;¢;;3;;:;;;;.=--3;=5135.31;:5:-:;2;;§g;3:?£=E=
¢, " ;;:;:;:;=;;;:;:5:5:35:;;5‘ 5:5:5:£15121ErZ=E=£=2¢5:5:3'==E;£é;<;:;;5;=1'E=¥:;;;;;:;:>=:;:1:=:j',.;.,¢ ,1:;5:;:;@;<':5:;$g;=51;:;;; 45:5z:3;;:=:5:;g=;:;:;i@;;:;:3:§;=;,:

.. , 1;===12=2:2:2=a=2=a2=&=&=&=i;=p=-=“""
, , I ' ='='='=;E;E§i;E§E5E§E£:55E3E3Ei3:E""“ =-=-I-='=-=-11551;;i:¥2=?5""'-'-‘

,=§=== » "‘="='§z§z§2§2is§s§=‘1==‘ * -=<==:======

7:I:>:-:‘:‘:‘:':4:-:‘:-:-:_:‘:Y4I):.:‘:':.:‘:<41.:-:':-:-:-:-9?:)>):':4:4:-I-‘-:‘:‘:( , .- I .;.;.;.;.;.;.~ -:=~:-,-;-;-;-:~;.+:--:-.-.-:..-.;.;.;.;,;:'---.-.-.-.;.\.;.,/-.--.5$;Aa;~:~.~.;.;._.;.;.;.;.,

1:1:i:""' .311:?:3:§:35:13?1117;111:111:-;i:?:I:i '7:5:71?:-3:4:-2-I-:{I§i;7§§;:5, 1 " -‘ 511111-1+: 1, '"i:1:1:1:§:f:;:Z§5§§:1:§§:§3"' {:1E31}:;:;Z$§§§f:;:5;;3’:;§‘$;:;:;:;:;:;I;7:i

~

13111151315: 2}:§:§:}:i:1:1:=:5:55:52::1:=:i§:§:§:§:§:5:§‘ "$vl:5:§:?,§:§:;1§i:§:i:{:§1§:;:;:¢;-;$44 " '-""I1I'1:1 1:1;§:I:§:§:§:§:{:§:§::I§ :i:::E:;€:E:i:E:E:EVE::‘It:IIIII:::IE:E:3:;Eii:E:52:5ii:E:E:::E2:?I51;::51::1’:E:E12Ikg?:ageitiE25:35:;:Ezgtgzg2:Z:E:::E:E:::2:E::iEi‘_I.'4'>:E:C5:5:E-::£iEE:E:§:E:E:::E2-::EE:?:::::::::::::::EE:E1E:::::
_ =.- _.

'12; I5» ,¢Z~~*"',\W ,,,- %,§g§1"‘1 I ' ~i""'II':'3= '.§==ha?I:ii?iii551.;§§§§?§§§5%?§§§ii?E§?33'"ii<== 3'5'55‘?55?§%§iii%i§¥i¥§§§i§""‘§¥§¥i§??i§i?§?'%??f5”" I '

V

I:{:3:123$;$5:;;§:;:5§:§$:§:§:§:;:1:§5§§:I§§;;;;;:;;;;;§§;;§-.:~‘;§;:;w;?x-:,;§ "-33¢;-<. ,__ .,:,;,:;,~ ;_;;=-_. ~' -_ -,__;_'_'~,{--;=--¢-- -. ;.¢.-._.- 2;; 35;;;;::¢1:;=r:r:1:1:I1I:Ii%§I~I-‘- =1;'.;:j-;=:

1 - » - . 3 - "'> . -, > _:~_:, -1 5.-2"‘{""-==§§§;E;E=E=12E=51"E3=5E35$1:=5E§;EIE1255g=¢===E555E53;1=E;£;E=E;§;E;¥:,§3=;:z.,;

" -- » :
:~ . . ..~ 4 . 4

.. ,~oc4>‘ >\ .

1,2,: =:V._¢;.;»;-1¢;-;==:s=z~¢§:;=;¢;;:‘".¢;=;=a=z=:1¢;=;z;.;=;;;~ _:-..=;=;. .,;==.,_; 5 1.. :> "';7l. .. .- . -_ . . . 5.:
-.as,-i-.-=-~=.-==.1;=;=;:;===;-;:==;r11:I:1;=:=:=r;<=:s:=:=;:- .-:<»;-.-:»:- ‘.==:=<:1:=;1;:1:'-,1; . '1:-: -21;: . :: ., » " , .,.;.;;-,;.;_; .-,;.-.;;~.;- --;.;.;:;:;.;.-:;> -:

';;;;:;§g1:;-5~I:j:g.3:;:;1g:5;;1;;3:;g;5:3:5:5=;.,;...=;§:3:'.,,,.,.."'==3§:E1i."E=EIEIE=== "-=‘;E:£=;- ><.-;=;:5-;-. '=» ;;-- :-11.. ->'- 1- .1.-;':;.;=;;;_;;g .-;=;;;:g;:»;:1.5:;:-.;._:-:;:;: ,._:;:,,»:;:,; _»5->1-1-'.;_;_j_3;;-1.-:5-¢:5.g~;:5.;:§§.;:;.;:-:;-,:;§;I:=¢1:I:':=.;:§g-=:1;;:'.g=;:;=;=1._ g»==;-_.;=;-.;.g.'-;'E'-‘ i~~' .-
-'.;¢;="»i5-§i;£;?7?§iiE§ii"i%:‘§i€§‘i‘=3‘1§§}._;§a;i= -’~"5~'=3I’13;3‘1‘I‘“"3=§i;E§EfE§i5i,.;._.;.§2§Z§Efi§I:Qi2;1;:;:;;§E§E¢E§§§§I§j§g:;_:;,:1Eff;§;f;§;€;§%_{-};I;1{§§§j;5f5§2E

3.5,; >- ,1,

i i -

§%I%i7_.}?

gs

6 »
” ,

$4’ ':§§%:;%:e:'_;z;:;z’§_-1 ';§ii§5.‘:i51€=fIE;'_§5E§§%i§;-._ .,5f:I'§:_;;=_§=:;= ,1 1'

-V Y. ,, . . .. -

>;:;;;.;.;._:-:;.;:,;,1,>;,_i-I;-:, '5; ‘P ;1.';'.':-17;.._.,_._-4,,;_:,;.;:_:_:;:;:;;;;;:;;»:;:4.;q.5»:_ ‘;:;:3:;:;:~‘*-:-'-1;:-:¢Z;:;:~‘>I;:-C;-if'$Q?$§’*<:;g'4:g~!g:¢:;:_' .; .:;;:;;;,_;_;;;'; ,,_/;;-:-,-: _-‘ »_. , ,,..\._,;__ _@,;.;.;:;:;'

--=5 ~ “. . “M 1.‘ ;,;;:_;___, ..,;=,:g,,_,,:::;,¢;=;;;;;;1;§;
;»'" =;- =<>.\=.-;-=11‘.-5:11: ="'1+1-‘ Y-.\>~»;-=--1;-_. ».=¢<-:-:;>;<¢;;.;;1;,.-;;;;:<-14;;-;-:-=-:;:;:§»=-....ii.=- ;; _;_;_,_ _-_-~--4.-.-.~.;.;¢.1;.,;.;.;,5Z;2;;;I;$I,:;:,:,;,,,;;i;:,.¢.,.,.;.;.;;.;.;¢;;,;;,:;;5$:::,:;5:;:;

111:, ->.- ;;':I-I= -'_‘-"-.<:-:;',\<-; :- .' " "*~"' -. -->:-:~:'

1;-:-~=---¢¢<--=;=;1:¢::¢=;=;:;:====~=:-B3-r~=-rev:-1111:;-=-r-1;==r.-=1¢'¢=;1.~:-.1:-¢-.4:-:-:~:-:.-:15. -=+s:=‘,- .,.-=~¢,~2’. , <- - "-=<->'-r-.-->¢-m'§;~z:-=;:-:s==;1§=:1::::=;=:=$§%8Ea9¢-§=§~...-:-.-:~=.-:~:;. -.-.;,;:;:,:;:;;;;;
';'-'i'E=.=.===.==:r.== =;1:=;=:1i11111112151E:E=EIE15:11:1125552;:,:g;5;;;;:515:;5;§:51E1;:£:5:512=512151215=2=E=E¢E=2IE=:1¢-;=E1:r:-:=:=.-" -'"" »'\'=»-»; ’ 1'-E=-1--L A4 §1:1§i:i§1:5:?:?1!:k1:!:1:5§:3=E5131513§3§=i¢:5§5:=§$:E1:?§¢iE1551EIii$§1§‘!?4:1‘5:5:7:1:1'=I3i5Ii5§¢5517$ii=1§i§¢:5i151Z1Z5IE17$1iiiii:I:¢5:<5:519:~.7Fit1:it-.1:1.‘§:7:°$i3:§1‘1'¢'1'3*'5'5‘1

'-'~'~';=;=;=:'-'~'-1;=====;1s=r;=;1;»:-:-=>=-:-;-;‘:-1+:-:>:<;-=-;~;-;-;-;-=->;-:-:-1-1-1»;-1-1+;-;-=4:-=<;<+;-;~>:-;-;-:-1-:;,;=;:=:;.;.,.;.,;<=;¢;.;.;.,.:.,,,,.;.;.-;¢.;.;.,¢.;.>=.;-.,__
-1-;__e,._=;.;.;.;.;.;,,,.:.,.,.,.;i,.;.;.,,;,;,,4.;.1.=.=.;.,.;.;.;.,,.;.;.,.; -.1,-;,.;.;_:,:,;.%_:_=3._=_..,_:,2_:c,:‘:_;_=_=_:_m,;=_,_,,_:_=_=_5._,,. ,_:_.,;_,____.,;‘=:::,:w_;,:_:_:';;;5,;¢;;;;;

135:5; ;=;=§;;;;=;;;=;=5151;:;=;1;:;;;:3$$=3;;:3251;;;;z;:;:5:5:;:3:;:;=5:;==:§;;:g55»r15;;;;g;55:;:;$5:§;;;;;;,§i$;¢;¢;=;=§:;q:;=;;;;;=g==¢:=;=ss;=§;g=;=;:;;;:;;;:;:;;§;g:;--'~=~=+1:-:~;=:3:;.;i;;=5__,
""~1-355;‘,-=:l:=:=:1-1-‘"=;1:=:i;I:I:=-1-I~1-I-=~P1~#T'M122--$§;;;§:;:§:;$§:§$§:;3:§:§;:-;;;;§;;;55533;;5§:;:;g:};§;3:§:-azgi_351$;:;;;;;g;;;Z§;;1§;;¢;;;¢;;;;;;;;;§;;

=:=:=:I:=:¢:1=1:==E==¢?=~1~1>-:5:=-=~===:=;=;1:=&$=¢r::~=;1==:=;1=: ¢==:=s-1:1:=s......._...»:-:-:-'-:=+:z-
__ --'---"--:>'.~;-;-»- --:-:<-:-:~:*:-.- -4=4~>r¢z,-.=5;,i.<~:<:=1-;;;:;:;:;¢;;;;,:,¢:::=:;¢>:5q;;=,=,;:.;:;:;:;1;:;;;:;:;:;:;;==;;;r;+;--1

. _ i, ,_

mm“ ' .. -\v¢.-»\...m>,<, MA" &x\§e< - - ~~ '
i..2IE=35=E1£1E=E1E=E=£1E=E=5i=2:1E=si=£=E=:-=- ---‘"25:,Z€=E'EE:E=§1?=E:E=E:E-. -. 1"=i:=:=;::'-'-'-";;;;-;-:-;--.-» ;.4 =1‘-'1-~-:;'_.;$§"‘¥$'1---""""‘*'i""f-1:§:§:§:§:§:$§'§:;:§:§:§3. _.j<,=

:~:+:<:-:»:»:-:4.....,.i:-:<e-:-:-:;:;.__,___‘<9 —'—i—‘—Ii—I—:-1-1-'""_—I;:;I;I;Z€-II;'-'-'-‘,.’5;w,;2;;-;-;>;-_-_- - \vvv.-- -';>:;:;r;:;:$;:;i;:;'-1»--- “V - .c-:-;a—:a—:—:—=

, ~='='=;ErE1E=E§;E;§E5£;E5E§§3E§3E;E5E555515;;:1:;=>>r-r:r::r:r::::=1;-=- ;.;.< - - - . -- ;;; '-;:$;:;:;:-:-:~'\'*‘"-*',j.j.‘ , . .. ,-6,1,;
-;=;21;‘;-:-:-;-;-;-;_;<+;;-;-;-;--:<;»:-:<:-:-:-:»:-.-~'"'-:-:-<;:-:- ‘- -.;.,_. -'-'- '-:-:-:-:-:1-:;::~.;.;.;,.;<.;$=:-:;:;:;:-.~.-_=-=---;_;-;-

“":1;1¢1:I:=:=:I:=:1:=:¢:¢;:* A-,5iEEr§15'-32-:;-.-;a;1:z1:-:z1i5¢:m*,:>._"°s:¢-:»:a--_x_g$j~..;:;:;>;-:-:-;\ --;:;:-,'.,~‘¢j.-5.,»-"-__-;;;;;;;;:;:;1-:1:=:§;;:;:;:,;;:;:;:;:;:;z:;:5;1:;:1:;:3:-:-:->:s:-Q;;§:;A:;;;;;;;;;;;;;,;;a-:-.~:»:-.--.-,.-.-¢¢:;:;;;;;;:_;§g-;;;$;:;,;;-

‘ ~-' 1 '*="=E=E=s=:1:=:=:=%:=$=:=.:=5==:===s~2=:r=r:$:2===:=:~:-:=:=.::-:-z:?§$=:~:==<¥i#=@=$i=1===¢¢=-====-was;1::-.-£$¢sE=%=?rE¢{=55=E=E=E=§§i=E=%3E13=-1;>=@,:-:-E;E=i;E;;;=5;;;;g;gg:;;;5z;5;=,.,,.;,,;.;.¢;¢;=;=;=;¢;:;=;:;¢;:;;;=;:;;;:;=;;g¢;=g;;§§-3;;g;;;;§;;;$,;.;,.w
= ~:->:~:-:¢~:~>=-=+=-=¢-=-1::-:<-:45-4-=2<-;-:-:-;»¢=~:-:4:-:-:+:~:-:->;-:<-:-:-:-:+:-:-:-.~.-:-:-.~:>=-=-:1=====;=-=-1-=---=-2+3-1-=-:~:<~x»--=-:-=-3+;-=»:-;»>;-.v.-;+>:,=;:-:-:¢-:4:-.-=-4.1:;z.¢;.;.;.;i;.;.;i4.;.;i,.,<,,.;.,.;;.,;.;.¢.;.;.;.;.,.;.¢.;4.,<.;.,._.;.;.;.;.;.;.;=;,_,5.,,:,»._=_,=_,;,m_=_,_@M,

’ ~:~:-:<:-;-:<:-:--:-:-:c-:-:~:-:-1-:-:~:~:-:-:-A5;:-sq}:-2+:-’>2:-:;~:#~.;.;.;=.;.5;.;z.;.;.;,-.;4;.;.;.;.;.;;.;;.;.;,;.;.;.;.$;.;;.;:;:;.§.;5-;-113;;55;.;.;.;.;.5;.-.;:§;.;.;.;.;.;4;.;.;4;.;z;.;;.;.;.3.3.;.E;.;;;,;.;:;5;;5;;;;;;,5;;;g5_;.;.;.;4;.;i;.;.F;.;.-.;.;.;.;.;:;:2;;;i;;i;.;;;1;-;.;:;:;55:;;;:;;;.;;;5:;;;;<:;:;.;g.5g;:§~;.;.;.;.;._._.;+;

Urshulls nya vrdhem med aggan i topp invigningsdagen.

liga viird. Samma viktiga regel har han ock- ocksix blivit av hogsta kiass, vilket alia ta-

si fiiljt i dcn omsorg han heia tiden vis/at lare vid invigningen betygade.

virdhemsbygget Och ans‘ dess dcm1jCr' RH“ Framhllas biir ocks det intresse n‘imndc-

“gt ar an dc beslumnde myndlghctema Vb man Peterssons visat for hemrnets prydande

Sat “Or framsynthet nar det gauer mud“ med konstverk och hans arbete med att

hemsbygget’ men Om he“ Peterssonsv padrk skaffa pengar tiil dessa utan att anlita skat-

vande energi hade Saknats hade kanske myc' temedel. Viirdhemmet Ekbacken iir en vik~

ket varit annorlundz“ tig milstolpc i utvecklingens historic: i Urs~

Virdhemmet, som senate dopts till Ek- hult och d5 niimndeman Emil Petersson bi-

backen, har plats for 36 pensioniirer i 24 dragit till dess forverkligande mer Lin nigon

enkelrum och 6 dubbelrum. Byggnaden be- nnnan, kan han bru. sin guldmcdalj klart

stir av tre sammanhéingande huskroppar, medveten om, att han fitt den for ”med—

varav fiirvaltningsbyggnaden stir i vinkel borgerlig fortjiinst”.
mot dc bida évriga. Koksutrustningcn iir

den modernast tiinkbara och utrustningen i SEPTEMBER-

ovrigt r helt nyanskaffad. Stor omsorg har 1. En vackcr rddclni11gsl7ragrl utfiirde

nedlagts pi atc giira pensioniirsrummen hem- iantbrukaren Gottfrid Johansson, Elleniis

trevliga och forsedda med goda biddar. I en och fiskaren Viktor Nilsson, Jéitsberg, i fis-

ljus, trevlig matsal intagas miltiderna och kevattnen norr och nordvst om Flleniis i

dessutom finns vackert moblerade dagrum. Asnen. Tvii ynglingar hade i sviir storm

Héir har en del gamla vackra miiblcr frn sokt skydd den lilla Griinon, beléigen

jitsbygd placerats. I kéillaren finns tvéitt- lingt ute i Jtitfjorden och kunde icke ro

inréittning med moderna maskiner och f6r- tilibaka till land. Efter tv timmars rodd

utom forridsrum och panncentral iiven (normalt hade fiirden tagit 15 min.) fann

sltijdrum och hobbyrum. Viirdhemmet har man pojkarna viilbchillna. Féirden tillbaka i
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kviillsmérkret var icke liittare och‘ fiirst vid Urshult 327) men hade en annan lista fore
20-tiden kunde man vila ut. sig. Bondeforbundet hade dock ej niigon

mojlighet att tertaga sitt andra mandat.
8. Meddelas att allmanna arvsfonden ur

dodsboet efter i november 1949 avlidne f. 27—28.
hemmansiigaren Sven Alfred Johansson i "KARNEVALSSTAMNING PA URS_
Odensi/alla/oult tillgodoforts en behillning HULT5 5K@RDEpE5T_

av 60750 kr' Med réitta har det klankats pii viidret den
7. D5 Urshults kommun redan nu har senaste tiden. Utsikterna for skordefesten i

ett antal befattningshavare med f6rhand- Urshult var allt annat in ljusa. Regn bety-
lingsréitt och utvecklingen git" mot allt flera der fiasko och oviider katastrof, nar det gil-
dylika, besliit kommunalfullmiiktige att ler utomhusfestligheter. Dag och stund var
véilja en séirskild 16110/1ii11mrl med uppgift att cmellertid bestiimd sedan minader, och det
handhava firhandlingar. Som medlemmar i fanns ingen iterviindo. Arrangorerna sig
denna valdes fruktodl-are Siture Ursberg, dock fortrostansfulla ut, och nar allméinhe-
Bosgird, hemmansiigare Aug. Elmquist, F0— ten i Urshult spanade mot skyn, menade de

laboda och eldare Ragnar Sund, Mollekulla. som si, att hiir blir ingen iindring i vadret
d Ld fl forran Vid skiirdefesten. Den gamla turen

21' Vi ".73 agmmmmwl gt avgavs 6 T med vadret fick inte brytas. Till och med
' " ' h l : .. ..lande roster 1 Urs u t V8ClC['lCl§Stj3l]SlZ€I1 stallde sura prognoser —

H Bf PP SOC" K men undret intriiffade.
Urshults mellersta 312 229 105 299 5 Molncn Skingmdes S5 dér {mm P5 1dr_

Vcmboé ' ~ - ' - - - 127 124 20 66 mm dagseftermiddagen, vinden mojnade, tempe-
H6-gagarde - 28 55 9 54 3 raturen steg en aning och festpubliken
Backaskog 84 66 27 90 _ kunde viidra sommardressen iin en ging.

S51 474 161 509 W5 Lordagens rika ldften infriadcs éiven pi son-
dagcn, och festligheterna kunde aga rum

I jéimforelse med valet 1948 har hogern under goda maktcrs h5gn_

minskat med 32 roster, bondeforbundet med __ _ _
26» folkpartiet med 9 Och kommunisterna Sondagens festligheter inleddes som van-
med 22 roster. Socialdemokraterna har okat ligt med etc fcStt§g_ Den Hrda trgdv’ som

med 1- I limmrelse med landstingsmanna" ju bor vara med i all diktning, foljdc denna
valet 1950 1?“ hégern ékat med 20 mster ging en urshultsbos levnad under hans for-
Och f°lkP3rt1°t med 9 r65ter> mcdan bonds‘ sta halvsekel. I inleclningen heter det: "Ar
fotbundet minskat med 34, socialdemokra- 1902 féddes i Urshult 107 bam_ Av dem

terna med 21 och kommunisterna med 9 heme 24 Styckcn Johansson’ men ban en

1'55te1‘- fick fiirnamnet Karl Theobald”.
Ur urshultssynpunkt var valet i s5. mtto Det var denne Karl Theobald johanssons

intressant, att tvennc urshultsbor hade en liv och leverne, som festtaget ville skildra i
liten chans till inval i riksdagen. Hogern sexton scencr frfin dopet i Gydingsmila, over
hade fruktodlaren Sture Ursberg som fizirsta konfirmationen, brollopet och alla andra
namn 5 en av sina fyra listor och b0ndef6r— héindelser, som intréiffat under fcmtio r.
bundet hade lantbrukaren Rune Andersson Och s5 hinder det att femtioirsdagen k0m-
som andra namn efter sitt séikra 5 en av mer med jubilaren i sin paulun, uppvaktad
sina fyra listor. Ursberg fick 1.732 roster (i med kaffe och musik av Urshults gamla
Urshult 209) och hade ingen chans mot musikkir. Klimaxen ns niir femtiofiringen
Erik Magnusson i Tumhult (8.228 roster). hyllas pi sitt kalas med tal, telegram och
Rune Andersson~listan fick 6.096 réster (i ljudliga hurrarop. Bl. a. hiller éildste sonen,
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alias fijrfattaren Par Rdstrom, ett spiritu- ren. Pi mossmarker stod vattnet hogt: och
ellt hyllningstal.” dir kunde fiiga bargas, men med flit och

(Sammandrag ur Sm§l.p. 30/9) handredskap kunde dock en del riiddas. Skii-
ran kunde man se i bruk pi minga sidana

OKTOBER. Sténcn
6. Vid landstingets sammantrade gjordes i25. Utdebiteringen faststiilldes till kr.

at uppmirksammat angrepp ‘Z fr”/dodlap 7 SO pr skattekrona eller samma belopp som
/a l h l ’

X Ofm 1 Urs ut av major G' Ageu (h)’ tidigare. En forskjutning av delutdebiterin-Vim.
”Hr Agell sade sig ha frin visst hall bli-

vit informerad om att skolan under sitt for-
sta arbctsir endast haft fyra elever, av vilka NOVEMBER-
tvfi utgjordes av anstillda vid skolan, vilka 1- S0¢i315tY1'¢l5e!1 Ycdovisf 1951 dY-Y¢i)‘Y-

hadc gitg (Wet till an bli clever vid 5k01an_ 0rtszm¢le1's6/:1zi11g i en tabell, vari for varje
O¢h en av ¢1¢v¢rn;1 var en utlgnnjng _ kommun aterfinns tal, som Visar dyrheten
friin Aland, Han hgdg inge val-it i tlfgille i forhillande till Stockholm. Stockholm I
att ffi uppgifterna bekriifcade, men vore de 1000 Och dct férsm ml“ bY88¢1' P5 53091‘-
riktiga, vilket utskottet borde undersoka, holms Och det andm P5 l1‘nd5bY8den5 ken‘
vore dc av uppseendeviickande karaktiir. Dc Sumtionsvaro F5! Umhult 51" ml 1 : 397
Visade, att skolan hade mocts med alltfor °¢h ml Z : 901- F515 Al1mund$1'Yd if bad?‘

ringa intrcsse frin deras sida, for vilka den tkn : 381 0¢h dctm if det 158$“ ml“ i
hade inrattats. Det iir dock en dyrbar skola landet D9“? férhanande 11PPm51"k53mm11'

garna hade dock gjorts frn kyrkan till
kommuncn.

- frqgtndgren befinngf Sig i 31$ 15ne_ des i alla tidningar, men i Allmundsryd var

graden och har darfor en byrichefs Ion, och man f5YV§n11d-

liiraretjéinsten at i samma lonegrad, déir l§- 9- Tin f- Smiskonmrinnall Hilda J0‘
roverksadjunkterna bcfinner sig.” hnsson: 50m Sedan 1915 tlinstglbrc i UY5‘

\LandSh6vdingen, som 51- Q1-dfgmnde i 51<O_ hults skoldistrikt huvudsakligen via‘ Kyrk-
Inns styrelse kundg Omedelbart upplysa om skolan, overlamnades vid en hogtidlighet i
de I-gym f6fha1l3_ndQng__ samband med hogmiissan i Urshults kyrka

Man frag” Sig i Urshult, hut det kan /aunglig f51'tjii1zxt11zedalj i guld. Efoken J0-

komma sig att en si framstiende medlem av hansson avgick an Sin tjinst med pension
landstinget som hr Agell icke anser sig bora efter Vartcrmmcm
kontroncm uppgifter av Si ,»uppSeendeV5C_ 13. Efter en ingziende debatt beslot kom-

kande karaktiir”, innan de anvindas som an- munalfunmaknge Mt 1 Sm egenskap av
grcppsvapem Att uwecklingen Vad det g51_ skogsiigare teckna aktier for 5.000 kr. i

ler elevantalet vid skolan icke varit den van- Skogsagarnas Cenulosa AB‘ N530: éverklw
tade mistc dock bek1agaS_ Diskussionen i gande av detta beslut har icke forsports ocl‘.

landstinget i samband med angreppet inver- man tar da antaga’ an man 1 Urshult ar
kade dock ej menligt 5 de blygsamma mc_ enig om de nya véigar for placering av kom-

delsansprik fruktodlarskolan begart av mm_1mcdel’osOm nu GPPHM Sig‘ Kommllnen
landstinget iir ]L1 ocksa t. cx. fastighets— och saml1ngs-

15. I skiirderapporter till hushillnings— lokalagarei
siillskapet avspeglas eit dystcrt skordelage. DECEMBER.
Den i augusti lovande skorden forsiimrades 1. Vid hushfzllningssallskapets vinter-
genom det lingvariga regnandet under scp- sammantréide utdelades jwemier och diplom
tember och forsta delen av oktober. Siiden till fyra fortjanta lanthusmodrar, bl. a. till
slogs ned av regnct och blev oitkomlig for fru Jenny Hfikansson, Karatorp, Urshult.
maskiner. Storsta skadan gick ut over hav- 2. Frigan om bildandet av en s. k. se-~

9



Gamia Musiixlsircn 50 r.

v

Musikkéren ér 1910: sittande fr. v. Fritz ]0-
ml-nfb~”,m-ng ner ansluming tin en Semin_ hansson, (icarl Rumn. l<r1t]0f Qiistafsson, Brnr

krets diskutcradcs pi ett RLF-mijtc. Man Strand’ skiggglzsofr? Xgeloélveenzgggsson’ Albm
visade frigan intresse men ocksi sund skep-

5i5 09h 5k5t den P5 fmmtidem En nu bortgingen urshultsbo yttrade en

S. Vid Skogsauktion i Urshult uppn5d- ging pi kyrktrappan, att julen inte pi’: all-
des fét 7 rotposter 5 sammanlagt 1606,8 V111’ bade k0mmiI, f51‘1'511 hn pi juidags-
kbm ett fiirséiljningspris av kr. 89.000:—, morgonen hért Gamla Musikkiren spcla ut-
vilket ansigs vara ett: got: pris i vikande gingsmarschen tillsammans med orgeln. Han
konjunktur. hade hiirt den varje jul sedan han var liten

6_ Urshults RLF_f6rening rm.‘ Sim 20_ pojke. Siikert hat minga urshultsbor kiint

érsjubileum med en festlighet i Skyttepavil- Si och det at V51 at go“ betyg r e“ ama‘
J-ongem tiirmusikkar, som i dagssléindepopularitetens

tidevarv firar nagot sa ovanlxgt som ett 50-
6. Fér att skaffa lokala mijligheter f6! ,, . .

ars;ub1leum.
en féireslagen tandliikarepraktik i Urshults
samhille beslét kommunalfullmktigc med Vid jubileumskonserten i Skyttepaviljon-
berémvard snabbhet pi fijrslag av plane- gen den 22 november, som inleddes med en

ringsniimnden at: utreda méjligheterna att av ledaren Bro: Strand nykomponerad jubi-
bygga ctt kommunal/ous, som férutom tand~ leumsmarsch, omtalades bl. a. att det var f.
lakarbostad och -klinik iiven skulle inrym- kantorn O. Laurén, som inlett traditionen
ma andra fijr kommunen behtivliga utrym- med musikkziirens medverkan i julottan och

men. skaffat ncter till utgingsmarschen mot vill-
12_ Férsta arskursen 5 fruktoaungsskm kor, att denna endast fick spelas vid detta

Ian avslutades med premieutdelning och av— tinfana
slutningstal av landshiivding Bergquist. I Urshults kyrka har karen musicerat un-
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der 47 julottor och dessutom vid f§ltguds- U
tjinster i olika sammanhang. Man har blist
in julen vid julgmnen i samhanet Och 43 P5 1920—talet hade iinnu ej foreningsidén

ginger har kiren tigat samhiillet runt p5 bérjat gripa Omkring Sig i Urshult’ men
.. . .. tanken 5 sammanslutxi 'k 1morgonen forsta ma] och halsat sommaren. p mgar av oh 3' sag

Den har medverkat vid fester och samman- splrade hat Och din Fotbollen hade annu
inte borjat sitt segertig i bygden, beroende
pi att man saknadc impulser utifrn. I

rshults Idrottsfiirenlng 25 5.1‘.

komster, ofta utan ersiittning, och den har

med ren blivit en institution i bygdens liv, grannsocknama Ryd Och Tingsryd bade

som man van: Sig vld Och Som man Skullc hunnit fore och etablerade diir en och an-
sakna om den forsvann. . .. . . . .

’ nan zdrottsforenmg. Men en dag togs 1n1t1a-

Ar 1901 bildades Urshults S'kY5t@f6Yening tivet till en idrottsforening i Urshult av di-
och visade stark livaktighet frn borjan. Re»- val-ande majol-En Knut Stanler Och d§v_ dis.

dim ftcr ett 5.1‘ V111‘ mun fiirdig at! bild ponenten vid Svenska Fruktforeningen Mar-
en musikkir, som skulle forhoja stiimnin— cus Mellin efter pstotning frin ngra boll-
gcn 5. skyttebasarerna, och det var denna sugna ungdomar i samhiillet. Den Z0 augusti
sextetr, begtiende av Otto P¢[@f55()n, Gr6n- 1927 holls ett konstituerande sammantriide
mboda, G_ A_ Gusmfsson, Ugglgkull, He]- 5 Fruktforeningens kontor under ordf6ran-
mm» petersson, Ugglekull Och braderna ]O_ deskap av major Sltanler och det var frin
han August och Alfred Nilsson i‘Gr6nte- Clem“ dag man kundc Yakna 3“ idén Var

hoda, som efterhand utvecklades till det som f6rVerklig3d' 16 person“ Voro narvamndc
nu kanas Urshults Gamla MuSikk5r_ vid detta sammantréde och till ordforande

valdes di disponent Mellin, medan mobel-
Under d ° 50 '° h d 27 - - -= .r ar :1 t O

_e %angnj' A en en_ S smckaren Emar Akesson utsags till sekrete-
personer txllhort karen. Elva ar aktwa v1d rare och kassor. Av de niirvarande Zir en
Jubdeet, av dessa har ‘F1'1tjOf Gustafsson 1 fortfarande aktiv inom idrottslivet i Urs-
_GaSalyCkc var“ mfd 1 49 _ar’ Axel Svensson hult, niimligen Lennart Svensson, material-
1 Mollekulla 1 48 ar och tzll vetcranerna hor férvaltarem
ocksi briiderna Bror och Leon Strandh. Som .. .. .Intresset for den nya foremngen var, som

alltid, i borjan mycket livligt. Man bcdrev
den ”tr2ining” som kunde ifrgakomma, pi

Sittare r honom Var urmakaten Martin fikrarna i samhiillets néirhet, men man fast-
Denckcr. Diirefter har Bror Strandh varit made Sluthgen fér den plats, som hgger mel_

ledare Och ha“ 51' dessutom kand som b5" lan elektriska kvarnen och mejerlet, vilken
"Ye av gammal fin 5P°1m“1'15Yr?1diti°n- ansfigs som den idealiska triiningsplatsen, och

Vid jubileumsfestligheterna beréittades déir man med stor svett och moda brot upp
minga minnen frin gamla tider. Sin kon- stenar och rétter sarnt fyllde igen dc véirsta

takt med Skycrefiireningen slippte ickc hilorna. Att bollen di och di susade in ge-

musikkiren, niir den gzmska snart Elev helt nom kvarnbyggnadens fonsterrutor var bara

sjilvstindig. Under minga r samlades helt naturligt och man fick ofta gora vand-
skyttarna 5 kyrkbackcn, di iirets 6vnings- ringen till kamrer Stanler p5 Mollekulla. for
skjutningar skulle borja. Dr. Widerstrom utt hmta nyckeln och pii si sitt iterfi den

holl di ett fosterliindskt tal och till toncrna kiira bollen. Bollspelarna voro kléidda i bli-
av ”Napole0ns marsch over Alperna” tigade byxor och grova skor eller stiivlar, nigon
sedan skyttarna till skjutbanan. Urshults ging sigs t. 0. m. si kallade triskostovlar
Gamla Musikkr har blivit en av dc p§lit- pryda en och annan spelares hen. Nigra
ligaste traditionsbiirarna i bygden och det idrottsdriikter hade man inte rid med att
bor man hlla kiren rkning for. kopa och den forsta bortamatchen pi torget

ledare for kiren verkade frin starten till Zir

I940 musiksergeanten Carl Rubin och er-
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i Ryd 5r 1927 ter sig si hiir lingt efterit vunno goda piaceringar, stundom 6verras-

rtt komisk. Lagen voro kléidda ungefir kande goda.

hut som heist, men mest i biikiiider. Reg- Nir det betydelsefulia projektet med en

net oste i strommar. Mitt pi planen stod en fast fotbollsplan gick i verkstiillighet, hade

telefonstolpe. Ingenjor Harald Parmfelt i foreningen som ordf. disponent Mellin, som

Ryd, som var Ryds Sportklubbis skaparc, v. ordf. Knut Lindgrcn, som kassaf6rval-

vandrade kring i vita skor, vita byxor, bar- tare J. Gust. Bondesson och som sekreterare

huvad och iford en ling regnkappa, viikcn Einar 1‘-i\kess0n. Det torde kunna séigas att
forargligt nog hakat upp sig over halsen den unga idrottsféreningen hade ett myc-
pi den literflaska med briinnvin, som ket gott stod frfin dc iildres sida under den-

idrottsgeneralcn medforde i bakfickan. Urs- n2. tid, niir det sii vil behovdes. Familjen
hultslaget hade med sig en manstark hej:1r- Bondesson iignaclc storc intresse och gjorde
klack hemifrin, som gjorde alit vad den minga stora rent personiiga uppoffringar.
kunde for att fora Urshult till seger. Det Familjen Axel Svensson stiillde lokaiiteter
biev nederlag med 23—0. Det utpumpade tiil frfogande och idrottspojkarna hade diir
fotbollslaget zikte p5. ett lastbilsflak frin sin station fore och efter matcherna. Dir
torget efter matchen till Lindkvists hotell, fick do LV§,tt;1 sig 0¢h klgida Om gig Och

diir det trakterades med kaffe och ”g6k”. minga ginger slank en och annan husvill
”Drick kaffegok si att ni inte fryser, p0i— spelare med pi en miltid.
kar”, uppmanade Parmfelt faderligt. En dag Den 28 augugti 1929 var dcn nya p1;,_

kéinde man sig mogen far en returmatch i nen firdigstiilld. Det konstaterades i proto-
Urshult. Den spelades pi en iker i Rossvik. kollets paragraf nr 3 att “D5. planen nu var
Hemmalaget forlorade dii med 1—10. fiirdig, avsynades dcnsamma och godkiindes

Man kiinde ett starkt behov av en riktig sedan niigra stenar biivit borttagna”. Kort
fotbollsplan och eftet itskilligt sokande ena- diirefter invigdes fotbolisplanen och di in-
de man sig om act forsoka fi kontrakt p5 vigningstalade overstelojtnant Stanler. Sam-

ett omrde, diir den nuvarande idrottsplat- ma dag spelades den forsta fotboilsmatchen

sen ligger. Beslut fnttades pi ett sarnman- p5 den nya planen mot Ingelstad och hem-

tréide den 12 februari 1928. Vid samma malaget forlorade med 2 mil mot 3. Man

mote bestiimdes i § 12: ”Foreningens fiirger kan anse att den organiserade verksamheten

p5 fotbollskliiderna bestiimdes till B15 byxor inom foreningen borjade i och med att pla-

och vita trojor med initialerna UIF inom nen blivit fiirdig. Man hade nu mojligheter

en ring, broderade i rott.” For att skaffa att bjuda till sig friimmande lag och man

medel anordnade man dansaftnar och fes— borjade med seriefotboll med viixlande fram-

ter och hade diirvid hjiilp av dzivarande gang.

teaterklubben, som uppforde amatorspcl vid Nigra iir senare, r 1936, gjorde fore-

tillstéiliningarna. Vid ett tiilfiille erhiill ningen ett verkligt lyckokast genom att

foreningen S0 kr. som gva av Sv. Frukt- anordna aftonunderhiillningar, som slog

foreningen. mycket viii ut. I folkskolléirare Gosta Nord-
Under foreningens bida r niimndes ofta strijm hade man en god kraft, niir det géilide

den allmiinna idrotten men man hade inte att forma ut programmen. Sing, musik och

samma kiirlek till denna gren av verksam- sketcher i brokig biandning gjordc det hela

heten. Det var bollen som var idr0ttsforc- myckct njutbart och man _gav flera repri-

ningens signum. Kring denna var intresset ser. Det blr frin denna tid den s. k. Urs-

gléidjande. Smningom vaknade tanken pf: huitssingcn hiirstammar, den sing som in-
vinteridrotter och dfi friimst bandy och ski- nu ijuder pi Lunnabacken Vid blomnings-

dor. De lag som stiilide upp i dessa bfidn festerna och som gjort Nordstroms namn

grcnar hiivdade sig pi ctt utmérkt siitt och oforglomligt i Urshultsbygdcn.
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ST3t1St1Si§3 uppgiiter rorande Urslauits forsamiing for fir 1952

Folkmiingden den 31/12 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.776 m. 1.575 kv. _ 3.351

F6d(10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 ,, 3 4 ,, I 57

Inflyttade friin stadsforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ,, 24 ,, : 34

,, ,, landsforsamling . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 42 ,, 52 ,, I 94

,, ,, utlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,, 0 ,, I 1

Dda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ,, 2 8 ,, I 47

Utflyttade till stadsfrsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ,, 24 ,, i 36

,, ,, landsforsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ,, 5 8 ,, I 112

Folkmiangdennden W31 deccmber 1952 . . . . . . . . . . . . . . .. 1.767 m. 1.575 kv. I 3.342

Tyviirr har icke alla protokollsbockernn
frn foreningen bevarats, en betydelsefull
del frin ren 1931—1941 saknas. Kr 1935

ingick foreningen i Smilands Foitboilsfon
bund och Svenska Fotboilsforbundet eftcr
att tidigarc ha varit medlcm i Riksidr0tts-
forbiindet. Ar 1949 blev den medlem i F(~jDDA'
Sverlges Idrottsplatsfiirbund. Ar 1945 be-

sléts anslutning till Svenska Gymnastikf6r-
bundet i samband med att gymnastik upp~ Inge_LarS_Enk Smresson 27/10'
togs 5 programmer. Ar 1947 firades 20-5rs- Bérgf

jubileum och vid detta tillfiille overlamnade Blrgltta Elisabet Karlsson 5/8‘
iigarna till Mollekulla gird marken till Bits/{aboflai

idrottsplatsen som giva till forcningen. Slgne Blrglt Yvonne Gustafsson 2/_2'

I-Iarigenom kunde man borja téinka pi att Bmka/Zult:

utbygga och modernisera idr0ttsp1atsen._]ust John Ake Vllhelm Lmdberg 6/4'
nu hiiller detta arbete pi att forverkligas, éackas/{_Og"

sedan komrnunen anslagit rnedel och stats< Evy Bntt'Man Svensson 7/1‘
bidrag erhillits for arbetet. Bengt Helge Tommy Ringberg 17/3'

Britt Elsie Elisabeth Ringberg 17/3.
Urs ults Idrottsforemng har aft rnanga Eva Ann_KriStin Straberg 31/S.

sviirigheter act kiimpa med under firens lopp.

Bastarzmrila:

Deger/Jaga:
En bland dc storre hat val varit den, att MatS_G6ran Tingdahl 16/4_

ungdomen ej stannar kvar, diirftir att ut- Per Anders Persson 23/4.
komst e; kan beredas at dem 1 bygden. Rolf Torbjorn Karlsson 22/10.
Poreningen hat dock visat sig innehalla goda Dcgersm-I-S_

och ambitiiisa idrottsmin. De utrn5.rk-e1se- Kjen Svennc Bernhard Nilsson 2/9'
tecken och hederspriser som erévrats vittna
h__ Dzmshult.

arom. Utan tvelsan har foreningen varit en Ing__Mari Kristin Gusmfsson 7/5'
fostrandc faktor 1 viii‘ bygd. Den har fr5m- Fymaw
jat kamratkiinslan och lagandan den har i

’ Kerstin Mona-Lisa Svensson 17/2.
byggt upp fysisk spiinst och den har 165: Grnteboda:
fritidsproblemet for mfinga ungdomar. Kerstin Linemor Pederscn 12/7_

(Sammandrag ur en historik till jubileet, Hagsjryc/:
som utarbetats av W. Sellman.) Kristina Marianne Carlsson 26/6.
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Havralyc/er: Riissvik:
Ingrid Ann-Kristin Gustafsson 12/2. Marta Ingeborg Charlotte Svensson 15/4
Hmmamdla. Gun-Marie Fransson 9/8
Pia Ingrid Mari-Ann Martinsson 20/9 E_va ‘fxnn'Margret Johansson 21/9
Mary Irene Pohlin 13/IL Sigbrit Margareta Jonasson 23/9
H I It Ulla-Stina Jiinsson 8/12.

uns au - . .
' Alice Britt Inger johansson 18/12.

Zhziders Ingvar johansson 12/12. Skallerhd:
a e 0 a: . ,

Inga Lisbeth Marianne Karlsson 1/9. gilgrali/Inzjiléiflreta Lmnea Bengtsson 28/4'

Siv Ann_Marie Bjérk 2/10' Karin Birgitta Svensson 14/5.
]‘7t5b)’8d-' Andy Gunnar Karlsson 30/6.
Eva Margaretha Sigfridsson 22/2. Ame Roland strand 11/12_

Klammgla; Stengrdssltt:

Eva Birgitta Karlsson 14/9. Anders Ingemr Liindahl 9/11-
Sunclsldtt:Midingsbrite: L

Lena Gertrud Signe Bengtsson 14/6. sits huginar arsson 29/5'
Britt—Marie Linnéa Andersson 17/11. am?” ut:_
Torsten Lanna“ Nilsson 1/12' Marita Kristina Nilsson 14/11.

Trehéma:
M0 8 ulla: Kerstin Margareta Karlsson 16/8.
Ros-Mari Naemi Gunilla Kristina Jonsson Jan Gunnar Bertil 28/12.

22/3' Tget:
Eva Margareta Kristina Rydberg 20/4. Ann_Mari Johansson 7/6‘
Nils Roland Olofsson 13/7. T6-mabygd:

Carl Hikan Tommy Hakansson 5/9' Kerstin Lisbeth Johansson 11/9.
Zara Gunilla Ottosson 10/10. Umx:

Britt_Mari ‘Lunden 23/12‘ Mats Thage Benny Svensson 14/12.
R51/650d“: Vziisterlzoforp:
Giite Ingvar Birger Augustine 23/8. Bo Gustav Axe] U1-Sberg 9/2_

Riissmla: Ett flickebarn 6/10.
jan Eric Ulrik Svensson 20/5. Almebult:
Bengt Erik Allan Karlsson 5/10 Gosta Jonny Vallentin Petersson 5/8.

D('jD/l.
20/1 Frans Larsson, Dunshult, {add 26/2 1864.
20/1 Alma Petersson, Almehult, fodd 22/9 1881.
21/1 Anna Kristina Svensson, f. Johansson, Klasamla, idcl 5/4 1862.
15/2 Otto Vilhelm Franzén, Mjolknabben, {add 5/12 1872.
18/2 Amanda Paulsson, skriven 5 forsamlingen, fiidd 5 / 12 1875.
23/2 Johan Magni Karlsson, Verahult, fiidd 28/3 1869.
6/3 josua Svensson, Vasterbotorp, {add 24/12 1873.
6/3 Johan Vilhelm Karlsson, Trehiirna, fsdd 24/9 1871.

15/3 Alfrida Maria Jonsson, f. Svensson, Sjoaryd, fodd 24/7 1882.
17/3 Hilda Nilsson, f. Johansson, Srnoramiila, fdd 20/11 1870.
23/3 johan Svensson, Klasamila, fodd 23/12 1852 (f6rs:s ildste).
3/4 Fritz Gustaf Manfred Karlsson, Mollekulla, {add 21/3 1906.

19/4 Albertina Sofia Karlsson, f. Petersson, Skallerlicl, fiidd 2/1 1873.
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blev trots allt ganska stor i Urshult, men

' si smakltis, intetsiigande och foga hllbar

Blomningen blev rik, men kartséittningen frukt har man inte sett hiir pa minga 5r.

Frulxtsituationen

blev genom regnig viiderlek ganska ojiimn. Men en 55 regnrik och solfattig sommar har

Nigra frostniitter gjorde skada, men den ej heller setts i mannaminne.

torde kunna inskrankas till nagra f5 utsatta Avsattningsfriigan gick bra att losa i bor-

stiillen. Varre var clet med den kalla, regni- jan men stramade till betiinkligt, di impor-

ga och solfattiga sommaren, som mcnligt in- ten av utliindska frukter av olika slag slapp-

verkade pi fruktens utveckling och sarskilt res loss. Urshultsfrukten hat dock i stor ut-

gynnade skorvangrepp. Besprutningen fick stréickning kunnat saljas, men i Skane ha:

siirskilt inriktas pi dessa, men det lijalpte man haft betydande svirigheter att siilja.

fiiga, niir det fattades sol. Fruktskorden Féiljande odlarpriser har ungefar tilliim-

20/4 Karl Henrik Svensson, Midingsbriite, foclcl 2/4 1874.

23/4 Hilda Augusta Emanuelsson, f. Karlsson, Dunshult, fodd 5/9 1880.

5/5 Amanda Karlsson, f. Karlsson, Igeléin, fiidd 14/9 1877.

17/5 Hilda jarl, f. Johansson, Almehult, fodd 4/6 1882.

17/5 Per Henrik Samuelsson, Dunshult, fodd 22/1 1883.

23/5 Vilhelmina Matilda Johansson, f. Karlsson, Firarm, fodcl 16/6 1874.

28/5 Vivan Konstantia Dorotea Karlsson, f. Karlsson, Midingstorp, {add 18/4 1922.

29/5 Johan Axel Petersson, Havralycke, fadd 29/12 1879.

27/6 Kristina Louise Carlsson, f. Striiberg, fiidd 11/6 1919.

13/7 Frans Olof Magnusson, Lingaryd, iadd 24/5 1867.

27/7 Anna Matilda Svensson, f. Petersson, Karatorp, fodd 4/3 1878.

1/8 Matilda Nilsson, f. Svensson, Midingsbriite, {add 18/1 1883.

5/8 Kristina Nilsson, f. Petersson, Dunshult, fodd 3/6 1878.

10/8 Eva Ann-Kristin Striiberg, Biickaskog, fidd 31/5 1952.

23/8 Anna Kristina Hagman, Tryteke, fodd 19/6 1889.

1/9 Carl Magnus Svensson, Aramo, fiidd 9/7 1878.

1/9 Jenny Augusta Svensson, Hagsjtiryd, fadd 8/5 1887.

7/9 Alfhild Maria Nilsson, f. Hikansson, Hultalycke, fiidd 13/9 1906.

11/9 Helga Elida Helena Nilsson, Skallerlid, fadd 18/11 1899.

3/10 August Nilsson, skriven 5. fiirsamlingen, {add 11/12 1881.

7/10 jenny Katarina Karlsson, f. Blom, Berg, fijcld 1/2 1881.

10/10 Emma Kristina Frimodig, f. Bengtsson, Viisterbotorp, fédd 21/3 1869.

13/10 Marta Nilsson, Vasterbotorp, f6dd 31/8 1863.

19/10 Anna Emilia Karlsson, f. Gustafsson, Utniis, fiidd 20/3 1891.

25/10 Ett flickebarn, Vsterbotorp, {add 6/10 1952.

2/11 Lauritz Karl Jensen Palm, skriven 5. forsamlingen, fiidcl 29/10 1890.

9/11 Amanda Gustafsson, Riissmila, fiidd 12/6 1873.

13/11 August Gustafsson, Froaryd, fiidd 11/8 1861.

18/11 Salomon Larsson, Trehiirna, fodd 3/1 1877.

24/11 Emma Karlsson, f. Gustafsson, Sjéiaryd, {add 8/7 1873.

4/12 Johan Alfred Carlsson, Sjiiaryd, fiidd 11/11 1896.

16/12 Gustaf Alfred Karlsson, Froaryd, fiidd 21/1 1874.

16/12 Martina Larsson, f. Hikansson, Trehorna, fédd 17/4 1877.

24/12 Karl Georg Holmfrid Svensson, Berg, fodd 19/2 1907.
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Fislx clcort i Asncn .

I maj mzinad 1952 llimnadc fisl<c- fiska var, nir och hur som helst?

vfirdsforeningarnaii/31sncn ett medde- Varfor inte gora rcklam med denna

lande i pressen, som kan tolkas som gencrositet? Vilkommen till Urshult
en skiirpning av hestiimmclscrna for och Asnen, sjon dir ni fir fiska si
amatorfisket i denna stora sjo. Olika myckct ni vill!
bestimmelser och kort géiller dessut- Nu siiger ni siikert, det diir liter
om for olika delar av sjon. Utnn art ju bra, men hur gr det med fisken
ingi pi det riktiga och berttigade i och hur gir det med vra inkomster?
dessa bestiimmelser tilltcr jag mig Jag tror nu inte att dessa fiskccntu-
gora ett forslag till vederbiirande siaster med all sin energi och alla si-

fiskevirdsforeningar, som syftar till na fina redskap kan plocka upp si
en viss uppmjukning av alltfor h§r~ mycket fisk att det miirks. Men de

da regler. blir glada, om de slipper kringel med

Urshult soker bli en turistort och fiskekort och riittighcter och do kom-
vill vinda sin vackraste sida it byg— mcr att tacka fiskeriittsinnehavarna
dens géister. Sjiin iir véil nigot av det for deras foredomliga gcncrositet. Dc
vackraste vi har. Minga gr under kommcr att berbitta for sina viinner
linga vintermnader och liingtar ef- om denna héirliga fiskesjo och si
ter sommarens fiskcveckor i 1°\snen kommcr dot flcr och fler hit och

och kommer hit med fiskedon av alla limnar en del pengar hit. Kanske fir
de slag. Skulle vi inte kosta pi oss dc ibland ett skrovmil av fiirsk [is-
att vara lite generosa mot dessa fiske- nenfisk, men det kan viil deras mo»

entusiaster, liita dem kopa ett fiskc~ da vara véird.

kort for 1D\snen och sedan lita dem H. T.

pats. Hushaillssorter: 50 ore for prima frukt, Fruktskordens storlek air 1951 kan upp-

25 are it Stand3rd> bordssorter kl" 1‘ 75 skattas med ledning av deklarationsuppgif-

arc’ kl’ 2: 65 are far prima och 40 are far terna. I Vemhoo valdistrikt deklarerades
standard, dessertsorter: extra prima 90 ore

kg‘, Prima 80_90 ére, Standard so are. som mkomst for frukt och bar pm. m. kr.

Hushllsfrukt betalades med 2O—25 ore och 382-947 kn» 1 Urshults mellersm kl“
frinsortering och fallfrukt med 10—15 ore, 125.126, i Hogagiirde kr. 6.685 och i Bic-
allt Pr 158- 1'5knat- kaskog kr. 6.600, sammanlagt kr. 521.358.

Frukttriidsplanteringen har pi grund av Om harifran avgar 20 % far plommon,
avsattningsbekymren minskat 1 omfattning. pawn ponds Och grbnsakcr (en hag Siff_

1 Y

S r a 'at' e s remierin av ”frukt- . __ . ., Q Q

afljlo 8 ms (gin nc in 1 5 d 1 ra, Jmf. Urshults Kronikn 1952) sa aterstar
tra ens sun etsvar sam a e enga-
re och dc tre biista var tridskotare Albert
Johansson, Munkans (med 33 poang av éipple uppges av Fruktcentralen vara o0 ore

33 méjliga), smibruksagnrc Axel Widell, och fruktskiirdcn skullc dii ha uppgitc till
Karatorp och fruktodlare Gunnar Akesson, misf 695-000 158- Hirtill 15017111161‘ Wild
Karatorp. hush§lls- och fnbriksfrukt.

kr. 417.086. Fruktodlarnas medelpris pr kg.
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Fislxléingsten i Asnen.
Fiskslag 1946 1947 1948 1949 1950 Medeltal

./isnens mellersta:
giidda . . . . . . . . . . . . . . .. 1.720 2.330 2.556 1.319 1.§43 1.894
lJX‘:1X€!1 . . . . . . . . . . . . . . . . 2.812 3.519 2.554 2.469 $78 2.386
miift . . . . . . . . . . . . . . . . .. 699 710 1.072 625 1.453 912
aborre . . . . . . . . . . . . . . .. 627 839 749 254 458 SS4

andra slag . . . . . . . . . . . . 369 367 836 3718 777 647

6.227 8.281 7.767 §.04§ 4.819 6.393 kg.
Uppgiftsléimnare st. . 24 22 23 14 12 19

zisncns ésira:
gdda . . . . . . . . . . . . . . . . 4.924 §.437 6.690 5.4$6 5.385 5.§78
braxen . . . . . . . . . . . . . . .. 1.264 1.145 1.142 670 460 936
mrt . . . . . . . . . . . . . . . . 1.169 966 1.044 1.272 556 1.001
abOl'I‘€ . . . . . . . . . . . . . . . . 996 833 1.092 1.351 973 1.050
andra slag . . . . . . . . . . . . . . 2.066 1.6$3 1.744 4.898 2.324 2.738

10.419 10.034 11.712 13.647 9.703 11.303
Uppgiftslimnare st. . 59 50 53 68 49 S6

Asnens norm:
géidcla . . . . . . . . . . . . . - - - 3.712 4.404 3.209 3.775
braxen . . . _ . . . . . . . . . . . . 3.712 4.404 3.209 1.697
méirt . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.334 1.474 657 1.488
3lDOI'1‘8 . . . . . . . . . . . . . . .. 1.328 1.059 700 1.029
anclra slag . . . . . . . . . . .. 1.389 3.187 2.271 2.467

10.387 12.528 3.081 10.456
Uppgiftsléimnare st. . . . . 29 45 33 36
Summa kg. fiir hela sjén

Om fiskevirden bar talats mycket i dessa stiirst efter giiclcla i Asnens iistra. Det gamla
$P3lteI'- Viktigafe 51‘ kanske 9-it Vem i ‘/ad storfisket 5 51 Zir niistan borta och kréiftor
min fiskevirden gcr ekonomiskt resultat. 51. en sallsyntha i _,"\snen_

Med kinnedom om fingstens stor1ek under
ett antal it kan vissa slutsatser dragas. Vi
kan hiir publicera en del ffingstresultat, som alyngel’ giddyngel Och sikléjyngel tin en
fiskerikonsulenten Bern: _]0l‘l£lnSSOn insam- Viirde ‘W kl 4-617: 25 611118‘? fi5k_°1'ik°n5“'
lat friin Asnens fiskevirdsféreningar under lntns berikningar. Det iir bctydande v5r-
ett antal fir. den som tillforts sjén Asnen varje r sedan

Under r 1952 har i i\snen inplanterats

Av siffrorna framgr, att endast géidda fiskevirden intensifierats. Stiller man dessa
kan anses ha. viktig betydelse som inkomst— viirden i relation till viirdena fér fiskf5ngs-
kiilla, dessutom kan braxen, miirt och ab- ten, si synes dc icke ha mycket gemensamt.
borre anses ha viss betydelse. évriga fisk- Skulle man vga draga niigon slutsats hrav,
slag piverkar fiiga inkomsterna, tagna sort skulle den niirmast g i negativ riktning.
fér sort, iiven om en anmiirkningsvblrd 6k— Det r kanske riktigarc att vinta med att
ning av fingsten synes ha skett betr. gos draga nigon slutsats, men siffrorna kanske
och sikléja. Ar 1949 var fingsten av sikléja kan ge anlcdning till cftertzmke.
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t £1 Sfzusfhornuftet foimenanofta utetallningar
var)e vardc. Det glader darftir V2.I'j6 utst§.l1-

11%‘ ningsanordnare, niir ett bevis pi motsatsen

framkommer. I en uppsats Smp 14 2 be-

riittar den lille krymplingen Sune Nicklas-

H

‘ M ti k 6 flk lit: d d h"

 "§@

iirt och hint

="~. ga ‘an som n a s g erPrY na anga
_. ...W_i.., _.?., ., v.-__.\; ,,. 5 . kvar 1 en redan avbarrad Julgran‘

X, < / >

son i Tingsis, hur utstiillningen ”emflit”
i Urshult 1939 kom att ge hcla hans liv en

1952. ny inriktning och honom sjiilv en miijlighet
till férsorjning. Han fick déir se en barn-

”Urs/Jult r ett litet trevligt samhiillc diir viivstol, k0m i kontakt med hemsl6jdsfore-

det ligger och badar i wirsolcn. Hdr firas i ningcn, ck undervisning och blev en skick-

slutet av maj den stora blonmingsfestcn <11? ligt viivr trots sitt fysiska handikap.

dppleblommen bcskdas 0c/J beumlms av ,;.

3O—40‘000 besékmc‘ Hdr kramr ma” Karusellen i liirdagskvéillens radioprogram
blomsterdrottnhzg 0c/0 dansar 00/0 bar en /Jel Samladc Sm“ lyssnarimrcsse och Sarskilt top

liten /aarneval alldeles som i Kiui/z. Man parparet i en av Skansens stugor biev om-
O .. . ,, .. . ,,

ummr Smahmmngama dmna applagladw talat, betittat och omannonserat. Torkel
och 612:/ear clam att rle mttc uh/i:lga'rle1ma

bl0msterkarm>z/al ytterligarc och locka (lit
Karlin, en son till den envise intendenten pi
”Kulturen” i Lund beriittar i en uppsats

iinnu mera folk: cm/ar i 1/rt dystm land (Vim-6b1_ 28/4) att redan P5 20_ta1et at
mr siikert nil av att titta 11:2 dppleblom.” liknande arrangemang hade gjorts 5 ”Ku1-

I en uppsats i tidningen ARE-F RUNT turen” och dessutom i det gamla ryttart0r-

(m. 18) betitlad Appglblom Och w;,,]c]-mil pet frin Bosrnila i Urshult. (lnom parentes

has: férfattaren Gustav Sandgrcn skildrat en km Omtalas’ at‘ Bosmalasmgan haft halt
rem med varem Han Synes ha kommit {ran andra oden och varken varic rytcare- eller

Torne och over Sirkon och Vemboti stannat soldattorp). Ett par arbetare fick lov act bo

till i Urshult, innan han fortsatte till Ryd. 6V“ “amen i ”ryttarct°rPet”’ men Kath“
satte som villkor att dc skulle stanna Ziven

Han forundrar sig éver méingden iippeltrid ’

och hur de viixer och har vil htirt talas om fbhande dag och upptriida som en smi-

blomningsfestcr och skiirdefester. Han vet landsk husar och hams hustrm I Bosebo
kyrka héll Karlin fiiredrag om julaspéken

inte sii mycket om dem, men han samlar ’
medan husaren och hans hustru satt som

sig dock till meningen vi citcrat ovan. Vi
gin“ hagt och rent ana vackra Ord askadare. Det hela avslutades 1 borgaresalen,

siigs och skrivs om vr bygd, men vi blir
lite betiinksamma, néir orndomena blir allt

diir soldatparet iippnade balen med en he]-

dundrandc kadrilj.

for viiltaliga pi bekostnad av det riktiga. Vi “'

vill inte att Blomningsfesten i Urshult skall Under Eiren 1946—49 gjordes i linet 0m—

jiimforas med Kiviks marknad och vi har fattande flygfotograferingar. Detta var

kiimpat en stiindig kamp (hoppléis ser det ut grunden till dc omfattande /zartlziggningy

ibland) mot alla kringvandrande marknads~ arbcten, som Rikets allmiinna kartverk ut-

nasare, som soker sig till Lunnabacken som fort under sommaren bl. a. i Urshult. Dessa

flugor till en sockerbit. En vcckotidnings syftar till nya kartor avsedda art ersitta den

uppsatscr liiscs och glijms kanhiinda. fore gamla generalstabskartan. En revidering av

niista nummer, men det riktigt ovedcrh5f- alla uppgifter 5. den gamla kartan har sam-
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tidigt gjorts, namnuppgifter har korrigerats For verksamhcten 19S1—19S2 redovisar
med hinsyn tagen till ridande sprikbruk. f6reldx11ingsfi)'reni11gen foljande siffror: 11

Man fir hoppas att allt detta gjorts med foreliisningar och 1 singafton med 857 §.h6-

varsam hand, si att inte ett fel tagits bort rare (66 i medeltal), 10 filmaftnar med 924
och tio véirre kommit i stiller. Den nya deltagarc (84 i medeltal). Direkt samarbete
kartan beréiknas komma i handeln om nigra har skett med Urshults I-lusmodersfirening
r. och Urshults Hantverksforening.

Att se en ”Nattens dr0z‘tning” blomma B0/einlressrt iir gliidjande stort, men
iir en si ovanlig hiindelse, att blomsterviin- minga har inte upptiickt, vnd som finns att
ncn vntar pi den med stiirsm spiinning. hiimta i Biblioteket i Bygdestugan. B0k-
Frisor Nils Olson har glatt sig it dess fina bestindet var diir 30/12: Folkbiblioteket 815
vaniljdoft och vita skonhet 5 gnger under band, ]UF:s bibliotek 631 band, F6rel§.s-
sommaren, I hang orangeri 1131- Qcksgi en ningsforeningens bibliotek 395 band, summa
”N:1ttens prinsessa” blommat fyra ginger 2.341 band. 2.445 band skonlitteratur och
och en vildig porslinsblomma under juli 317 band facklitteratur har utlinacs, diirav
minad utvecklat en ovanligt rik blomprakt. 341 frin filialen i Vembob.

T‘-ink‘; far fmmtl-den skau den av kOm_ Bclaoret av bosfiider i Urshults samhéille

munalfullméiktige tillsatta planeringsniimm if Sm“, ms“ under 51'“ har endast 1158”
den g5ra_ Man bar mijjlighet £5 mndlakarc fii privata bostadshus uppforts. Niigon storre

ml Urshult, om lokal for klinik och boscad lmnad innebiir ickc dew och kommumla
£61. tandlakare kan anskaffaS_ D5 detm 51. initiativ till bostadsproduktion efterlyses.
0m5j1igt man nybygge hm. nimnden fart i Kanske har man réitt at: spiira séidana i de

uppdrag utreda ett forslag till ett k0mmu- anstrangningar ma“ glort at‘ genom aver‘
nalhus i vilket utom ovan niimnda lokaler enskommelse med markagaren n M5115‘

iiven m6dra- och barnavirdscentral, bostéi- kuna gird (ener genom eXPr°Pri“ti°n) 551”

der for distriktsskoterska, hemvirdarinna och 1553 tomtfrigan i samhanen De h6g3 bY8g'
barnmorska skulle inrymmas. Det riir sig. nadskosmadema hindrar dock bYggV°rk'

samhet i privat regi och losningen kanske
H ligger i bostadsriittsforeningar eller helt

At ungdomspmblem agnade Férelasningsi kommunala bostadshus, som man pi andra
ningsforeningen en stor del av sitt v5rter— hill gin in far
minsprogram. A en siirskild ungdomsafton,
déir studierektor S. Leander talade, fick ung- b d d k /2 k I hretetme enna rsoan ar a-domarna sjilva i diskussionsgrupper enligc Oi 3] 3]’ P

. .. . .. ., bO1‘]8.tS 1 slutec av aret och kommer att fort-
system Bikupan framfora sina onskemal. De
ville ha béittre samlingslokaler, mera dans Salim under hela 1953'
och pi biittre banor iin Skyttepaviljongens, “'

gymnastikhus, landisbana, ordcntligt badhus Vr ofiidde son, Vilhelm Mobergs ber6m-
och mycket annat lov- och iinskvirt. I da skidespel kring abortproblem gavs av
Biickaskog talade rektor S. Hultman om Riksteatern i dubbelforestiillning med ut-
Ungdomsiirens melodi och gjorde en str§- siilda hus under virterminen. Hostterminens
lande ungdomsafton med hjéilp av elever komedi ”Alltsedan paradiset” av ]. B. Priest-
frin Szt Sigfrids folkhogskola. Filmvalet ley forbryllade kanske en del genom den

hade ocksi anknytning till ungdomsproblem. underfundiga iscensittningen, men publiken
En sexualupplysningskvéll samlade dock fi i Urshult borjar bli mogen f6r riktigt kri-
ihorare. vande teaterforestiillningar.
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"Var! mitt du tiz'nkt” kallade den 21-iriga De sista hundra Eirens bestnd av hem-

urshultsflickan Inga-Britt Berglund sin lilla i/zredning 0c/J /ausgerrl skall for Nordiska

teaterpjiis, som hade premiar 5 Véirnamo Museets rakning insamlas frin en begriin-

folkhogskolas elevfest i februari. I pjéisen sad bygd, Urshult och och trakten d5.rom-

har hon velat ge en bild av de svirigheter kring i Smiland. Detta meddelas i Fatabu-

och problem, som den moderna ungdomcn ren, Nordiska Muscets irsbok 1952. Minga

trots goda utbildningsmojligheter och skyd- inrop 5 vita auktioner kommcr siledes att

dad tillvaro har att brottas med. hamna i Stockholm, kanskc det mesta redan

har kommit dit.

Ett brokigt lapptzic/ee, komponerat och :5

”diktat” av en gammal kvinna i Urshult Till Herr Borgmiixtzzren i sirzdm Urs/ault

hiingde pi en utstéillning, som vEixj6k0nst- ankorn for en tid sedan ett brevkort friin en

nren Hilding Biith ordnat i Miinstcris 0011 intresserad sportfiskare i Tysklancl, som ville

visade (enligt en recension i Smp 22/11) fiska giidda, goda abborrar och laxforeller

hur Biiths féirger éir besliktade med folk- hiir und¢r sin 5()fn1'n3_f5@1'n¢5tef_ Han hade

k0n$t@ns- letat fram vir ”scad” pix sin bilkarta och

=_=
funnit den ligga i néirheten av vackra sjoar

och floder. Vi hai ett svarsbrev halsat

_ O s ortfiskeentusiasten valkommen och sokt
Urshults sockens sparbank en 1nsattarbehall- P U ,, _ N _ _ _

e var lilla stad dc rikti a ro ortionerna.
ning av 7.748.172 kr, en okning med g g p P ‘

556.983 kr av vilka 221.711 kr r gott- =1-

skrivna riintor. Utestaende liin har endast Endasc fym personcr har i Urshult la-m_

ékat med 381137 kt (gr 1951 var éknim /mt stats/eyr/mn i anslutning till den nya

gen ver 8000070 l{r)_ Och uppgar tin lagstiftningcn om utvidgad religionsfrihet.
4.049.801 kr. Obligationsmnehavct var bok- Liksom land“ fiver blev sravfalletn anmark_

fort till 3.454.075 kr och hade ett nom. ningsvart blygsamt

véirde av 3.955.000 kr. En stor och modern

skylt lyser nu upp den nymiladc fasaden 5

bankhuset. Tidigare liimnade banken av sina D stert sko1'ubileum
. .. . . Y J '

vinstmedel smarrc anslag till ideell verk-

samhet i bygden, men dessa indrogs under

krigsiren. Dot vore ett stiid for denna verk- just nu i task wk‘ mm mkasem vid arc“
slut skall klasserna i var splittrade A-skola

kunna samlas i skolbyn vid kyrkan. Vi bor-

jar di hinna fatt utvecklingen i barnunder-

For sitt 80:u'e verksam/Jeixr redovisar

Den efterliingtade nya kyrkskolan viixer

samhet, om anslagsgivandet nu kunde iter-
upptagas igen.

:5 visningen och detta iir en gliidjande han-

I miljon /zronor i ornslutning overskred dclse. Tyviirr at gliidjens bakgrund dyster.

Urshults Mejeriforening for forsta gingen Barnantalet i de yttre skolrotarna minskar

under iret. Mjolkinvagningen hade rninskat oroviickande snabbt. Tryteke och Aramo

med blott 13.000 kg och utgjorde 2.358.138 skolor har nedlagts. Rosrnila och Gr6nte—

kg. 88 % av denna miingd har anvéints for boda hotas med indragning och hclt plots-

smortillverkning, 6 % till ystning och 6 % ligt har ocksi Hogagarde skola ansetts

har forsilts. Medelpriset var 34,54 ore pr overflodig. évriga skolor riskerar degrade-

kg med medelfetthalt av 3,67. Omkostna- ring men klarar sig Zinnu nigra 51'.

derna pr kg har iikat till 4,11 iire mot 3,68 Liksom man i stort ser en utflyttning frin

51' 1951. Stallningen éir god och meieriet r landsbygden till de stora téitorterna, si kan

modernt och viilutrustat. man i det lilla se en rorelse frin socknens
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‘/__ SAMLINGARNA.//\ 303 ftiremfil har inregistrerats och dess-

’ utom har arkivet den 31/12 769 nummer.
) Av Odensvallahultforemilen iterstr iinnu

I, en del att registrera. Giver har liimnats av:
\\\ /I Biirje Magnusson, Prastgiirden, ardcrbill

i ‘ ~’ av jiirn; Svea Johansson, Rossvik, ffiraklove;
Selma Alfredsson och Ingeborg Mocander,

U1‘ Jungfrurniila, ullsax, sockertfmg, Scrivers

1‘ I L 1 Sjiilaskatt och andra religiosa bocker; Sven

ver Sam lets eratte serna" Froberg, Stockholm, fotografi m. m.; Musi-

.. kaliska Akademien, Stockholm, Singer vid
HEM\BYGD1SFORENINGEN. P. F E .d . W... d

1ano- orte ur n ma; ag 1 aren av _].
Od ll h It ° d k °h" f - 0

ensva a u sgar en an ma anda or Berwald, samt Johan Svensson, Klasamala,
tare in vi vigat hoppas flyttas till Lunna- .

rya, ryttarp1stol.
backen. Genom ett energiskt msamlmgs-

arbete, framfor allt av foreningens ordf6- FRDLUFTSBADET.
rande, f. landstingsman H. Petersson i Ugg— Den regniga sommaren stimulerade ej bad-

lekull, kan foreningen redovisa tillgangar pi frekvensen, men besoken var mnga och

niira 10.000 kr., avsedda att anviindas till skolstyrelsens simundervisning genomiiordes

hembygdsgirden. Styrelsen soker nu skaffa planenligt. Till Kaffestugan har kallare i0rd-
resterande medel som erfordras for flyttnin- ningSSt§.lltS. En framstéillning till skolstyrel-

gen. sen om dess medverkan for losandet av fri-

ytterdelar till dess centralpunkt. Denna ut— Istiillet for att lira bygdeskolorna i Urs-
veckling gynnar centraliseringen av sk0lV5— hult forsvinna borde man kanske fira ett
sendet och man forstir de hogre sk0lmyn- litet jubileum for dem. De stora skolhusen

digheternas onskan att skynda pii centralise— i Aramo, Hogagiirde, Backaskog, Gr6ntebo—

ringen. Dc blir billigare att skjutsa barn cla, Rosmla och Tryteke byggdes alla un-
linga viigar an act 115113 lararc till smii av- der iren 1903~—1904 och de blir overflo-
delningar. Enhetsskolans genomforande sker diga, néir de fyller S0 r. Minga brister kan

enklare och snabbare med £5 men stora kanske tillvitas dem, de betydde vid sin till-
skolenhcter. Man talar vackert om A-skolans komst ett framsteg. Centraliseringen iir kan-

(enhetsskolans) fordelar och anviinder det ske ett iinnu storre framsteg sett. ur vissa

effektiva medlet, indragning av statsbidra- synpunkter, framforallt statens, men vet vi
get, for att slopa skola efter skola. nfigot om barnen i de stora skolorna blir

Def if Svaft att 1116133 sadant vagkej Qch lYCl§lig21I‘€ IT1§.1’)I1iSl{Ol‘. DEC 5,!‘ \1'§ili/~i<§.I1(Il;l Cl€[tCl

fiirstindigt tal med sliende argument, en— 50111 5!’ Vikti895t-

dast betanksamheten varnar for overtro pi Mi vi clarfor hoppas pi en mittlig cent-

A-skolans fullkomlighet. Med bygdeskolor- ralisering, mi viira bygdeskolor domas till
nas forsvinnande kommer en utarmning att indragning forst efter ingiende priivning,

ske av socknens yttrc delar, en ovalkom- mi vara minsta barn £5 gi i skola hemma-

men hjiilp att bjudas for den avfolkning, omkring $5 liinge som mojligt. Men ge de

som man istallet borde soka stiivja med alla begivade barnen i dc yttre skolrotarna sam-

medel. Att ge barnen fria bilresor, frukost- ma betingelser for fortsatt utbildning som

mil och hogre skolform kanske inte heller tatorternas och stadernas barn. Di stir sko-

uppviiger forminen for dem att vara hem- lan i Urshult hogt i utveckling men ar an-

maomkring. passad efter vra forhiillanden.
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gan om bryggor och simbanor bordlades av ENNY DANIELSSON.‘
V J

denna for vidare utredning. 1

6

rono Iansman
VANDRARHEMMET .

fick en niira nog idealisk losning, niir B. Frans Vllhelm Fornanderb
Welanders mobelfabrik inkoptes och under

viren ombyggdes till vandrarhem. Myckec

iterstir hiir art gora, frarnfor allt inre mil-
ningsarbeten och planering av tomten. Be-

soken okade frin 220 till 291 och over-

nattningarna frin 235 till 322. Bertil We-

lander har skott viirdskapet pa ett f6red6m-

ligt séitt. Svenska Turistforeningen har an-

slagit en helt ny utrustning till hemmet,

som diirfor kan bjuda hiirliga béiddar i trav-
lig omgivning. Detta nya vandrarhem har

dock tart pi foreningens resurser. Trots ett
extra kommunanslag 5 3.000 kr. ocih en in-
samling av pengar och foremiil har formin-
gens losa tillgiingar forsvunnit och skulderna

okats.

URSHULTS KRCNIKA
har tillstallts 1 hedersmcdlem, 68 stlindiga

medlcmmar i hcmbygdsforeningen och 669 F‘ W' Fomander

Eirsbetalande medlcrnmar, sammanlagt: 738 fiiddes i Allmundsryd 26/11 P806 och dog

st. Detta betyder en okning av medlen1s- i Smoramila, Urshult, 17/4 1895. Hans

antalct med 108 st. Dessutom har ett antal hustru Vilhelmina, fadd von Porat foddes i

tidningar, bibliotek, arkiv och muséer samt Bolmso 22/7 1812 och dog i Urshult 31/S

prominenta gynnare av foreningarna erh§il- 1877. Enda dottern dog som barn. Alla blev

lit exemplar. begravna bakom kyrkan, over deras gravar

stod en héingask och de héignades av ctt

TUR15TTRAp1Kp(jREN1NGEN jrnstaket. Graven iir nu borta. Vid For-

nanders dod talades det om act han skiinkt
sjiilv mrker av den okade omfattningcn av

stora belopp, bl. a. fick kyrkan ett belopp
verksamheten och har nu ganska anstriingd

ekonomi. A festerna ha ovcrskott crhillits, Och dessutom lat ha“ ha skankt Pengar nu

dock alltfor smi for festernas omfattning. altarmilningama i kyrkam

Styrelsen har visat stor uppskattning av ar- Nér Fornander tjiinstgjorde som lansman

betsutskottets arbete och har gtt i borgen bodde han p5. sitt bostiille Séinnahult 5

for de nya lin, som mist upptagas. Bygdc- Vemboo. Efter prosten Pehr Nymans dad

stugan och Turisttjiinst har haft hyggliga 1856 inkopte han Smoramila Storegird den

r. Ett dodligt hot rnot hcla verksamheten 16/1 1857. Denna brukade han sjalv tills

seglade upp, d3. foreningen under iret in- hustrun dog. Hon var mycket string mot

komstbeskattades, men provningsniimnden sina tjiinnre. En ladugirdspiga har berlittat

undanrojde taxeringcn, sedan fiireningen for mig, att fru Fornandcr tog sin spinn-

med stiirsta eftertryck besvéirat sig over den rock med sig och satt i lagrden och spann,

oriittmitiga beskattningen. for art hon skulle kunna se efter at: pigan
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arbetade. Niir virsolen kom satt hon utan— igenom gi och tala hogt for sig sjiilv. ”Aick
for lagirden i samma syfte. Smoramla sZil- va. ja va dum. Vad skulle jag gora det for?
des 14/3 1891 till Frans Larsson. 1866— Kunde jag inte litit bli att g6ra sfi? Ack du

1869 igde Fornander tillsammans med Sven Moppe lille, vad jag var dum.” P5 vintern
Minsson och F. Petersson iiven Trehorna gick han runt ctt bord i rummet niirmast
Storegard. ' kiiket, kléidd i en gr morgonrock, och

Fornander ansgs vara en striing liinsman, plotsligt kunde han sli niiven i bordet och

som tog kliderna frin barnen i vaggan och skrika till: ”Skriv pi mifi, lit niimncle-

triskedarna frin folket som it, néir han var mannen skriva.” Detta tal upprepades dag

ute och pantade for skulder. Vid 11 rs 51- efter dag, i borjan blcv jag riidd att hora

der kom jag i hans tjiinst och var diir till det men blev sedan van vid det. Detta
hosten 1895 med undantag for konfirma— héinde de sista ren fore hans d6d. Jag skulle

tionsvintern, alltsi i 3 r. Av hans striing~ vara hans hjiilpreda overallt, han bad ald-

het mrkte jag dii ingenting, tviirtom ansig rig den stora pigan om niigot. Varje kvéil]

jag honom som minniska vara mycket snll. fick jag kliida av honom och kliida honom

Men siikert ngrade han mycket, som han varje morgon. Han liig i en véiggfast sing
gjort, och hade samvetskval for detta. med vita gardinsparlakan over. Under hu—

Han hade en liten guli tax, som hettc vudkudden hade han sitt pengaknyte i en

Moppe, och denne foljde honom dagligen bliirutig handklut med frans omkring. I
och sov i hans siingkammare. Pi sommaren detta hade han troligen sina sedlar, jag siig

gick han mycket ute i tréidgiirden med hun~ aldrig vad det inneholl, trots jag lyfte av

den i siillskap. Han ville ha sin triidgfird viil det varje kvll. I cna siingkanten hade han

i ordning. I den fanns minga grusadc g5n— en revolver, den var jag réidd for att lyfta,
gar och léings dcm planterade krush'a1rs— och ty han sade mig, att jag skulle akta s;°1 den

vinbiirsbuskar. Halva gingen upp frin por- inte hakadc fast i kliidcrna. I hornet mellan

ten hacle planterats stora buskar citronl:>lom~ en soffa och siingen stod en bossa, en yxa

mor, som liimnade en ljuvlig doft om kval— och en ling jiirnstakc med en rund kula i
larna. Utt mot landsviigen fanns stora ra- oversta éinclen.

batter, i vilka varjc vir sattes solrosplantor P5 en viigg snctt emot siingen stod en

av stora iikta sorter, som kunde bli over me- gammal byri med marmorskiva. Det var en

terlinga och hade stora runda, gula bl0m— klaffbyri, i smlfidorna hade han alla sina

mor. Varjc vardagsmorgon skulle alla g§n— viixelmynt val ordnade, varje sorts mynt i
garna i trdgzirden riifsas och alla vigar sin liida. Nr han behovdc pengar eller néir

omkring husen sopas med bjorkkvast. nzigra skulle liiggas clit, s5 gav han mig nyc-
Diir fanns ocksi minga goda iippeltrd kcln och s5 fick jag sc till ntt ingenting

och stora silverpopplar vid stcnmurarna blev blandat.

runt om tridgiirden. Mest éilskade han det Det var mycket att gora och reclan kl. 5

stora bigarritriidct, som stod sydost om hu— fick vi stiga upp, 1 timme fick vi Vila mid-
set. Frin dctta har han och jag plockat dag och kl. 10 skulle vi gi isng. Sextio

hundratals liter goda bar, jag fick ge mig hiins skulle ockszi skotas, som boclde i ctt
upp i triidct och plocka och han stod pi fint honshus. Diir skulle det giiras rent och

stegarna och tog emot dem. Nr vi sii ploc- stiidas vnrje dag. P3 vintern hade han dem

kat s5 mnga han ville ha, si skickadc han i lndugirdcn, det ingick i undantagct. P5

mig ut i bygden med smakcbér till Julia sondagarna fick pigorna gi i kyrkan v:1ran-

Kiirns, mamscll Wickstrom, Masse p5 bac- nan sondag, men niir hush§llerskan, frokcn
ken och miinga andra som bodde i niirheten. v. Porat, var hemma, dfi skulle vi gi bzida

som forut niimnts hade han samvetskval och froken hade di ordning pi allt hide ute

for ngot han gjort och han kunde dagen och inne.
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Efter Fornanders dad it 1895 skingrades ten, cli man ej hacle for minga gister. En-
allt vad han samlat under en 3 dagars auk- ligt vad hushillerskan friiken von Porat
tion. Kopparsaker hade han minga, f6r- sade skulle det finnas 12 dussin av varje
miigna hem fort i tiden hade alltid mycket sort tallrikar, kaffe- och thékoppar.
koppar. Pi en hylla i koket mellan spisen Den andra garderoben var Fornanders
och skafferidorren lig dc blanka kirlen, klidgarderob, pi ena lingviggen i denna
riiknat i rymdmitt frin den lilla 1 kvar- stod itminstone 20 par s, k. busastovlar.
takastrullen till halvstop, stop, kanna, 1 ”Busen” var skomakare och sydde alla stov-
kanna, 2 kannor, 3 kannor, 4 kannor, dir- lar tvirbrecla 6ver tirna. Sidana ville For-
efter kom den stora grytkitteln med 3 f6t- nancler ha och alla hacle mycket linga skaft.
ter, frin S kannor till 10 kannor, som en— Klider hade han ej minga, men vad han
dast kunde anvindas i oppen spis. Locken éigde var sytt av iikta vadmal och klide. I
till kascrullerna stod pi en karahylla pi en denna garderob sparade han alla tidningar,
annan vigg. All koppar i koket skulle put- det lig hogar frin golv till tak. Inga tid-
sas varje freclag i miissingsvatten och oxal- ningar fick forstoras, de buntades ihop ir
syra. I handkammaren fanns resten av kop- efter ir.
parn, pi golvet runt viggarna stod kittlar I rummet i vistra gaveln fiirvarades
frin S kannor upp till 40 ordnade efter linne och singklider, i etc skip med fack
storlek och i véiggarna over dem hingde ett frin golv till tak lig servetter, handdukar
stort antal bunkar, pi hyllor over dem stod och orngott, i ett annat skip lig lakan och
kaffekittlar och kaffekokare i linga rader. dukar. Det fanns rikligt med linne och allt
Som vil var putsades denna koppar endast som ej begagnades skulle bykas och mang-
en ging om iret fore midsommar. las varje sommar fore miclsommar. Fyra

Det fanns ocksi mycket silver i huset, bykgummor skotte den saken, de kom kl. 2

men ingenting stod framme iibyriar och pi morgonen och hiill pi till kl. S pi efter-
bord. Allt hade Fornandcr over singen. Vid middagen. I samma rum forvarades bolster,
fotindan fanns tre hyllor och i dessa stod fjiiderkuddar, linga dynor och srickticken,
2 kaffekannor, thékanna, siskoppar, silver- men inga filtar. I stillet fanns dir fina
skilar, silverfat, bigare och vascr allt i fillar, som vil hade anviints som ikfiillar.
89111111191117 $1lV°1"- Vid h11V1~1d511d¢111 {M1115 hYl- =Fornander levde mycket enkelt, det sades

101' £51” k111V¢11”> Safflri skedlll‘ 11V Olik $1818, att han inte tilde vad som helst. Han drack
Hera ‘#1155111 av V11'le- N51" dettll 5111791? =111— alltid nialtkaffe och ville ofta ha gronsaker.
V511“ Skulle def samma dag Yaknas 111 18911 Nisselkil skulle han ha 1 ging i veckan
0611 Vifdes <15» 1 Yll6tYg- iret runt, si vi fick plocka sproda niisslor

I 1111565 £1111“ 11151183 £1111 llU$kf0110l‘ 1 pi viren och torka dem i bakugnen. Vidarc
kristall och en i glas. Det fanns ocksi 4 ville hqn ha Sguvad 5y;-3 (ej spenat) O¢h

antika bY1‘5*11‘ med marm°1‘§k1V°1'- den plockades i Mollekulla och Smoramila.
Sjilva huset riiknades som etc envinings- Den plockade syran rensacles och forvilldes

hus, men pi ovrc viningen fanns ett rum litt och lades direfter i si stora hurkar att
pi var gavel och bredvid dessa 2 garclero- en rickte till ett mil. Oxtalg smiltes och
ber. Pi ostra gaveln var vivrummet, i gar- skirades och slogs het over burken, nir si
deroben till hoger om denna fanns porslin. talgen stelnade, si blev den hircl och tit
Det var mycket vackert, nir dorren hit intill kanterna. Detta sit: var lika bra som

oppnades och man fick se hela golvet belagt konservering, men det gick it minga bur-
med porslin av den gammaldags morka bli kar. Niistan varje kviill ville han ha rig-
fiirgen. Denna servis anvindes ej nigon mjolsgrot av grovt rigmjiil, men den skulle
ging under min tid hos Fornander, istillet koka en god stund och sedan vispas i 10

anviindes en servis, som stod i handkamma- minuter efter kokningen. Han var ocksi
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ELSIE-MARIE DREIERSTRGM .-

Ngot om “Jaen P5 Forarmu och hans avkomlingar.

Rusthiillaren Johan Andersson foddes i stina 25/11 1815 (dopt 10/3 1816) och
Véistra Torsis 1778. Han vigdes den 21/7 Elin 8/3 1821.

1801 i Urshult med "Pig. Nilla Ingemars- ”Jaen pi Forarm”, som Johan frin Tul-
dotter pi Forarm", fodd den 17/8 1883 pi lanéis kom att i dagligc tal kallas i den nya
samma 6. Sjéilv stir han i kyrkoboken skri- hemorten Urshult, blev med iren mikta
ven som ”drZingen Johan Andersson i Tul- rik. En siigen om hans dolda skatt har un-
laniis, Vestra Torsis socken” men r angiven der rubriken ”Jaen pi Forarm och draken
som brukare av garden. pi Riso” skildrats av kyrkoherden Carl

Sjilv Eittling av aktade ”dannem5n”, k5.n- Lindsten i S. Unnaryd (fadd i Urshult
da med namn sedan 1500-talet, fick han till 1850, diid 1923) i Sv. Landsmil II:9 s. 45.

svarforéildrar foljandc personer: ryttaren I denna beriittas hur en drake ruvade pi en

Ingemar Carlstrom, dod den 23/1 1818 skatt, dold i en grotta pi Riso (som till-
”80 r” och h. h. Elin Nilsdotter, dad den horde Forarm, anvndes som betesmark och

23/12 1822 ”69 r". Barnen iddcs alla i var ekbevuxen till en del, forf. anm.) och
Urshult utom den éildste, Anders, som f6d— art ingen utom Jaen viigade upptaga stri-
des i faderns hem i Tullaniis, V. Torss, den den mot: draken. Jaen skiit draken, "han
25/2 1803. Catharina foddes 15/4 1805, viigade det han”, med en kula stopt av

Pehr 21/12 1808, Olof 10/1 1811, Chri- iirvt silver, di draken rusade ut ur sin hla
for att doda den utkliidda alestubbe, som

glad it smultron, det var minga fattiga Jaen lagt utanfor grottan, litsande den vara
barn som kom och silde till honom for 5 en miinniska. Sedan blev Jaen ”rik som etr
ore kannan. Han it dem med socker och troll men hans barn fattiga som kyrkr5.t-
vatten och ville icke ha mjolk till. tor”. Denna sigen lever kvar hos Jaen av-

Han tyckte ocksi mycket om fisk. En komlingar i tvenne andra versioner. Dessa

gang kom Johannes pi Sundslatt dit och tyda pi, att under krigshoc familjef6rm6-
ville siilja en giidda pi 5 skfilpund. Fornan- genheten, som till stor del bestod av silver-
der och jag var ensamma hemma och han skedar, siilvspiinnen och andra silverf6re-
tyckte den var bra stor for oss tvii. Han mil, gomdes i en ihlig ek pi Risé. Ett
sade att han ville ha huvudet, men det barnbarnsbarn till Jaen har horc berittas
tyckte inte Johannes om, som inte ville b%i- om en nrgngen hiina, som hcla tiden
ra hem den ”huelos5”. Fornander menade ju foljde skatten, di den bars hem till garden.

att kopa géiddan for huvudets skull, jag fick Dem; skulle ju skc under tystnac] for att
Inirk 11$ hut‘ SEO!‘ bit 50m blliivd 0611 inte bringa ofard och Jaen kunde tiga Zinda

Johannes fick betalt for sin giidda/. Jag fick 151115 man kom till hcmmets diirr, di han

sedan order att g5. ned till fjirdingsmannen 53_d¢; ”SCh;1s h6n5!”. Honan ropade eller

Jonas och ge honom resten av g§ddan- Jag kacklade hela tiden: ”Ska du mii, ska du mii
minns Zinnu hur han reste sig frin sin sk0- re Uppsala?” Traditionen berittar om kop-
1'n3kIl1'SE0l, Skfl SOII1 SOl€l1 OCl’l sade med Bit pgren pa gifdcn, 50m, nay den vgfje som-

roligt uttal: ”Jessus véilsigne honom”. Detta mar togs uc och putsades i sand, upptog en

héinde iret innan Fornanders dad. stor yta frin infartsporten till forstudorren.

Omdomcna om Fornander har varit olika, Bouppteckningen efter Jacn visade en be-

men mot mig var han alltid snill. Jag vill hillning av 2.390 rdr. Arvet skall delvis ha

diirfor till sist endast lysa frid over hans skingrats av en oirlig fiirmyndare, barnen

minne. fick motgingar och en Zittling dog i en jord-
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KARL LOBERG:

En iychiig méinnisha.

”Dct ’a'r kanskc ocksi cn bcrattigad tankc, att
man kanncr sig biittrc till mods vld um-
gangct med dc hiidangingna.” A. Eklund)

Hon gick, si langc jag minns, alltid under namnct Friska-Katrina. Nigon
gang kalladcs hon avcn Adams Katrina, cnalr hcnncs make hcttc Adam, van-
ligcn kallad Frisk~Ada1n. Katrina var {odd nigon gang pi 184O—talct och

kula, kanskc den Kajsa cllcr Katrina, som marsdag 1824. Min sviirfar har bcrlittat, att
en Forarmshustru minns sedan barnair lcv;1 hans mor — Jacns dotter Elin — sagt, att

dér forsupcn, d5 och di tagandc roddbtcn fadcr Jacn viinde sig om mot hustrun pi
till nigon handelsplats for att siilja cn sil~ strandcn och ropade: ”Aj6 mid dej, Nilla
versked och byta pcngarna till briinnvin. lilla.” Sedan sjonk han i en vak och kom

Denna tradition stiimmer bra med en nu véil aldrig levandc upp. Ankan fick lcva

mer in ttioirig Viixjobos beriittclsc om ling»: efter honom. Hon dog forst 2 juli
“ma-rmor Katrina som sop och som dog 1850 — pi krinolincns tid — pi Féirarm

hemma pi Forarm”. Denna lilia prydliga ”66 r, 11 min. gammal”.

gumma, gamla Miirta, béir kanske Jacns Minga iittlingar har Jacn och Nilla in i
drag, dctta runda, rara ansikte, som f6rc~ dag — mina barn hora dit — och rikedom

kommcr i slakten. och fattigdom har skiftat i slikten, som

Jaen drunknadc i Ashen cndast 46 iir ofta d dcn samlas minnas fadcr jaen och

gamma}, d han sokte vandra over isen cn rnor Nilla i Urshult.
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avled omkring 1925. De exakta Zlrtalen hat jag ej halt tid eller tillfiille att
efterforska. De spela icke heller nigon roll for denna lilla skiss. Jag kunde
lika giirna ha anvant sagans formulering, "det var en gang”. Si avlagsen
forefaller dcn tid, vari hon levde. Varifriin hon harstammade, har jag ej
heller ngon kannedom om. Hon bodde emellertid p5. Skiftena redan pi
1870-taletl) och troligen redan d i den lilla stuga, diir hon sedan framlevde
sina dagar. Maken, som var vanlig daglonare, var mindre arbetsfor och dog
redan 1888 eller 1889. Troligen vilade storre delen av forsorjningsbordan
pi Katrina redan under makens livstid. Till hennes stuga horde en liten lycka
om ca 1/3 tunnland. I denna odlades mest potatis. P5 188O—talet brukade
hon en narbelagen fikerlyckai’) under Frosjohult. Arrendet utgick i form av
dagsverken hos jordagaren. For ovrigt levde hon pi att dagsverka. Bland
annat var hon en giirna sedd ”sjuarekaring”. Hon var namligen duktig, d5.

det gallde att skorda sad med skara. P5 de flesta av de steniga krarna i
trakten kunde ngot annat redskap knappast anvandas vid skorden. Vintertid
tillverkade Katrina halmmattor till forsaljning. Fortjansten pi detta arbete
var val ej s5 stor men bidrog till det knappa uppehallet. Under barplock-
ningssasongen plockade hon ocks bar. heller detta inbragte s5. mycket,
d5 exempelvis ett kilo lingon omkring 1900 av uppkoparna ej betalades med
mer an ca 10 ore. Frfin omkring 1910 forsorjde hon sig sedan huvudsakligen
som ”kal<;karing”. Sysselsattningen innebar, att hon hos en bagare i stations-
samhallet ett par ginger i veckan inkopte vetebrod (bullar och skorpor),
som hon sedan gick omkring och silde i bygden. Provisioncn utgick i form
av ”p§brod” till 25 % av inkopsviirdet. Pi bilden3), dar hon stir framfor
sin stuga, har hon kakkorgen pi armcn. Korgen rymde vetebrod for 2 kronor
och 50 ore, pibrodet inraknat. For att fa salja en korg vetebrod mists hon
tillryggaliigga minst ett par mil. Sannolikt lyckades det henne icke alltid att
séilja allt vetebrodet pi en dag, varfor hon maste fortslitta aven den foljande.
Dagsinkomsten blev slunda ej stor. Emellertid blev hon bjuden pi bide
mat och kaffe hos en del kunder. Ibland fick hon nog ocksi litet mat med
sig i korgen. Kakhandeln betraktades dock aldrig som maskerat tiggeri. Den
fyllde ett forcliggande behov, di man pi den tiden i allmiinhet endast till
hogtiderna bakade vetebrod i hemmen. Veteodlingen hade d5. icke mera all-
miint kommit i bruk i trakten, och de flesta hade lingt till handelsboden.
Emellertid blev hon, sfivitt jag vet, den sista kakkaringen pi den orten. Cy-
keln hade kommit, och viigen till handelsboden och bagaren hade diirigenom
blivit kortare. Av dc narmaste, i materiellt avsecnde béittre lottade grannarna
brukade Katrina ocksii fa s. k. smakmat, d5. man slaktat. Det blev vid slakt-
tid silunda ett stycke isterband, en bit svartkorv och en bit sylta, kanske
ocksi ett litet stycke flask eller kott. D3. en ko kalvat och det bakats ri-
mjolkspannkaka, vankades det ocksi en smakbit av denna. D5. och d5. fick
hon liven ett stop eller en kanna mjolk av grannarna. Det bransle, hon be-

1) Uppgiften lamnad av hemmansiigaren Emil Andersson i Hatteboda, f. 1872.

2) Akerlyckan, som numera 'a'r bevuxcn med stor skog, kallades Hattalyckan och lag
omedelbart norr om nyssniimnde Emil Anderssons ladugrd.

3) Bilden iii" reproducerad cfter en kopia av ett amatorfotografi i forfzs Zigo. P5 bak-
sidan av fotografiet stir antecknat: 14/7 12. Anteckningen torde avse den dag, d3
fotografiet togs.
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hovde, blev ej heller s5. dyrt. Det var sjiilvklart, att hon utan ersattning
fick plocka skogsavfall i de niirbelagna skogarna. Nagon ved mastc hon vii)
ocksi kopa, men det var overkomligt, d5. en famn alnved i borjan p5. detta
irhundrade kostade omkring 5 kronor eller ca 2 kronor och 50 ore for en

kubikmeter. I forhillande till hennes inkomster var utgiften dock ganska
kiinnbar. Katrina hade emellertid alltid sin blirgning, och nagon nod led hon
Veterligen aldrig. Sivitt jag minns, anlitade hon icke heller fattigvirden. Att
g3. och be om ”fattigkorn” var en utvag, som man sokte endast i yttersta
nodfall. Efter vad jag hort, fick hon emellertid under sina sista fir ett ringa
socialt understod. Under sitt sista Zirtionde hade hon val ocksa’. folkpension,
som d var nyinrattad och knapp men sakert karkommen.

Katrina hade, som namnts, varit gift men tidigt blivit anka. I aktenskapet
hade hon tre barn, en son och tvi dottrar. Dottrarna emigrerade till Ame-
rika. Sonen emigrerade till Danmark och lar sedan ocksi ha rest till Ame~
rika. Samtliga de tre barnen hade redan pi 1890-talet léimnat hemmet.
Nagra at omkring sekelskiftet hade Katrina hand om en dotterdotter, som
emellertid, innan hon blev skolpliktig, fick resa till modern i Amerika. Sedan

dotterdiittern lamnat henne, stod Katrina ensam under de iterstende aren
av sitt 1v.

Katrina var liten, mager och knotig men Eitnjot alltid en god halsa,
intill dess hon angreps av den sjukdom, som iindade hennes liv. Den var
itminstone under hennes allra sista dagar mycket pligsam. Av beskrivningen
av sjukdomssymtomen att doma dog hon av ett tarmhinder. Nigon lakare
lar icke ha kallats till hennes sjukbadd. Det var pi den tiden annu ganska

sjalvfallet att icke kalla liikare, d5. doden kallade.
Som bilden av Katrina har ovan tecknats, var hon val snarast beklagans—

vard? Ar inte rubriken missvisande? Nej, Katrina var trots sin ensamhet

och fattigdom en av de lyckligaste manniskor, jag triiffat. I-Ion var alltid
nojd med sin varld och hordes aldrig klaga. Tvartom talade hon garna om,
hur nojd och lycklig hon var. Som exempel kan niimnas, att hon en gang

pa vag hem frin ett lingt och trottande dagsverke i sallskap med nfigra
arbetskamrater blev tillfriigad, varfor hon var sii glad, och di genmalde:
”I—Iar inte jag att vara glad for? jag har min snéille man, mina sniilla barn
och min lilla stuga, nar jag kommer hem.”4) Hennes gladje och f6rn6j—

samhet hade sin grund i en orubblig gudsfortrostan. Hennes religiositet var
iikta och hennes religion okomplicerad utan ngra teologiska hirklyverier.
Sidana ligo icke for Katrina. Hennes religion var lika enkel som den, som

fitt sitt uttryck i borjan av Wallins parafras av Herrens bonz ”Herre Du,
som frin det hoga allt bevakar med Ditt oga, allt bevarar i Din famn.”
I-Iennes uppfattning var ocksi, att ”sann tillbedjan ar oberoende av sival
Jerusalem som det berget Garizim.” Siirskilt kyrksam var Katrina alltsfi
icke, vilket dock icke innebar, att hon aldrig gick i kyrkan. I-Ion horde emel-

lertid icke till dem, som demonstrera sin religiositet genom att varje sondag

visa sig i kyrkan. Hon holl sin gudstjanst i sin lilla stuga, dar hon varje
kvall kniibojde vid sin s'a'ng och bad sin aftonbon. I overensstammelse med

4) Episoden, som torcle ha intréiffat nigon gang pi I880-talet, har berlittats av fru Ida

Strombcrg i Yttre Hatteboda.
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Iitngt fréin allfarvéigen.

E11 ISVZIYHYUIII OC11 ngra U!‘ Jfl garnla IKVZUIHCIIS l1lStOI'18-

I sydostra delen av Urshult, nigra hundra meter oster om Hejdatorpet
pi Skallerlids skifte ligger ruinen av en gammal kvarn. Niirmare bestamt

iir den belagen strax intill det stiille, dar den numera griisbevuxna véigen

fran Yttre Skiftena pi en Zinnu gingbar trabro passerar over den s. k.
Lindahlabackenl) in pi Ulvsryds utmarker. Kvarnen kallades, d5 den senast

var i bruk, Lindahlakvarnen. Ruinen gar f. 6. under samma namn, di den

nigon gfing annu kommer pi tal i orten. Aven diir synes den emellertid snart

vara bortglomd. Den, som ar forsedd med generalstahens kartblad av 1869,

kan latt ta sig fram till platsen. P5. kartan iir kvarnen markerad med det

konventionella tecknet, ett kugghjul.
Ruinen, som lair orienterad i norr—soder, har en yttre bottenyta av

8 ><7,5 och en inre av 6,2 >< 5,3 meter. Den utgor resterna av kvarnens botten—

1) Biicken, som bildar avlopp for Ulvsjon och fordom kallats Ulvabacken eller Ulvs-
back, utgor enligt haradssyneriittens dom den 19 juli I651 grins mellan Kinnevalds

och Konga harad. Ulvahalcken syncs vara backens ursprungligaste namn, vilket den

bor £5 bchlla.

sin varma religiositet var Katrina ocks en verkligt god miinniska. Hon
hade iiven sin egen mening om saker och ting D5 hon siirskilt ville fram-
hilla den, skedde det oftast med ett: ”Déi s/ea ja se us mii” (= Det 5/eall jag

séiga oss med; oversatt till normalprosa I Det will jag ha sag: eller det

forséi/erar jag).
Den lilla stuga, som var hennes borg och hennes kyrka, revs for t-

skilliga r sedan. Den stod i nordviistra hornet av Degerhaga sydvastra skifte.

Kvar star nu (1952) endast grunden och en mcterhog rest av skorstensmuren.

Stugan var en lag, timrad, torvtackt ryggiisstuga, d. v. s. den saknade vind.
Den yttre bottenytan var ca 5><7 meter. Stugan inrymde ett rum, som lag

it soder, en liten kammare it norr samt ett litet kok kombinerat med f6r—

stuga. Ingngen till denna lag it viister. Rummet uppvarmdes av en enkel,

gammaldags kokspis. Mobleringen i rummet utgjordes av en vanlig, gam-

maldags triiséing, ett slagbord vid sodra gavelfonstret, en dragkista och en

pinnsoffa samt nigra stolar. Under rummet fanns en jordkéillare med en

bottenyta om ca 1.25><1.25 meter. Ned i kallaren kom man genom en

lucka i golvet.
Den sprakande blomsterprakt, som tomten och dess niirmaste omgiv-

ning nu bjuder ogat en hogsommardag, fanns icke pi Katrinas tid. Det

prunkar av Malva, lupiner, halvvilda och adla rosor, Campanula, riddar—

sporrar, borstnejlikor och dagliljor. Dessa blommor ha planterats av den

kvinna, som ett par irtionden efter Katrinas dod bebodde stugan. Katrinas

tradgrd bestod av nigra frukttriid och ngra andra perenna vaxter. Vilka
dessa voro, minns jag ej. Art examinera dem pi fotografiet har jag icke

tilltrott mig.
Stockholm i oktober 1952.
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Ruinen av Lindahlakvarnen. Tuschteckning av Karl Loberg 1950.

vining och ligger — bortsett fran ostra véiggen — helt eller delvis under
den omgivande markens yta. Véiggarna till denna bottenvning besti av
vanlig grasten. De '0'stra och vastra murarna ha en tjocklek av 1,10, de norra
och sodra respektive 0,80 och 1,00 meter. Norra murens ovre kant synes ur-
sprungligen ha legat i markytans nivii. Den ligger nu O,20—0,40 meter
under denna. Marken, som numera Zir helt grasbevuxen, utgores h'aIr tyd—

ligen av fyllning med sten och grus till samma hojd som den forbipasserande
viigen. Pi denna plan, omedelbart intill norra muren och nigot véister om
dess mitt ligger en natursten med en plan, horisontell, ovre yta av 1,10>< 1,20
meter. Hiir har ingangen till kvarnen synbarligen varit beliigen. Viistra och
sodra murarnas ovre kanter ligga 0,50--1,25 respektive 0,75—-1,25 meter
over den yttre markytan. Ostra muren och norra murens ostra del resa sig
2,80 respektive 2,10 meter over inre markytan (kvarngolvet). I ovrigt kan
murarnas hojd over denna icke exakt angivas, d5. marken Zir belamrad med
en mangd nedfallna stenar och dessutom overvuxen med pil, siilg och vide
samt ormbunkar och tistlar. Har ptréiffades f. 6. ett bestfind av strandklo
(Lycopus europaeus). Som synes av planritningen (fig. I) finns i ostra mu-
ren en 4,40 meter bred oppning for kvarnhjulet. Falltrappan, som ar full-
standigt raserad, synes ha legat i den norra murens forlangning it oster.
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Vignettbilden, som at ett forsok att avbilda det raserade fallet och en del
av norra kvarnmuren, kanske kan ge nigon forestiillning om hur ruinen
nu ser ut. Fallhojden fore fallets rasering kan med ledning av niv5f6rh§.llan—
dena uppskattas till ca 2 meter. Den lilla biicken at som vattendrag helt
obetydlig. Hogsommaren 1950 var den uttorkad vid kvarnruinen, och hog-
sommaren 1951 strilade dar litet vatten mellan stenarna. Kvarndammen var
ganska omfattandc. Av den iinnu i huvudsak bevarade dammbyggnaden och

Ade omgivande terrangforhillandena att doma har den haft en ovre yta av

5 A 6000 kvm., d. v s. ett drygt tunnland. Dammbyggnaden, som utgores av

stenmur och jordvall, loper utefter vagens norra kant och stracker sig ca

25 meter oster om och 30 meter vaster om biicken. Murens bredd ar 2--2,5
meter, dess hojd over vagen ca 0,5 meter och over dammbottnen ca 1,5

meter. Bortsett frn en nigra meter ling, it norr giiende mur vid den vastra

dammarmens vastra iinda har iterstoden av dammens begransning utgjorts

av naturlig terranghojning. I véistra delen av viistra dammarmen har det

funnits ett reservavlopp genom ett dike under viigen, som hiir utgores av

en stenbro.
Ungeféir s5. mycket jamte det lilla, som linnu at bevarat genom munt-

lig tradition, skulle man kanna till om den gamla kvarnen, om det icke

funnes gamla agohandlingar. Genom alskvart tillmotesgfiende av hemmans—

iigaren Sven Herman jonsson i Buskaboda har forf. beretts tillfalle att

taga del av dessa. De visa, att Lindahlakvarnen och dess foregingare vid
Ulvabiicken ha en mycket gammal historia. Det, som at kant, at vart att

bevaras undan glomskan.

Enligt lantmiitaren Hans Hansson Ruuths karta over Konga harad

1663 funnos d5. vid Ulvabacken fyra stycken kvarnar (fig. II). De tre

nordligaste, som ej aro namngivna, ligo tydligen i hojd med I-Iejdatorpet
och si tiitt, att det enligt kartan (om skalan at riktig) ej var mer an ca

300 meter mellan den norra och den sodra. Den sydligaste av de fyra kvar—

narna, som pi kartan kallas Tornamila kvarn, lag ca 1350 meter soder om

den norra gruppen. Enligt synerattens utslag den 9 september 1759 funnos

i Ulvabacken tre kvarnfall. Av dessa agde Hatteboda det mellersta. I ett

Kunglig befallningshavandes (i fortslittningen forkortat till KB.) utslag av

den 23 september 1844 angives, att det vid skattlaggning 1767 i ovre fallet
fanns tre ”sqvalter eller k6lfver2) under krononaturen.” Den ena av dessa

skvaltkvarnar var belagd med en grundranta till kronan av 2 skilling och

6 rundstycken och de W5. andra med 9 rundstycken. Det nedre av de tre

fallen skall d5. (1767) ha tillhort Ulvsryds Skattegird. Den dar beliigna

skvaltkvarnen var piford en arlig riinta av 2 skilling, som var anslagen

till Vadstena krigsmanshus, samt en skappa spannmil till kronan. Denna

senare ranta efterskiinktes genom ett kungligt brev av den 16 oktober 1812.

Storskifteskartan over ostra Urshult 1819, som ar upprattad av Alex. Ek-
lundh och G. A. Ingelman och vartill matningarna utfordes 1808, upptar
ocksi fyra kvarnar i denna del av Ulvablicken. Av dessa ligger den n0rd—

2) Enligt G. O. Hyltén—Cavallius kallades kolfvan eller sqvaltan aven enfotan, detta

pi grund av sin konstruktion. Dess v'a'sentliga del var ett litet, lodrélt stiende, enkelt

anordnat turbinhjul.
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ligaste inom Jungfrumila skifte, de tvi mellersta, som endast ligga pi en;
avstind av ca 40 meter frin varandra, inom Sjoalyeke skifte och den fjiirde
60 i 70 meter sydost om Havralycke skifte. Enligt en av kronofogden Stro-
berg 1838 uppriittad forteckning over kvarnarna i Konga hiirad voro de tre
kvarnarna i det ovre fallet di odelagda. Kvarnen vid nedre fallet uppgives
di ha tillhort Ulvsryds och Sodregird och anvints till husbehov.

Killornas uppgifter om de gamla kvarnarna iro icke helt samstimmiga.
Ruuths ovannamnda karta over Konga hirad upptar fyra kvarnar vid Ulva~
blicken. De tre norra av dessa éiro troligen desamma som de, vilka i syne-
rittens utslag 1759 uppgivas vara beliigna i ovre fallet. Den fjirde, Torna-
mila kvarn, nimnes endast i ytterligare en kiilla, niimligen i beskrivningen
till den ovannimnda storskifteskartan, diir det talas om Tornemila kvarns
iigor. Av formuleringen kan man mojligen draga den slutsatsen, att kvarnen
di Iinnu existerade. Uppgiften kan naturligtvis ocksi helt enkelt avse den
iiga, déir kvarnen varit beligen. Kvarnen kan emellertid icke identifieras pi
storskifteskartan. Enligt Ruuths karta ligger den ca 1050 meter soder om
den sydligaste av de fyra kvarnarna pi storskifteskartan. L/Xven om Ruuths
kartor iiro bristfilliga, vartill vi ytterligare iterkomma, kin man dock inte
rélkna med ett fel pi mer in 300 procent.

Att den mellersta kvarnen (I Lindahlakvarnens foregingare) icke upp-
tages pi Ruuths karta over Konga hirad, kan mihinda forklaras dlarav,
att kvarnen tillhorde Hiitteboda. Anmirkningsviirt it det emellertid, att
Ruuths karta av 1661 over Kinnevalds hiirad icke upptar nigon kvarn i
Ulvabiicken. Denna senare karta it dock icke tillforlitlig. Silunda for-
ligger den hiiradsgransen nigra hundra meter vister om bicken, detta ehuru
denna 1651 bestimdes sisom grins. Detta fel éir dock rittat pi 1663 irs
karta over Konga hiirad. Konsekvensen av felet pi 1661 its karta blev,
att ingen kvarn vid Ulvabéicken kom att tillhora Urshult. Tinkbart iir
naturligtvis ocksi, att Lindahlakvarnens foregingare icke anlagts, forrin
efter det Ruuth upprittat sina kartor. Av de fyra smi vattenfall, som det
hiir iir friga om, synes fallet vid Lindahlakvarnen dock ha varit det storsta.
Tveksamheten om hur det egentligen forhillit sig okas jimvil av en uppgift
vid en ritteging om Lindahlakvarnen 1874, varom mera nedan. Det uppgavs
niimligen vid ritten, att det mittemot Hiitteboda kvarnstéille funnits ett si-
dant, som tillhort Ulvsryd, och att de bida i flera ir arrenderats gemensamt.
Detta avser emellertid tiden fore Lindahlakvarnens tillkomst. Att Ulvsryds
darvarande kvarnstille icke nlimnes vid skattliggningen 1767, kan natur-
ligtvis hero pi att det tillkommit efter denna. For den, som nu ser den lilla
bicken, forefaller det egendomligt, att det vid samma vattenfall forekommit
tvi kvarnar.

For att om mojligt bringa narmare klarhet i frigan om de olika kvarn—
arnas belligenhet gjorde forf. sommaren 1951 en undersokning i terringen
norr om Lindahlakvarnen. Det var emellertid icke att vinta, att terring-
forhillandena skulle ha forblivit oforiindrade i flera hundra ir. Sirskilt torde
sjotappningen omkring sekelskiftet 1900 1901 ha riitt avsevirt foriindrat
dem. Bicken utgores hlir pi en stricka av ca 200 meter av en dels murad,
dels i det roda granitberget spréingd kanal. Det var diirfor overraskande att
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finna tydliga rester av tvi dammbyggnztder. Den norra av dessa utgores av en
vister om bicken i ost--viistlig riktning lopande ca 18 meter ling och ca
0,75 meter hog mur, som utgir frin det stille, dir den i berget nedspringda
delen av bicken borjar. Ungefir 15 meter soder om dammbyggnaden finns
en naturlig sinkning i urberget, dir det varit minst en meters fall. I-Iir kan
silunda en kvarn ha legit. Den andra eller sodra dammbyggnaden utgores
av en hogst 0,75 meter hog mur, som stricker sig 9 i 10 meter frin bicken
pi omse sidor om den. Denna dammbyggnad ir beligen ca 215 meter soder
om den forstnimnda dammen. Strax nedanfor den sodra dammbyggnaclen
filler terringen ned mot Lindahlakvarnens damm. I dessa tvi, nyss beskrivna
dammbyggnacler ha vi alltsi resterna av tvi av de tre skvaltkvarnarna i
ovre f2lll€t enligt 1767 irs skattliggning. Troligen iro de ocksi identiska med
den norra och sodra av de tre titt liggande kvarnarna pi Ruuths karta.
Mitten enligt kartan och de av mig uppmitta stimma visserligen icke
exakt, men det ir att mirka, att kartan icke synes vara nigot precisions-
arbete och att de av mig angivna mitten iro stegade i olindig terring och
silundzt icke heller exakta.

Men var lig di den tredjc skvaltkvarnen i ovre fillet? Nigon av m';inni-
skohinder uppford dammbyggnacl kan icke spiras i terringen. Diremot
finns ca 100 meter soder om den norra dammbyggnaden en naturlig damm.
Hir filler terringen pi vistra sidan om bicken ned till en liten odemosse,
vars sodra grins utgores av en lingstrickt morinkulle, vilken kan ha ut-
nyttjats i stéillet for dammbyggnad. I hojd med denna naturliga f6rdiim-
ning kin en skvaltkvarn ha varit Pl2lCCI'3.d. Spir av en sidan saknas emeller-
tid helt. Detta stille ir dock det enda, dir den tredje kvarnen kin ha legat.
Tyvirr medgav icke tiden nigon undersokning av bicken och terringen
soder om Lindahlakvarnen.

Men lit oss itergi till denna och dess foregingare! Hur gammalt iir
detta kvirnstille? Forsta gingen det enligt for forf. tillgingliga killor nim-
nes ir i synerittens tldigarc nimnda utslag den 17 september 1759. Det
konstaterades di, "att bicken ir liten och ringa till vattendraget si att
qvarnen kan drifvas endast host och vir vid stark flod”. Det it vidare
kint, att den skattlades den 14 augusti 1767. Den synes di ha. blivit piford
en grundriinta av 16 skilling ”f6r tillformalningsritten”. Enligt beskrivningen
till kartan over storskiftet tilldelades Hitteboda di kvarnen, och enligt
K.B:s forut nimnda utslag den 23 september 1844 ir den iven upptagen
i den ir 1825 upprittade jordaboken.

Den 26 mars 1836 kopte Ingevald Persson pi Hejdatorpet kvarnen pi
49 ir av iboarna i Hitteboda. Det di upprittade kopekontraktet ir av si
stort tidshistoriskt intresse, att det bor fullstindigt itergivas. Kontraktet
lyder:

”Wi undertecknade hemmansegare for ett fullt mantl kronoskatte Hitte—
boda hafve allesammans ofverenskommet i denna dag med torparen Inge-
vald Persson pi Hejdatorpet under Skallerlid och till honom forsildt virt
cgande och skattbelagda qvarnfall som hushehofsqvarn beskrifven jemte
den der hefintliga qvarnbyggnad med stcnar och behor.

Det fiske, som till hemmanet lyder och tillhor uti blicken, Ulfsbick
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kallad, af hvad narnn det vara ma tillika hela fisket uti hela och oppna

Ulfsjon som tillhor hemmanet skall lifven utan ital tillkomma koparen

Ingevald Persson saval med full dispositionsriitt detta fiske som ofvan an-

forda qvarnlagenhet.
Detta qvarnfall och fiske hafva vi alltsi upplitit och forsildt pi 49

rs forlopp ifrin detta dato raknadt som tilltradet nu fir ske och detta

fir koparen begagna, nyttja och forkofra till sin basta formiin under dessa

forpantningsfir, som egen valfingen egendom disponera, som laga hemmans—

ratt;
Arlig skatt skall torparen till jordegarna betala 1 rd banko emot de

villkor att koparcn utgor dessutom den skatt som kronan tillhor och fordrar.

For desse kopevillkoren har torparen till oss med ofverenskommelse betalt

133 rd 11 sk. Rg eller 800 daler silfvermynt, som vid forfallotidens slut

helt och hillet forsvinner.
Nar desse forpantningsfir aro tillblndalupna skall davarande jordegare

till torparen eller dess rattsinnehafvare betala den di gjorda forbattringen

i hvad man det vara mi efter méites manna 0rd0m3) (kurs. av forf.) —

om detta qvarnfall, fiske och alltsammans skall till hemmanet iiterfalla.

De syner som fistad skulle komma vid dct qvarnfall och fiske skall af

torparen sjelf betalas alla kostnader utan kostnad for jordegaren.

Siledes afhande vi oss all rlzitt och rattighet uti namnde qvarnfall och

fiske saval i Ulfsback som fisket i Ulfsjon till koparen Ingevald Persson,

som utan vfirt vidare horande for vederborlig domstol detta afhandlings—

kontrakt lita faststalla till yttermera sakerhet af hvad kraft och verkan

och lag formir.
Silunda beslutadt och afhandladt som skedde i Hatteboda den 26

mars 1836.
Hikan (bom)4) Persson, Nils (bom) Eriksson, Mans (bom) Svensson,

Anders (bom) Persson, .7-Xke (bom) Persson, johannes (bom) Danielsson, Nils

(bom) johansson, Nils (bom) Carlsson i Hiitteboda, hemmansegare och

sal'are.
J Ingevald Persson, Hagedatorpet, kopare.

Witne: ]ohan Bolin i Hatteboda, Sven Svensson ibidem Carl jonasson

i Stengardsslatt.”
Den 4 mars 1840 overlat Ingevald Persson kvarnen till Petter M.

Lindahl, som sedan (eller samtidigt?) utvidgade kvarnens omride genom att

pi 49 r inkopa 1/2 tunnland jord av Sjoalycke skifte.5) Ngra r senare

(1843) gjorde han framstallning hos K.B. om att 13. forandra skvaltkvarnen

till hjulkvarn med overfall och 10 kvarter (1,5 meter) breda stenar. Innan

K.B. tog stallning till saken, gjordes en grundlig utredning. Bl. a. verk-

stalldes undersokning pi platscn av domare och namnd, varefter iirendet

handlades vid Kinnevalds haradsratt den 2 oktober 1843. Det framgick

3) Uttrycket lyder ratteligen miitis manna 0rd0_m och hlirstammar frin vita medeltids—

lagar (enligt muntlig uppgift av professor Elms Wcssén t1ll f6rf.). Der skulle pi nu-

tidssvenska kunna oversiittas med: av viirderzngsmiin laestiimt viirde.

4 " b " k) — omar e.

5) Denna jordlott ligger strax sydvast om kvarnen. Den gar fortfarande under namnet

Lindahlazorpet. Torpet Hr sedan lange ode, och av bostadshuset frnns endast grunden

kvar.
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av utredningen, att ”maldelaget” fran Ulvsryds by beriiknades till 83 tunnor
och att niirmaste kvarnar voro de i Tingsryd, Ekefors och Hakekvarn,
Tingsmila och Stenfors samt Ekefors i Konga harad) pi 3/4, 1 1/16, 3/4,
1 och 1 mils avstind respektive.

Mot Lindahls ansokan anfordes protester frin tre olika hill:
1:0 for Tingsryds tullkvarnar av namndemannen ]. Bolini, emedan

”maldetr§ng” aldrig intriiffade vid dessa kvarnar och en ny kvarn skulle
”fornarma” de rattigheter, Tingsryds kvarnar blivit tillerkiinda,

2:0 for I-Iakekvarns tullkvarnar av kronoombudet, darfor att det till
denna kvarn beraknade maldelaget {ran Hiitteboda, Frosjohult, Aramo och
Buskaboda komme att overgfi till sokandens kvarn, eftersom denna lag nar-
mare dessa hemman,

3:0 av Magnus Nilsson i jungfrumla, Sven Pilsson i Skallerlid, Peter
Persson och Peter Adamsson i Ulvsryd, eniir de hade for avsikt att siinka
Ulvsjon for att £5 odlingsbar mark och formodade, att detta komme att
forbjudas av hansyn till den sokta kvarnforbattringen. De fruktade
Liven vattenuppdamning pi sina jordar.

I slutligt utlitande den 23 november 1843 forklaradc halradssyneréitten,
att de i 1:a och 2:a punkten upptagna protesterna icke vore av beskaffenhet
att bora foranleda avslag pa Lindahls ansokan, enéir ”verkligt lidande” for
Tingsryds och Hakekvarns kvarnar icke syntes vara att befara samt Lindahl
till maldelaget for sin kvarn icke uppgivit de for Hakekvarn beriiknade
hemmanen. Betraffande den 3:e punkten, det befarade hindret for sjosi=ink-
ningen, hade syneratten pa stallet konstaterat, att det omkring ZOO alnar
ovanfor kvarnstiillet fanns ett fall pi flera alnar och att terriingen ytter—

ligare hojde sig upp emot sjon 1/4 mil darifrin, varfor nagot hinder mot
sjosankning ej uppkomme genom kvarnanléiggningen, samt att nigon skada
genom vattenuppdiimning ej vore att befara.

Pi grund av vad haradssyneratten anfort bifoll K.B. den 23 september
1844 Petter Lindahls framstallning. Det foreskrevs samtidigt, att kvarnen
inom ett Sr, efter det utslaget vunnit laga kraft, skulle vara fiirdigbyggd
for ny skattlaggning. Lindahl ilades ocksa att inom tvi mnader, efter det
han mottagit utslaget, till ortens kronofogde inkomma med bevis om att de,
som protesterat mot ansokningen, erhiillit bestyrkta avskrifter av utslaget.
Besvarstiden var 120 dagar. Det framgir icke av handlingarna, att ngra
besviir anfordes. Det blev likvéil en ling vantan, men szi sminingom kunde
Lindahl satta igang sitt kvarnbygge. Hur léinge han innehade kvarnen och
dar drev sin rorelse, framgfir icke av de tillgangliga handlingarna. I Kinne-
valds harads dombok for den 21 maj 1874, dar det forut Stergivna kontraktet
ar intaget, ar emellertid antecknat, att pi kontraktet voro tecknade ett
storre antal transporter och att den sista av dessa var dagtecknad den 21

okober 1871. Genom denna overléit Nils Carlsson i Hunnamila till lant-
handlanden Peter Rosengren i Tornamila den pi kontraktet grundade ratten
till kvarnen. Det éir salunda uppenbart, att kvarnen bytt iigare tskilliga
ginger mellan 1844, <15 Petter Lindahl fick tillstind att bygga om den,
och 1871, da Peter Rosengren kopte den.

“) Fljorde avse Ekcfors i Viickclsing.
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Till den 2 februari 1874 hade hemmansagaren Carl Johan Johansson

i Hatteboda, som den 25 mars 1873 hade tilltriitt sin hemmansdel om 5/32
mantal, instamt Peter Rosengren med yrkande, att denne skulle frintriida
kvarnlagenheten. Stamningsansokan at icke itergiven i det tillgangliga dom-

boksutdraget, men det framgir av detta, att stamningsyrkandet grundades

pi den omstiindigheten, att Rosengren forsummat bevaka sin inteckningsréitt,

di Carl johan johansson kopte sin hemmansdel. Vid mlets handlaggning

den 21 maj 1874 sokte Rosengren styrka sin ratt dels genom det pa honom

transporterade kontraktet, dels genom intyg frin forre agaren till johanssons

hemmansdel, att den irliga ”avgalden” redligen erlagts, dels ock genom

ett av davarande agaren till den storsta garden i I-Iatteboda, Johan Olsson,

utfiirdat, den 1 januari 1874 dagtecknat skattekvitto for Eiren 1871, 1872

och 1873. I en skriftlig inlaga till ratten uttryckte Rosengren sin starka

fortrytelse over Johanssons tilltag att for sniken vinning forsoka raga sig

den omstiimda ratten. Rosengren medgav, att den inteckningsriitt, som for
kvarnens rakning funnits i Hatteboda hemman, icke gallde for honom, men

anholl under beropande av kontraktet, att riitten nu ville medgiva honom

inteckning i hemmanet. P5. framstalld friga forklarade Rosengren, att han

icke tilltrodde sig kunna styrka, att Johansson vid inkopet av sin hemmans—

del i Héitteboda godkant det iiberopade kontraktet angende kvarnliigen-
heten eller medgivit sig vara bunden av det. Rosengren forlorade milet.

I utslag av den 25 juni 1874 forklarade riitten, att den liimnade utan

avseende Johanssons ansvarspistiende, att Rosengren obehorigen innehaft

hans andel i kvarnen, men fann rattvist forklara, att johansson, sedan han

blev iigare till sin hemmansdel i Hiitteboda, hade varit och alltjamt vore

berattigad att for egen rakning begagna kvarnen och fisket till den del,

han Zigde i hemmanet Hatteboda. Rosengren forpliktades darfor ”ej mindre”
att genast liita johansson till denna del begagna kvarnen och fisket “an
iiven” att fr. o. m. den 25 mars 1873 och intill dess johansson kunde komma

i itnjutande av den tilldomda ratten till honom utgiva skalig erséittning

for mistningen darav, dock endast till den del, han agde i I-Iattebodas andel

av kvarnen, detta enar en del av den ansgs tillhora Ulvsryds hemman.

Om parterna ej godvilligt enades, skulle ersiittningen bestammas av gode

man. Betraffande frigan, hur dessa skulle utses vid osamja om valet, gavs

detaljerade foreskrifter i utslaget. Rosengren fick som forlorande part Ziven

betala johanssons rattegingskostnader, som uppgingo till 30 riksdaler och

50 ore. Den 14 september 1874 triiffade parterna overenskommelse om sitt

mellanhavande pa det satt, att Rosengren forband sig att fr. 0. m. den 25

mars 1875 och till arrendetidens utging irligen till johansson betala 10

kronor samt 12 skiilpund 51. I den skriftliga overenskommelsen vitsordade

johansson, att Rosengren till fullo gottgjort honom for tiden till den 25

mars 1875. Ersattningens storlek angives emellertid icke. Processen och upp-

gorelsen med johansson blev tydligen en ganska dyrbar affiir for Rosengren.

Mojligen var det denna, som foranledde honom att redan den 3 oktober

1874 salja kvarnen till hemmansagaren M. G. Froberg i Ulvsryds Storegird.

Kopesumman var 600 kronor.
Kvarncn bytte sedan agate ytterligare ett par ginger. Silunda overlat
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Froberg den 24 januari 1878 kontraktet till Nils Eriksson i Hitteboda mot
samma kopeskilling, som han sjéilv erlagt, och den 16 mars samma r for-
vrvade hemmanséigarna jons Olsson i Buskaboda och Frans Pettersson i
Hiitteboda réitten till kvarnen mot samma summa. De blevo de sista iigarna
av den gamla kvarnen.

Enligt en kronodebersedel for 1883 var kvarnen d5. taxerad till 400
kronor, och fastighetsskatten utgjorde 20 ore. Inkornsten var taxerad till
75 kronor, och inkomstskatten var 75 ore. I-Iela det pi debetsedeln upp-
tagna beloppet, inklusive landstingsmedel m. m., utgjorde 1,44 kronor. Det
var en ur skattesynpunkt idyllisk tid.

Si liingt de skriftliga kiillorna. Det, forf. ytterligare har sig bekant
om kvarnen, har erhllits genom muntliga meddelanden av hemmanséigarna
Sven Herman jonsson i Buskaboda (f. 1875) och Emil Andersson i Hiitte—

boda (f. 1872). Omkring 1886 nedlades verksamheten i Lindahlakvarnen.
D3 var f. 6. den kontraherade tiden ute. Den siste mjolnaren d':ir var Johan
Andersson Loberg. Di driften nedlagts, revs kvarnens inredning och kvarn—

stenarna sldes till en lantbrukare i Smoramila, ”]ohan pi Veréing”, som

under nigra r anvéinde dem i en viiclerkvarn. Lindahlakvarnens 6verbygg-
nad, som bestod av timmer, stod kvar till omkring 1900, d5 timret sfildes
till gjutaren Ludvig Nilsson Hals, som di flyttat till Degerhaga sydostra
skifte. Timret ingick i det nya bostadshus, han diir uppforde. Huset stod
kvar éinnu 1951 men var sedan nfigra Sr ode.

Dec med iiganderéitten till Lindahlakvarnen forenade iilfisket synes

ganska vsentligt ha bidragit till avkastningen. Det bedrevs nnu nigra r,
efter det kvarndriften nedlagts. Efter tappningen av Ulvsjon omkring Sr

1900 fros Eilen ihil, och sedan dess har fisket varit i det niirmaste viirdelost.

Vad som iterstir av den ett par hundra fir gamla kvarnen — sannolikt
iir den betydligt iildre -— iir etc raserat vattenfall och en pittoresk, over—

vuxen ruin. Den ligger nu lngt frin allfarvligen. Inte ens motorbullret frin
denna nir fram hit. Det enda, som nu for nigon minut mojligen bryter
tystnaden och stillheten kring den gamla ruinen, r ett pi hog hojd snabbt
forbiilande flygplan pfi vlig till nigot kulturcentrum.

Kéillmaterial.

Hans Hansson Ruuths karm 1661 over Kinnevalds hiirad (lantmdterisryrelseiis arkiv).

Hans Hnnsson Ruuths karta I663 over Konga hlirad (lantmteristyrelsens nrkiv).

Akc F 78 Urshults szn 132 i lantmiteristyrelsens arkiv.

Linsstyrelsens i Kronobergs lin resolution den 23 september 1844 angende Lindahlakvarnen

(avskrift i andra hand).

Utdrag ur Kinnevalds hiirads dombok den 21 nmj 1874.

Kiipebrev av den 3 oktober I874 med déirp tecknade transporter av den 24 januari och

16 mars I878. V

Kronodebetsedel for r 1883, utstlld pi hemmansligarna jons Olsson i Buskaboda och Frans

Pettersson i Hétteboda.

Litteratur.
G. O. I-Iyltén—Cav;1llius: V/éirend och Wirdarne (omtrycket av 1921).

Stockholm i juni 1952.
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H. TARSTAD:

Vilxtor Rydberg och Widerstrom.

I Goteborg utkom r 1862 ett arbetc, som kom att utlosa en haftig
polemisk strid men som ocksi kom att piverka allméinhetens tiinkeséitt i

betydelsefulla fragor. Det var Viktor Rydbergs Bibelns lara om Kristus.

Boken hade samband med ett kittarmil infor Goteborgs domkapitel men

var icke ett direkt inléigg i denna teologiska strid. Rydberg ville vetenskap-

ligt utrona, om kyrkans lira om Kristus overensstiimde med Nya Testa-

mentets och det resultat han kom till framkallade miinga och indignerade

svar frin teologiskt hill. Sakerligen var det blott fa, som léiste hela boken

och forstodo den, ty ehuru skriven pi en utsokt svenska var den dock en

vetenskaplig avhandling och som sdan svirliist for de flesta. Men den nega-

tiva kritiken av prasterskapet, som under intryck av kattarmiilet fick
stridsskriftens hiiftiga spriik, £611 i god jordmin i tidens liberala kretsar,

Rydbergs positiva bidrag till losning av kyrkans problem forstod man sig

fogs. pa och kom diirfor helt i skymundan i debatten.

Arbetet utkom under rens lopp i flera upplagor och omarbetades och

utvidgades varje gang, varfor den sista upplagen icke har stor likhet med

den forsta. Hartill har rnedverkat, att Rydberg sjalv icke var en stridens

man och att frn teologhll, sarskilt frin biskop Beckman, véigande veten-

skapliga anmiirkningar mot arbetet kunde goras. Rydberg, som av sjalva

tidsandan bars fram till en for honom sjalv skrammande popularitet, kunde

for sin arlighets skull icke undgi att taga intryck av dessa anmiirkningar
och déirigenom mildrades s;°1 smaningom arbetets ursprungliga karaktéir av

stridsskrift. Bokens betydelse har dock av en litteraturhistoriker samman-

fattats med orden, att den ”i den bildade svenska opinionen givit ortodoxien

dodshugget”.
Rydberg fick dock icke endast rona rent vetenskapliga mothugg utan

ocksii angrepp av personlig och polemisk art, som drogo ned diskussionen

till ett alltfor ligt plan, dar dock Rydberg sjalv aldrig rorde sig. Ett av

de mest upprorande angreppen kom tyvarr frin Urshult, dar doktor Wi-
derstrom, forblindad av sin strangt ortodoxa instiillning till kyrkoliiran
gjorde sig skyldig till en forlopning, som viickte uppseende. Episoden, som

mihéinda aldrig uppmarksammades av Rydberg men som i Warburgs be-

romda biografi over skalden tagits som exempel pi polemikens bottennivii,
borde kanske hclst glommas. Den som en gang vill teckna Widerstroms
livsbild kan nog icke komma forbi hiindelsen, om skuggor och dagrar skola

£5 spela sitt egct spel for att manniskan skall £5 triida fram bakom fasaden

av lardom och originalitet.
Ar 1880 utkom fjiirde upplagan av Bibelns liira om Kristus med flera
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foljdskrifter och debattinléigg. Ett nytt betydande tilléigg var uppsatsen
Till léiran om de yttersta tingen, som éven utgavs separat i en bok pi 171

sidor. Tisdagen den 28 september samma r publiceras i Smiilandsp-osten en

uppsats av C. W. Widerstrom, som upptar separatskriften till granskning.
Uppsatsen iir daterad Urshult den 17 september och synes av inledningen
att doma vara skriven omedelbart efter ett avslutat kontraktsmote med
Kinnevalds prister i Vxjo, diir Widerstrom i bokliidan tillhandlat sig den
nyutkomna boken. Det var dii 18 r sedan Bibelns liira 0-m Kristus utkom
forsta giingen och Widerstrom har utan tvivel £61,‘: striden i alla dess faser.

Som prenumerant 5 tidningen Wéktaren, mot vars sikter Rydberg farm-
tat linga genmlen, hade Widerstrom kunnat forskaffa sig f6rstahands-
kunskap om polemiken, men han vidror icke denna utan har en hel del

anmiirkningar att glora mot den nya skriften ur vetenskaplig teologisk syn-
_punkt. I vad miin dessa anmérkningar voro grundade eller ej undandrar sig

en lekmans bedomning och skall ej ingfis pi. I-Iéir mi endast séigas, att Wi-
derstrom med skéirpa framholl, att den apostoliska kristendomen (som han

uppfattade den) skulle "till trots for den menskliga illviljan, som vill ut-
plna den, och till trots for den menskliga viilmening, som vill fo_rb%=ittra

‘den, segra i sin egen renhet och sitt eget oforfalskade skick”. Utifriin sin

utgingspunkt har givetvis Widerstrom bide riittighet och skyldighet att
‘siiga detta, men omedelbart efter de citerade raderna kommer forlopningenz

”Oaktadt sina genséigelser emot den kristliga grunddogmen har Victor
Rydberg af sina motstndare blifvit behandlad med en humanitet och artig-
het, som efter viir tanka gitt till den aldra yttersta grinsen af det tillb6r-
liga”.

Detta var ju en direkt uppmaning till strid ‘med smutsiga vapen med
fisidosttande av ”humanitet och artighet” och redaktionen kéinde sig for-
anliiten att i en not anmirka foljande.

”I-Iirvid mste vi for egen del framhlla att Victor Rydberg, d5. han
ju for sina satser sokt bjuda vetenskapliga skiil, synes oss vara en man, som
xi meningsstridigheterna torde fortjena att bemotas med den aktning och

-humanitet, som ju ifven en skarpt skiljaktlig uppfattning af de vigtigaste
sting tilliter.”
- D5 noten r skriven av tidningens redaktor, Sigurd, som 16 5.1‘ senare

under striden kring Frodings Stink och flikar tog till svenska spriikets
grovsta klumpigheter i sitt nit om sedligheten, s5 forstir man hur uppr6-
vrande angreppet mot Rydberg var. Det gjorde dock icke Rydberg ngon
iskada och kunde sjéilvklart aldrig minska dennes betydelse for idéutveck-
lingen under 1800-talet, men det gav en flick it en priistman, som s5lg§r-

ligen trodde sig verka i det godas tjiinst iiven genom detta angrepp pi
Viktor Rydberg, en av den svenska odlingens finaste stéimmor och mest
djuplodande téinkare.
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PAR R/i1JsTRO1v1

Soxnmarlsriinilaa
visst var kontrastcn enorm n'a'r skrivaren -- turistanonym, i kamera, glas-

iigon och mustasch — anliinde nigon dag innan blomningsfcsten. (dc vlinligc
nickade: si Zir alltsii sommarcn hiir, dc: bor folk hos W-rzs.)

ty skrivarcn hade riid spansk jord liingst in pi niithinnan
ja nog var kontrastcn cnorm

I

fdrsommar

niir iippelblommcn slokadc i hagel

trots bringarn med smérblom och liljckonvalj i ftinstret

— och minncn frin dcn katolska vcckans

lélttbli féillandc jakaranda —

i rcgnct stod barn maskroscn rak

léingtan véixtc och blcv stor

stor som tomma. torklador

—- under den gcnomstrilandc bjiirken stir en hleist —

svarta fladdrandc regnsvalor

liingtan éir stor som diagonalcn

kan aldrig bli stitirrc

vippelblommen véigrar fiilla
jordcn suckar évcrmiitt

sandgngcn rinncr ner mot mot brunncn

rcgncts triangelsljor

visar ctt égonblick geomctrin

suddar sen ut den

ruggiga skater sitta hiigt och tiga
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II
hogsommar

s3. den korta soldrankta andhéimtningen

med tiirna lojt nedborrade i sanden

glittrande vatten kring sotarns Affe
25:§.rs jubileum och hundra pi 11,2

och kring denna korta sommarpaus

etc skum av skimrande strander

och blia moln av kopparvitriol

III
eftersommar

ja alldeles innan anfallet

ett viildigt lugn

lngr hon; over insjo och sar

samma ofantliga klarhet och biivan

sfi den fruktansvarda krampen

bliblatt forvridna drag

och fradga kring de morknande lapparna

men hit ner bara hogfardiga runda vita hagel

sii efterfit igen den lilla lantliga idyllen
med blek sol over de skoljda applena

men allt kringblist av sonderrivna molntrasor

som jagade storta bort mot synranden

vi vanta det svaga forsagda litet generade regnet

medan allt gors i ordning for hostens

genomskinligt fiirggranna fattigmansauktion

Piir Rdstrém
Zr fodd 1925 och debuterade 1946 med en liten roman ”Men inga blommor vissnadc.“
Eftcr strovtig i Europa och ner till Trinidad samlade han sig till sin andra bok, ocksi en
roman, som fick titeln ”StjZirnan under kavajslaget.” Under sommaren 1952 boddc han i
Urshult, kom néirmast Erin Spanien och Kanarieoarna och innan han rcstc kom hans tredjc
roman ”Tiden vblntar intc" i bokhandcln. Kronika-redaktorcn bad om en sommarskildring
frn Urshult och har nojet publiccra denna Sommarkronika.
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Josua Petri Colliander var kyrkoherde i Urshult 1782 - 1795. Herdaminnet
har endast att berétta om honom, vad Magnus Gudmundsson Friiberg i sina
minnen sagt om intrigspelet kring hans kyrkoherdeval. Innehllet i en predikan
som Colliander hiill som adjunkt i Vrigstad kyrka den 1/1 1777 har fiirunderligt
nog bevarats i en tuschteckning av den senate si ber~mde miilaren Pehr
Hijrberg. Teckningen ftirvarades i Konstakademiens samlingar. Dess inffirande
hlsir mii tjna som komplettering till Herdaminnets enkla data om en av kyrk0-
herdarna i Urshult i gngen tid. Kanske skulls man tilliigga, att det mera
berott p5. den tillfllige hiiraren n pf; predikanten_ att héindelsen bevarats till
eftervéirlden. Om C. som predikam vet man bara detta, att han en benédad
stund gett niiring t en konstnéirs ritstift.
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ANNE MARIE R2i0sTRoM.-

BYEV C11 sommarhygd.

Jag har just hiimtat sex filmer Fran framkallning. jag hfiller filmremsan
mot ljuset, och jag vet precis vad jag kan viinta. Alhamras beromda trad-
girdar, Giraldatornet i Sevilla eller kanske de urgamla sherrybodegorna i
jerez. Men vad jag till min forvining ser pi den lilla filmrutan kan inte
den varmaete hembygdskarlek fi till ett arkitektoniskt masterverk. Det stir
URSHULT mitt pi kken, och stinsen éir pi vlig ner for trapporna for
att vifta av tiget. Blicken glider vidare pi filmremsan. Dar iir familjegrupper
kring frukostbord och pi grasmatta, fru Welander i vinbéirsbuskarna och
sommarens traditionella solnedgngsbild over Asnen.

Det var ju inte precis vad man var beredd pi att hiimta hos en foto-
handlare pi Kanarieoarna. Men vad som tar elva dygn for en modern
Eingare klarar en filmrulle, som man glomt kvar i koffertfickan sedan forra
sommaren, i en handvélndning. Ty at man litet, litet hemsjuk ar det ju s5

lfitt att dromma.
Och egentligen an ju jakarandan si lik bjorkarna. Bara lavendelblii

blomskir i stallet for spiida grona blad. Och hibiscustradet blir si liitt jas-
min. Och blir inte sotman kring apelsintriidet som frisk doft av appelblom?

Varfor skall egentligen jag som stadsbarn se stengardsgirdar och appel-
blom nar jag fir hemlangtan. Varfor handiar inte mina barndomsminnen
om Foreningsgatan som jag motte fyra ginger om dagen till och frin skolan,
utan om en elandig liten Asnenmort som tycktes vara varldens skonaste fisk
och prompt skulle skickas i en cigarrask till morfar. Eller om kapplopning
med Svea till basta bliibarsstallet, vilket for min del slutade med att Sveas

toffel gav mej en bula i pannan.

Nej det iir d5. ingen tvekan om att sommarbygden lager stadsbarnets

barndom.
Egentligen kan inte infodingen fatta vad stadsbarnet kanner for sin

sommarbygd. Lekkamraten som lir fodd pi garden tycker att man ar litet
lojlig bide i sin dagsljusa morkradsla for skogen och sin entusiasm over att
hiimta korna i hagen. Ingen hembygdsvirdare kan vara ivrigare spaltletare
an sommarbarnet efter minsta notis med nyhet frin sommarbygden. Och
ingen kan svartsjukare an hon vakta over att det som sags om sommar—

bygden skall vara fordelaktigt och fint.
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Det at val samma slags ambition som got att hon iii" litet radd for att
propagera for sommarbygdens foretraden for andra sokare efter en semester-
plats. Sivida hon inte sjalv kan vara med och visa och beratta. Ty hon
skulle aldrig uthiirda att sommarbygden ogillades. Och vem vet, kanske
den dar nye inte ser med samma fortrollade glasogon?

Man at ocksi skeptisk mot det nya i sommarbygden. Man kan inte som
den riktiga infodingen gladjas over framstegen. Det borjade redan for liinge
liinge sedan nar den vilda trekanten blev Park. Sofforna, grasmattan och
rosorna luktade litet for mycket stad. Och att nu gi till postkontoret k'a'nns
som ett forraderi. Man slar net blicken nar man passerar stationshuset pa
vag till sitt dagliga postarende, men anar dock dunkelt att Gunnar pi sta-
tionen ar glad att slippa oss alla som inte passade tiden. Och visst har
Rundqvists hus med iren blivit en prydnad for centrum och invandigt en
gliidje for koparna med lysamnesror och perforerat tak. Men det lag ens
hjiirta nlarmre i all sin fulhet sdant det sag ut nar cocosbullarna kostade
fem ore. Och Skyttepaviljongen. Aldrig, aldrig kan man forlta dem den
fina overbyggda dansbanan. Och si man liingtar eften den gamla med gistna
plankor litet har och var och nyhuggna bjorkar i de fyra hornen. Det at
en liten trost att dom numera kallar det ”skyttepark” for di kan man
litsas att det inte alls ar samma sak.

T in en at si reaktionar som sommar listen. Hon tillater aldri att eng. . g . g .
gren brytes 1 det som var ramen kring allt som gjorde sommarveckorna till
uppfyllelsen av en drom. Dar var blommorna och de sm djuren i mossan,
korna 1 la irden och kattun arna 1 hoet. De forsta simta en och batturerna

' II II g ' g) -- ' ' OI Q g ‘till Froson. Kna t tillbakahallet tosfnitter ust nar sadant minst assade —
- pp.. .. .. Q] .. .. p

antingen var det forhor hos prasten eller sangkoren som holl konsert. Och
diir var det forsta svarmeriet.

Och appelblommen som blommade och blommade och aldrig blev annat
an nikotinflackad augustikart. Ty just dii var sommarlovet slut, man blev
atadsbarn igen och sommarbygden gick i dvala till nasta ”blomstertid nu
kommer”.

S5. en dag at man vuxen och kommer tillbaka och at litet sur over att
det enda som egentligen at sej likt ar kapplopningen med Svea. Fastan det
nu iir auktioner i stiillet for blibarsstallen. Men gudskelov kan man nu lika
fridfullt jiimfora kopparna och pinnstolarna som fort blibarskorgarna.

Och kinda. Man blir varm i kroppen av stolthet nar man ser syltbur—
karna fran Urshult nere hos handlarn pi hornet hemma i stan. Och medan
handlarfrun plockar fram och vager upp kan man saga att déir har jag bott
nastan hela mitt liv och man milar med vatten och skog och sol. Och appel-
blommen blir inte langre bara augustikart utan granna rodkindade host~
iipplen. Ty naturligtvis at man min om att allt som kommer frin sommar~
bygden skall vara av biista slag. Ar det handlarn sjalv kanske man beriittar
om kaptcn Klingspors beromda kronprinsklapp. Eller skryter om den nya
fruktskolan. Sveriges enda.

Ty s5 dar pi avstnd at sommargastcn inte alls reaktionar langre. Di
Zir hon precis lika framstegsvanlig som infodingen.
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H. TARSTAP_:

Hur r (let med vihingaminnena?

De under gréinskande tuvor géinda borgruinerna 5 Bosholme och

Slottsholmen i Asnen och siignerna kring kung Bo och kung Hake ger oss

léitt storvulna tankar om dristiga vikingaféirder ut 6ver de stora haven. Hér
bara, vad medeltidsvisan berittar om ”Herr Boo” .

Herr Boo han talar till svennerna smi:
Sala mig upp mina hiista!
Jag vill mig fara av landet ut,
de fréimmande Kungar att géista.

S5 gyllene voro de skeppen.

Han rider sig ned till sjéastrand,
hans skepp de voro si raska,

de béista sjéméin i landet var,
de minde sig med honom hasta.

S5. gyllene etc.

Herr B00 han seglar av landet ut,
med 9 héirskepp s5 blle.
Han fiillde mngen rbvarkung,
deras kinder gjorde han kiille.
S5. gyllene etc.

F6r honom flydde de sjékungar mest.

De kunde sin skepp icke virja,
var helst herr Boo han seglade fram,
allt miinde han under sig hiirja.
S5 gyllene etc.

Herr Boo han seglar till Spanieland,
han lade déir in rnycken iira,
han kiirde diir ut sju resar £61‘ sann,

stor pris han miinde hembira.
S5 gyllene etc.

Sen seglade han till Grekeland,
var han sporde kiimpar di fara,

fr6 dem s5. riddes var evige man,

och voro féir dem en stor fara.

S5 gyllene etc.
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Var man han priste den iirlige Boo,

for han ur faran dem fréilste;

si skinnade han de kéimpars bo,

nu gladdes bid unga och iildste.

S5 gyllene etc.

Han neder till skeppen fora lit
den skatt, som han mind finna
uti de resars kamrar och hus,

med iiran han mnde den vinna.
S5 gyllene etc.

Den skatt han lade pi sina héirskepp,

och sade till tjéinare sina:

"Ni vill jag segla till Smland igen,

besoka véinnerna mina”.
S5 gyllene etc.

Qch nir han kom hem allt till sin grd,
ett torn han byggde inyoz
diir lade han in sitt myckna rov,
gulltunnorna voro V51 tio.
Forgyllta voro hiirskeppen.

Denna visa upptecknades i slutet av 1600-talet och i ett brev till filt-
marskalken Erik Dahlberg, daterat den 16 juli 1702, har Peter Rudebeck,

den storsvenske godsherren 5. Huseby, anmirkt, att visans Herr Boo och

hans son Palle Bosson (som ocksi har en visa om sig) ”hafWa bott pi Boslit

hiir i Asne”. Slutsatsen om boplatsen har han dragit av namnlikheten och

med denna har han gett utgngspunkten for de stolta vikingaminnen, som

vi si giirna drager fram, néir bygdcns garnla historia kommer pi tal. Den

yverborna fornhistoria, som den smiliindska rudbeckianismen skapat it
bygderna kring Huseby och sjon Asnen, har dock knappast tilt kritisk
granskning. Det skulle vara intressant att folja Peter Rudebecks skildringar

om ”antiquiteter” i Urshult ner till kéillorna, men hiir blir upngiften néir—

mast att formulera niigra lekmannafunderingar kring vikingafirderna och

deras anknytning till vir bygd.

Frin de forsta kringstrovande jéigarna och fiskarna har utvecklingen

gitt over mer och mer bofasta familjer och stammar fram till nigot, som

kunde kallas en stat, ett rike. Detta var cn enhetligt ledd samhiillsbildning
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och fick starka ambitioner att utveckla sig pi bekostnad av svagare gran-
nar. I spetsen for ett rike uppstod en hovding, en kung och detta var den
starkaste, klyftigaste, djirvaste bonden. Hans makt lag i den styrka han vi-
sade. Han befiste sin makt genom forbund med gudarna, det viktigaste
offertemplet virdades av kungen. Ur styrkan uppstod erovringslusten och
nar utvecklingen av vapen och fartyg gynnade denna, drog kungen ut pi
ledung. Efterhand gick ledungen ut overallt, diir kraftfulla ledare tog ini-
tiativ. Rikedomen véixte i ledungens spir. Ledungen fordrade ocksi ett visst
mitt av overbefolkning, trilar som brukade jorden och ynglingar, som sokte
bruk for sitt overclfid.

Frn fréimmande lander sokte sig nya foreméil, guld, silver, mynt, glas
hem till gfirdarna, bytesvaror i en uppblomstrande handel. Niir kéimparna
till sist drog ut till den sista okiinda ledungsfiirden visade de sin makt och
rikedom i miiktiga gravmonument och praktfulla jordfiistningar. Soner
ristacle i korthuggen runvers iiminnelse om fiiders verk i frammande liinder
och en fader sorjcle sin ilsklingsson med en méktig runsten strax utanfor
den egna garden.

I vfirt land har hittats mer in 2.000 runstenar och over halva antalet
av dessa finns i Uppland. I Smfiland finns ett icke ringa antal, friimst i Sun-
nerbo och 5 smliindska hoglandet. I Skatelov 5. Asnens nordviistra strand
(niira Huseby) stir iinnu en del vandaliserade stenar, men i Urshults socken
finns icke ett enda fynd. heller finns i litteraturen nigon anteckning om
bortforda stenar. Det finns ej heller nfigra jéirnfildersgravar och inga fynd
har hittats i Urshultsjorden, som kunde fora tanken over till frémmande
land.

Man har av skiil, som hiir forbigiis ansett sig kunna konstatera, att det
i vira bygder tidigt funnits en ganska talrik jordbrukarebefolkning och att
denna mojligen uppkommit genom att en sluten stam liings Morrumsin in-
vandrat i Viirend och bosatt sig diir. Ar clet orimligt att: antaga, att denna
jordbrukarebefolkning icke engagerats i vikingaféirdernas aventyr, att den
kunnat undgi kontakter med de grannar, som bevisligen varit pi ledung?
Lat oss granska ngra forutsttningar.

Om vi utgiir ifrin att herulerna (eller ngon annan stamspillra i folk-
vandringarnas vimmel) till sist bosatt sig i en si isolcrad del av Europa som
Viirend pi den tiden var, omgiven it alla hill av viildiga skogar, s5. miiste
detta ha berott pi att stammen slagits, drivits undan och utarmats overallt
dlir den sokt sig fram. Kring Asnen fann till sist stammen en fristad och
hr fick den borja att bygga sin framtid pi nytt. Stammen var kanske miss-
téinksam mot grannarna och undvek beroring med dessa, den ville ha sin
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fristad for sig sjilv. Néigot overbefolkningsproblem hade man ickc att brot-

tas med, det fanns utvecklingsméjligheter for de vlaxande familjerna i byg-

den och mhanda var utvecklingen av vapen och verktyg icke i takt med

dc tongivande nordiska stammarna.

Si levde stamspillran bondernas tillbakadragna liv kring Asnens stran-

der, inga maktiga gravar restes over deras doda, inga oforgangliga rikedomar

gomdes i jorden till kommande arkeologers gliidje. Kanske den utarmade

stammen aldrig formidde utveckla sig, kanske den helt enkelt gick sin un-

dergng till motes?

Mot detta antagande reser sig det traditionsmaterial, som vi si val vir-

dat i Urshult, till protest. Har kommer sagorna om kung B0 och kung Ha-

ke och deras slott 5 Asnenoarna igen med oforminskad kraft och v'ittnes-

borden om deras bragder iir minga i visor och legender. Hair r icke platsen

att taga stiillning till beréittelsernas vedcrhaftighet, men givetvis kan det

ligga nagonting i detta samlade traditionsmaterial. Att léigga rnarke till ar,

att ngra utgriivningar av dc gamla borgruinerna tyviirr icke gjorts, och

resultatet av dylika kan ge nya hillpunkter for vira antaganden. Albert

Vejde har utrett borgarnas sannolika byggnadstid, (se Hyltén-Cavallius for.

arsskrift 1925), men detta utesluter icke att andra och tidigare former av

byggnadsvcrk kan ha funnits 5 bade Slottsholmen och Bos holme. Att dylika

skulle ha sammanhang med vikingatiden iir dock foga sannolikt, da de stor-

miin det d5 skulle vara fraga om sakerligen skulle ha sorjt for att deras

livsverk gomts i en runvers pi en konstfardigt huggen sten eller i en mik-

tig grav. Den forsta kyrkan pi fastlandet niira Bos holme, tyder pa sam-

manhang med en maktig jordiigare, ingen annan hade val byggt en kyrka

si tidigt just dar, och denne kan sekundart ha samband med vikingafarder

och rikedom, matt av r och iira kan en sjofarande hovding har ha slagit sig

till ro och byggt sig en kyrka, sedan han omvants till kristendomen i ett

friimmande land eller av en missionerande munk.

Om detta £5 vi kanske aldrig veta niigot, 'alven om hemligheten ligger

gomd under jordmassorna pi Asnenoarna, men vi £5 nog vara overens om

att direkta minnen av vikingatiden iir fi om ens nagra i viir bygd. Detta

utesluter givetvis ej, att det aven i vfira bygdcr funnits aventyrslystna bond-

pojkar, som litit varva sig i de stora hovdingarnas flottor och som forblott

i friimmande land i sin avlan efter rikeclom eller som kanhanda vant till-
baka med vingarna klippta och fortsatt att bryta jord i hembygden. Nigon

har sakerligen ocksii vunnit framgéing, rikedom och iira, men denne har

tydligen —— att doma av var brist pa fynd — skaffat sig hustru och tralar

nfigon annan stans in kring stranderna av Asnen.
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P. 0. V5101;

GARDARNA 1 URSHULT.
C-.)clen ocl1 Zigare.

15. AI'3l11O-

Utsikt fiver Arasjtin. Foto Hugo Svensson 1953.

Enligt uppslagsverket Svenska Orter, del I, som utkom fir 1932, be-
stir 1 mantal Aramo av ej mindre an 25 jordbruksfastigheter samt 8 fastig—
heter av annan natur. Det at silunda ett betyclandc antal brukningsclelar,
som detta hemman rymmer inom sina grlinser. Alla leda dock sin upprinnelse
ur ett ringa nybygge, som i liingt avlagsna rider togs upp pi édemarken men
som smfiningom, tack vare mfinga generationers idoga stravan, gynnsamma
naturférhfillanden och sist men inte minst pa grund av de vidstréickta agorna
kunnat utvecklas till vacl (let Zir i dag. Pallet fir emellertid ingaluncla
kallas enastiende. Tvlirtom torde de flesta stora byarna nere vid gamla
riksgransen ha uppstiitt pi liknande satt. Vad som i hijg grad gjort ex-
pansionen mijlig, ‘sir givetvis, att nybyggarna kunnat lagga beslag pi mycket
stora och fiir boskapsskétsel och jordbruk lblmpliga omrden av det herre—
l6sa lanclet.

Nat sveddes och brijts mark i Aramo férsta gingen? Denna {raga kan
tyviirr ej besvaras. Vi ffi ntija oss med de inblickar i gardens havder, som
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urkunderna friin de fyra senaste firhundradena skanka. Vad som ligger bak-

om 154O—talet, hor i forevarande fall till det outrannsakliga. Men vid namn—

da tidpunkt existerade Aramo siisom ett skatte hemman; det var med andra

ord fri bondejord, och garden agdes och beboddes <15 av en viss Mans.

Naturen omkring Aramo upplivas av fitskilliga sjoar, friimst Arasjon,

efter vilken garden tydligen fiitt sitt namn. Trakten at ej si litet kuperad

och dessutom prydd med vacker skog. I gamla tider fanns har en mycken—

het ek och bok, som dock ofta led svara skador genom olagligt hygge,

pottaskebriinnande och vardslost svedjande. P5 Kinnevalds hostting 1624

klagade kronans skogsfogde Oluf Hansson, att ”en hop oforstindigt folk”
hade under den gingna sommaren, som varit osedvanligt torr, ”utburit eld

och forbriint en otalig hop grona eker pi Aramo skog, j'amv'al annor dod-

vedaskog.” Som vfillande till branden angav han niimndemannen Bengt i
jungfrumala och Tor i Savsjomila, vilka bevisligen hade brant pottaska

i niirheten. Men bada nekade till att skadan uppsttt genom ovarsamhet,

”ty de gingo inter ifrin elden forr an den slant var utslackt.” D5 saken var

oklar och forstorelsen betydlig, aladcs Bengt och Tor av Riitten att till
nasta ting antingen utspana vem som hade utsatt elden, eller ock viirja sig

genom var sin 12—mannaed. P5. tinget 2O dec. samma r blevo dc frikéinda

fran ansvar, sedan de git: den forelagda eden. Upphovsmannen till branden

blev aldrig uppdagad.
Den ”barande” skogen, friimst eken och boken, var redan under medel-

tiden fridlyst, di den ju genom sitt praktiga virke, barkens anvandbarhet

vid garvning och ollonens utnyttjande till svinfoda utgjorde en av landets

stora naturtillgingar, som ej finge forstoras. Skadegorelse 5 densamma

belades med straff, som med tiden alltmera skarptes. Vad det kostade att

fiirgripa sig mot skogsordningen fick bl. a. Mans i Aramo erfara, di han

1650 ”forbrZint fem grona eker och boker”, ty han domdes till 60 dalers

plikt.1) Ar 1673 var elden ater los i Aramo skogsmark, varvid 44 ekar

forutom en méingd andra trad fordiirvades, sannolikt vid pottaskebriinning

eller genom ovarsamt svedjande. Denna gang voro Lars och Peder i Hatte-

boda starkt misstankta och blevo aven anklagade, men de raddade sig genom

varjemlsed. Sommaren 1748 uppstod en Einnu svirare brand, som overfor

storre delen av Aramo, Hiitteboda och Frosjohults skogar och forstorde

bl. a. 1.726 ekar samt 57 storre och ett antal mindre bokar. Elden gick,

enligt vacl som sedan omvittnades pi tinget, ungefar 1/2 mil i langden och

1/4 mil i bredden. Ingen av iboarna ville kiinnas vid att ha utsatt elden

eller visste huru den hade uppstitt; blott sa mycket kunde utronas, att den

forst varsnades pa Hatteboda skog. Vederborande blevo emellertid filagda

att pi nasta ting fria sig genom varjemilsed.

‘) Till ledning for bedomandc av biitessummans storlek och kopkraft mi anforas nfigra

uppgifter ur 1600-talets dombocker. Omkring r 1640 kopte Sven Nilsson 1/4 av

Klasamila Ustregird i Urshult for I50 daler, 1645 fick Sven i Kullen lagfart pi I/3

i Ustra jiits Kfiragfird, som han tillhandlat sig for 60 daler, ungeféir samtidigt gav

Peder Markusson 70 daler gott mynt, I7 rdr specie och en ko for 1/8 mtl Siivsjomila,

och cirka 1680 sfildes halva jungfrumila gird for I20 daler. jfr aven nedan sid. 57

notisen om elclsvidan i Aramo 1725, di en brunnen mangirdsbyggning varderades

till 30 dal. smt.
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Den avbréinda marken utgjorde nu ett jéittestort svedjeland med kvar-
stiende trad eller dungar héir och diir. Bonderna voro ej sena att hos tings-
rbltten begiira tillstfind att "ii upprodja och, om gorligt iir, besi sidane
parker som tjéinlige éiro samt dem till husbehov och salu, diir nigot nyttigt
finnes anvéinda.” Detta blev ocksii beviljat; dock skulle, pibjod Réitten for-
siktigtvis, nigon jiigeribetjant jiimte ett par niimndemiin ”noga tillse och
utsyna de parker, som sfi avbréinde éiro att intet hopp iir om triidens forfrisk-
ning eller gronskande, till nytta, besende och husbehov, dock 55. varsamme—
ligen, ate inga ekar, som till Kongl. Majzts och Cronones tjanst dugeliga
arc-, diirigenom nedhuggas eller borttagas, vilket allt till Konungens Be-
fallningshavandes hoggunstiga vidare omprovande understéillt varder.”1)

Granserna mellan olika byalag eller enstaka hemman synas i élldre
tider ofta ha varit tiimligen svavande, sérskilt cliir de lopte fram genom
skogar och andra odemarker. Det kunde diirfor léitt handa, art en bonde
vid skogshygge eller under svedjande forirrade sig in pi andras iigor, di
han trodde att han befann sig p5. egen torva. Naturligtvis forekom ocksi,
att en och annan avsiktligt overskred rigfingen! Men som riskillnaden for-
dom siillan utmiirktes genom nigon gardesgrd, in mindre av rigata, d. v. s.

en bred uthuggning, var det givetvis svrt att ute i tjocka skogen kunna
exakt bestéimma granslinjens striickning. S5 var forhfillandet éiven vicl sjéilva
riksgréinsen mot Danmark. slillan klaga smilandska bonder, att skiningar
och blekingar overskridit denna linjeioch avverkat skog eller gjort annat
intring pi svensk mark, och formodligen ha liknande klagomil forsports éiven
5 danska sidan over svenskarnas framfart. i

Men ovisshet kunde rida icke blott om sjéilva gréinslinjen utan ibland
liven om liiget av de riméir/een, varifrin rigngen tiinktes utgfi. Sannolikt
bestamdes och utlades rcdan vid landets forsta bebyggande vissa marken
(”femstenaror”, resta stenar e. d.) till komplettering av de s. k. fasta ri-
méirkena (berg, oar, golar, kiillor o. s. v.), $5 att hiirad kunde skiljas frin
harad och bolby frfin bolby. Langre fram tillkommo nya méirken for att
markera grblnserna mellan bolby och gardesby samt skilja de avgiirda hem-
manen eller torpen frn modergirclen. Men de av manniskohand utsatta
riméirkena kunde sminingom falla i glomska, omkullviiltas av tréidrotterna,
uppslukas av snirskogen eller forstoras av illasinnade personer. Siilunda upp-
stod i tidens liingd léitteligen ovisshet och, déir grannsamjan forut var klen,
éiven tvist, svéil om riitta markena som rgingslinjen. Foljden blev ofta
slagsml, ibland t. o. m. drip, sisom clombockerna nogsamt omvittna. Kunde
parterna ej komma overens, blev det tingsréittens sak att ingripa formedelst
haradssyn. Darvid hordes forst och friimst de tvistande, vidare andra personer
som formodades klinna till saken, och fanns det gamla syneprotokoll, togos
de fram. Syneriitten bemodade sig iiven om att genom sjéilvsyn bilda sig en
riktig uppfattning av situationen. Vid dylik synegiing brukade bristfalliga
miirken istindséittas och rigngar fortydligas genom uppliiggning av nya,
kompletteranile ”r§ och ror”. Oftast ivagabragtes forlikning genom kompro-
miss parterna emellan. Vad till hogre instans, i detta fall lagmansrbitten,
voro rate séillsynta. P5. syneriittens ingripande foljde givetvis en resolution,

1) Vadstena L. A.: Kinnevalds dombok 1748, H. T., § 41.
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vilken inskrevs i domboken till framtida riittelse. Dessa gamla syneprotokoll
ha inte blott praktiskt véirde, de aro ocksi tidsbelysande och bevara ofta
minnet av urildriga, numera kanske utdoda ortnamn samt lamna intressanta
geografiska och personhistoriska uppgifter.

Vad nu Aramo betraffar, hade éiven denna gardens iigare ibland otalt
med grannarna just i gransfrgor. Ar 1663 uppstod process om rigingen
mellan Aramo och Buskaboda. Tvist hade rtt om densamma i ling tid och
fororsakat "en stor ovanskap”, formiiler domboken. Den bilades dock snabbt
genom haradsréittens forsorg silunda, art ”H§ikon i Aramo skall med hagnen
begynna vid Aradrev, véistan med fabron [troligen I fagatan] anda norr
igenom kiirret dit déir Hylte- och Kvarnebackarna rinna samman, sedan till
Hassleholm, dadan till dar Aramo, Buskabo och Hattebo mota med deras

garde. Bokeskogen bliver Hikons i Aramo, sisom for detta varit haver, till
hans egne svin, och askebranning som andra, nélr liigenhet forefaller, i det
hult han lair ridande uti.”

Den 17 okt. 1739 ingicks en ny ”forening” om griinsen mellan Aramo
och Buskaboda silundaz ”Forst begynnes market emillan desse hemman uti
marken, varest Aramos och Boskebodas hagar motas it, efter skiljegirden
emillan hagarne, s5 riitt fram over myren i soder till Lilla Héissleholmen,
varest tvenne stenmarken iiro lagde, darifrn iter i sor réitt fram over véigen

och viistan med Holte udde till en jordfast sten neder vid myrelaggen, var-
uppi stenméirke iir lagt, sedan i nogaste ratt fram igenom Holtebiicken och
over Holtebiicken med 9 stycken stenmarken utméirkt till Skiirbacken, darest
ett mlirke ar lagt dar skillnaden overskrider b'a'cken, diirifrin riitt fram it
Nyebro kart, med 9 stycken stenmarken utnamnt, till Aramo heje gZirdes—

gird, varest han nu stir, délrest han hiidanefter alltid skall forbliva, och
si gfir market i denna géirdesgirden till ett stenmarke innan vid gardesgirden
ngot i sodvéist ifriin landbacken, diir ladan stir som tillforene tillhor Boska—

boda, detta stenmlirke ar hornemarket, och si i sodost riitt mitt uti en liten
’tr'zint’ [trind, rund] holme som kallas Elje holme, ett stenmarke pi bemiilte
holme, sedan efter samma solstreck rant over hejan till sodra kanten utanvid
Ustra hejegardesgirden i en jordfast sten, som iiro lagde marken uppfi, sedan

i mojeligaste mttan réitt fram i sodost med 5 stycken stenmarken i en stor
hall, som kallas Réivehallen, anda réitt fram med 8 stycken stenmarken upp-
lagde till en hall som kallas Brohallen, efter samma [sol—] streck med 4

stycken stenméirken till en jordfast sten uti en holme i Stora triimossen, som

éir hornemarket, sedan ifrin denna lille holmen i sodvlist riitt fram over
mossen till Béickaskogs garde.”

Vidare traffas overenskommelse rorande hejorna och ”utbalkarne”.
Slutligen utslittes ett vite om 60 dal. smt, "som den skall erlagga, vilken
denna frivilligen och utan Wang gjorde forlikning pi nigot siitt soker att
rubba eller till inter gora.” Handlingenlar daterad Aramo 1739 och under-
skriven av Johan Sunesson i Boskeboda samt Aramo giirds divarande agate,

fyra till antalet, namligen Mins Persson, Mans Persson, Hikan Persson och

Mans Nilsson.1)
Ar 1689 skedde en liknande uppgorelse med Bastaremla, som den tiden

1) G. H. A.: Kinncvalds dornbok 1740, V. T., 8;.
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iigdes av biskop Henning Skyttenhielm i Kalmar. Enligt domboken hade
ratt lingvarig trata mellan hemmanen om iigogriinsen, men nu tillspetsades
saken av en sarskild anledning. Amiralitetet i Karlskrona hade namligen for
sitt behov av skeppsvirke m. m. litit hugga en stor post eke i trakten av
Ustra Ramsjon, dar det enligt en samtida, annu bevarad lantmlaterikarta fanns
”skon eke- och bokeskog”. Biskopen fordrade nu av kronan ersiittning for
218 ekar, som skulle ha tagits pi Bastaremla marker. Z-iboarna i Aramo,
Midingstorp m, fl. hemman protesterade haremot under formenande, att en
stor del av hygget hade skett pi deras agor och att blott ett mindre antal
trad tagits pi biskopens gird. For att utrona sakens riitta forhillande holl
haradshovding johan Nyman med bitriide av niimnden m. fl. syn 5. tvistcpar—
ken den 4 juli nyssnamnda r, varvid itskilliga personer hordes. Gise i Bastare—

mila och Lars Hiikansson i Aramo samt Hikon Borjesson i Buskahult S6dre-
gird vittnade de ”gamble och odisputerlige skiljemarken mellan Aramo och
Bastaremila vara Backaskogsgol och Hjortabron, men darifrn pasta Aramos
iboer sig vilja gii linea recta till Miikahall i Ramsjon och framropte en gam-
mal man om 7O r, benamnd Hkon Andersson i Ekeberg till vittne, som

efter avlagd ed sine exceptionel) gor denne berattclsc, att han alltid haver
hort sajas ratta méirken emellan Aramo och Bastaremila vara Backaskogsgol,
Hjortebron, straxt soder om ’Siolliagiohlen’ over ’Skiyllersm§hla’ [Skillings-
mfila] gata jamte ”Skiyllers’ grds fahus och mitt i Rorgolen, foljandes sedan

backarannan i Ramsjon, vilka méirken han formaler bemalte stridige parters
forfader hava forent sig om d3 han var en liten pojke och salig vice hiirads-
hovdingen Nils Eskilsson holl syn dem emellan?)

Hiiremot inviinder Gise, som bor pi Hans Hogvyrdighcts [Skytten—
hielms] bemalte fralsehemman [Bastaremla], att dess agor gi ifrin Hjorte—
broen mitt uti Siolliagiohlen och Skiolliesmila gata genom Furekarret i Ram-
SJOII.

For att skaffa upplysningar hade syneratten foregiende dag utséint ett
par niimndeman "till tre man, s5 gambla och kraftlosa, att de icke kunde
komma tillstades”. Vid sin terkomst gjorde sandebuden “denne relation,
att Anders Minsson i Spiramfila, som Gise i Bastaremfila sig pberopar, sajer
det han ingen annor attest fort har givit till Gise an allenast det, att Aramo
aldrig har haft nigon ekestock [bit] i Ustra Ramsjon, och vet ej heller
niigon mera besked om denne tvistige éigoskillnaden.”

Vad gallde saknaden av bit i Ramsjon forklarade nu Aramo iboar, att
dc val hade ratt till fiske i sjon men pi grund av det stora avstindet ej brytt
sig om att utnyttja denna sin rattighet.

Dc gamla orkeslosa vittnen som bonderna i Aramo iberopat, namligen
Storje i Hogagarde och Gudmund Minsson i Savsjomiila, hade for de utsanda
namndemannen beriittat, att agoskillnaden mellan Aramo och Bastaremila
vore uti Makehall, ”det dc: hort uti sin ungdomb av tskillige, synnerlig av
en gammal man beniimnd Hikon i Hunamila”.

Efter dessa vittnesml och synerattens cnskilda overliiggning avkunnades
resolution, som for Aramo—Bastarem§ila vidkommande har foljande lydelse.

1) Utan nigons motsiigelse ellcr invindning.
2) Nils Eskilsson i Hult, Ormesberga sockcn, var lagllisare i Kinncvalds hlirad I6I8—

I647. Dod sistniimntla r eller 1648.

55



”Tingsratten tog denne sak uti tillborligit overvagande och i anledning
av foljande skal provar rattvist, att emedan 1:0 bagge stridige parterna kom—

ma overens om de tvfi marken emellan Bastaremla och Aramo, nambligen
Biickaskogsgol och Hjortebroen, 2:0 komma de ock overens vid Skylliesmila
gata, 3:0 iir bevittnat, att Miikehall ar ett urminnes marke, 4:0 Storje i Hoga-
garde och Gudmund Minsson i Savsjomila, som ligger pa sin sotesang, beratta
detsamma, 5:0 kan Gise vid tillfrfigan intet neka med mindre bemalte hall
[Mikehall] ar iigomarke, 6:0 falla ock desse marken, nambligen Backaskogs—

gol och Hjortabron, Skylliesmala gata, sedan mitt over Rorgolen, foljande
kiirrdalden nider i Ramsjon niirmast i linjen, som Hr Lantmatarens vid detta
tillfalle upprlittade chartal) nogsampt vid handen giver, 7:0 visas ock ingen
raison [grund, rimlighet] till bibehiillande av nagot krokra emellan ovan—

bemalte marken; alltsi och darfore varda de for laggiltige marken erkande,
och skall ingendera parten gi dem over 5 nfigondera sidan.”2) .

Aramo Eiboar hade alltsi fiitt sina uppgivna ramarken giltigforklarade.
Vad ekehygget pi gardens agor betraffar, voro dar fallda 200 trad, "for
vilka eker Hans I-Iogvyrdighet I-Ir Biskopen slunda bor ingen betalning
atnjuta.”

Sélsom ovan pipekats, finnes namnet Aramo ej belagt i tidigare urkunder
an 1540-talets, och kallan ar Gustav Vasas aldsta jordebocker. Hemmanet
tillhorde di skattebonden "Mans i Aramo”. Denne eftertraddes omkr. 1560
av joen eller Jons, som skrives hiir annu 1579. Vid denna tid syncs garden
vara delad mellan tvi Zigare, ty jamte joen omtalas ibland aven Peder i
Aramo.

I slutct av 1500-talet och ett stycke in pi foljande Zirhundrade uppfores
i kronans jordebok Lars i Aramo, som ibland namnes iiven i Kinnevalds
dombok och déir kallas Gamble Lars. Det var en formogen man, en av de

rikaste i socknen. Enligt en langd over den s. k. Hjalpeskatten r 1600 agde
han 4O lod silver, 5 kavlingsoxar, 19 kor, 5 ungdjur, 8 fir, 16 getter, 8 svin,
1 hast och 2 ston. Arliga utsiidet pi garden var 8 tunnor. Lars var troligen
kommen Iran 1-Iatteboda, i varje fall agde han sliikt dar och pi 1630-talet
aven halvten i Hatteboda gird. Namnda hemmansdel bytte han emellertid
bort till sin brorson Lille Lars i Hatteboda emot ”en halv fjiirding i Aramo
och dartill med i gott mynt trehundradefemton daler och till siste avsked en

deckergill oxe.”
I 1613 rs akter rorande Alvsborgs losen soker man forgaves efter ngon

Lars pi Aramo; daremot namnes en Lars i I-Iatteboda som kanske ar identisk
med Gamble Lars. I Aramo skrivas nu tre bonder, Sone, Mans och Per, vidare
knekten Ake, ”forlamad och utfattig”, och slutligen en ”husarm” inhyses-
man vid namn Mans, som torde ha varit en nara anhorig till ngon i girden.
Om de ovannéimnda boarnas formogenhetsforhillanden uppger en léingd fran
it 1623, att hela boskapsbesattningen pi Aramo di bestod av 2 oxar, 14 kor, 3

ungnot, 2 hiistar, 1 sto, 17 fir, 16 getter och 8 svin. Arliga utsadet pi hemma—

net hade understigit till 9 tunnor, medan daremot kreatursstammen minskat.

1) __15enna karta finns i konccpt i Vaxjo lantmatcrikontor (Urshult nr 7). Den at upp-
¢ gjord av Assar Rohman.

2) Gota Hovrlitts arkiv: Kinncvalds dombok I689, fol. 33 vi-36.
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Vid denna tid namnes for forsta gingen Aramo skvaltkvarn. En liten
notis i 1625 rs dombok formaler, att den nu skattlagts till 3 dalers arlig
riinta men endast finge anvandas for gardens eget behov. Atgiirden star tycl—

ligtvis i relation till den 51 samma rs riksdag av kungen trots hart motstind,
sarskilt Fran bondestfindet, genomdrivna kvarntullen. Aramo kvarn namnes
liven i 1825 firs jordebok.

Omkring 1660 forlanades riintan, d. v. s. kronoskatten, av Aramo till
en officer vid Kronobergs regemente vid namn Lars Danielsson. Om dennes
tidigare oden iir ej mera bekant, an att han 1644 antogs som féinrik vid
namnda regemente, tio Sr senare befordrades till lojtnant diirstiides och 1657
till kapten. Av sin overste beskrives Danielsson som ”en god officerare och
flitig”. Hans hustru hette Rosina Volentia och var helt visst av utlandsk
bord; formodligen hade han funnit henne ute i kriget. De bodde pa ett i
Nobbele socken belaget kronohemman, Hogahult, som tilldelats maken
som hemvist. Danielsson dog i tjansten 1669 och begrovs i Nobbele kyrka,
varest till hans iminnelse upphiingdes en fana i morkbrun farg, tydligen en

trofé som han erovrat i kriget.1)
Rantan av Aramo var forliinad it kapten Danielsson pa livstid och

skulle siledes efter hans diid itergi till kronan, men ankan lyckades 15 behlla
den till Sr 1682, <13 donationen indrogs. Genom en kunglig resolution, utfar~
dad 7 clec. 1683 av Karl XI i det behjartansviirda syftet att radda gamla
uttjanta militarer och fattiga krigariinkor fran ruin, fick Rosina Volentia
tillstind att i sin livstid besitta ovannamnda ranta.

I en ”l'2iselangd” for Urshults socken 1691 namnas tre bonder med famil-
jer bosatta i Aramo, Lars, Hikon och Per Persson. Hos Per skrives Hfikon
Storjesson samt soldaten Knut och dennes hustru Brita. jamte Aramo namnes
aven Aramla, som innehades av Gamble Per och Unge Per. Detta senare

stalle, som givetvis utgor en del av Aramo hemman, omtalas vid ett par
tidigare tillfallen, namligen 1613 i handlingar rorande Alvsborgs losen och
1688 i Kinnevalds dombok. Namnet forekommer Liven i beskrivningen till
det laga skifte som iren 1844-46 skedde i Aramo.

Till denna axplockning ur gardens historia under 1600-talet bor éiven

fogas, att ett laga haradsting en gang forlagts till Aramo, namligen den 1 juli
1641, <13 bl. a. rannsakades om ett i Gronteboda begfinget drip. “Rattan
tingsstad” for Kinnevald var vid denna tid Danningelanda i socknen av
samma namn, men di och di hollos sival ordinarie som extra ordinarie ting
aven pi andra stallen, niir omstiindigheterna sii pafordrade.

Den 11 nov. 1725 harjades Aramo av videld, ”varvid forutom en stor
del av boens Per Perssons losa egendom hela mangarden blev i aska lagd”.
Skadan varderades av nblmndemannen Knut Nilsson i Utniis och Eskil Hans-
son 1 Bjiillerhult sfilundaz

"1 siitesstuga soder pi girden, I3 aln. l., I2 aln. bred 30 dal. smt
x bakhus darintill, 81/3 aln. l., 12 aln. br., over kéillarcn 18 ,, ,,

I satesstuga nast darintill, 12 aln. l. och br. 26 ,, ,,

1 bakhus darintill, av lika bredd med stugan o. 71/2 aln. l. I8 ,, ,,

I gastcstuga m. forstuga 0. kammare, 12 aln. l. 0. br. 26 ,, ,,

2:ne loft cller bodar av 17 aln. 1. och 9 aln. br. 54 ,, ,,

‘) V'a'Xj6 gymnasiebibliotek, Forsanderska samlingarna, d%ir Liven uppgives, att Rosina
skall ha varit ”en af Dzr Luthers efterkommande.”
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Vilka 172 dal. smt Tings Riitten skiiligt provar iboen bor njuta brand-
stod fore av hiiradet, vartill, genom Hogvalb. Hr Baron och Landshovding
Jacob Cronstedts gunstige handrackning att bliva forhulpen, han odmjukeli-
gen recommenderas.” (Kinnevalds dombok 1726, vintertinget, § 9).

Ungefiir vid samma tid skedde iiven ett ovanligt eldsvidetillbud i Aramo,
i det ett par halvvuxna pojkar, Karl Eriksson i Gronteboda och Hfikan
Hikansson i Aramo, resp. 15 och 1O r gamla, den 27 sept. 1726 om altonen
“med ett stickebloss varit i begrepp att uppbranna backestugan vid Aramo,
diir éinkan hustru Karin Minsdotter och hennes son Storje Hiikansson med
hans hustru Karin Svensclotter varit inne.”

De unga syndarna blevo fangslade, rannsakades pi Kinnevalds hostting,
ac ' Q oa ' Q O

och domdes: Karl art sitta tva sondagar 1 stocken och Hakan, sasom upphovs-
man, att "av sina foraldrar skarp aga med ris undergfi och sedan sitta en
sondag 1 stocken.”

Detta mil refereras har mest ur den synpunkten, att det visar huru torp-
stiillen eller tminstone backstugor nu borjat uppvalxa pi Aramos vidstriickta
utmarker. F. 6. niimnes redan 1711 en torpare ll-likan Storjesson i Araino.
Tydligen lair ovannamnde Storje en son till denne Hikan.

Under 1700-talet fortsattes den uppdelning av dc varendska girdarna,
som redan tidigare hade paborjats. Sarskilt galler detta skattehemmanen. Vad
betriiffar Aramo, blev det skiftat i fyra olika, sjiilvstandiga jordbruk, som
itminstone ifrga om in- och utiigor avgransades Erin varandra. Enligt en
liingd, uppgjord till ledning for ett prastval i Urshults pastorat 1756, hade
Aramo fijljande iboar:

M5.ns Persson, agare av 1/4 mtl
Mans Persson ,, ,, ,, ,,

Sven jonsson ,, ,, ,, ,,

Hikan Persson ,, ,, ,, ,,

Senare okades antalet brukningsdelar genom fortsatt hemmansklyvning.
Ar 1844, di laga skiftet borjade i Aramo, fanns dar 9 aboar, namligen:

Harald Bengtsson 7/32 mtl
Daniel Minsson 5/32 ,,

Sven Andersson 1 /8 ,,

Hikan Svensson 1/8 ,,

Mattis Persson 1/8 ,,

Sven Persson 1/8 ,,

Hikan Persson 1/16 ,,

Anders Anderssoni 1/32 ,,

Peter Karlsson 1/32 ,, I 1 helt mtl

Dessutom namnas pi utagorna ett soldattorp och sex andra torp. De
flesta av dessa torde ha legat pi sodra delen av byomridet, och dit flyttade
vid bysamhiillets sprangning nigra av bonderna sina grdar.
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16. Héittehoda.

Den storsta girden i Héitteboda, éigare Maria Fransson. Foto Hugo Svensson 1953.

Senare sammanslittningsleden i namnet Hiitteboda hiirror utan tvivel av
”bod” i betydelsen féibod eller séiter, d. v. s. ett mindre bygge pi en girds
eller bys utiigor, vilket uppforts for att tjiina till uppehillsort for den eller
de personer som vaktade boskapen. Namn pi ”—boda” éiro mycket vanliga i
virt land, iiven i Viirend.

Betydelsen av forleden i Hiitteboda synes dilremot vara nfigot oviss.
Denna sammanséittningsdel kan givetvis syfta pi dct under medeltiden ej
alldeles ovanliga mansnamnet Hiitta eller I-Iéitte, men frfiga éir om den ej
snarare éir terrdngbeteckmmde och Ssyftar en brant uppstigande rund kullc
cller bcrglinalle. En sidan kallades ofta i fornsvenskan ”hatt”. Benlimningen
"hart" (liksom ”mossa”) ingr i minga svcnska ortnamn som beteckning pi
branta kullar och bergshojder. Om forleden i Héitteboda verkligen kommer
av ”hatt”, skulle namnet slunda vara analogt med ”Trollahatt”, en brant,
vackert formad kullc vid sjon Mien, Hiittemiila i Pilghult, Kopparhatten pi
Sodersen i Skiine, Trollhéittan i Vlistergotland och i viss min iiven med
Mosseberg i sistniimnda landskapl). Hlitteboda kunde ur denna synpunkt
betyda ”fliboden, som ligger pi en kulle eller bergshojd.” — Detta r emcl-
lertid blott lekmannafunderingar.

1) jfr ”M6ssholmcn” vid Hackekvarn i Urshult. BenI1'mningen ”7\/lyskholmen“, som
ibland nyttjas, éir slikerligen felaktig.
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P5. Hiitteboda Zigor och i nejden daromkrihg linnas flera ortnamn, varuti
”hatt” eller ”hatte” ingi. Darom har medicinalridet dr Karl Loberg, sjlalv
bordig frin trakten, meddelat bl. a. foljande:

”Omedelhart norr om Hiitteboda pi Frosjohults éigor ligger Héitteryd.
Ett litet styeke oster om detta finns ett odetorp, som, d5 det éinnu hade ett
namn, kallades Gamla Héitteryd. — Hagen soder om Gamla Hiitteryd heter
Hatta/oagen. I sydostra delen av denna l§g Hatmlyc/can. En liten fyrkantig
hage strax nordost om mitt foraldrahem heter Hattatiippet. Denna lilla hage
hiinger numera samman med Hatteboda gamla kohage.

Detta skulle tyda pi att namnet Hiitteboda har ngot med ’hatt’ att gora.
En kulle finns det faktiskt vid den_ stora garden i Hatteboda. Det iir en iiker
ett stycke soder om grdsbyggnaderna, som sedan gammalt gar under namnet
Kulls/eer. Den ligger f.6. omedelbart norr om den gamla kyrkovag, jag
skrev om i kronikan for ngra r sedan. Enligt vad min far talade om, har
man diir i Kullsiker hittat gamla mynt. — Det skulle inte forviina mig, om
det en dag kunde visas, att garden en gang legat just pi Kullsker. ’I-Iéitte’
kan naturligtvis vara ett mansnamn. Hyltén-Cavallius (Warend och V/irdar~
ne, del II: 279-87) har en lista over mansnamn, men Hiitte terfinnes icke
diir . . .”

I likhet med Aramo namnes Hlitteboda forst i Gustav Vasas aldsta riks—

jordebocker. Girden var 1545 ett gammalt skattehemman, som di innehades
av en sjiilvéigande bonde vid namn Lars. Han skrives for girden liven i nigra
senare jordebocker, men r 1574 har han lamnat rum for Nils Larsson, som
helt siikert iir en son till honom. Nils Larsson néimnes flera ginger ej blott
i jordaléingderna utan iiven i andra samtida handlingar. Silunda sages han
1579 ha givit 4 mark i brudskatt — det var di hertig Karl, sedermera konung
Karl IX, formiildes med furstinnan Maria av Pfalz ~— nigra r senare botte
han for ”snapperi”, och pi Kinnevalds haradsting 3 juni 1603 anklagade han
Per Jonsson i Rosmila for att ha villat hans sons, jons Nilssons, dod. Med
sonens dod forholl sig pi foljande siitt:

Vid ett brollop, sannolikt i Hatteboda, voro unge jons och nyssniimnde
Per i Rosmila utsedda till ”ljusepiltar” med uppgift att fram pi natten i
spetsen for brollopsgl"£sternas skara folja brudparet in i ”brudehuset” och
diir uppvakta vid den s. k. siingledningen. Detta var, sisom framgr av
domboken, en gammal sedvanja i Urshult. Nar nu, sakerligen efter mycket
besviir, brollopsfolket iintligen blivit uppstiillt och ceremonien skulle gi av
stapeln, hade de nygifta redan tagit brudehuset i besittnmg och list dorren,
den de ej ville oppna trots anrop. D5 ”sparn” Per jonsson pi dorren sii att
den gick sonder, och nu var fiiltet fritt. Ohagnet p5. dorren retade emellertid
jons till vrede, men han beharskade sig och sade blott: ”Vore du en annan
karl, dfi skulle du fa otack for dorren, du sparn sonder”. Sedan ljuspiltarna
voro utkomna, ”bod Per Jonsson honom [jons] till att huggas med sig”,
dock uppstod ej genast ngot slagsml, utan de foljdes it mot glistabudsstugan.
Men ”niir Jons kom till stuvedorren, vlinde han sig om mot Per jonsson och
hade sin dragne varja under armen, och si tog Per Jonsson i fiistet pi hans
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virja och skar si honom i armen ett kottsir och ingen mere skade gjorde
honom varken med hugg eller styng.” Siret blev emellertid jons’ bane.

Pi tinget, dir denna sak snart kom fore, vittnade Bengt i Rosmila, ”att
nir birdskiraren [filtskiren] l'l9.dC varit hos honom, som l'12lClC fitt skadan, i
12 dagar, di S9.dC han som doder blev, att han intet behovde birdskiraren
linger hos sig, utan ville han giva honom plister och salva, si ville han
sjilv ligga vid siret. Di S9.dC forenimnde Bengt till honom [d. v. s. bird-
skiraren]: ’Nej, kire, bliv innu nigre dagar hos honom.’ Ater svarade den
gndre, att det intet behovdes, hir oppi birdskiraren ock har givit sitt vittnes-

rev.”
Sedan vittnesforhoret slutat, tillfrigades nimnden av domaren, ”om de

kunde doma Per Jonsson frin livet. Di svarade de sampteligen, att de icke
kunde doma honom frin livet utan till en lidelig mansbot.”1-)

Nils Lirsson igde en stor formogenhet och torde ha riknats till sock-
nens bondearistokrati. En skattelingd for Urshult ir 1600 visar, att han igde
1OO lod silver (som god tvia kom kyrkoherden herr Olof med 98 lod), samt
4 liivlingsoxar, 1 stut, 1 tjur, 24 kor, 6 fir, 24 getter, 6 svin, 1 hist och 1

sto. Ingen i socknen l'12l(l€ si minga kor som Nils. Arliga utsidet pi girden
var 7 tunnor.

Efter ir 1603 har jag ej funnit Nils Larssons namn i de urkunder jag
excerperat. En ny igare trider sminingom till Hitteboda, nimligen Lars,
sannolikt identisk med den i beskrivningen over Aramo nlimnde “Gamble
Lars”. Lars i Hiitteboda var 1612 m. fl. ir bisittare i Kinnevalds hiradsritt,
han tillhorde ocksi kyrkans sexmannanimnd och var 1613 medlem i den

sockennimnd, som gjorde upp taxeringslingden for Alvsborgs losen. Av
handlingen ifriga framgir, att Lars var ensam iigare till Hitteboda, som han
brukade med ett par tjinare. Men 1623 nimnas tvi iboar pi girden, bidi
med namnet Lars. Den ene var den s. k. Lille Lars i Hitteboda, brorson till
Gamble Lars. Med tiden blev Lille Lars genom arv, kop och byte igare till
hela girden.

Om Lille Lars, av namnet att doma, torde ha varit smivixt, synes han

dock ha haft ett minst szzgt livligt temperament och ej saknat mod eller kropps-
krafter, sisom strax skill visas. Ar 1625 anklagas han for att ha deltagit i ett
drip pi Arne Nilsson i Kirr, Urshults socken. Rannsakningen gav emellertid
vid handen, att hans andel i girningen endast bestitt diri, att han med sin

virja skurit Arne i ett finger. Ritte banemannen befanns vara den nu till
grinsskogarna flyktade lindsknekten Hikon i Odensvallahult, vilken stuckit
Arne ”i tjocka liret och utskar si att blodet forlopp mannen och han strax
blev dod.” Lille Lars slapp undan med boter for siramil, men Hikon blev
snart gripen och avrittad.

Nista ”perlemente”, som Lars var med om, skedde omkring jultiden 1628

vid ett brollop i Havralycke, di han av brudens fader Hikon blivit infor-
trodd det ej ofarliga uppdraget att vara vird och svara for ordning och skick.
Vad som hinde pi detta brollop it typiskt for tiden och bor helst beskrivas

1) Vadstena Iandsarkiv: Kinnevalds dombok 1603 3/6. (Texten hir ovan har i nigon
min normaliserats).
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med dombokens egna ord. Till brollopsgirden anliinde, heter det, ”14 eller
flere obudne knektar, ibland vilka iven soldaten Gudmund Persson en var.
Om logerdagsnatten sito de over, brukandes allehanda dirskap; ebland annat
h&dC de en liten soldat, som bliste i en tviirpipa. Nir han icke formitte blisa,
slog en knekt, Nils Hikansson, honom pi munnen nigre slag. Di kom Gud—
mund Persson, tog piparen om armen och hade honom med sig ut, och dc
gingo i en annor stuga. Dir begynte de ’bryttas’ med knivar och annat, och
efter Lille Lars var av bonden i girden satt i hans stad att sti huset fore,
gick han dit i stugan, sijandes: ’I ire obudne giister; om I icke hillen eder vil,
di korer jag eder ut’. Nir de svarade illa, tog Lille Lars en yxa och korde
dem ut och likavil slog ingen. Nir de voro utviste av stugan, gick Gudmund
Persson i andra stugan, tog sin bossa, spring ut i fars_tan, reste skott it Lille
Lars i Hitteboda, och han l19.dC inter ’skiull’ utan hukade utfor en berk, och
bossan slog tvi eller tre ginger felt. Niir bossan icke gick los, begynte Gud—
mund Persson lopa, och Lille Lars efter och hinte honom, hogg honom si yxan
i ryggen ett farligt sir, det han bekinner. Detta mil blev uppsatt till Vil-
borne Stithillarens hemkomst ifrin Stockholm.”1)

Sedan gammalt l\2.d€ bonderna pi Kinnevaldsgrinsen sina affiirer pi
Blekinge, séirskilt i Ronneby och Bodekull (nuv. Karlshamn). Si var det
redan pi Gustav Visas tid. Z-Xtskilliga av handelsminnen i kuststiderna hade
f. 6. kommit frin Sydsmiland, vilket vil ocksi bidrog till att friimja denna.
mellanrikshandel. Smilandsbondernzi utfordc kreatur, ek- och bokvirke, pott-
aska, tjira och humle samt i goda ir iven nigon spannmil; i hemviigen togs
sill, stromming, salt, kalk, jirnvaror, klide m. m. Atminstone en del av
dessa varor voro belagda med tull. Denna upptogs vid de stlillen, diir vi-
garna. korsade riksgrinsen, av sirskilt forordnade, edsvurna ”tulleniirer”, i
regel nirboende bonderi’). Naturligtvis skulle de iven genom att hilla string
uppsikt over trafiken soka forhindra smuggling. Men ofta blevo del grundligt
lurade. For att slippa den forhatliga skatten undveko grinsborna pi sina
handelsresor girnzt de allminna vigarna och smogo sig i skydd av morkret
over landamiret pi nigon liten skogsvig. Ibland lyckades kncpet, ibland icke.
Blev smugglnren upptiickt, viintade honom ital, boter och dubbel tullsats.
Si hinde 1650 med bl. a. Lille Lars i Hitteboda och hans reskamrat jons
Rolofsson i Buskahult, vilka ”dragit en bivig med 1/3 tunns. pottaska”, och
diirfor domdes att var for sig plikta 10 marker samt betala dubbla tulltaxan.

I oster grlinsade Hitteboda di som nu till Ulvsryds by i Tingsis socken.
Pi tinget 1 juli 1641 klagar Lars i Hitteboda, art Ulvsryds iboar hide byggt
”tre eller fyra kvarnar” i biicken, som skilde hemmanen it, ”och allestlides

1) Gota hovrlitts arkiv: Kinnevalds dombok 1629 16/1. Nigon fortslittning av detta
mil har cj pitriiffats.

2) Frin Konga hiirads dombok 1642 iii" foljnndc cxempcl pi cn tullniirs imbetsed himtat:
“Vi etc. lovom och svlirjom vid Gud och Hans H. Evangclium, att vi vcle och skole
uti tullens uppbiirande vid grintsen oss som redelige och trognc uppbordsmin for-
hilla Och ingen penning dolja eller i vir pung eller snappsick sticka utan strax dcm
inligga i tullkistan och therfore gem god rikenskap, si ntt Cronin och dcss riitt i
denna uppbiirden av oss eller virr husfolk icl<c till en penning forminskas skall, si
sant oss Gud hjlilpe till liv och sjlil.”

Eden avlades pi tinget i niirvaro av kronans grinstullinspcktor, hiradsrittcn och
tingsmcnigheten.
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fast deras dammgirdar i hans fasta land, det dc i Ulvsryd ock erklinde. Nu
frgade Lars, om han icke ock matte fa bygga kvarn, cfter han haver med
dem lika ratt. I-Iiirtill svarade de i Ulvsryd, att var Lars kunne finna lligcnhet
i backen att bygga, dem i deras hiivd och ilefiske oskatt och ohindrat, det
mitts han val gora, diirom de blevo sams och rackte hander samman har for
ratten.”

Pi Kinnevalds ting 19 nov. 1659 stod Lars i I-Iiitteboda anklagad for
att ha huggit 6 ”boker”. Han nekade emellertid till att det varit 55 mfinga
trad ”men bekande, att hans son, som git: i Vdxjé s/cola, haver borgat sig
klade i Ronneby for 13 marker och sagt till sin fader, att han ville briinna
$3. mycken aska [pottaska] av linne [lind], lonn och aspe, att han kunde
betala samma skuld, dartill fadren svarat hade: ’Det kan tu gora’, och sedan,
fadren ovitterligen, gripit till och nederhuggit nigra bokcr. Omsider bekan-
ner han, att sonen pa hans lov haver allenast hugygit 1 bok. Item [likasi]
bekiinner han, att I-Iiikon i Frosehult haver hulpit dréingen att hugga. Denne
hans son lair nu i tjiinst hos befallningsmannen Sven Svensson i Christianopel,
och emcdan han [Lars] varken vill fasta till [I erkZinna?] eller utféista en
12—mannacd, diirfore bliver honom pilagt att till nlistkommande ting fram-
stiilla sin son Peder Larsson sampt de andre hans soner. Dock nu for denne
gingen sakféilles han for den boken han llit med lov nederhugga. Omsider
faster han till for dc ovrige 5 trlid, emcdan han icke fortror sig att fylla eden”
(cl. v. s. skaffa elva personer, villiga att jéimte honom gi viirjemilsedcn).
I anledning av hans till sist gjorda bekiinnelse domdes han till borer enligt
skogsordningens 7

I borjan av 165O—talet intrliffade en hiindelse, som fick vittgfiende foljder
for Hiitteboda och dess iigare: garden kom namligen i beroende av den
nyvorde aclclsmannen, sekreteraren sedermera hovridet Gustaf Hansson
Taubenfelt. Om denne och hans viig till framging och lira at itskilligt berat-
tat i bcskrivningen over Mollekulla gird (Urshults Kronika 1950, s. 5O f.),
har skall blott niimnas, att han r 1652 ftt drottning Kristinas tillstind att
utbyta sina tidigare erhillna donationsgods i Uppvidinge och Konga hiirader
emot likviirdiga kronohemman och skatteréintor i Urshults och Almundsryds
socknar och darvid kommit i besittning av bl. a. I-Iatteboda. Som detta hem-
man var av skatte natur, d. v. s. fri bondejord, inskrankte sig emellertid dona—

tariens rattigheter i garden till uppbiirande av dess /eronoz/ztlagor, ”rdntan”.
Hemmanet som sidant, med hus, ker, king, skog och ovriga tillligor, var
alltsfi fortfarande bondens egendom, men hade denne forut i Kungl. Majzt
och Kronan sett sitt riitta herradome, fick han nu till husbonde en frlalscman
eller dennes fogde. Darav foljde ofta ofrihet och andra besvarligheter. Riinte—
tagaren betraktade garna skattebonden som sin ”unders§te” och jiimstallde
honom med sina egna friilsearrendatorer. Val var skatteiiganden i Sveriges lag
och avcn genom klausuler i sjalva donationsbrevcn forbehllcn sin fria iigan-
deratt, som ej finge krlinkas, men trots detta blev han ofta utsatt for varje—
handa overgrepp frin donatariens sida. Darom vittna sival allmogens till
riksdagarna ingivna besvarsskrivclscr som flera regeringsresolutioner i ftfigan.

Givetvis kunde rlintetagaren hysa en livlig onskan att forviirva hus och
jord pi de hemman, av vilka han enligt kungligt donations—, kope- eller pan-
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tebrev uppbar skatten. En dylik overliitelse var tillten, om den kunde ske
,, .. - ~ .. - - - ,, 0 -. -

med lorlikning, S211’1’1)2l och god V1l]9. , men da skattebonden ogarna ville
avsta sin fiidernearvda eller med dyra pengar forviirvade egendom, hiinde ej
siillan, att fralsemannen sokte gora hemmanet till skattevrak under den moti-
vering, att fiboen mer eller mindre resterade i utlagorna. For sdana forsok
blevo Ziven Taubenfelts skattebonder utsatta, sisom nedan skall visas.

Pi Kinnevalds ting i jéit 22 april 1668 kom for ratta sekreteraren Gustaf
Taubenfelts godsfogde Johan Carlsson och beréittade ”hans herres vilja vara
om nigra skattegirdar, som honom are skattskyldige och réintorna tersti 55

att han utlagorna ej kan miiktig bliva, att bemiilte girdar mi inskrivas for
skattevrak, namligen Héittebo, Buskebo, Dunshult och Mollckulla. Emedan
Hr Taubenfelt siftar att nfi bondernas skatterattighet till skattevrak, are bon-
derne odmjukeligen begiirandes, att dem ma givas special riikning pi vart
firs skatt och huru hogt den sig beloper.”

Foljande r begiirde Johan Carlsson pi tinget den 27 april pi sin herres
viignar Einyo uppbud pi ovannamnda hemman som skattevrak. Emellertid
voro den gngen jordéigarna ej lagligen instamda, varfor iogdens begaran av
formella skal ej blev beviljad.

P51 Kinnevalds fjiirdingsting 23/3 1670 i jiirnmilen beviljades dock,
foljande uppbud:

”Hr Hovridet Viilb. Gustaf Taubenfelts riittare Johan Carlsson liter
uppbjuda efterskrevne skattegirdar Hiitteboda, Buskabo, Myllekulla och
Dunshult och foregiver, att utlagorna pi nfigra Zr innestfl. Emot detta exci-
perar Lars i Hiittebo och hustru Chirstin i Myllekulla och slalger sig ej annat
veta, iin de hava for utlagorna klart gjort efter Cronones jordcbok, ej heller
hort niigon resteliingd dem foreliis-as. Dunshult och Buskabo hava ock efter
gammal formedling utlagorna betalt, dartill rattaren ej neka kan”.

Av domboken att doma lyckacles Taubenfelt ej fullfolja sina planer.
F. 6. var hans tid snart ute (han avled pi Tigerup i Skine 1674), och i stora
reduktionen gingo hans donationer forloracle. Vid indelningsverkets inrattande
blev Hatteboda reservhemman till Kronobergs regemente, senare clock ansla-
get ”Cavallerie Lieutenanten av Viixjo Companie p5. hast” (Smiil. Husar-
regemente; jfr jordeboken 1825). P5. 1680-talet uppfordes pi Hatteboda ett
soldattorp, vilket dock vid laga skiftet pi 184O—talet flyttades langre ut frin
garden till den s. k. Niisastugan soder om Arasjon (nuv. avsondrade Eigen-
heten Bjorkniis nzr 1; jamfor skiftesbeskrivningen i Viixjo lantmaterikontor,
Urshult nzr 114)1).

Lars i Hatteboda synes i likhet sin farbroder Gamble Lars ha nfitt en hog
levnadsilder. Han var i livet éinnu 1673, men har troligen dott ratt snart dar-
efter. I-Kr 1667, alltsi p5. gamla dagar, hade han efter en tids Ianklingsstnd tagit
sig en ny hustru, Anna Nilsdotter, vilken i morgongiva erholl ett silverbalte

1) Det forsta soldattorpet pi Hiitteboda iigor syncs ha tillkommit omkring 1685, ty
I684 pi Kinnevalds ting i Klasamla den 3 o. f. scptcmber fingo iboarna i Hatte-
boda haradsriittens tillstiind att ”unclanr6clja skadelige och onottige risboker, som sti
dem till men pi deras egne skatteiigor, diir de vilja begynna ett tarp till kne/eten.”
For sakcrhets skull blevo dock nlimndcmiinnen Nils i Esbjiirnamla och Anders i
Gfisalycke forordnade att jiimtc skogvaktaren tillse, att intct ovcrflodigt hygge ligde
rum.
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om 16 lod och en kedja, som vagde 5 lod. Den 4 mars 1671 inliimnade han
till haradsratten en ”forordning” om vad hustrun efter hans dod skulle be-
komma av boet.

Sedan Lille Lars gitt héidan — eller kanske redan tidigare — overtogs
I-Iatteboda av sonen Peder Larsson (densamme som ovan berattas ha gitt i
Viixjo skola) och Gumme (Gudmund) jonsson, vilken genom sitt giftermil
med Karin Larsdotter var mag i huset. De brukade att borja med garden
gemensamt men blevo snart osams om agorna. Ett med grannarnas hjalp
forriittat skifte blev ej bestindande, varfor hiiradshovdingen och niimnden
efter anmodan pitogo sig art jiimka gardens in- och utagor parterna emellan,
vilket skedde vid "extra ordinarie och fjiirdingsting med Kinnevalds hiirad i
H£z'tteb0” den 3O december 1678 pi foljande satt:

"Gumme
till sin halva gird behiller for sig och hans cftcrkommande:

Bredkeren, allan 6 sklippland
I Ronnfikeren
Lilla Spjallet

-<-$-

Getalyckan
I Ladufikeren
I Gctalyckan behiiller Gumme det vlistra stycket
1/2-parten i Storkeren, som han havdat haver
Mfilkeren
I Norra I-Iagelyckan den sodre delen
Sodra I-Iampelander vid husen

Peder Larsson
och hans efterkommande behiller av grden till sin halvpart:

Kullsikcren
Spjlillet
I Ronnikeren
Peder avsrr till Gumme det ostra styckec om 3/4 skiippland emot ett litet linge-

stycke pi Sodra I-Iatteryd, utan dess behller Peder pi Ladukercn
I Getalyckan dc: ovra stycket
1/2 Storiikeren den delen han hiivdat havcr
Humblalyckan behfiller Peder och sitt arhcte Ringskeren
Lilla Getelyckan

i;;\vQ<:oc_<\|v1

6

3 ,,
6 73

~:<7\0c-\\1
J

I Norra Hagalyckan den norre delen _ ,,
Jonskeren, liten 1/4 ,,

Och denna jambkning i fikeren efter parternas goda noje skall bliva gillt
och stadigt stiende for dem och deras efterkommande for ett oryggeligit och
laggillt skifte ved Riksdaler 2O till kyrkian.

Anliingande angen, bliver ved det skiftet, som gjordes i forleden som-
mar, dock behller Peder slitteren 5 vastra delen 1679 i Hlitteryd emot det
Gumme densamma delen i forledet r avbiirgade, sedan skall tagas av den
angcn och liiggas till den parten, som provas och befinnes vara ringast.

Denne delning och forlikning iir i tingsrattens néirvara med bagge par-
ternes goda noje skedd, och de utlova den oryggelig att hlla ved Riksdaler
2O vite att utgivas till kyrkian av den, som denna delning och jambkning
avbryter. Husen att dela, sisom ock att hlalvda i marken [utagorna], formena
dc sjiilva sig om att kunna byta.”1)

Har kunna liimpligen inskjutas nigra notiser om folket i I-Iiitteboda i
1) G. H. A.: Kinncvalds dombok 1678, sid. 4I——43.
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slutet av 1600- och borjan av 1700—talet. Gudmund Jonsson (som var broder
till rfidmannen i Karlshamn Valaktad ]ons jonsson), kopte 1688 av hiirads—

hovding Jonas Nyman 1/4 i Miillekullaberg for 145 dal. smt men bodde

tillsvidare kvar i Hatteboda, vilket framgir av en s. k. laseliingd for Urshult
r 1691. Enligt samma liingd skrivas i Hiittebocla Gudmund och hans hustru

Karin samt Peder med hustrun Elin, dottern Sissa och sonen Gumme. Dess~

utom bodde diir inhysesmannen Per Svensson och hans hustru Sissa samt pi
soldattorpet knekten Tore, gift med Elin. Vidare torcle det ocksa ha bott folk
pi torpet Sodra Harteryd. I borjan av Karl XII:é regering tjiinade for
soldattorpet Mans Persson, som gick ur i kriget och sedan ej avhordes pi
flera rs rid. Forst 1717 fick man genom ett under edlig forpliktelse avgivet
vittnesmil av den friin Ryssland hemkomne rustmiistaren Peter Hultman i
Linneryd veta, art Mans ”dagen fore Mikaelsméissodagen anno 1708 blev dod

under marschen ifrin Lietzen i Ukraina it Poltava”. Denna uppgift vidare-
befordrades i borjan av nov. 1717 till Vaxjo domkapitel av kyrkoherden i
Urshult Jonas Sellman. Anledningen till siiviil Hultmans beréittelse som Sell-
mans skrivelse var, att Mans Perssons hustru Elin Larsdotter behovde ett
hindersloshetsintyg for att kunna £5 trada i nytt aktenskap med Per H§kans-
son i Hatteboda, som friat till henne. D5 regementsrullorna befunno sig utom—

lands eller mihanda hade gtt forlorade, fanns ingen annan utvag till att fa

nigon kannedom om en forsvunnen soldat an soka finna niigon hemkommen
krigsman, som kunde sitta inne med upplysningar om honom och, som i detta

fall, bestyrka att han var dijd.
P5 grund av Peter Hultmans vittnesmil gav ocksi vaxjzs konsistorium

den 7 nov. 1717 kyrkoherde Sellman tillstfind att utféirda lysning for och

sammanviga hustru Elin och Per Hiikanssonl).

Den uppdelning av Hiitteboda gird, som piborjats r 1678, fortsattes

med tiden i man hemmanet forkovrades genom nyodling och andra for-
biittringar. Ar 1756 sutto pi Hatteboda 4 boar, agande var sitt 1/4 mantal.
De voro:

Anders Persson
Hikon Larsson
Nils Persson
Hikon Carlsson.

Cirka 90 Eir diirefter eller i juli 1843, d5 laga skifte pborjades i Hatte-
boda, hade deliigarnas antal iikats till 10, néimligen

Hikan Persson 5/16 mtl
Nils Eriksson 1/4 ,,

Anders Persson 1/8 ,,

Johannes Danielsson 1/ 8 ,,

Ake Persson 1/16 ,,

Ake Alm 1/32 ,,

Mattis Svensson 1/32 ,,

Karl Borjesson 1/32 ,,

Karl Jonasson 1/64 ,,

Olof Danielsson 1/64 ,,

1) Vélxjo domkapitels arkiv: Akrer 1717 nr 272 och 282; Prorokoll 1717 7/11 §. 8.
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Under skiftets gfing skedde vissa foriindringar, dels med avseende pi
éiggrserien, dels betriiffande hemmansdelarnas antal och inbordes storlek. Di
skiftet den 20 okt. 1845 avslutades, hade hemmanet foljande iigare och
struktur:
A.
B.

~”*F'3.@-”“F“.U@

K.
L.

5/16 mtl, éigare Hik. Persson, 348 tld 40 kpl (nuv. R Nr 12)1)
3/16 ,, , ,, Nils Eriksson, 225 ,, 24 ,, ,, ,, 13

as >> >> sa 141/8 ,, , ,, Anders Persson,
1/16 ,, , ,, Ake Persson,
1/32 ,, , ,, Pet. Danielsson
5/32 ,, , ,, ]:s Danielsson Elmstrom 125
1/16 ,, , ,, Mattis Svensson 39 ,,
1/32 ,, , ,, Karl Borjesson 26

-POO

9) 8) 3! 3)

96 97 8 a> >> >3 15
39 ax 4 s: >> s> 16

ax an s: >> 17
as ax >> 18

19

1/64 ,,, ,, Karljonasson 15 ,, ,, ,, ,, 11°
1/64 ,,, ,, Olof Danielsson 13 ,,

|\JI\)

)3 3) 3! 1
11

Soldattorpet (gemensamt for byn, areal ej angiven)
Allminna viigar och vatten 50 tld —— kpl

Byns samfiillda ytvidd uppgives till nagot over 1.120 runnland.‘~)
Genom skiftet spriingdes bysamhlillet, i det Nils Eriksson, Ake Persson,

Peter Danielsson, Anders Persson och Olof Danielsson flytrade ut sina gir-
dar pi olika stiillen av byomrfidet. De ovriga lingo stanna kvar pi gamla
boplatsen men forbundo sig att med 6ke- och loskedagsverken bist. sina
avflyttande grannar.

Om bebyggelsens art liimnar véirderingsinstrumentet rorande de till av-
flyttning bestimda ibyggnaderna en del intressnnta uppgifter. Héir nedan
meddelas, vad niimnda handling fortiiljer om boningshusen.

Nils Erikssons hade en stuga med tvenne loft. Stugan var tillsammans
med loften 29 alnar ling, 11 1%; ulnar bred och 2 1/3 alnar hog upp till tak-
kanten. Den var indelad i ”stuga”, forstuga, kok och kammarc, hade ovanp
en vind samt var tiickt med niiver och torv. Loften (som givetvis voro
placerade vid stugans gavlar) mlitte 6 alnar i hojd.

Ake Perssons mangflrdsbyggnad var 18 alnar ling, 10 1/2 alnar bred och
6 alnar hog, inneholl stuga, kok, forstuga, kammare och nattstuga samt
ovanpi vindsutrymme. Tlickt med n'z£ver och torv.

Peter Danielsson hade boningshus, bestende av stuga, kok, forstuga
och en liten kammare, allt under torvtak. Byggnaden var 17 alnar Hing,
10 dzo bred och 2 1/2 alnar hog.

Anders Persson hade tydligen innebott hos nfigon av grannarna, ty
han éigcle intet boningshus utan blott en ladugird.

Olof Danielsson slutligen éigde en med niiver och torv tiickt m;1ng§rds—
byggning, som miitte 15 alnar i liingd, 10 alnar i bredd och 6 alnar i hojcl.
Den inneholl stuga, forstuga, kok och vind, dock var endast stugan inredd.

Av handlingen att doma synas Nils Erikssons och Peter Danielssons
boningshus ha varit vacl vi nu kalla ryggfisstugor —— observera den ringa

1) Brikdelar av rld och kappl. hlir utelimnade.
2) P3 Hiitteboda. 1'/igor funnos cnl. skifteshandlingarna foljande torp: Soldattorpet, Lilla-

ryd, Harrarorpet, Griiinalundsrorper, Bokelunclstorpet, Hulradal, Petersdal, Vedkiirrs-
lund, Gronadal, Srigbergsdal, Ramsjolid och Niisastugan (som blev soldattorp.)
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hojden frin marken upp till takhoven — medan daremot Ake Perssons

och Olof Danielssons manbyggnin/gar kanske hade 11/2 vning vardera.
Intressant Zir uppgiften om art boningshuset pi Nils Erikssons gird var for-
sett med loft; dessa bora likt torn ha hojt sig vid stugans gavlar. F. 6. torde
de andra sétesstugorna (vilka ej beskrivas i skiftesakten) ha varit snarlika
de ovan uppriiknade.

Endast med fantasiens tillhjalp kunna vi gora oss en forestiillning om
byns utseende vid denna tid. Troligen var det en klunga tatt sammantriingda
byggnader: lga, gra stugor med grona torvtak, dar gréiset, mossan samt
takloken, vilken troddes skydda mot blixten, frodades, halmtackta ladu-
giirdar, stallar, firhus och skjul, visthusbodar, kallare, brunnar med vind
och kanske iiven en basta eller kolna. Det ville nog till god grannsiimja,
inte minst fruntimren emellan, for att man skulle kunna trivas och mi val
i denna rora. Der gamla, ibland s5 hogt beprisade bysamhiillet hade helt
sakert minga avigsidor. Forvisso skapade skiftena, som ledde till byarnas
upplosning, starka kanslor av frihet, oberoende och gladje, sedan avflytt—
ningens kostnader och vedermodor val hade hunnit glommas.

Mina excerpter innhilla slutligen nigra uppgifter rorande Héitteboda
kvarnar.

Enligt ”1838 rs vactenverk” (handskriven volym i Vaxjo landskontors
arkiv, signerad G VIH:1) fanns i Hiitteboda dels en ode ‘véider/evarn, dels

en i bruk varande "uatten/ervarn, avsedd for gardens behov av mild. Vader-
kvarnen hade troligen varit obruklig ling tid, itminstone finnes den ej upp-
tagen i Urshults sockens kvarnlangd 1824 eller i jordeboken for r 1825.
Betrblffande husbehovskvarnen lamnas 1838 fijljande beskrivning: ”Str6mmen
kommer frin Ara- och rinner i Ulvsj6n.1) Dammfiistet, det norra 3 Hatte-
boda och det sodra fi Ulvsryd Soregfirds agor. Undersokt av haradsratten den

9 april 1759, dfi friga var om hjulkvarns byggnad, som avslogs, men vid ny
syn den 14 aug. 1767 tilliiten till begagnande for husbehov och di skattlagd
till en daler silvermynt.”

Senate inforda anteckningar:
1:0. ”Unders6kning for 1 hjulkvarn med 1O spanns stenar och overfall hat

hillen den 22 aug. 1843. Ligger emellan Ulvsryds kvarnfall i Tingss
socken. Skattlagd till 18 kappar med bibehillande av gamla rantan,
16 skilling, den 15 juni 1846.”

2:0 ”1764 den 6 sept. Kon. Befallningshavande faststiillt en husbehovskvarn,
1767 den 31 aug. dito godkéint skattliiggningen. 1826 den 13 april Kongl.
Cammar Collegium stadfastat, enligt K. Befallningshavandes ordres den

26 juni s. 3.”

‘) Obscrveras bor, art Arasjon cnligt generalstabskartan ligger 2 for lgre an Ulvsjonl
Dock a'r mojligt, att Arasjons vattennivi fordom varit hogre an nu.
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17. Sévsjomla.
Savsjomila, fordom ofta skrivet Savsjomilen, hor till de yngre gir-

darna i Urshults socken. Det at Lipptaget pi Hiittebodas forna utmarker vid
den lilla Savsjon, sannolikt omkring r 1600, blev skattlagt 1622 till 1/8
mantal och pifordes d3. foljande Zirliga ranta:

Smor 1/2 lispund
Stadjepenningar 4 ore smt
Dagsverken 2
Arliga hiistar (fodring) 21)

Ehuru Siivsjonuala grundats pi enskild mark (Hatteboda var ett skatte—
hemman) infordes nybygget enligt tidens scd i jordeboken under krono titel.
Forst lingt om lange iterfick stlillet sin ursprungliga och ratta kamerala
natur, varom mera nedan.

Om nybyggcts tillblivelse beriittade Lars i Hatteboda pi Kinnevalds
ting i Telestad 15 okt. 1641 i narvaro av bl. a. landshovding Bengt Bagge,
att $iivsj6m§ilen var ”itt torp, som pi skattegiirden I-Iattebodas enskilte agor
med samtocke [av hemmanets innehavare] forst beg;/ntes allemz med en
stuga eller risbo [d] att pi girdens bdsta a/eta /‘is/eet 0c/0 éingar, som witt
ifrin grden avléigne Eire.”

Lars’ berattelse ar av stort intresse. Helt sakert tecknar den fullt riktigt
det siitt, pi vilket miinga enstaka hemman uppstfitt.

Tydligen ville Lars i Hiitteboda ha bort torpet frin éigorna eller it-
minstone slippa divarande iboen. Nybyggare voro illa sedda sivéil av myn-
digheterna som markagarna, de forra hyste farhigor for den bleirande sko-
gens utodande, de senate fruktade for ett alltmer tilltagande intriing pi
betesmarken, jakten och fisket. Dessutom kunde dc lngt ut belagna smi-
stiillena, sarskilt vid riksgriinsen, bli ett tillhll for varjehanda skumma ele-
ment, tjuvar, fredlosa drpare och forrymda soldater, som di och dfi gjorde
attacker mot bygdens befolkning eller dess vallboskap.

Som Lars vid nyssnamnda ting inte hade sina vittnen med sig, kunde
Ratten for tillfillet ej gora mera it saken an att rda honom kopa in bygg-
naderna pi torpet, diircst detta bleve ”falt,” och ersiitta nybyggaren efter
miitismanna ordom for hans dlir nedlagda arbete. Hiirvid underforstods an-
tagligen, att torpet sedan skulle utrivas.

Nasta gang detta mil var fore, pi vintertinget i Kalvshaga 1642, £611

avgorandet. D5. ”blev silunda avsagt, att Tor, som dar pi torpet bor, skall
hava skal for hus och annor kostnad efter gode mans vardering, darom Be-
fallningsmannen Viilaktat Theophilus Gran iir av Ratten beden att samma
hemman syna och mjiita [vardera], och sedan saga forbemalde Tor av bole,
efter han haver itt ont rokte for tjuveri.”

Innan vi ‘gi vidarc i historien, ar det lampligt att beratta vad som
kunnat uppdagas om tidigare nybyggare pi Siivsjomfila. Den forste Ziboen

1) Kinnevalds dombok I622 den 25—z6 septcmber. Stiidjan erlades till kronan av varje
nytilltradande bo. Dagsverkena och fodringen (”hastel0ppct”) tordc redan vid
denna tid ha forvandlats i en pcnningeavgift, Zitminstonc for dc hemman som liigo
lfingt ifrfin kronans slott, fastningar och kungsgirdar.
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jag sett omnamnas dar, iir en viss Mans, som finnes upptagen i akterna
rorande Alvsborgs losen 1613, forsta terminen. Kanske var det denne Mins,
som frn borjan tog upp stallet. Siivsjomila niimnes vidare i en mantals—

och boskapsliingd for Urshults socken r 1623. Divarande iboen (namnet
iir ej utsatt) hade 2 kor, 5 fir och 8 getter och sidde irligen 1 tunna sad

pi sina tegar. Aret forut hade stallet, ssom ovan lir antytt, blivit skattlagt
till 1/8 mantal, satts riinta och ffitt namnct inskrivet i jordeboken under
krono titel.

Troligt air, att torparen Tor blev fordriven frin sitt hemvist. Men ny-
bygget blev icke utrivet. Stiillet kom i handerna pi Lars i Hiitteboda, som

den 11 okt. 1644 till Peder Markusson och hans hustru Ingeborg silde "en
1/8 av I-Iatteboda Eigor och nybogge, kallas Siivsjomla”, for 7O daler gott
mynt, item 17 riksdaler in specie och en ko. Efter allenast ett uppbud fick
Peder Markusson fasta pi sitt forvarv. (Kinnevalds dombok 1644 den

11-12 okt.).
Niir och under vilka forhiillanden Savsjomla blev omfort frin krono

till skatte har ej kunnat utronas. Mojligen har denna betydelsefulla for-
andring skett i anledning av konung Gustaf II Adolfs brev den 13 febr.
1627, vilket stadgade, att sfidana torplagenheter, som upptagits pi skatte
iigor men blivit for krono inforda i jordeboken, skulle varda skattejord igen.
Som dombockerna visa, begagnade sig mfinga ”krono” torpare och nybyggare
av detta medgivande och vunno pi hiiradstingen laga fasta pi sina hemvist,
blevo sjiilviigande och kommo under skatteratt.

Savsjomfila utgjorde numera ett visserligen ansprikslost men dock sjiilv-
stiindigt hemman. Der var for alltid skilt frn Hatteboda och det kundc
”'zirvas, kopas, saljas, givas, skiftas och pantsiittas efter Sveriges lag som annor
gammal skattejord.” Visserligen gjordes 1680 ert forsok av Hattebodas diva-
rande agare Gumme jonsson och Peder Larsson att £3 inborda Savsjomila och
forena det med garden igen, men de misslyckades. Detta framgir bl. a. av
det fastebrev, som utfardades for Gudmund Minsson pi e. 0. tinget i Linde-
hult, Almundsryd, den 10—11 juli 1682 och har foljande lydelse: ”Pramkom
for Ratten Gudmund Minsson i Savsjomilen och beviste sig kopt hava
ittingshemmanet Séivsjomfila av efterskrevne Sin hustrus syskon, Sven Peders—

son i Kvarnamila, Gise i Kroksmilal), Nils ibidem [I darsammastiides],
Karin och Ingeborg Pedersdottrar, och darfore givit vart syskoner daler 13:16
sampt i Littleve tillhopa daler 12 solvermynt, $5 att summan bliver daler
78: 16 smt, forutan det Gudmund pi sin salig hustru Bengtes vagnar iir arv—

tagen till 1/6 i samma hemman; och sisom penningarne, den siste [forste]
med den siste, betalte aro och hemmanet for detta utan det ringaste klander
lagbudet och lagstindet iir, ty domer Ratten kopet kraftigt och gillt nu och
i tillkommande tider, och meddelas har 5 efter lag och vanlig form fasta.”

Ssom synes framgi av fastebrevet, var Gudmund mag till Peder Mar-
kusson, som frikopte Savsjomla. Garden overgick sedermera till Gudmunds
son Mans Gudmundsson, vilken pi Kinnevaids hostting 1707 bekom fasta pi
Siivsjomla, som han dels arvt, dels kopt av sina syskon och svfigrar for 120

dal. smt. (Gota hovratts arkiv: Smiprotokoll for Kinnevald 1707, fol. 576 v.)

1) Troligen I Kroksjomila i Tingsis socken.
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Den under 1700—talct allt léngrc drivna hcmmansklyvningcn véicktc hos
myndighctcrna starka farhgor for att smfibonderna cj skullc kunna pi noj-
aktigt sétt forsorja sig 5 sina hcmmanslotter. Uppstodc ctt bondcprolctariat,
skulle diirav folja fattigdom, konkurscr, odcsml och forminskning av kro-
nans skattcintiiktcr. Dct élr nog i anledning av dylika farhigor man fir
hetrakta dc undcrsokningar rorandc bcsuttcnhct, som i mcdlct av 1700-talct
igingsattcs héir och var, sélrskilt i ortcr déir hemmansklyvningcn var starkt
framtriidandc. P5 Kinncvalds sommarting 1749 holls en sidan rannsakning
angiiende dc miinga smibruk, som hadc uppstitt i Urshults sockcn. Aven
Siivsjornila blcv di forcmfil for undcrsokning. Av dcnna framgick cmcllcrtid,
att grdcn var vlil héivdad och att en ibo gott kundc forsorja sig déir. Agarcn,
ovannimndc Gudmund Minsson, crholl ocksi i kraft av K. Majzts resolu-
tion pii allmogcns bcsvéir 1739 tingsréittcns forsiikran orn tryggad besittning
av hcmmanct.

I 1825 rs jordcbok angivcs Siivsjomila vara kavallcriaugmcnt nr 96
cftcr gamla och nr 54 cftcr nya indclningcn till Véixjo kompani av Smi-
lands Kavallcrircgcmcntc. Bcnéimningcn kavallcriaugmcnt anger, att hcmma—
ncts kronoutlagor tilldclats nigot ifriiga om ckonomisk béirkraft svagt rust-
hill som tilldclnings- cllcr fyllnadsrnta. jordcboken upplyscr ocksi om att
bocn Zr 1823 hadc inlost riittcn till den 5 hcmmanct varandc ck- och bok—
skogcn samt dc s. k. mast- och storvcrkstriidcn, vilkct allt i mnga hundra
r hadc varit kronans rcgalc. Slutligen niimncs éivcn Siivsjomiila husbchovs—
kvarn, cn skvalta med 4 kappars irlig kronoréinta. Enligt K. Majzts kung6—
relsc 17/2 1824 skulls cmcllcrtid riintan av dcnna sivil som ovriga husba-
hovsmjolkvarnar komma att forsvinna.
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Urshulls sockens Brundliirsiikringsbolug
URSHULTSBOR, iiirsiikra Edra hus och lijsiire iEder sockens irséikringsbolag,

som har léga premier med endast 70 Eire per ettusen (1000:—) kronors f6rs%ikrings-

véirde. Fiirsiikringarna géilla endast f6r Urshults aocken.

Bolaget har fonder den 31/12 1952 fr 466.64O:— kronor och Sir séledes ett av

vért lands solidaste iiiirséikringsb ag i ftirhéllande till fiirséikringsvéirdet. F6rséikrings-

besténd den 31/12 1952 8.508.600: kronor.

Genom éterférséikring r nu ordnat att irséikringar 51 en Och samma gzird kan

beviljas till iiver 100.000:—— kronor.

Ordna med att transport sker d5 férséikringen tiverlétes till annan person, dfi

irskringen ej géiller f6r nye innehavaren om ej transport skett senast tre miinader

efter verltelse frn iiirre Eigaren.

Hij de iildre férséikringarna till normal! véirde, d i regel de gamla véirdena

ziro all! I61‘ liiga.

STYRELSEN.

Urs|1u|ts sockens Sparbclnk
grundcld r 1873

lnsiiurnos behéllning 31/12 1952 kr. 7.748.172.

Reservfond kr. 459.728.

Ger hiigsiu och iar lgsiu riinia.

Gynnu Er hemsockens spcrbunk.
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