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RADDA GAMLA NAMN!
URSHULTS KRQNIKA 1955 Det iir mycket av det gamla, som for-

Utgiven Urshultsbygdens Tu_ sxiinner 'gen0m uvirt energiska existensf6r-
battrarmt. Nu ar diet borta och om nagra

nsttmf1kfOr‘en‘1ng’ Hembygdsforemm ir r det giomt Detta giiller siirskilt gamlw
gen Gamla Urshuit och Siillskapet namn Och uttryck
Hemfiit. De gamla hade karakteristiska namn 5P

Redakvtér: H‘ Tamtad. siigar o]c)h gliigtar, iierlyckor, skifteri’I;>ch
s ugor. e es a ve nog annu var re-

Redaktionskommittéz Kyr/eobewln’ backalien” ligger, fiirre var ”Panka1i~en"’ Hg.
N. Hellberg, Urshult, 1nea'icinalwi:let Men def films Otliga ilndf ”1i=1f” i 500k-
KWZ Loherg’ Bmmma, l’ ll-E. A’ nien, en dei kanske helt boirtglomda, andra
V Ld L d i gott minne hos kvarvarande gamla. Och

K] 6' W1 ' aila gamla odiiade ”lyckor”, som nu Viixer
igen med vélrdefull skog, de hadeocksii si-
na namn, ofta uttrycksfulla, drastiska men

A fan” Vida”-' ocksi roliga och intressanta for all bebyg-
MLl(l07Z)117il(l fwin Ursbulis gamla /ayr/ea, gelseforskning.
rlonerad till fo'1'mmlinge1z och /ayr/can av Med bevarandct av detm Vin Vi ha hjélp

WW0" Erik H0lmb"7'g- och den hjblipen kostair ingenting men den
]1mgf1‘u Maria, timmermannen Josefs tr0~ blir viirdefull iiindi. Hur skall det g5 till?

lovade, fick i den morka och stréinga kat0— For den som ihar ‘en ekonomisk karta over
licismen represientera mildheten, nziden och sin gird elier sina igor 5.1" saken enkel. Han
misskunden. Under gudsmoderns mantel tar reda pi viika gamla namn, som kan h5n—
kunde 211121 trotta och hetsade sjiilar soka sin foras till dessa éigor, antecknar dem 5 kar-
tillflykt och undfi itrygghet. Si blev he-n< tan med en iiitt blyertsskrift och stoter pi
nes bilder tiilbedda och Zilskade. De gamia Urshults Kronika nigon ging om den gjor-
bildsnidarna syns ha skurit sina bilder av da anteckningen. Namn, som ej léingre kan
madonnan med barnet "med finaste omhet piaceras, antecknas dock, det kan hiinda at:
och hjéirtats renaste frojd”. S5 har ocks nzigon annain kan piacera dem.

den Okandc tréskirare gjorn Sam 11530“ Styrelseiedamoterna i ”Gamia Urshult”
ging under vir katolska tid viissade sina Stir garna tin rfogande Om nggon gjnskar
eggjarn i ett uppdmg {M Urshults gamla hjéilp med dylika anteckningar och noterar
créikyrka. Vi vet ingenting om vr mad0n- géma Sjalva minnien Om >>gam1a namn" i
nas oden fram till kyrkans rivning. Men V51. bygd_ Men Socknen 51- f5r Vvidlyftgg {@51-

nog hm’ hon alskats Och Vérdats i Var“ Vild‘ art‘ de skola kunna hinna vara med overallt.
sinta niejder, déir mildheten var efterl%l~n~g— Det 51. drfr vi Vidjar Om hjélp, hjalp me_
tad. ”Nu r Madonnan sedan mer in 400 dam dd an
r ‘undansatt i vir lutherska kyrka, diir hon
riiknats for en ’Satans kajuta’ och ett p:1pis-
tiskt pifund. Men i mingva gamla kyrkor Soiijuset in over féirska sommzirbiommor vid
sitter hon éinnu kvar i nigon murnisch och hennes fot-” Nu 51' V57 m¢‘d°nn“ her i den
ier sitt ljusa eller smiirtfyilda ieende och kY1'ka> som ersatt hennes 81111113 hem- M5
drijmmer sinla modersdwmmar Om 1i11pOj_ hon déir formedla samhorigheten med den

a Q Jrken i hennes kné, som en ging — det kan gimll kYYk?1, Om Vilken Var kun5k5*P 517 5?‘

droja, men hon har tid art viinta — skail 1111831-
\0frélsa méinskligheton ur valdets och grym— (Citwt efter G. Néisstrom, Fornn dagars

hetens jiirngrepp. Och p5. minga hill silar Sverige),
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Kréniha 1954. ~

JANUARI.
16. Skogséigarnas Industri AB, SIAB, go

(ett dottcrféretag rill Sydostra Sveriges A ; .

Skogsigareforeningars forbund) har for en
_v__l____»

’

ickc bckantgwrd summa av skeppS1‘€darc ‘ """$"§i "Q
M "4' . “Y ~>§’/Einar Hansen i Malmo forviirvat Fridafors

AB i Allmundsryd. Forviirvet motivcras med
behovct att forbéittra avsittningen av k1cn-
virkct. Fridaforsindustrin bygger sin tillvaro
pa vattcnkraften 1 Morrumsan och 111/

/wmplcxct »/161' bl. a. E/avfors i Urshults soc- Farjan aver sh-k5Sundet_

ken, som nu pa nytt bytcr éigare.

27. Statsbidrag har bcviljats for :il¢lr>r- 7_ Kommunalfullmakthe beswt Cnh§]_
S

zlomx/)('m1n¢’l i Urshult med 315.000 kr. 01- “gt an tin f_ Ordfijmndcn i {attigV5rd5Sty_

let med 18'000 kl" Pr vardplats‘ relscn Emil Petersson for uppoffrandc och
27. Kommunalfullmaktigc beslutar an~ hangivct arbete vid byggandet av nyn §1_

skaffmng Och uppsattmng av lZW”d‘{'1"'35‘ dcrdomshemmet ovcrliimna 0/1 1ninnc'sg:lL‘a,
lll€11'tlI] pa ctr flcrtal stallcn run: kyrkvikcn bcsticnde av en Silvcrfat med bild av hcm_

1 Amen" met ingraverat.

FhBRUAl.U' .. . (_ 14. Roda Korskrctsen nnordnar Jrr/10/1-
14. Vid bondeforbundsavdelningcns ars- . . .. . <, . . .

matzwz :11 llLHl([(l'lI1I1' :1 iscn 1 k rkvikcn
mote avtackndes den avgiendc styrclsclcdn- I U . ‘S y

, vid Sundet med vinterbadaren Karl Ryman
moten H]£llI1l£ll' Hz:/zm1.\‘.\‘0/1, Karaforjr, som

. . ,. f Z‘ G 1' Yott exem el i vakcn.
alltsedan avdelnmgens bildandc iir 1933 som mu em A som ii P

sekreterarc och kassor varit on av avdc1nin- 21- Kommunlfullmktig i11tY°55er1‘r 5i8
gens bgmnde kmften for hjilp till an planerad /13* lv.\'filz'm1u.\'f1‘i i

.15. Vid Kiirrwmml plancrar man utbygg— sanlhalletl mcn Plancmn glck Wvirr i Sm“

nnd av friluftsbadct med badbryggor, bnrn- Pet-

bad Och passandc pl:mering' 23. En hcla socknen omfattande mt!-
25' Kyrkohcrdc Nils Heuberg “gar som utrotrzingxkanzjm/zj pborjas i H5lsov;irds-

01'!/fi)'1'am/1’ i U1'.\‘lvzlllx/11'z’i_\'1’/1 av Roda K0r- nimndcns rcgi_ N§gm resulmt hm. ickc med_
set och cftertriides av smiiskolllirarinnan dents, men nog gjorde den Stor nytm 6ver_

Clara Lundcll. ant
MARS.

3. Fiirjlmlc/1 1'1}! Sir/20' bro oppnas for APRIL.
trafik. Pblrjzln, som Lir avscdd att uppchllrl 1\()_ Domkapitler liimnar anforda bcsviir

Uaflken under dm rid Sirké bm 0mbYi~§2%@5, over folkskolcstyrclscns ml :11‘ Ira/1fn1¢'i_\‘fare

iir heir ny och orkar med en fordunsvikt av vid nya kyrkskolan utan bifall. Till vakt-
l5 ton. Den kan tagn fyra sm pcrsonbilar mistare hadc med 9 roster valts Hjzxlmar
eller tva lastbilar pa samma overfart. Fiirjan C:1r155()11, 50111 mQt arvode skiirt niotsvarandc
drives av Wires, som vinschas upp pii en arbetcn vid gamla skolan under flora r. Som

maskintrumma, och bctjiinas frn kl. S till hinder for vaict anfordc den klagandc, art
kl. 23. Urshultsbygden tros ffl en ny turist— cn person varit nzirvarandc vid valet utan
nttraktion med dcnna féirjlcds uppkomst, ntt vara lcdamot i skolstyrclsen (kallad dit
men bcfolkningen fir dcssvirre siimre och som mcdlcm i byggnadskommittén), att cn

bcsvlirligarc forbindclscr. lcdamot vid upprop ickc avlmnat sin rost
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och att dun vaidc var 49 éir och déirfor dyr~ la/nl.\"lor/usriir0l.vr11 ac/J swam’ /Jz'1r1z'iir/zet /)4!‘

bar at: pensioncra. /aarrrz zligrzal /Jzunanitdr /Jjziljlzw‘/z.mn1/)z>t xi!/‘

‘15. Linsstyrelscn anser i ctt yttrnndc om xfora intr‘r'.Y.w’. Ar‘ 1941 /auntie cn sidenfamz

die motioncr, som viickts i riksdagen fill i/1z'igu.\* ocb /ill jubilrimf fic/2, /ezirmz av ri/2.\=

rr/{ydd fiir la.\‘fi.\‘km‘ i Z\/Iiirrunzsu/1, att dc fr'1'r/mm/etnzrzltaga Hvrlrrss/ziilzlr/zfiir gagnz'-

stora kraftverksprojckten och \'attenrcglc- ri/1 giirni/lg i fostwla/zzlrtx ljii/ix! at!‘ fiixla u

ringarna blir foremil for en nllsidig och in- f.'1/ixtangvrz. Hvmz’iirm*t iiz‘0rlr1z11mIr' xin sil-
gcnde utredning betriiffandc konsekven- z'(*i[iI¢z/evil."

serna for bi. a. fisket, landskapsbildcn och

klimatet och act dc myndighcter, som hur
att bevaka det nilmiinnas synpunkter, fir
tillriicklig tid for art genomforn crforderlign
undcrsokningar.

MA].
11. Trrdjr‘ lagulx/coils! bcsokcr Ekcfors

pa sin resa liings Morrumsin och informcrns
om Sydkrafts byggnads- och rcg‘.cringspl;1~

ner pi dcnnu plats.
15. Kammar/20llvgir'l anscr i on skrivclsc

till rcgeringen, att riksdagen bor princip-
uttala sig for att avséitta Morrumsn for lax‘
odling och laxfingst och hindru utbyggnaai
for kraftvcrksindamil genom ndring i ex-

propriationslagen. Det anser, att den forc-
slagna utbyggnadcn av Miirrumsiln for kraft-
verksindamil Zir av ringa bctydelse jiimfiirt
med dc skador den medfor.

27. Lotta/zdrmr Blcnda 1' UI‘X/JllI/ firar
sitt 25-firsjubileum dcls med en hogridlighct
i kyrkan, diir tio lottor nvlade lottaloften,
dels med en fesdighet i Skyttepnviljongcn) 28. K11/zgm [id Iiz'i/esgm‘u i Uri/§ul/.

diir ‘bl. :1. SLKP:s fdrtjinstmedalj i silver for D"2~'5P1'°81'11mm¢t fbr kU11.%T‘be55]<°t 011151“

25—§rigt viirrdefullt arbetc tilldelades fru Yd H0Vm?lI1Y0YP> L955¢b°> K05“, L¢nh0Vd'~1»

Hildur Hikansson, Rosmila, och f6rtj%inst- Asedfli Br?l5$> D5de5i5> Fu1"~1bY* Ingelsmdi
tecknet i brons tilldclades 13 lottor. Ur his~ ilmim k01't°8°n 16-55 Skulle Mm!“ Tings‘
tgfikgn kgn gnfijfgg; 1'}/Cl, —— 111611 il'1[C féfféin 17.20 bilf C1011

”Vid slarfv/1 fit‘/{ /aim’/1, I50 um/l(*//zmar m0t fagra bygdcn Urshult.

06/J /Jade fureu atz‘ frdn lviirja/1 fa 1’/1 on/- ”H3iI‘ i'1?ld<? den V361‘-eff Slufflld 1<Yfk-

forandc som fill xirz uf<')'rm0a'adc borlga/lg m" b<Ik¢11 md Sill 5‘/H<I1d¢ l5nl1P111’d §I11k-

1949 mm! cu gliidamlv /ad/1gz"z’r'r2/_><’1‘ orb 1'1‘! fl-Int V11!-§ till m0II£-'.I1i11g$P1I$- UI1_%d0m411‘

1lpj>0ff1'a11c/z’ irzfrexsr arbetadv xzzkv/Is Viftild med §miigg0f — iw bfél bligulll
framgng. Dz‘! Tar ]i1'rari11/Ian Gm/ru/1 utn 5V¢H m'»1$S01‘ md dct riidfl 1<01'5¢t P5 Vii
]g1)[)5g11 T7')‘f('L»g, $077], gay,‘ kdrp/1 11055 xjgi bOI[Cf1. L()E[ZlkiI’L‘l'1 Blenda, hC\'I1V§I'l’16E OCh

mum, under vn z‘cr/dig Sl()VlJ(’f.Yj)l’fi0([ umlvr Roda korskretsen bildade fanhorg, ndr full~

1'il/ecu den omfaltarlc m‘¢1<'l/ziizgar ail‘?/1 1' llliktigc-bllen, lllntbfukilr 101111 JOHHSSOH,

Frizlaforx, R31/, Ti/zgxryd, Vic/zelni/lg orrlz och kyrkoherde Hellbcrg tog cmot.

Iiii, (lair nu .\‘jiilL'stii/zzliga /z¢in'r arbm‘a. F651-~ Tog emot den gjorde éivcn tvli smla Loser,

utom 1/Pu [ml/1fi.\*ka z'r'r/zxa/nlirlmi /cri/1g lngcmo Karlsson och Marianne Johnnsson,
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som mellan sig hadc Urshults-gixvan til] gm/Ila /zllllz/1'/zygl/. G/r'i¢/jvn fir _\1'i/ewligc/Iirrlr’
kungen — en korg fliitad med dc siitastc //1.‘/1.\"l fbr 1/e mangn barn, mm glill mm!
ippelblom bland vilka stod trc flaskor l':is~ Iii/zglam" blic‘/z 1' ijgal, or/1 nu lmr fdll xv

kandc iippelcider, fabrikat Urshult — minnc ]i¢ler.\" Majrsliil [>m's0u/igrll orb nziitas az

dct smakade bra till matcn pi aftoncn? (l\n— I:'¢/Pr‘ rd/1lz'g/Jr/. Iag lat/em" 1:‘:/r'r_\‘ Majvxliil
nars var det iippelmust och ickc cider i Has» dvu slow: /J(’rlm'sbrz"is/zizzg, wnzl gcnom
korna, redzs :mm.). 1/(‘flu bcsii/2. bar kommil nir bygri till dl.

En magnefon rcgistrcradc vad _]0hn _]Qn;1§_ Dr’! /z,0'n1mm" osx alla — ac/J layglle/2 xom
Son i gtubbalycke (ultalyckg, Sager Vi i mi/all — all fiirbli (‘ll /1isl0r1l\‘/at O(‘/J 0f6r-
Urshult, xedzs anm.) sade, n':ir han hiilsadc &’15'”liX" 7'll"”"'~”
rikets Styresman med Orden; "Ing l>0jrj;a.v, all frzl/{fol/lingvu bar gull

”I (‘gem/{all 111' /communalful/mdklig11.: f”””"f> ~“"‘l‘”' /rag "‘”' 1"” ~""'””t M" 19 ‘if
r)rl/f61'a/Ir/e an/aalllcr jag 'umlr'r'<la'uig_\"t all fu "“"l”"”’ X‘”[" "”"‘”' G”""“'-f Adolf’ "Orb /Ig
ha-[M Elltw. Ma)-“M-t H;-1/wmlmw ti” UH__ /mpjms 0L‘/cw, all 1/vn .\'/eall f0rl.w'itla all
bult_\_b),g[{(_”_ D[,”,m [,),g({ /mm/_,l¢m.[-_w.7.H»\. N/{ll/{Ll Urs/ml)‘ rikz! .\"/aim/rrr, i/1/1’ miml ell
friimxt 411' 11fz‘(>L‘/eli//gm! [n1 frlr/e/()1//i/1gz'//x M H1"/“"'t ‘U’ mm 'l"U"n'
01Izrzi(l(’. I‘Y)'rfii11z'r21:l.\' iniliafiz‘ or/1 1/1' /ml!/1> Si Sjéng kyrkokércn Och 55 5PcladC Um’
Iiga /‘('1'r11lxiillrli/zgarml /Jar gjorl all 1/1'/um hults Gamla Musikkar och 55 fortsattc ma‘
11d'ri11gxgrz’11 ruxif Ill fill 1'/1 ax‘ ram /11/zm/— jestitet aver Jét Och Tiivelsas tin Vxjél ‘Mr
miri11ga1'. Dlfn, fi”XII1lIlzlII.¥ Inn] 0/1 ri/1 ()(‘/Y middgen vinmda Och S5 Var l‘u“g“bes6kct
xliisamlc /mlnr, /mr lwlyll, all 1'1 ur fn//1 111' 5"“ dc" Kin?“-
/aaft gli1‘llj('/1 all rii/1/m mm! z)/em/0 _»‘/zaror (!l' (citat Ur S"151-‘P- 29/5)
121drz/zix/101', xom, .\‘i1'rs/ail! 11/11/r .\0////mm‘/1, 28. Ii/1 lac/euiugxulxlll/ling fiir x/e0I/nn'-

xi}/{er sig lill J01‘ Izlonznmmlv Um/1111/. !I(’!I, anordnad av URI§~avdc1ningcn i Urs-
Dcl r i Jag on :11/Jules .\‘iir~/:i/¢/ g/Zil//'1’ hult, visadcs i kyrkskolnn under kun_gabes6-

all E({(’I'.Y M:1j4'xl{I'l [mr 11’/(ll /nivii/2:1 1/1'1!//<1 list och cn dcl av pristagnrna fick mottaga

:;.;--I 1-‘ .;.,:,:;. " : If”

F‘ FT§§§:?§51?»§§;2l:”11 . .
‘ "
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sina pris direkt ur majestiitets hand ute pi platsens omcdelbara niiirhet, en losning som
lsyrkbacken. Tiivlingsbidragcn skulle 2111- ickc tidigare stitt till buds. Beliitenhetcn
knyta till tvii motiv “En drom” och ”Den var ocksii zillmiin for detta arrangemang.
barmhiirtige samariten” och dcssa imnen JUNL
gav ‘_Ydhg°“ ak narmg 3 b1_rnLnf f1_nmS1 8. Bostadsstyrelsen foreslar hos kungl.Den ur , bcstaendc av [CCl{I11I'1’Sl8I‘flf1I"ln21I1 . . (J .. ..1 y is

Rose-Marie Elmfors, Vxjo, lrarinnan Signe
maizt, att statliga lan for uppforandc av
flerfamiljshus skall utgi iiven i bl a Urs-Gerding och frisor Nils Olson i Urshult, som . . i Ihults kommun med placering 1 ortsgrupp 4.utvalt pristagarna hade haft ett svart och . . .

omfattande uppdrag. Att siiga vad som iir
roligt i ‘en sidan tiivling, det gcr sig niistnn

’ 17. Vid en jorzlbru/carilag z UTS/Juli be-
siiktes bl. a. en nybyggd modern ladugird

Id hos lantbrukaren Gunnar Karlsson i Berg,
SJa_v V1 ett Stu lumuav et_ ar§5' a a Ink d':ir den praktiskt och viil utforda inrcd-terialet, men at: bestamma sig for vad som
51' béist och motivera dctta, det torde vara

ningcn med mnga nrbetsbcsparande moment
tilldrog sig intresse bland kollcgor och andravanskligt. Juryn syntes ha lost sin uppgift fackmam

pi ett framgzingsrikt sitt och utstéillningen
var trevlig att tittn pi och viil besokt.

20—~21. Ett fruktansviirt: ds/cz'iir/or an-
stiillde skador i bygden Ett nybyggt, vlil30. Bl07IIIli7I’S cxtmz nnade som van- .. i .. -

‘S f gy S utrustat honshus med plats for mzingnligt av stralandc varvader och av den r1- .. .. () .

kaste fruktblomning vi haft pi mfinga r.
hundra. hons, bclaget a Sundet 1 redzs ome-
delbara néirhet antéindes och nedbrann utanPubliktillstromningen var dock nigot mindre F) .. ..art nagot av vardc kunde raddas.an vanligt och detta torde ha sin orsak 1

nlla de arrangernang, som samtidigt genom—

fordes i léinct. Konungens erilssgata hadejust
avslutats med storm festligheter i Viixjo. Pl5t51i8°n fynde Sig nilttcns Swlldcr
Parkcringsbekymrcn kundc dennn gang liisas RV askans 5I‘0I1b@d5V11nd@ dundcl
pi ett utomordentligt: elegant séitt i fcst- 0611 Vi Uinktc med 55113 glidle Mt 5"

S911.

men de grcnar sig ej over natthimlcn

Som myckct svira och lzingvnrign och dc inrymmer icke miljonmls volt.
U’£1fll{SIOCl{1’1i11gClI' kunna viintas upp- Si at; 511, fast han jhiirdigt ligggf
komma vid fiii'jlm{c11 over Asncn i 591911’

mellnn Riirvili OCl1 Sifkiin Llndr r han icke i klass med nazu1'sk;idc-
blomningsfesten i Urshult den 30 5p¢I¢n_
dcnnes, uppmanas véigtrafikanter art Vqd skgn bQ[jf§_ff;1f mrdc vi Sui

Siivift nliiiligf udvik fiifjlcdv Och ungcfiir pi Benjamin Franklins nivi.
i stiillet féirdas végarna over V%ickel- ]I_
sang, Tingsryd, Urshult eller over Dag Nyh_ 33/6_
Kalvsvik, ]l"it, Rossvik, Urshult ell-er

over Tome Nyzidal, Alshult Urs-
hult vid fiird till och friin fcstpl;1t-

Viixjo i landskzinslict: den 28 maj
l9§4.

kan ingen skinnlanutte bullra som den.
K11/1g(in>l.W zmg. trafi/u'11 Véll mfinde dc oljade blixtar osa

i samband med i l"-ans tiindningsspolie och delaredosa,

i Urs/Juli gtglt’

> ’ JULL
4—~10. En /om/rx/eurs ff)? NT(')-11/1g</0-

mar var anordnad i Rvabackcn med fore-
léisningar, praktiska ovningar, utflykter och
nyktcrhetsundcrvisning.

LANSSTYRELSEN' 11. I Urshults kyrka forekom missions-
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och stillc byggnadsfrgan for bl. a. frukt-
odlarskolan i Urshult. I ett uttalanclc for
Viixjobladet betr. byggnadsfragan sigcr hcrr
Norup "att det uppstiiller sig riitt stora svzi-

righcter, niir statsmakterna idagcnsliige skall

diiskutera triidgirdsundiervisningen. Nagra
utfistelser gir intc att gora, men jag tycker
nog, att med ledning av dc erfarenhcter,
som hittills vunnits i Urshult biir det av

riksdagen for niigra r sedan uppdragna pro-
grammet for denna undervisning fullfoljas.”

20. Syvlm/'e11s/ea /zraffa/etiebolagct beho-

ver intc lingre svéiva i okunnighet om vil-
laen instéillning markiigarna och befolknin—

gen runt om den stora kronobergska sjon

Asnen har till det nya foreslagna projcktet
om ytterligarc 35 cm. siinkning av sjons

vattenyta vintertid. Bygdernas invanarc runt
sjbn motte talrikt upp i gar till sammantréi-

” i den i Grimslov, Urshult och jat och

1\1isSiOn51-sparet Hellberg fiirklaradc, eniga som en man, art en yttcr~
Q ligare snkning av den vackra A/v\snen skulle

herde, vid makas Sida invigdés nas skonhet och for den allmiinna tnvseln

sioniir 5. svenska kyrkans missionsfalt i Tan-

ganjika i Afrika. Kyrkan var till triingscl
fylld, dfi stifrcts biskop, assisterad av dom-

prost, kontraktsprost, forsamlingens prist-

och trcvnadcn intill i\sncn.
(Viixjbbl. 21/7).

"Vi vct vad vi har men intc vad vi l\om-

mcr att £5" — med dc ordcn gjordc sig

kommunalfullrnaktigcordforanden ]ohn ]o—
min och slaktingar, forrattadc invigningen.

nasson, Urshult, till tolls for dc flcsza av
Senate invigdcs fru Hellberg vid cn hogtid--

lighet i domkyrkan i Lund, henncs hemort. dcm s0_m byggér QC boy krmg ASnCn' Dis‘
17 Anmlct \_/Wit-{,/,7,(mm, i Urshult redo var 1 tisdags, lansstyrclscn hadc kallat till

. . \ \ -

visas till 44,974 av mkomst och 7,450 av ‘mnlmmltrdde 1 C’“mS‘Ol" Ulshhlt 0°11

fastighet Sumnn 5,424 an minskning med jiit for att hora lD€fOll£1’1ll1gCll med nnled—
1 * -2 1

359 Skattckmnor ener 0,8 ning av Sydkrafts myclwt omdislauteiade

18. /is/Ivrzx '1/lot/11/zgxféii‘ling, den stora planer P?‘ C“ permanent rcglerlng av den

sommartriiffen i Urshult, fick goras i Kiir- vaCk_m slum VM‘tCn_' Dctfmnlgl/‘k my“l‘et
tydligt, att l3efo.l&n.ngen intc pa nagot slltt

ravikcn, di Sirkobro var spolierad gcnom
Vlll ga med pa ens atgarder for tenipozara

brobyggct. Dcltagarantalet var dock snort

trots daligt publikvadcr. 1-o\sncns mctnings- andnn-gar av vutgnsmlldct 1 Ame“ Man
magma, blew, Slgfnd Hamburg, Tmgsfyd, vill 1I'1[L. ha faskc§ fors.1mrat',11n1n vnl 1l‘1[L

med 38,3 poiing och kastspiimiistarc Gosta ha nature“ forfmad’ man W1 mm * mm
Jansson, Almhult) med 144,8 PO-King’ Tin on av talarna uttrycktc dct — ha strand-

articr som med sin torrhct och stcnighet
roddarna for laastspiitiivlarna utdcladcs slir- P‘ ’

, . .. - ,,

skilda beloningar. 48 roddbamr hadc fart ~3-er luusmn ‘W Ode manlm“lSkap'
.. .. . . .. ‘ r _ av 7

mobiliscras for att losa organisationcn for <Sm‘1l'p' ““/ )'
dcnna tiivlinv. Z4. For att lamna an u fzxttnina; om

D PP .

19. Sfafxrm/¢’t Norz/[1 studerade pii ort hur ling: x/u;l.\‘/ej1l.’.\"ar/In utvccklats i sock-

I



nen redovisas hiir enligt en annons dc skjut- mossar etc. Om vintrarim bedrcv hnn korgi
sar 5. vilka skolstyrelsen vill ha anbud: tillverkning som bifértjiinst. Ar 1948 in-

l- Hl1f1$hL1lt‘—VCH1b05 5k0l11 Oll iiwr fiir kdpte han sin nuvnrandc giird med 6 liel<rnr
9 bilrll I‘-Xiffl Skjufs V@mb05 Sl<0l11—Hul1S— iker, 2% har l~;ultiveradc betesvnllar sum;
huh 2 ginger i V¢Ck?ln~ cza 55 hnr skogsmark. Jarl har under de fii

2- 5j611ry<l~Kyrksk<>l=\n 0611 iilvr for 5 zir han varit gure till gflrden utfort sten-
b'<1m- réjnfng av 6 tunnland ytterligt stenbundeij

3- Midingsbriw~—Gr6nt¢b0<l=1 $li0l11— elkerjord och nnlngr S tunnland betesvnllar.
Biickziskogs skola—Kyrl<skolan och ter for _];|r1 5]<5t¢1- gven Sko/gen pi at n']6n5[Qrg:n[

33 barn, difv sitt. Fruktodlingen iignar jarl intressc. l"l;m
I'M“-“ 7 4 bar" frin Milli"?-I5bf11Y¢‘» Z {Tim har pi sin gird ett 1010-ml frukttriicl, v-.1rav

Griinteboda och 4 friin Biicl<asko_; till Kyrl<- ct; 65-311 nyfgrgdlats P5 vildstam, Scjm
Skoln Och §1t¢1', han évertog grden. Ny ladugird av lig-

i /¢l¢'~"-Y 5_5 3 barn fran Midinf-’-Sbrte ladugzirdstyp har han uppfiirt och Ziven an-
och 1 friin Grénteboda till Bickaskogs skoln lag; my bmnn gcnom dianmmborming‘ ]_a_

0511 it", dugirden _har J. till huvudsaklig del sjéilv
i/zla.\1\' ,>'—-I 6 barn fran Biickzlslmg till uppfm-t_ Avcn pg 51¢; tidigafg innehavdjq

Griintebodil skvlll Och 559% 53"" smibruk pi ”Sk:ft01'n.1” utfiirde f£irbiitt-
ik.la.\"x I—Z 4 barn frrin Minliiigsbmte och ring“ av Olika Slag 55 uppffjrde hm-1 nyn

4 friin Grénteboda till Bckaskogs skoln och boningshus) rcnovcmdc ]-Miugrden San“ ;m_

‘-ital? Ext" Skill“ B5‘5k35k°£5 $l<°l“*M1* ladc on 900 m. ling utfartsvig uran stats-
dingsbrate 2 ginger 1 V@¢k"- bidrag. ]. iir en god foreningsnmn och en

4. Hunnamdln——Hogagl"irde skola ochater wrklig ;,rb@tSmym_

far 6 bum‘ 16. T1':'/Jr'2'rrz:1xj(i/is fi.\‘/<01'am'sf(irr'/ling fi-
5' H6g“g§rdc'_KyrkSkol“n Och t“ {M rar 20—5rsjubileum. Hlirvid erinradcs om att

5 barn plus 1 Bram’ fdreningen hnr svirigheter for sitt fortsatta
6. Aramo—Kyrksk0lnn och ntcr for 9 arbete genom zitt det ringn vattenomriidc

barn plus I liirare. den omfattar nlltmerzi minsk-as gcnom gris-
7. Vemb0O—Kyrksk0lnn och atcr for 16 Och Vnssvxt

barn.
8. R6sm5l;1—Kyrkskolan och atcr {or 7 SEPTEMBER.

barn plus 1 liirarc, 3, /§_w1m;.\' r')'_\‘fr:! fix/cur‘lm/xfiirwli/lg firm‘
9. Brednsltts folkskol;1—Kyrksl<olan och 10-rsjubileum med en festlighet i Vemboij

ziter for 8 barn plus 1 liirnre. Bygclegiird.

AUGUSTL 9. ~Vi1.l1'()1'0l.\‘r'/1 brukar inte upprora Sll‘1~

8 V d Kinnevnlds hmhiillwille och Hana 1 var bygd’ anlscncr’ nygblad Och ax 7

1 K .. .‘ i . lb ; . beskiftighet sprids ganska trdgt utRLP:s sommarmote 1 Kalvsvik utdeladcz; “totem ~

belr)11i'ng fen f()1'm1r'i)11lig (14/1¢11'giir.'/i//g bl. .1. Over Valm/°mSkarm' I Hr xiv dock an Val‘
till lantbrukaren Axel jarl, Ammo.
_/Kn,’ IN] Ammo U]_\_/ml’. r fbdd forbundets kringresande dcbnttorcr ctt visst

more mellan ett par av hogerns och bonde-

, , »

ett lltet smabruk pa dc s. ls. Sluftorna 1 Q O 1 ‘lgspressen

Urshults socken. I ung-.1 Ar laom han ur i ”D@t Segervissa l‘39ndC» 591“ lcklc P11 hr
tjiinst och var sedan under fyrn nr ”rnllarc". BWSISSOH5 MPP1" 1 kvallcns Yidigm skcdh‘,

1 25-irslildern overtog hnn i snmbnnd med blekndc ntmcl’ infér d¢ 11'~1lV'-155-1 §Fi"S»

inginget iiktensknp fbriildragnrden, som hnn 501“ Ycdllktéf I-ind5l<0.%’ $5"?-’ 131 I-"-111.‘-I Till“
innehade till dr 1948. Dettn smabruk gnv cj <lL‘l4‘d° ham P1‘"i- - -H

biirgning utan ]. fick soku nrbcte utzmfor (Sm3l-‘P°51°")-
hemmet med slmgshuggniiig, nrhete pa Lorv- "(Herr Bengtsson) suite fast llogern i ;1\'-
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sl<xivnin;.;>fr;1g;1n och gav hr I_indsk0;.; cn 111:1 Vid kommunalfullméiktigcvalct var
del att bctiinka i den fortsatta dcbattcn. . turn-.1:

(véixjbbladct). H. Bf. Fp. Soc. Kom.
Ungcfiir sa hiir liit VAlI"l16[€3FCfCI'l1[C i3vcr- Urshults

nllt i tidningurnu, mun hir kryddadc§ dc- mell. 326 201 100 354 ——

batten av nagra pcrsonligt féirgaclc inséin- Biickaskog 87 64 16 100 —
dare, dir bondcfiirbundct kliimdcs mcllan Hégagiirde 38 S2 4 S2 _
skéldnrna. Vemboii 132 122 15 62 ——

14. A m'€f_\" rfigi/ag gfk cn rundrc§.1mc_l P()$tf65tef 9 S 1 5 -

rus-

Q2

>-.;>_i_.\|

buss runusohdra och vastm dclcn .1\' ‘iariut. 592 444 136 573

B1. .14 bCS1k[lg2ldCS brobvgget incllan Sirkon
i "‘__ Mandat 9 6 2 8

och Vcmboo och fanctratiken 1 \".mtan pa

brobyggcts fiirdigstillandc. Redim i m)vcm— Valda blev:
bcr avsténgdes vigen och .1fbCCCI liar me] H6g""""'
linga intervaller avancerat 5'1 ldngt, ntt b1'()l1 Hemmansagare John J°“a55°“' Hulmlyckc
nu anses kunna bli klar under r 195$. Bron liruktodlare Stu“ Ursbcrgv Bosérd
fir d5 en Spinnvidd 3‘. 20 my Och but SA Mlaremiistarc W. Scllrnan, Miillekulla
meter bred Och dc: if ju og SA bra. Nimndeman Carl Eriksson, Midingsbrtc

(Anni. En 1(’A’i7ILlII fllllclfnlf, om 1/Pf i/111* L"‘ntbruk‘“e T5189 Peterssoni Rasmal

/Jddt’ Zrlizil billigmv fiir sfufwz, 1/. 1‘. x. fiir Fmken Ellen Nilssoni V55te1'b°t°rP
oss, alt giira broliyggrl [m cu gang 11¢"/1 mml Fabrikér Karl Dah1f°r5> Ménekulla
/wrt or/J irztvusiz‘ lryggrzadx/1'1/, {in ail X’)/II Lmtbrukare Karl Karlssoni Sj5'*1rYd
H” him M a[]l{¢,[£.X My/u,,_; ,,,_“_k(.; ‘{),,.[,‘,,. Lancbrukare Ragnar Hansson, Hunnamiiln.

fdrja fra/{ta folk 001: Lug/mr iizvr‘ .\/'01:, .mn1~ Br)r11lz'f6rbzlrzzlz'f:

fidigt som brobyggci‘ uz, xdgvs LIUI‘, j'urn1u_ Hcmmansigare David Karlsson, Fyrnan
lisfis/uz skdl 01‘/J f()'ru'r(ijila /1lum'ri//gar [ig- Hemmansigare August johansson, Mi-
gcr nere under langa fia'er). dingsbriitc

19. Vid Iandsl‘ing.\‘n1zmm1zuln‘ ;1\‘g.;;1vsf6l~ Fruktodlzlre Gésta Frnnzén, Ugglekull
jandc riister i Urshult. Henimanséignrc Arvid Svcnsson, Héigagiirdc

H. Bf. Fp. Soc. Kom. l'{CmmZ(‘ns§,g;11'e Carl Sibbesson, Ekcberg
Urshults mcil. 327 203 101 3$0 0 Fru Anna Striiberg, Biickaskog
Biickaskog 90 S8 16 105 0 Folkjlarlkl:
Hiigagiirdc 38 S2 6 46 5 Kiipman \‘(/allentin Ottosson, Miillckulln
Vemboii 159 118 12 58 0 Hcniiiiansligare Hcnning Bulmari, Esbj6rna-7? ~ — ' - * — * *"***’** 7* W 0 .

594 431 13>‘ $57 3 mm
. __ 4. ' /1' f*' :

I Jimforclse med valet 1950 har hogcrn Sof aldum) In (Hm
éikat med 63 bondefiirbundet minsk-it mwi Namndcman Albert Johansson’ Sklllmgsé
67, folkpartict minskat med 17, <oci;1l-:10» Mma_¥3'

.. ._ Vagforrnan Lari hriksson, Rossvik
mokratcrna okat med 27 och kornmum>— *

. .. , Chauffor Dlvid _]0hanss0n, Klas;1n1al;1
Lerna rnmskat mud I4 roster. Ur urshul{s—

Sm-‘ibrukarc Bertil \Vidc1l, Klasatorp
synpunkt blcv valet framgingsrikt i sa

O - l‘ru Ruth Andersson, Klasamala
matto, att bygdcn cftcr mangn nr pa nyt!

. _. 1 .. Hemmansagare Gustaf hlmqvist, Summ-
blev reprcscntcrat 1 Lindsiingcr. A hogcrm

. . . . ma ;1
llstzi 1 andm valkrctsen, an nybiidning av

. . .. - Murnrc Berndt Frid, Hattebodn
tidigarc Kongavalkretsen utokad med K n—

H hl4rld . d némrg in Lzmtnrbetzlre Ragnar Karlsson, Tornabygd
neva as :1; ,in mi cs 1‘ c ‘ 1 1';
namn fruktodlnren Sturc Ursberg, Bos_<.;.ir.i, Vnrje m.1nd.1t kostadc hiigcrn 66, b0ndc~

Urshult. irbundet 74, folkpartict 73, och s01;ia1dc-

0



moknaterna 72 roster. Utgingen innebar art krigsvinnrarna 194-0 och 1942 kommer iiter—

folkparniet vann ett mandat frn bondef6r- fyllningen av sjon att ske ftirst vid mi-
bundet. nadsskiftet mars——april.

Z1. Ur Sydkrafts ansokan om tillstnd 25"“2‘6- DU”/7ult5 5'59” .f0lk]c"~‘t> 5/$7’-
till reglering av 1/‘a1ftemw1'inningen i sjfin deften; W/1/'¢’1’/md“ under ldydagen Och

Ksnen, enligt en nu modifierad plan, ingi- 55"‘l”8"" under “d7/anlig Pomlm K0"””/P
ven till Sod-erbygdens vattendomstol kan “'5 med 7/5d?T87”l"" /WT £7458?" 51111” mt“
féljande anffjras; lap: ut, eftersom man, t1/iirt emot alla prog-

,,De benbliga och noser, fic/z ett 1/isserligen /ayligt, men doc/c

leringsanordningarna vid Ekefors—Hacke- amkewiden _ Simdagms festlighgtey in'
kvam 51, féraldrade Och i qgehov leddes tizligi 1213 cftermidrlagen med det sto-

nomgripande ombyggnmi I dammen nns 1:1 festtget, som iir samma jrubli/a/a11i1mre'

ett stort antal luckor, vilket gor, att dam- Sam Wmligh Denna gang bade man /MUM
det ”E1'i/as atornas eri/as ata” med som-

, 3 8mens skotslel Zir obekvim och got det svirt
marens kungabeso/a som zmjmlx. Tzll xkowatt fullt rationellt anpassa vatten¢1vtapp<nin-

gen tin det féreliggande b‘ehOv€t_ cfesten 1/av et mte [mm ungen som om

Den nya dammen féreslis bu frlagd utan 0c/zsa anclm meellemmzw av /a0n1mg¢z-

nedstroms landsviigsbron wid Ekcfors och bus“ plus dignimrer fnin ming amlm [W
vzéirldens loom — och clet /var 1/iil rlii1'f61'

utfores med ‘ett 50 m. lingt skibord och
progmmmets ingrexs /aade tryc/acts pa fymett regleringssystem med rnotormzmovrerad

1uCka_ Genom ‘ekeforsgrenen uppschaktas xpwi/<..” — Fasten slots med ett iinnu fina-
en Sankningskanal, vilken nedstréms reg1e_ 1'6 fy1/1/er/ae1'z' iin 1/a11ligt nere [Mi U1'xbulls-

ringsutskovet utjres Sam en férdjupning vi/c012. O6/0 pr? uimlagen /{om 1'e‘g1¢a11zlef.”

av ‘kungsidran, uppstroms och nedstroms ' (Sm§1‘_p‘ 28/9 1954)‘
om skibordsdammen fordjupas ibotten sfi, OKTOBER.
att ‘skibordets avbiirdni-ngsformiiga icke 1-3. Bix/aojm/isiiat.'011 i Urshult under

skall kunna menhgt pfiverkas av uppvéixandc tre dagar. Under fredagcn och lordagcn

vass. — I Hackekvarnsgrenen foreslis att gjorde biskop Elis Malmestrom besok

etc fast skibord inrittas i nuvarande dz1mm~ virdhemmet och i Vemboo, Béickaskogs,

oppning och att den anslutandc enskilda vii— Grontcboda och Hogagiirde skolor, mcdan

gen pbygges till erforderlig hojd over hog— lirarc och clcvor vid kyrkskolan, Bredasliitts
vatnenstindet. ——— och Rosmila skolor samladcs i kyrkan. Vi-J

BY38n?1d$k0$‘I11T8d:Y1 i1Tk1l1$iV@ k‘0‘$f11d@I‘ Visitationsstéimman p sondagcn fdrklaradc
for forebyggande itgiirder éir enligt f6rs1a— biskopen, att pastorsexpedltionen ‘sir viil
get 500.000 kr. och nettobitnaden vid n'u— skott, arkivet viil ordnat, préistgiirden vlil

Varande utbY881’19-d 51‘ 2>33 M1‘-13 (B5Fn3d‘~9- hillen, kyrkogirden i prydligt skick, kyr~

Vrdet 51*?" ‘avseviirt i den man de nYP1a- kan och dess invcntarier i god ordning, sfl

neradc kr\aftverk~en i Morrumsin kommer (jet var ju em got; beyg_

tin Stand)-” ~ 7. Hur/mlmamws/evapet fru/at0zlli1zgs~

Till fiiljd av dct morscfind 50m l&r3_ftbQ- s/colzm i U1":/auli ovcrgick friin hush£iI1nings-

lggetg tidiggre giinkninggplgmer Indy: bl, ;;, siillskapct till landstingct gcnom ett lands-

frn ortsbefolkningen kring Asncn hay 56- tingsbcslut, som iven inncfattar forvrv av

dan sjilva reglcringsplancn rnoclifierats. Det fastighcterrna Sinnahult 23 och 13 (Kurre—

viktigaste i denna Sir att skibordet bibehih b0) mot ‘en kopeskilling av 140.000 kr. och

les vid Ekcfors och att 12°1gV9.t‘t€1nSp€r§0d6n$ fastighctcn Ugglckull 18 for 5.00-0 kr. (Urs-

liingd begriinsas till att normalt ornfatta en~ hults kommuns mcdgivande att dess givl
dast november—januari. Endast under ex- till hushiliningsséillskapet 3 denna fastighet

ceptionellt striinga, vintmr som do biigge overfores 5 landstinget, forutscs samtidigt)
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varjéimte hushillmingssillskapet fir ersiitt— EN FORNGRAV ELLER EN NATURENS
ning for gjorda invenitariekop. Hush£illriings~ NYCK?
siillskapet skulle fortfarancle ha réitt ntt ut-
sc tv ledamiiter i styrelsen. 1

16. Syzl/crafts 11101/ifz'craJc f(}rslag till
siinkning av sjon ASHC11 diskuteras sam-
mantriide infor liinsstyrelsen med strand-
élgnre och andra intressenter. Fortfarande
uttalades starka betiinkligheter mot sjiis%ink-

ningen, siirskilt av representanmrna frn
Urshult.

17. I(yr/zofullmii/{tiger‘alct piigick over
hela landet.

I Urshult nvgavs 988 roster, varnv 3 f6r—

klarades ogilla. Hogern erhéll 398, folkpar- A de liglanm markerna andelcs invid
tiet 36, bondeforbundet 229 och soc.—clcm. Artur Gusmfssons gird i Havmlycke Och 5
322_ dennies iigor hittar main den egendomliga

stenformation, som bilden ovnn ger en an<

AV do 25 mandatlcn lerhén hégem 10’ tydan om. Mellan tvenne l<antst'zillcla, paral-
{Olkpartiet 1’ bundeférbundet 6 och SOC” lella. stenar av halvannan meters liingd lig-
dem' 8‘ ger ett plant stcnblock, som ser ut att vars.

Vnldn iir for avpassat att ligga mcllan l<_antsten~arna. An-
Hogernz kyrkoherde N. Hellberg, l<yrk0- hopningen av dessa stenar liknar inte nigon

v'2ird Hcnning Frobcrg, Ugglekull, lantbr. form av forngrnv jag laiinner till, men det
Fritjof Hknnsson, érnhult, lantbr. Th. hela piminncr éindi pi nfigot sit: om en

Pettersson, Snraremiila, handl. Knut Lind- r:1v. Niirmast skullc det viil likna en hill-
Es g

gren, Mollekullzl, kantor llinnr Svensson, kista, men den plana stenblocket ser ieke

Urshult, lbyggméistare Herman Johansson, ut att ha varit si stort, att det kunnat lig-
Esbjornamlila, fru Ida Johansson, Munkrms, ga pi kzmtstenarna. Beligenheten pekar
lantbr. Rudolf Svensson, Rotnhult, och knappast pi en grnv, d mzxrken r liglint
lantbr. Gosta Johansson, Drnkaniiln. och vwttensjuk. Markfbréndringar kan ju

. ., .. " " " ° . . f ll
FOll£p2lI‘t1C{Z overlarare K. G. Lundell. ha agt rum’ det Val da _Sn1m€c liq

ga om l2l11ClhO]l1l1"1g. Sj3.lV vct jag for lite
Bondeforbundet: Gustav M;1rt1nsson,Kirr, Om gmvskick ffjr an kunna ;Wg51-3, Om deg;

Carl Johansson, Sjiiaryd, biri Svensson, H(i— 51- {raga Om en gm‘, cllcr cj_ Aven Om dct

3“3irdc> Hcnnmg Bengtssom Slmllcrlldw barn r en naturens nyck att ligga stcnarna
Ixnut Mattsson, Midingsbr-.1te, och Herbert tillratm som til] en gmv, 53 gr fr§gc5t5]1_

-lohannessom Amm°~ ningen intressant och bor utreclas av en

S0c.—dem.: l<yrl<ovl1'rd Clns Ahlkvist, fackman
Mollekulln, Ruth Anclersson, Klas.1m;il'.1, H~ T-
Hjalmar Cnrlsson, M6llekull;1, \Villiam

Almkvist’ Elmcshult’ Hcnning Kmon’ Duns“ samband med en fruktodln~i"d:1g. Vid irets
premiering frukttridc-ns sundlictsvird

Skilhnusinh ~ ’ ’ belades ‘de framstn pl;17cer1ngarna_ 1 yrkes~

” " fruktodlnrgruppen av I\nrl Henrik ]olmns-

ZS. Um/Jzzl/xb3'ga'e/Is Frzzkli1lfr¢’xsz'11!c::; son, Viistcrboiorp, och i sniiitrlidgirdnr av

Szzm0rgzz11i.\*az‘i0/1 firnr sitt 10-firsjubileum i fru Anny Knrlsson, Ixaratorp.
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NQVEMBER. som domineradie téivlingens olika gruppet
11. Under irubriken Star/comm/m12resen- med vackrzi" och karaktiirsfyllda bilder.

lems har Vixjobladet ett mfinga sidor om-
O 18. Vid /eommumzl 11lln2ii/{fives xisirz

fattande reportage fran Urs/Juli. Det ger en .. .. C‘ f A ..
Q sammzmtran'e for aret avtackade ordfor2m-

fyllig, om an 1 enstaka (lC[8.l]€1‘ nagot over-
driven (tyviirr alltfor vanlig i journalistis- am Samdiga Ur fuumaktigc avgaendle ledg-
» , moter men vénde sig siirskilt till f ira av-
lia sammanhang) av bygden av 1 dag och O , Y _‘

~
gaende vietemner och ennrade om det var-
defulla, iintresserade och uppofffrande arbe-
te dessa utfort, ett arbete som var virt he-
la kommuniens tacksamhet. Dessa veteraner
var f. niimndemannen Emil Pietersson, som

varit med sedan fullmiiktigeinstituvionen in-
rkittades r 1919 eller i 35 r, l1emma-ns'alga-

ren Hjalmar Hiikansson, Karatorp, som va-

i ingressen betiittar man igen dc gamla séig-

inernia ur Urshults hiivder. Hiir skildras dc

liommunala myndigheternas nybyggnads--
pch nyplaneringsarbet-en, skolfrigor, fore-
lmingsliv, enskilda viigar, kulturlivet, jord-
lsruket med biniringar, som niistan blivit
l1uvu-dniiringar, och bygdens industri och
hantverk. Séirskilt intr-essnnt Lit skildringcn _ _ ,nt ledamot 1 28 ar, samt namndemannen C.

H. Carlsson, Ugglekull, och hemmans§ga-
ten Oskar johansson, Huinnnmila, vilka bi-

11. Tredje laguls/e0ttc'1‘, anser sig lCl\C C11 tlhgjrt fullmgktigc i Z9 §r_

kunna tillstyrka i riksdagen véickta mo-

zv den omfattande honseriniiringen, som

icke tidigare utretts s utforligt som hiir.

. O .. .. F 250. Nafurx/eydr/.\0rga1zi.vaIi011cr overliim-
tioner om atgarder ntt bevam_ Morrumsan "

som laxfiirande och laxproducerande vatten-
drag, dock endast diirfor, att frgan om
fortsatt utbyggnad av denna 5 iir beroende

av vattendomstols provning. Utskottet hat
emellertid under en studieresa utefter M6r- Morrmman’ Helgean’ Eman Samt Sloan“
rumsin ftt ett starkt intrycl; av de skiin-
hetsviirden, som héir hotas. Di Morrumsn

nar till regeringen en forteckning over de

sjonr och vattendrag, som bot forskonas
{tin fortsatt exploatering for l<rafitverks—

ndamil. I sodm Svcrige védjiar man for

Immeln, Ringsjon och A.\‘z1m1.

”Det r en oerhord omdaniingsprocess som

ir det enda laxforande vattendrag av bety- Va“ land genomgan Odhngen tar “ya for“
delse, som finns kvar i sodra Sverige, borde mar’ bebyggclsen blldar “ya monster‘ DC

.. 0

itgéirder vidtagas for att iter fi laxen att som nu vaker “pp kommer an saknar man‘
Vandm énda upp i Sién Asnoen, tgérder som ga drag hos det Sverige som vi liar iilskat.

skulle oka ins viirde bide som laxlv och

som turismttraktion.

13' RLFH S/iogstig var férhgd tin NH‘ hanget iir —— diirutover skydd for siirsliilt
dingsbrite och upptog demonstration av

Naturvirden k-an hjiilpa dem att §tm:7\ns‘:2-

ne finga spridda karaktiirstecken. De mini-
nrikrav som stélls i det aktuella samman-

utpekade nnturskona trakter soder ut.“
redskap och maskiner for rationellt sk0gs- (Dag Nyh‘ Z3/12)_
brula samt skogsgallringstiivling. i

19. Vid /{yr/z0fulln21'i/eIigm julsa112.r11a/1-

27- Uld¢’bl'””'i/75»’¢’/1 Var i Ufshult £51‘ 51? triin'e nvtackades siirskilt bankdirektoren
1955 faststilld till 7 kr. for kommunala in- A1-vid Jonasson’ som nvgick som ky,-kOka5_

dmali Cl’?-WV 3 k1'- £51’ $kOl31’1> Qch 75 5“? sot. Ordforanden erinrade om art den av-

f5Y kYrkli.Y,?¢ 5nd9*m51> Sammanlagt 1515- 75 75 giende kassoren i praktiken skott denn-A be-

pcr bevillningskrona en hojning med 25 ore. fanning i ickle mifndre gn 51) 51», d hgn j

unga iii’ skotte den for sin fnders, den

DECEMBER- Iningbetrodde komniunalmannen S. M. Jo-

15. Den i Urshults Kronika 1954 ut- nasson, rékning. Detta torde varn en unik
lysta f0i0lc'iz'l;'11gen avgores. Endast ett pris giirning i forvaltningstjéinst. Till ny kyrk0-
utdelades till Stig Israelsson, Viisterbotorp, kassor valdes fru Edith Joliansson, Elmedal.
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OM ”STR6MEVAN” OCH 1793 i soldattorpet nr 99 i Karatorp. Dir
"STRGMAMASSEN". bodde han under 1s10—1s2io och déir £ad_

Tillzigg till on Iewzadss/eilzlmzg. des bl. a. dottern Eva 1827. Han gifts sig

omkring 1814 med Martha jénsdotter, fodd
1797 i ]iith.'Det var tydligen modern och
icke dottern Eva, som kom friin Stumhem-
hemmanet i Jiith. Genom sjiuklighet, reuma-
tism, séiger var sagesman, miste Olof Strom
taga avsked och flyttade 1830 till en back-
stuga i Vastcrbotorp ”nere vid sjon Asnen
och syssiade mycket med fiske”. Han var las-

och skrivkunnig och itog sig undervisning
av barn. Som skollirare ansigs han vara hu-
man och duglig, efter d-en tidens fordringar.
Eva gick i skola hos sin far. Vid ett tillfiille
hadc Eva ”skvallrat ur skolan” pi vissa av

sina kamrater, vilket renvderaide henne tige-
hag friin deras sida.

En tid sages Strom ha varit arrendator
i Froaryd, men afféirerna gick diiigt for
honom och han fick fringii arrendet. Famil-

En minnesgod léisare har lamnatioljande jen hade det mycket fattigt, men Strom
Lompletterande uppiysningar till den upp- ansags som en hed-ersman. Evas man, Mag-
sats med ovanstiende titel, som iir inford i nus Jonsson, var enligt samma omdome en

Urshults Kronik-.1 1954. Data har kontroi- fredlig och stilla man, syntes niigot stram

lerats i husforhorsliingdier. i sitt upptradande och ville ej begiira hjalp
”Str6mamassen” hette sjilv ej Strom, det av nigon, varfor hain var raka motsatsen

var hans hustru Eva, som var dotter till den till Eva i detta avseende.

soldat Strom uppsatsen nimnde. Gcnom in- Si har nigra exakta ‘data fitt kompiettera
giftct: i Stromfamiljen kom han dock att biiden av ett par manniskor, som utan att
kallas Strom. vara stora och miirkvardiga di och d5 brin-

Soldaten Olof Strom var todd den 17/7 gas i erinran bara genom sitt satt att vara.

1::
ZS. Iulmftcm i Urs/Julis /{yr/ea, som van- 1919 ha‘ den Writ i dennes 53°’

iigt ml triingsel fylld, fick en siirskild pt‘§- Donatorn 11“ WrY¢kt en émkan M bil-
gel av Mt ,,,a]-mm E”-/Q Holmberg som g5_ den ”fattad som bild av den store Barnaviin-

O . . . O O

Va {ran Sig Och sum déttmr fru Margarem nen pa sin ]OX‘d1Sk€l moders arm maste fa en

Frodell och fru Birgit Aurelius till Urshults Stadigvamnde Plats i kyrkorummet i do?‘
kyrka Gverliimnade en madonnabild skuren fume“ narhet " I dam“ onskan mstammer
i tra, som tiilhort Urshults gamla triikyrka. “O3 “Ha kYrk°bes6k9’r°’ som gar!“ fér Sum

Gavobrevet beriittar foljande om madonna- 630“ énska Se den aterVun‘na> vackm kle'
bildem (idem noden. (Se bild 5 forsattsplanschen).

”I samband med kyrkans rivning fors'§l- FOTNOT-
des pi auktion ar 1810 madonnan jiimte en Enligt 1T1@dd»@19nd€ Vid pressliiggninsen ha?

del andra inventarier. Ar 1870 (1886 enl. H. H. Biskopen medgivit att madonnabi1-

en av donatorn onskad riitteise) inkoptcs den den skall fa en permanent plats intill dop-

enligt foreiiggande dokument i en bond- funten i kyrkorurnmet, trots art den av for-
grd i norra Blekinge av en konstintressc- melia skiil anses skola raknas tillhora kyr-
rad nara anhorig till donntorn. Sedan iir kans losa inventarier.
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H. TARSTAD: ekonomiskt understod for studier vld k0nst~

akademien i Stockholm. Angerstcin var sjiilv
utovande konstniir och ii hnns hem i Give-
torp umgicks mnga av de smiléindska ma-
lare, som skulle ge det s. k. dL'|sseldorfm;i-

lerict beromda namn i vrt land, en Marcus

Larsson, ‘en Bengt Nordenberg, en Kilian
Zoll.

Ludvig Frid fick befruktande intryck
av denne mfilare och konstmecenat och av

den miljo han formade kring sig. A l;onst-
akademien gjordc Frid raska framsteg och

erholl dess stora pris cfter avslutade studier.

Kung Oscar II gynnade honom genom in-
k6p av en tavla och gav honom ur sin en-

skilda kassa ett rcsestipendium till Paris. Han

var d5 trettio ir gamm-.11. Senare fick hnn

ett statens resestipendium for att i Italien
studera freskornilningar. Stora fiirviintningar
stéillde man pi honom och yttre fraingang

syntes viinta honom.

Han nidde dock aldrig upp till dc hojdcr

hans konstnéirsdromniar i ungdornens r sa
LUDVIG FRID.

lam; syntes kunna ni. Frnnigngarna vid
ERINRAN OM EN 100-ARSDAG.

En tidningsnotis meddelar, att en minnes-
konstakademien torde till en del forklaras

av hans liitthet att anamma den akademislm
sten till erinran om kyrkomalaren Ludvig

undervisningcn och dess uppfattning om
Frids 1‘00:e fédelsedag under r 195$ skull ._ L - ~ I. -sattct ant mala. Men 1 tiden rorde sig nya

'd k t " f"dl h~ ' RT‘ b
resas V‘ Om narcns O esc km 1 on y och starka kraftcr, som skulle komma at:
I Skcde forsnmlmg ‘W Ostm hand“ Den gm utlosa en vildig fornyelse av konstlivct i
ocksa oss anledn1n' att minna om ska aren . , ..5 P Sverige. Manga av de svenska konstnarer,
av var kyrkas fréimstn prydnad, dc storm Séktc Sig tin Paris under 7‘O_ Och 80_

fo d '°l' ar v'lka sii helt sl"itt*r sin _. .n ma mng na’ 1 L talct, kom har 1 kontakt med de nya fran-
prgcl 5 kyrkorummcn ska strornningarna i konstens véirld och iter-

I Rosa by iigde hans forlildrar en hem-

mansdel och diir foddcs Karl Ludvig Prid
den 26 januari 185$. Redan i skolan upp-

véinde fyllda av opposition mot dc sn':iv;1,

akademisl-an formerna. Ludvig Frid horde

ickc till fornyarna, han blev trogen stil-
mérksammades hang férmga an rim‘ P6“ idealen frn den skola han fostrqts i menL s _ . . ,

5'"‘mlin3cn5 Pastor Viickte den kind“ konst‘ han niimndes iblzmd blort som en blek epigon
§15k?1f@I1, kmmrhcfre U110 An8¢‘l’5t@ln5 in“ till dc stora namncn friln dennrl. Hiir skym-
tresse for yngliingen och denne sorjde for tar tragiken i hans konstniirskap. Han und-
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vek de nya vinddragen, som kanske kunnat Hiir mi endast siigas, att d~e stora fond-
ge ocksi hans konst en ievande sjZilvstZindig— milningarna ger den Viildig, 5PPH kyrkan
het, och s5 hade han‘ inte kraft att hiivda "Y MW 50111 Skiinkt minga kY1'k0b955k?l1'°
sin personlighet 5 de lugnare mgmvégar gléidjestunder. Under doktor Widerstroms

han valde. Hans hiisa var aidrig stark och 15-nga Och Veologiskt 15-Yda Predikningar hm’
hang anvarhga liiggning i fawning med bit_ ‘siikerligien detaljerna i de stora miiiningarna

tcrhet over verkliga ‘elier inbiliade oforritter noga gmmkats av bade aldric Och yngrc
ogon och gett omvittnat outpiinliga intryck.
Miinga av dessa kyrkobesokare drevs s51 ut i
viiriden for att tjiina sitt briid. NI/ir tankar-

gjorde honom inbundcn till sinnelaget och
forsikti i sitt um in e med méinniskor. Deg g g

religiosa intryck han fitt i barndomen f6r-
. Q Q . na sedan atervande till hembygden och dess

du adcs med arens an och inom honom
J P g g _ kyrka, har dc stannat vid Kristusbiiden pi

vaknade tanken att med sina verktyg le- ,, . _, Q

d‘ b_bc1nS esmhcr Ch d I korset, rovarna 1 dess narhet eiler nagra av

Van esom 1 fl O an Cser' soidatcrna pi Golgatabacken. Konstf6rst§i-
K. k ° A v ' . 0 ~ . -

ms e Paverkades an av ngcrs em’ Som sigpaare mi sedan ha sin mening om Ludvig
milat altarvtavlor i Ekeberga och Hjortsber- Frid och ham Stihdcal: att ban i sina m§1_

ga. Sjéilv hair Ludvig Frid vittnat om do‘ ningar i vii? kyrka kommit i samkiang med

dlupa mtryck hm tag” av Per Horberg S“ barnatron r vidl en fortjéinst av hogt véir~

blev ha“ kYrkOm§111'@n, ”KYrk°‘F1'id9n”> de. Detta hoppades nog C. W. Widerstrém
och som sidan vann han sin bcrommelse. Ocksg, mgr hm genomdrev besluget Om m51_

Beryktad blev ban av Skél, som m§h5n_ ningarna. I sitt brev till konstniiren, diir

da piverkat samtidens stéillningstagande till ham lamnade den Stem besténningen’ Skrev
hams konstnérhga “beta Under akademi_ Widerstrom foljande snubbiande rader, som

iren i Stockholm drogs han in i konstn§.rs- Ludvlg Fnd H032 bevamt 1 mmnct:
kretsar, som skulie ge virt land miinga be- ~GudS Vlsignelse pi det nya 51.0: tn]
romda. miin 5 skilda omriden. I ittiotalcts fmmgingsrikt “bate ‘i den kyrkliga kOn5_

fréint naturaliistiska genombrottsroman ”R6— tens heliga tjénsty M5 dc hilder Hzr Artis_

dz‘ ‘rummet sklldmr August Str1n‘dber<‘5 ten framkaliar, for siikt efter siéikt véildi t
. . . . . 3

dienna 3I"C1SC1'Il1i]6 och 1 den unge artisten
Lunideli, som arbetade ”med‘ sin korsnedt;1g- den andm tystnay
ning” har han gett en forvriden kariikatyr
av Ludvig Frid. I Strindbergs biid av kyr—

komiiiaren Lundeil skiner skenheiighetcn, I Slkristian héngel’ ‘@1517 POYYYMF av kl0C*
Skrymteriet M11 vegennytmn hos denne gc_ karen ‘och organisten P. Pctersson, som Lud-
niom och andra iegenskaper ryms icke i hans Vig Frid malade under Sin tid i U1"5hu1t-

mstcriiga men som ofta ensidiga skiidring. Det 51' knske léttare Mt bcdém ‘data P01“
Nair Urshults kyrkq at 1891 genomgick tréitt ur enbart konstniriig synpunkt iin

en genomgripandie restaurering anfortroddes den storiiblldsvmen 1 kYrkaI?' Slab, hat Jag
minga ginger stitt och tittat pi denna

predika, under det vi vpriister, den ‘ena cfter

den konstnéirliga utsmyckningen av kyrkan
it konst-niiren Ludvig Frid. Kyrkoherden C. pimktfuna gubbe och hksom Vanmt pa Mt
W. Widerstrémy tvivel hat f6r_ han skali stréicka ut handen och bjuda ur
tjansten denna atgard hat i sin émbety sin snusdosa, som han hiiler i néven. Jag éir

I

beratteise ar V1895 pa ett utomord-entligt satt Overtygad Om Mt dctm portmtt UH or det
hiir skiidrat de symholer, som kan utliisas basm Ludvig Frid nigonsin Skapat
ur miiniinvgarna. Om deras konstnirliga véi‘r~ Si nog har vi i Urshuit aniedning att i
de yttrar han sig icke. Kritiska erinringar tacksamhet erinra om konstnéiren Ludvig
har annars icke saknats, men niir undgir ett Frid och iiigga cn biomma vid ‘den sten, som

arbete sidana. skail hugfista hans 10‘0:e fodelsedag.
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Sfatistislxa uppgifter réiranrie UrsI1uitsi_6rsainIing I61" iii" 1954
Folkméingden den 31 decembcr 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.762 m. 1.543 kv. I 3.3105
Fiidda . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20 .. 20 ,, : 410

Inflyttade frin stadsférsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 ,, 14 ,, Z 23
,, ,. landsfiirsamling . . . . . . - - . . . . . . . . . . . . . . .. 30 ,, 43 ,, I 73
,, ,, utlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,. I 2

Diid. . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 ,, Z0 ,, i 46
Utflyttade till wtadsférsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 ,, 19 ,, I 34

,, ,, landsfiirsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 ,, 58 ,, I 98
éverircla till boken fiver obefintliga . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,. I 2

Folkméingden den 31 deccmber 1954 . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.738 ., 1.525 ,, — 3.263

F(§DDA. Klasanui/n:
Borgén: ‘ Vanja Elise Eriksson 23/5.
Allan Thornmy Wincent Rask 29/12. Tommy Hans Eric ]ol'imsson Z2/10.
Bus/an/cult: Mi:/izlgslwdfvs
Rune N~ils—Gust:av Nilsson 26/5. Conny Ingvar N.lss0n 21/2.
Bdgkag/wg; Berit Mariann Hikrmsson 6/8.
Bert-Ingvar Rolf Charlie Svensson 11/2. Gémn ROS“ PC5915-‘O11 8/3'
Degerlmga: MEi1.’r’/zullas

Britt-Christine Therese Karlsson 6/2. Karin Ing—Mn:ie Persson 26/6.
Karin Gertrucl Elisabieth Persson 21/10. Ylva Anita Nils_on 28/6.
Dgg@1'_§]1.[i5; Eva R0se'Marie Svcnsson 7/9.
Agneta Ulla Marie Rydberg 19/4. Britt Ann-Louise Rydberg 24/10.
Dam/mlt; Karl I-Insse Urban Malmstrbm 1/11.
Kar1_Anders Benny Nilsson 11/1‘ Lise-Lotte Birgitta Ifndqvisr 9/11.
Torginy Emanuelsson ‘22/8. OlOL‘.YZj'£‘k('I

Yvonne Ann-Margret Hjalmarsson 12/11. Dan Lnrs—Gunnar Magnusson 16/7.
Srig Anders Tiirnqvist 26/11. Rmwj/<_.

E5bi57'71"74§l3 ]an—Akc Fransson 8/1.
Ingrid Marie Ni1590I1 13/2- Ingrid Gun Kzitnrina Forzén 21/1.
F1'5Sj6lIuli3 Karl Giiran Peter Leonnrclsson 24/S.
Kent Jirgen Svensson 13/~1. S{p;1g,;;»;1_\~;],;¢[;

Fzilaborla: Miirta Ingrid Kristina Lbndahl 6/9.
Kerstin Irene Svensson 7/5. $;m({;lg;'/1;

G1'511teb0cla: Srig like Nilsson 19/8.
Leif Ragnvald Johansson 24/12. U)'_\'l)f([f_'

Gsalyc/cc: Tommy \Y/Iaiter Harley Axelsson 30/1.
Karl Ingmar Einar Johansson 22/2. LT[;;;'{_;_-

Havralyc/ae: Eva Bnzbro KristTna Petcrsson 11/6.
Eva Ingegerd Helena Ingebjiirk 22/5. Min Ingrid Yvonne Svcnsson 3/8.
Hurmamla: I’ii.s!m'[20f0i~j>:

Tommy Karl—Eril< Eriksson 20/11. Siv Britt—Mari johansson 15/6.
Hdttebodzz: /Ilmc/oult:
Inge Lars Olof Karlsson 28/9. Lena Margarcra Almqvist 3/7.
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DGDA.
6/1 Johan August Olofsson, Borgon,fodd 31/7 1870.
6/1 Emma Kristina Fohlin, f. Johansson, Hunnamila, {add 19/1 1870.

11/1 Amanda Gustafsson, Buskahult, {add ‘11/2 1870.
12/1 Nils Johan Bengtsson, Hultalycke, fodd 27/12 1869.

13/1 Miirta Dorotca Petersson, Dala, {odd 6/2 11909.

25/1 August Daniclsson, Berg, fodd 12/2 1872.
7/2 Anders Hultman, Klasamila, fodd 31/1 1867.

10/2 Siv Britt-Marie Yvonne Ursféilt, Mollckulla, fodd 27/8 1953.
11/2 Sven Erik Svensson, érnhult, fiidd 7/10 1886.
4/3 Sara Kristina Nilsson, f. Jonasson, Bosgiirdcn, fodd 8/12 1873.
5/3 August Leon Strand, Ursdal, {add 17/12 1884.

Z0/3 Axel Arvid Berggrcn, Buskahult, fodd 31/8 1878.
22/3 Anna Katarina Pctersson, f. Svensson, Frosjohulit, fodd 12/9 1864.
26/3 Johan Erik Mattisson, Ekbacka viirdhem, {odd 12/12 1862.
30/3 Augusta Olofsson, f. Lindahl, Mollekulln, {add 6/9 1866.
3/4 Josua Johansson, Vistcrbotorp, {odd 25/12 1866.
5/4 Per Johan Lorentz Aschan, Esbjornamala, fodd 7/5 1876.
4/4 Gottfrid Johansson, Héitteboda, fodd 18/1 1882.

17/4 Johan Algot Svensson, Dunshult, faadd 13/2 ‘1872.
18/4 Per Emil Magnusson, Ekbacka vardhcm, fodd 17/7 1879.
29/4 Johan August Bengtsson, Skallerlid, fasdd 24/9 1878.

2/5 Jenny Olivia Karlsson, f. Svensson, Ugglekull, fodd 25/3 1874.

Z5/5 Nils Herman Jonsson, Ekbacka vardhiem, fadd 26/3 1871.

6/6 Per August Lindahl, Torsatorp, {add 27/1 1886.
10/6 Karolina Karlsson, ii forsamlingen skriven, {odd 17/1 1882.

17/6 Sven Gunrar Julius Petersson, Almchult, fodd 29/1 1908.
19/6 Johannes Svensson, Ekbacka vardhcm, fasdd 15/12 1862.
23/6 Anna Vilhelmina Nilsson, f. Karlsson, Aramo, fodd 12/4 1892.
29/6 Kristina Johannesson, f. Magnidotter, Karatorp, fodd 17/5 1862.
30/6 Johan Vilhefm Gustafsson, Buskahult, fodd 6/4 1864.
6/7 Frans August Karlsson, Ekbacka vrdheln, fiidd 4/9 1875.
8/7 Karolina Svcnsson, f. Nilsson, Rossmrila, fodd 13/7 1872.

18/7 Sten Erik Adamsson, a forsanilingcn skrivcn, {add 19/12 1886.
1‘0/8 Matilda Magnusson, likbacka vardhem, {add 10/10 1883.
26/8 Ida Maria Ljungberg, f. Karlsson, Mollckulla, fesdd 25/7 1855.

Var vid sin dad fiirsamlingcns iildsta medlem.
110/9 Frans Gottfrid Persson, Buskahult, {add 26/8 1882.
20/9 Elin Pihlgren, f. Johansson, Kiivelnoda, {odd 28/1 1884.
Z9/9 Johan Gustaf Magnusson, El(lI>;J.Cl<i1 vardhcm, {add 19/10 1878. .

7/10 Hilda Charlotta Johannesson, f. Apelqvist, Aramo, fzadd 13/10 1877
18/11 Karolina Svensson, f. Bcngrsson, Ekbaeka virdhem, {add 4/10 1870.
19/11 Karl Vilhclm Svensson, Sldllingsnaala, fadd 30/5 1881.
3/12 Amanda Johansson, f. Hikansson, Kirrsgiirde, fiidd 5/11 1873.

12/12 Sven August Johannesson, llkbacka vardhem, fodd 31/7 1874.
16/12 Ingrid Katarina Samuclsson, Trehorna, fodd 27/5 1872.
17/12 Johanna Matilda Gustafsson, Kiimpamala, fadd 1/12 1882.
30/12 Emil August Andcrsson, Hiitteboda, {odd 30/10 1872.
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nnturligt nog sokcr sin fad; pi littilIgEing_
1 hgaste stalien.
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" i ‘ “ Ur xzff¢>r'11za.\zY01'/1a fran 1950 hrs folkrék—

Hort och hint 1 54

mm»

‘ Kg ning kan man nu plocka upp ndgra korn
if §a;._i»»M - ii ocksi frin Urshult. Dec first fanns hiir 670
i J’ '” '

Cgna forctagare, 130 tjiinstemiin och 595 ar._
.Mg.<.g;;1;;?=.;-._.;1;¢1 ~.__:7- V; ._ :-_A____f._-, .=:- »fjV;j;.:;;.~

i betarc. Av dessa var 822 sysseisatta i jord-
hrukct, 250 i hantverk och industri, 65 i

samféirdsel, 114 i handcl, 44 i offentligt
9 ' tjiinst och 44 i husiigt arbctc. 56 blir over

Vzln‘/aim/P wigm i [ii/zgxt har Exprcsscn man angiven grupp'
(3/6) funnit mellan Viixjii och Sirnrishamn. ii

P5 dn PP-559YF> hglst P5 Cykel 91191" m°P°d> Borgiin kommer aitt bli lrmcifast mod Sirké
do trc “vita” samhiillena U1'.Y[7Z{l/, Villands an gcnom en enskild Vig Om 250 m_’ Som
Vinga och Kivik, diir 200.000 frukttriid sti gardsigarna P5 5n kommcr an ‘Tnlaggm 5(-5_

i b1°m- P5 C" kart?‘ berittar ma“ £511-and“) derbygdens vattcndomstol har meddeilat till-
Om Ur5hult- ”BlOmm“n‘de 5PPc1‘ Och Piirgn‘ stiind. Vattencirkulationen skall formcdlas
tréid som on clriva av sno ncd mot sjon As~ gcnom Cn kulvert om 1,3 m_ diamcben
ncn. Avstickarcn ned mot sjon for till lan~
dets cnda fruktodlarskola pi cn siuttning ii

mot 516“ I Urshulti Kafé Ravabackcn med M¢zrgi/1nlp0etc'r11a i dc stora tidningsdra-
utsikt ave‘? éppclblommcn Qch Siam‘ Dar karna fngar ofta i en skickligt formad vcrs
{inns ocksii bad” S5 nu hat tydligcn var dct lust-iga i nigon dagshiindcise. De smi-lilla kaffcstuga hiivit on seviirdhet. liindska ”nattkIub~b;1rna”, saliga i liminnclse,

var givetvis godbitar for stockholmspresscn.
I en liten strof (Dag. Nyh. 21/4) fundcrar

Fjiim/i11g.\'111¢111 r en titel sorn forsvunnit en ‘/1111118 hcderlig kronobcrgre P5 Vad "r
under rst gcnom den nya polisloncuppgch d 59m V5511“ i M?‘rk‘1rYd” Och 851' "5831
relsen, ”M§1nga har haft on viss k1ockark';ir~ Yoliga kommcntllref Yin hm" nveckvint Och
ick till den”, skrivcr Polistidningcn, ”bak0m m51’kV5Ydigt de b51’ 5i8 it Om "amen i KY0‘
titcln har ofta gomt sig bygdcns klockarfar lwbcrgs 155,- Ingcnting av dam har med
mod bide pondus och ansccndc. Nu f6rsvin- U1'5huIY 11“ 85”, men Poet?" ha!‘ anknutit
Imr den Oi-h hde vi en klocka Skulle Vi strofen till den gamla fordomcn om ”Luthc;
kliimta niigra ginger till avsked.” Red. tyc~ Oeh brannvinnr 50m ant {Gr mYCk9t b9t°1"1'*1'
kcr, att Poiisticiningen kundc ha inkopt en C195 i CU tidigre “Portage H511 Urshult i
klockn och litit dess klang blandns i den 5?lmm11ti‘dnin8-
kor, som nnu sorjer varje féirgstnrkt ord,
som mister sin anviindning i svcnskt spriik.

1*lllI7II¢lI7I[ll¢l /ero/1 fiir friin och med 1 juli
daglig post Hnda fram till giirdcn Brcvik all-

Dv/1, lil/a _\‘z11i¢l1'g:z illcrn har hirjat i hon» dclcs i niirhctcn av Klasnhaii i Mien. Dettn
girdarna och pi sina hiill med sit: biodsu» har mojliggjorts gcnom att cn dfilig, sviir-
garbctt anstlillt stor honsdod. Man tror, ntt framkomlig och framforallt krokig cnskiid
det iir friiga om tamiilrar, sum uppfotts for vig med bidrag av statsmcdcl omlagts och
utrotning av vildkanin for nigm r scdnn, grundforbéittrnts.
som nu rymt, forvildats och forokat sig och ‘"
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1:Knit/a/awe frzin Urs/Juli” loper genom den. Ingenting skadades omibord under kul-
dagspressens rubriker efter ett stort sliikt— regne-t, som av kaptenen betecknas som en

slagsml nere i Blekinge. Den beteckningen ganska stillsam foreteelse.
skims vi nog lite for numera, men den dy-

kcr gima upp’ nit Hagen urshultsbo’ my 614 1’a1'z1tyf1/sspii/’et dyker upp dii och di och
lcr gammal’ bar Sig ma at" fir storia proportioner. Urshult blev prickat

for ett fall av sjukdomen i Karlshamn, diir
I(1'in/10l2r'ixz‘c11 5 landsbygden gor sig en liten flicka smittades efter bad i Miean.

markbar ocksi i siffrorna frin 1950 ars Och tilliigger den sanningskara korresp0n—

folkréikning. En undersiikning av tiitortsf6r- denten: ”Mie2°m flytcr geinom Urshult, déir

hallandena visar for Urshults samhiille Z77 det finns etc par giirdar med paratyfus-
miin mot 323 kvinnor. smitta." Hur det r med det senare Zir oklart

B
0

Q.

och outrett, men att Mlcan skulle flyta ge-

nom Urshult Zir en sanning med som man
Iirzmtinz11z(>r'xuecka11 apostroferades

ett stort upplagt reportage i Ica—kurircn Sager Stor m0d1flkanOn'
(signum Anne Marie Ridstrom) fran Urs-
hult med Sara, Margareta, Johanna, Magda- Gvvnzarmz bl0n1n1m[c' i rott och brandgult
lena, Emma och Kristina samlade i pr':ist- vackrare och rikligare an pa llingc och fro-
glirden med fiirning i form av namnsdags- mjolet fordes av vinden ut over allt och alla

barnens favoritkakor. Hir introducerades i bygden. Sjoarna belades med en gul hinna,
Um"/aults/2.11/zan, och vi kan inite neka oss no- som av blast och vigor fordes in mot strin-
jet att ocksi agera kokbok ett slag och med- derna. Ofta ruttnade denria beliiggning i

dcla receptet till denna, trots att den genom viirmen och spred en stark stank, som hind-
ctt av tidningen bekostat kort redan lir val- radc dct lilla badliv, som kunde utveckla sig

kind och avsmalaad i bygden. under en i iivrigt regnig sommar. Det blev
2$0 g margarin, 2 msk socker, Kg dl vitt ocksi ett rikt kottiir, granarna dignade av

vin eller appelmust, 1 iigg, 1 kryddmatt svallande kottar och ekorrarna far ett rikt
muskotblomma, 250 g vetemjol. vinterforrid. De gamle erinrade sig 1918,

Fyl/ui/lg: V2 kg pplen, 100 g irussin, 50 di blommade ocksa granen rikt och vackert
g sotmandel, 50 g socker. och da blev det en fruktskord, stijrre iin i

Alla ingredienserna till mordegen blandas mannaminne. Si det blir nog ett rikt frukt-
samman och arbetas v':il. Kliid en viil smord at i r ocksi, menade man. Dct gamla mar-
tirtform med degen. Fyll sii kakan med de ket slog ju bra in.

skalade, skivade applena, varvade med I"L1S—

sin, hackad mandel och socker. Gradda i
medclvarm ugn (ca 200°). Servcras SOIT1

l<affel<aka eller som dessert — i sistnamnda
fallet med vispad grlidde eller vaniljsis.

Iif1‘z'1' 4'1‘! r1zi_n‘elf_)'11d letade lironobergs
lins naturvetenskapliga forening under en

utflyktsresa hos P. M. Magnusson i Duns-
hult. I en gran pi sina agor hade denne for
nzigot fir sedan funnit en hixkvist plus mis-

M/s E/eefors (kommer ni ihig baten friin tel, som utstiilldes i Smalandspostens de-

forsittsplanschen i fjor) rkade mitt upp i peschfonster. Mistcln r i och for sig en rar
oroligheternaiGuatem.1la, d5 en rebellgrupp vixt i vara bygdcr, men den forekommer
"med vanligt stod av en stormakt i norr” som parasit pi lovtriid, frlimst lind. I Duns-
jagade bort den kommunistvanliga regimen hult hade den parasiterat a gran och det
i lander. Fartyget blev kvarhillet i Guate- hade varit ett unikt fall, om fyndet kunde
malas hamnstad Puerto Barrios, di rcbellerna verificras. Tyviirr hade utst'allningsf6rem;i-
gjorde en framstot mot staden och intog let kastats bort. Ett foto finns, men dess



skirpa talar snararc mot in for artbcstiim- Miilningen éir inte signerad men iirtnlec 1793
ningiens riktighet. iir tydligt angivet. Motivct; iterfinns pi en

,1. av die milniingair av Clemet Hikansson, som

F61‘ rattfyllvri itogs en urshultsyngling tva ages av Hembygdsféreningen Gamla Urs-
ginger pi eitt halvt dygn. Den nyheten huh"
spreds genom pressen och nog skiimdes vi i ,__

Urshult en hel del over den daliga rcklam

wmliga kn“ 36” far var Vackm bY¥‘l- Vid Pomologiska forcningcns irsmotc i
‘ =1' Skovde pli sensommaren hadie {iL'm'xteli)'jtnm1t

-- , t t I ' ' L’ >Avzzla fill Alllffi/€. s red S1’ n hctcn att Kn” S an H I Unlmlt velar bluda pl den
frisor Nils Olson haftp19‘000l~, blzmmor p'l Cider ham tillvcrkat far husbehov’ bcrétmr
den praktfulla porslinsblomma (Hoya car-
nosa), som glad“ honom Och hang kundcr j Husbehovstillverkning it tilléitcn. Men cf-
frisérsalongen. Det var si att tidningzir i tersom motel: armngerats pi en reSm“mng*
Véxja Och Ocksa annorst-ides i land“ pub1i_ miistc cidern prissiittas som vin och beliiggas
Cemd en bild Och en skildring av Olsons med skatt och sen séiljas av stadens system-
blommor Och en dag kom i ett bmv {ran bolag. D5 cidern kostar ungefér lika mycket

Amerika ett litet klipp ur en svensk—ameri- som Pilsner’ blev den far dyr gcrmm skatt“
kansk tidmng Om den Stow blomningcn i pziligget, och det hcla fick forfalla. Resul-
Urshult Detm 51. god rcklam far bygdcn. tater blev, att motesdeltagarna drack ut~

landskt, duibbclt si alkoholstarkt vin i héig~

‘E net av den nyktcrhetsfréimjandc rusdrycksA

han sjéilv.

" forordnirigcn.

D0/1 nya grz1crnlxtabx/2arfan over viira
bygder i skala 1:5‘000i0 har nu kommit i
handeln och ersatt den gaml-.1 i sl<ala

l:100000. Tidigare har de ekonomiska kar—

torna i skala 1210000 firdigstiillts. Alla be-
tydcr ett oerhort stort framstcg och dcras
viirde kommer att bestii i 100—tals iir
framat. I en notis i Urshults Kronika 1953
framstalldes en forhoppning, art dc 5 karé
torna Vidtagna namnkorrigeringarna goras

”med varsam hand, si att inte etit fel tagits
I Srigrmds 1' Sfmbroliult har man vid rcno- bort och tio véirre kommic istiillet”. Tyvéirr

vering i icn gird funnit en Abraham Clc~ finns nog anledning till kritiska crinringar.
metsson-milning bakom gamla tnpctlager. Det tycks som vederborande kartritarc, som
”M§lningen forestiiller en kristusgcstnlt ju vistades har lngliga tidier, ibland har
stiende 5. jordklotet, som at delat i niorkcr missforstitt dialcktuttalen ii namnformerna
och ljus. Pi dess vnstra sida fimis himl;1~ och sii har en del stavats fel 5» kartorna. Si
valviet och stjiirnorna, medan solen pa hiigrn har t. cx. den lilla Kalvsjon blivit kallad
sidan terger manliga drag. Vidare marker Kallsjon och nog iir det ungefér 53 dct liter
man Svanens stjiirnbild, Pielikancn fortéiran- i folks mun. Att namnct r Kalvsjon fram-
de sinia ungar, en pfiigel med ordct Rafael - gar bl. a. av Kartan over Urshults Prastgiird
och Jacob med figlarna.” (SDS 28/1). 1696 (sic Urshults Kronika 1950). Dct r

20



viktigt att alla dylika fel réirtas och notc- fiilligt rivningsfrirbud, tills éimbetct hunnit
ras. Annars blir felet s bestiendc, at: det i besluta i saken. Hur sedan gitt hiirmed,
framtidien anses vara ritt. Om déirféor nfigon kiinner Krinikan ickc till. Kvar stir dock
liisare av dessa racler triiffar pi en felaktig- frigan, hut frgan skall lésas ekonomiskt.
hct s antieckna dcnna och det rtta nam- Nog borde de kyrkliga myndigheterna pita
net, giirna med en motivering, och mecldcla sig kostnaclen, iven om den sett ur rent
Kréinikan riesultatet. praktisk synpunkt kan kritiseras. Det riir sig

hiir om helt andra viirden, svra art hévdn
ckonomiskt. Utgiften kan, som tidigare

D;u_l7frys1zingc/1 som gett sa miingn upp-
sagts, med gott sarnvctc belasta kontot "till

slag at matkultur och hemarbetets f0renk- kyrkans prydande".
ling, har ocksii nlitt vzir bygd. Stationirn
boxanliiggningar hnr stadkommits i Vem~

boil Och Urshultr nag“ fundemr Pi an Rf’/{(111/.s/<(ir'11;\\'frukt hade man i Ari
Skaffa Sig 9811" f1'Y$l3°X“1', kurser Och fére‘ Urshult i Smiland, men det var bindi det
drag 1131' Ordmlts Och mm hnr llvliflt dcblll‘ séimsta zirct fiir odlarna sedan krisiiren i b6r-
terat vilket Systemi 50'“ 5" b§5t~ jan pi l930~talet. Cza 2 milj. kilo lipplen

== har man ftt men priserna iir si diliga att
let in=t0 liinat sig art tillvarata 10.000-tals
kilo. Fér Gravcnstein, virt finaste lipple,

.. .. 4 . fir odlarna 40 ére kilot. Innc i Viixjé kos-promenad langs ]3.I'f1V2gSl1I1]CI1 utmcd kyrk-
. . . ... ' " - " l sud; 1: 80 kg. ll r‘. tar samnm u en l n t-vikcn den 17 ;anuar1. Det var 0Il1O]llg\' att _pp

kordiskord till och. . .

cnde och siirprigladc flygstil. Den i Svcrigc lalldtldnirlgeljf Si Sig “dcnn lglln
férckommande artcn Alcedo ispicla r s%ill- Imus Um var ru ts or ' raga ar Om L“

Ku/zgsfix/ezzrrw, en ovnnlig gist i viiru vat-
tcn, sig Nils Olson flygn fiirbi sig under en

raga miste pi dcnna filgcls siillsamma utsc

tliimningcn iir riktig. Nog iir det roligt fiirh" ‘ ' . 1' u
Syn‘ ackandc uh fndlyst Den qr Own cn fruktocllarc att fa bra bctnlt fiir all frukt
bligréin, undersidan rostriitl och fiiittcr riida

.. l unvsctt sorter och kvalité, men en riktig od-
langd 18 cm

i ling kun ickc byggas -.i ljsn bolincr. En ar

sum dot gkingnn hjiilpcr oss kanske att skiin-
Gencraldire/atijy-(>1; Up;/M;-/< hay uppmgil-k» in dc storn linjcr cftcr vilka vi mstc nrbctu

sammat Urshults Kriinikas litc spctsiga ;ln— f5! 4" Odlingcn Skilll bli C" Odlinéé "V £9"-
grepp mm jLirnv§g5myndighQ{¢rn;15 55“ My mat, sum rymmcr inom sig en fond 1W

skiita omvrdnadcn av Urshtllts jiirn\'l"igs— "'Yf%E€hct- Ann“ C“ Sllnél 11111‘ V51 b¢‘5i1"lT~1t$»

station ()Cl'1 begin pg-dogijrelsc fmn sh“ an- att viilskiitta odlingar med fd sorter klnrnt
svariga underorclnade om varl sum atgjorts “ii! bash l)Y0l>l¢m°t T1" R555‘ 5r hur minder‘
i Sal“-n_ \7ederb5r;mdc ha b¢g§r[ bcmyndi- \'11'rdign kvalitctcr och sorter skall kunnn ta~

ganclc att vcrkstiilla ombyggnnrl null nu fix 2415 b9" fl“-V‘ fr"l‘[m3rk"*1den~ Ming?‘ £51"
vi h()pp;15 art dQ[[;\ Snft bljr av, '[)¢l H,» slag hnr vlickts. Dct mcsr radikala iir att
barn deg vi villcl rlragm upp alla dessn triid, men vcm skull

bcslutn om rlcttn. Dct finns clock anvZind-

ningsslitt liven fiir (lcnna frukt, som biirjat
Or‘/rm /M :1/111111‘ xiii!‘ liar Ursllults Kr(i|1il\'.1 Vilma frmng_§111_;. Och nndm Stir pi luf_

fitt vara "vir andcs stiimmn i virldcn". \’ar
lilla notis om kyrkstallarzu i Urshult upp-
miirksammaclcs av riksantikvariciimbclct, sum I"'(irt’/:7_\/Ii/zgxfiir4'r/iugrw rccluvisar fiir v0rk-
skickade en man hit fér att unclursiikn vatl .s;1mhctsarct I953—~19$4 I2 fiircliisningar
som kunde och burdc giiras f£ir ntr ridda mctl 747 ;1l'x(ir;1rc, d. v. s. 62 pr fiircliisning.
clot som fanns kvar. Resultntut blcv ctr till~ Dcssutom tillkommcr Bokcns Dag mcd 1'01
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deltagare och 12 filmaftnar med 955 del- Urx/Jzzlfs /azzng.vd'jJ[1l€, vrt roda och litt-
tagare, d. v. s. 79 pr filmafton. Kyrkslsolan siilda juliipple, har en outrcdd tillk0mst-
okar dock pi statistiken hiir, varfor det ii: historia. I Dahls Pomologi formodas, att dc:
felaktigt att gora slutsatsen att filmerna skulle vars. synonymt med det iNord-
”clra” mcr Lin foreliisningarna. tysklaind odlade Mecklenburger Konigsapfcl.

Om s5 vore, skulle iipplet kunna ha kommit
"‘ till viira bygder icke si mycket frfin trettio-

Il/zy xtor z‘011iPr/uiill var det, dd Bjorn-Erik 558?‘ krigct-9 Veteran?! 50m {Yin dc RV Vim
Hoijers slsiidespcl "Isak Juunti hade 1"n'.lng;1 Soldater, som deltagit i olika svenska krig i

siiner” gavs i Skyttepaviljongen blott n§¢gm Pommern. Ympkvistar frdn dcttn iiordtyslu
min-ader efter den starkt lovordude urprc- 5PP°lt1'5d hi" inf51'5l‘13fft5 Och Ympts
miiren i Stockholm. Tillslutningen var ;1llt- Srumlsmmmllr 5 frukt°dlin855k°l3n~ I if b-‘Y
for ringa, mest att beklaga for dem som ic- Srcnllm fruktv We 5PPl@n * men dct V-11'

ke sokte sig dit. Teaterintresset synts ha inte Urshults Kun855PPl@- Hur 151189 UY5‘
stagnerat, trots art det nu finni utoknde hul“ KW185 existent har Och hur dct k0m-
mojligheter att se god teatcr biide i Vcmboij mit till virlden iir alltsii nlnu lika outrctt.
och Urshult. POTNOT’

Det i Dahls Pomologi anforda formodan-
‘ . (let enli<** ovan "I‘L1l1(l‘1S 1/‘i en undcrs<'5k-I‘rzl/z.t‘0dlzllgsxxkola/2 har nnu ,bcl<y'mmer _ °L _ ‘ 1‘ _

. O ning, som dircktoren Fredr. Ulnkscn gjordemed clevanslutningcn, 5:1 mycket mer som
efterfrigan 5 utbildade fruktodlarc r stor.
H" f'~ "1 d itt b>h ' * l.

.at mm we cs C “ av’ som mt“ “ll 1909 Redan 1906 l'1’\dC friiva VCl&[S, hurt'llf ~d t"ll; h" f' l l L ‘d — . ' . I C’
x rt SS 3 ls’ at Inns en “O1 nu Sm ndgra blekingska fruktsorter skulle namn-

pi uppdrag av Sveriges Pomologiska Porc-
ning, publicernd i foreningens lll"SSl§lflfE in"

ra utvecklingsmojligheter, och sii tar ung-
. D . ' "es bl. a. ett som \'anli*e kallades Kunv.\'-domarna inte chansen att kosta pa sig en ’ 4, __ £5 H i _ °

. . apple cller Roll ]llltIf)[>l(’. I samtidn littera-utbildning, som kommer art ge vnluta. Man 1 Id . U h I H U h 1
D . 4. .. . raaarr in rs ter r‘ tsfragar sig varfor? Det har hittills barn varit u S Ii” O u e 5 U S

. -V . kungsapple och detta tyder pa att Urshultmanliga elever. Ar inte fruktocllaryrket ctt '

yrke som passar flickorna inycket bra? Visst
iir det hrt och smutsigt ibland, men man
kan ju hitta flicker som bilmekaniker och
murare ibland. Vem blir den fiirstn l<vinn-

iinnu ej var upptiickt som frulatbygd. I rc-
dogorelsen néimndcs, att iipplet ifriga "vial
néirmare undersokning” visat sig vnra iden-
tiskt med Met/ell’/zburgcr I\'ii/zigxajrfel. Hur

liga eleven? Eller finns det reglementsenliga uI,ulerSOkn1ngarnn guirts fmmgar lL:k,c’ menhinder far Sidana? cla ctt flertal verk: dar sorten beskrivits, no-
gn namnges knnhanda dc enbart var Leora-
tiska. Ett iippeltriid i Applaliiirr (en by i
Héillaryds sn inira Trcnsum) sadcs vara 150

Bmz/ef('1'rc'1rlgv/I i bygden nrbetar fram- Z1 200 iir gammalt. Dct ligger nir-‘1 till hands
g§ngs1'ikt.Urshults Sparbank r ett gammalt at: nnta, att vi fitt iipplet niirmast {rim
stabilt fiiretag, dir inséittarbehiillningen Blekinge, dit vi alltid hnft goda forbindcl-
okats med ytterligare kr. 377.8-16:93 och ser, om clet nu iir samma iipplc (let r fri-
rescrvfonden nu motsvnrar 5,65 {Q av in- ga om. Ocksi i Urshult {inns olika varian-
siittarnas bchiillning. Urshults jordbruks- ter av kungsiipplet. Art frgan om dess till-
kassa verlsar ocksi som sparbank, men dess l£Ol11SIhiStOX'i;1 r clirelat knuten till frul;t-
storsta betydelse synes var/.1 att hbinfora till odlingens Ellder och historia i Urshult Zir

forhiillandct att frulitcentralcns och mejeri- ganska sjilvklart. Dlirfor iir det betydclse-
foreningens avréikningslikvider sker med {ullt art pusselbit fogas till pusselbit tills
checkar genom kassan. friigan r lost.
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Moder/Ia x0r1‘eri/1gxnmski|1er har nu tagits
i bruk for att rationalisera packningen av KANSKE E-I-T AR-1-AL A-1-T

urshultsfrukt. Fruktodlingsskolan och Ot- MINNA9
tossons Partiaffiir var cle forstn men fler
kommer efter, n':ir vardet av maskinsorte- Under 51' 1770 Plalltemdcs i KY0"
I-ingen but uppcnban nobergs liin 3.684 st. frukttréid. Det

vet man ur en rapport, som den fram-
giingsrike landshovdingen Adam ]0-

B0/aln iir populiira frin det samordnade ha“ _l_{aab__ut€ardat:|Men Vet (icksa int
biblioteket i Urshult och slutsumman for en lanstmdgardsmasmre anstants m-

om léinet mister Anders Brobcrg ocharct blir 2068 lin skiinlitteratur och 364 l ’ ’

facklitteratur. En bokdepi finns i Vemboo
och bokldor utplaceracle i Riismila och av dclnncs verksamhct Han skunc
Hogagiirde samt ii ilderdomshemmet. l§0m— namhgen rem Omkring i lénct Och

munens myncligheter ha uppmiirksammat
detta och okat sitt anslag for 1955 till 1.500
kr. En utmirkt lokal kommer dessutom att frukttmd etc’
sta till bibliotekets forfogande i nya k0m- A1‘ 1320 iI1Ytm1" 911 tF5d.§’:l1'd5'
1~nun;1lhu5et' méistare Anders Broberg frn V'2ickel-

siffran frukttréid iir val ett resultat

vara allmiinheten behfzilplig vid an-
liiggning av triidgzirdar, plantera

sing och bosiitter sig ii Riirvik i Urs-
hult. Niimndcmannen Nils Hal<ans—

Bl0n1xlerf0/11/('11 for dodas minne har un- Son agar dcnna gird Och dct Synsy

der rst mottagit gavor med 4.236 kr. For- som trédgiirdsmlistaren iii‘ anstiilld av
samlingskollektcrna har inbragt 1.089 lsr. ‘dcnn, 1”“. 1826 utytmr Ember”v- t K,

Och and“ givomcdcl 50$ kt‘ till Hyllentorpet under Viisterbotorp

For att mota variationer i skatteund Bf-

laget har kommunalfullmiiktige samlat overv-

storegiird men bosiitter sig 1828 i
Tingsiis.

Namnlikheten mellan dessa biida r
forbryllande, men det kan inte vara

skottsmedel i en .\\/cu/fere leri/1 ix om] sum
g ‘gf ’ samnia person. Det kan vara far och

nu omfattar 226.000 kr. Den laommunala
inkomstein av nijjcsslaatt r 4.779 lif. men
staten tar cn stiirrc part eller 8.918 kr. N6-

son och dii blir uppgiften verkligt in-
tressant. Deit kan hjiilpa oss att fixe-
ra ett datum i fruktodlingens histo-

jet att ha hund i Urshult kostar 4.120 kr. _ . Ur h It K 1 xnian mist“
, ria 1 s u . ans ae u > ‘ *'

For diidande av l'OV(l]L1f har utbetnlts 921

kronor.

148.250 /eg. mjiil/Q. har salts dirckt
fiirbrukzlre friin mejeriet i Urshult ieller

rw
>-.

O\,_.

9;,» av den :Inv':igda mjolkniiingrlen. Resten
hair anviints till smi5r- och Ostlaerczlniiig. /\n—» Son 1 ‘Rorvl ’ S“ LnnLm 3 L_\‘ urn

tar man att forsaljningen av mjolk r den O

Broberg d. ii. eller d. y. har paverkat
frulctodlingen hit i nigon anmrk-
ningsvérd grad, men diet finns tydli-
gen slaal att néirmarc undersolca, vil-
ken betydelsc niimndemannen och se-

dermera riksdagsmannen Nils Hl<a.ns-

ch Exefors har for fruktocllingens
utvecklinv. llér ha vi ett tydligtbiittre affiiren, vilket iir troligt, six drar ' D

man slutsatsen, att ju mer mjiilk det Llf1Cl&S

ju bittre gar (let for mejcriforeningen.(jkar fitt upp 6-gone“ fér fruktodhngens
cliirfiir folkmlingden i sainhiillet, sa biittrar betydclge fzlr bygdcm
sig lonsamheten tliir. En okning av turist- H. T.
strijmmen pa sommaren gcr samma resultat.

exempel pa att han redan r 1820



f V. . hang, en planta tryggt rotad i mylla av
~ i 1'fj“[T"7'f7"'f,§}f?Tf""“

V < multnat liv."
' ,M_ ,; 1* .’ 'V (Yngvc Flyckr i Exprcsst)

. . J‘; 3
~ t ~' ‘ -,

‘M ' ‘ :3 ii V‘: I den svensksprakiga nidningen Nya Prea-
i ii - ‘ sen i Helsingfors (8/6 1954) sammanfattarif 7', ‘ M 5? den amerikafiidde gotieborgskritikern Walter

‘n;;;2:.A V Q ii ‘ - {hf Dickson i niigra rcflexioner kring Piir Rid-
, stroms roman Greg Bengtssan 06‘/J /ad'rle/awoft fif i~'\;j,4 ' dennes forfattarskap. Nigra rader i arti-

“~ Q Q, - keln fingar Lzir speciella uppmiirksnmhet.

"Dc som uppriittas i denna bok om kir-
leken iir tillvarons Urshultsbor: romanen
iir dagtecknad ”Santa-Cruz-Urshult-$t0ck-

BLOMMOR VID VAGEN- holm 19S2—53". Miellan dessa stationer

5“°g“*‘°f“ °°“ §i‘*“‘"“""“" iv§ii§§§n=hiHfiliiiiiiiiQiiiiiiriiniiiioir
visa siillan verklig forstclse for n;1tursk6n- . . .. Usannerligcn naturhgt aitt farden gar fort uthet. I basta fall kan dc erkanna "en for-

£411 men lika fort hem frin die exotiskt lju—
tlusandie utslkt ' Men naturskonhet M Oandi dande orterna. Det Zir i denna varclagskvicka
“gt mycket mer an 55' Den r geologiskt itcrfiird till livets Urshult som Pit Raid-drama, viixtviirldens eviga kamp, tystnaclen “dim r modem: han hat fingat on ton i

kring en dold dlurvard Och kring minnena dct modcrna instrumcntet som inte pii andrn
“V m5nY1i5k°Y5 V58 an V3883" till grave", hll ftt komma till sin fulla réitt: dct re-
sekel genom sekel. Allt Sammnstrbmmam l<lamfant.1stiskt exotiska och unclerbara som
dc i betraktarens inre till nigot som kan~ av diet kscrikvicka snabbt sls ncr i sko-
ske utloser tacksamhiet, gripenhct, liingtan, skaften."
5akn‘*1d> Stinheti irlésande 1'0» lycka mg" Hir iir inte platsen at: diskutern, varfor
Ynerst gel‘ en '-1PPleV¢l5e av ‘idem 0Ch fum- dct i och for sig riktiga omdomct skall for-
mcts vfnnrlighet ~ verkligen ¢n stark 5u~ villas bort i kriingliga meningrlr med mingii
gande upplevclse! — och mitt i oéindlig— kolon, barn att konstatera, att Urshult nu
hetsbilden placerar miinniskan, mig sjiilv, ocksii hiiller pi atit bli ett litteréirt bcgrepp
sisom trots allt en litcn del av ett samman- H511 till g0Cl0!

Dm‘ 110/e.lar-vim/r’ z‘drdr>t av inkomst av ncn it frukt, $5 skullc en fruktskord pii
frukt inom Vemboo distrikt utgjorde for 550.000 kg. uppnis, om mcdelprisct till od-
iir 1953 384.570 kr. (Obs. tryckfclet i lnrc bcriknas vara 70 ore detta iir.
1954 its kronika, diir angivna priser och
omdomcn gilla for fruktskordcn 1953 och
ickc for 1952). Fruktskorden blcv dctta {ir Ufom i ./ls‘/10/1 har uts'zittnin;_; av fish-
svag i andra in stora véilskotta odlingar och yngcl gjorts i Arzisjon, Cstra Ramsjiin och
diirfor blir siffrorna for Vemboo utslags- ilirchornasjon och dcssutom i Mien. Gidd-
givanclc. Om nzigot avclrag for potatis, gr6n- yngel och sikloja har utsatts i Asncn i ordi-
saker och ovrig frukt cj gorcs och dctu nir omfattning, Inge-n import kundc som
istiillct fr motsvara iivrig inkornst i 5ocl<- l)criikn;\ts ortlnas av danskt zilyngel.
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F \
FRUKTTID

Granafrod frukt pé lusen ryngda kvistar Och hoslen Iysfar sjélens lénga [réga-J:
i luff och valren, varf milr éga ser — men vad ér Iiv och vad ér spegelbild?
den ljusblé vind,som genom l'o'ven Iisrar, Jag viga vill ét bédas glans och réga
bloH smeker allr, men féiller inter ner. en liken rid av skédan klar och mild.

A. (")sler|ing

SOCKNIEN5 FRAMSTEG. nadsprojckt? Tillhér dct inte dennes upp-
A]]a i V-if Socken tyckcr og mu.‘ an gifrer att ingripa just i ett fall som detta?

framstcgcn i Urshulrts samhiille Lir

'JC

0
5

rr.

5

_ Kommunal/Jusbygget har framskridit lingt
samma, men nog iir dc: si iindi. Der r vik~ och vid arsskiftet km ma“ 56> hut bY88I1?l"
cigt, att titortsbebyggelsen blir sii stor som d5" kommer 3“ Qmgesmlm 83tubi1de1"l- D“
mojligt h'a'r hcmma niir vi iindii ‘inte kan 5" ut an bli '3" trevligt bus med mgngi‘
hindra tendcnscn ditt. Siimre for oss iir om "Yttiga armngemang Yin fmmm f5f bY8-
titortsbebyggelscn barn utvccklas psi andrn dens folk S5 aterstar *1" Plane" Yestcn “V
hill. Denna utveckling friimjas givctvis av tomten» 55 3'5‘ dc‘ heh blir en vcrklig PrYd'
allt, som fiirbiittrar lcvnadsférhillandenzl. “ad far 5amh5H°t'

Darfér hat Vi med iamnmod bunt Bostazlsbygganr/et hnr varnt ganska stort
D . .. . under iret, men meta behiivs. Utiiver dc idc traklga gatu_gravn1ngarna, som orsakats

Méllckulla uppfiirdn husen har villab ggan--.:v nybyggnadverna for uz'I0[2[7z'!.\" orzlmmr/0 ‘ 1 y
i samhiillct. Griivmaskiner av olika slag har det biirjat taga fart iiven ii R6ssviksomr5-

, .. . " r. 1' " F 'rasslat och danat, sprangskott har ekut och det Da det 1 lggcr utanfor det Omndc I

pumpar har 6st vattenkaskader. Men arbe~ Smdsplanen’ Son} rst skuuc beliyggés’ hat
> . '7 kommunalfullmakngc genom sarsk1lt be-tct har gatt framat och vxd arsslutet var 1 1__ 1 {U

,. /* . c. ' t‘ —forsta ctappcn klar och gatorna dter traf1- 5:; mgstk cos: avfwpi :;é’an ogr het 1

knbla. Vad man déircmot scarkt vill rcagern In L“ C 53 3 Prastgalléomrzi at at V1 3-
.. - - bygge skett och flera folycr har, sedan sock-mot ar utformmngcn och placermgen av

pumphusct NM kommer nedfér Pr5S_ ncn overtngnt aganderatten a marken har.

tahacken, sa iippnar sig vid jiirnvigs6ver- TYV5" far vi ingen anlcdning at‘? 581"
gingen en -.1v dc vackrastc utsikter vi har 055 1" ‘kn '1)” /3)"/U/{@1471 1 ‘~11’, 50m “I10-
{jver Sign Amen Och kyrkvjkem Sgirskilt Om vndcs 1 form arets krémka. Skolan r 1 fullt
kviillarnzl, nir vattenytan speglar alla dc bruk Sedan 9“ if» men 5k01Pl?111¢I1 bl" 19149

skiftandc féirgcr aftonhimlcn kan uppvisn, fifdigsténd f51'1’5Y1 if 1955- N580“ invig-
stannar manga till for att njuta och se. Min "in!-I hm dirfm 1<3k@ 514°“ "Ch C11 léngu‘
i clenna fiirtjusandc tnvla hat man nu lngt bcskrivning if mhadll i¢k9 linfe "kw-
ett \trZihus som mest piminner om ctr Lll— 011- niir Qdan kn“ Ske-
hus, vars nytta och nnvleindbnrhct £ir obc- For at: dc styrandc i sucknen liittarc sho-
stricld, men som dock brukar placcras i la kunna tillvarataga sockncns intresse, niir
skymundan. Kundc man inte ha tiinkt sig nya projekt av forctagsnmhct yppar slg, har
for -en smula hiir? Dot kan nbsolut icke vnw kommunalfullmiiktigc av iigarna till M61-
ra niidvéindigt ntt pumphusct skulls Iigga lekulla gird inkopt ct: markomriidc, avsett
just héir. Varfor har ickc byggnndsniirnnden som industriomriide. For bosmdsplancringen
rcagcrat? Hnr vi into cn s. k. stadsnrkitckt har ocksd mark forviirvats. Allt tydcr pi
numcra som kritiskt nagclfar vfira

U‘
‘<‘

'1?

3'2

- frnrnsynt plancring hos vim myndighctcr.

25

J



Lunnabackcn, i den min denna ickc rc-
/' dan 5.r skyddad.

\ Sigfridsstenen och Sigfridskiillan iTr<:-
) hiirna.

7,, Knallahall och slungstencn 5 Bcrgs iigor.
Oxahall :1 Friisjéhults iigor.

\ ' y Enbuskskogcn 5 Frésén.
Moriinavslutningcn i Bastaremiiln.

Ur Cm Ramsé i Mien med ryolitfiirekomstcr,
i den min detta kan skyddas.

verhsamlaetsheréittelserna. Fbliandc fYi“5°“d° "5d=
Ek 5 Olof Pctcrssons gird i Munkanis.

HEMBYGD5F6RENINGEN- Ek Hilding Svcnssons gird i Elacbcrg.
Flyttningen av den gamla 1700—tals stc- E1; iinyill 5()(jk()n5[ug;111 i Ur5hul[_

ribyggnadlen 5 Odiensvallahult har framskri- 1501;, k1l1;1d 12 ;1p()5tl;11' 5 Hunshultg Ziggy,

dit si lingt, att vid firsslutct 1954 byggnzu Bok fruktodlingsskolans giird i Ugglc~
dcn stod pi sin plats och under tak. Efter 1;u11_

évcrliiggningar mcllan landsantikvaricn, d0— Bok Odcngvglllahult Siidi-cgrd,
méinverkct och hcmbygdsfijreniingen cnadcs

man om en annan plats fiir byggnaden in FRILUFTSBADET‘
den sum ursprungligen avsetts 5 backen) at Strnndoniradet har befrmts lrnn dc sturn

beslut som after itcruppférmdct Vimdc Sio >tcnanhupn1ng:1r, som snmladcs ;1 norm dclcn
’ ‘ ‘ 3’ ,. .

vam lyCk1igt_ Byggnaden Var Synnerligen av dctta under den forsta plamringm, mh
Val bibehinen Och cndast Obetydliga debt hcla strnndcn '2ir nu tillgiinglig fbr badundc.

mastc utbyms_ Dessa kunde ersattas med Sand hnr pakofts och on stor sandladn hnr

virke frin den under iret rivna garden i
Kart En funstandig uppmaming Och gc_ mngen har ordnat barnvnkt under b;1dsa-

_ _ ~ x w I r‘\) _.nomfotografcring av byggnaden hm. Vcrk_ aongen och skolstyrglsnn har hnft simunnr
stints Och hos lénsstyrelsen hm. Styrclsen Vlsnmg. Den rcgniga vaderlcken mmsknde

h~11- b { k H - dock badfrekvcnsen. Knffestugzm har f6r-an a it, att yggnmen nu s 21 registrems
Sam kulturhistoriskt markhg byggnad sctts med elcktnsl; spas‘ och en dcl andrn

sn1afiirb':ittr1ng;1r har gyorts. Servering har
SAMLINGARNA varit ordnad iutiikad omfattning gcnoni
I131" 1_1t6k;1t5 med mgngg ggivgf, nqen gcngrn TLlI‘lSC[j§l1St. En bf l)I‘L1I'1H hfll‘ gI‘l"lVfS

byggct Lunngbacken hgr regigtrefing av IJHHSE £6!‘ ffllLlf[SbZ\LlCI \)Cl'1 vandrarhcmmct.
dam ickc kunnat 5ke_ Redogijl-@156 jr 35- Parkcringsplats har ordnats vid véigen med

vorna léimnas, nér registrering skctt. Dct ér prydlign p'~11‘k@1‘if1§-I$$l<ylIf-

annars tydligt, att sockenburna med all:
stérre intresse omfnttar hembygdsfbrcningcns VANDRARHEMMET
Samlingm. Och detm 51. J-u gl§djandL,_ N-if hnr filtt ctt kraftigt genombrott med -61.0

(ivcrnattningar mot 312 nr 1953. I st;mst1~

iordningstllts fiir smiibarn. Husmodcrsf6re~

Odensvallahult blir firdigstllt fir f6rcnin~
gen stora méjlighcter att bcvnra l<.ulturhist0~ ken H33“ Urshult P5 15 Plat” av Sm‘ll‘md5
riska dyrgripar frgn Var bygd Och visa dcm 31 vandrarhcm. Rliknnr man frin 9 stlidcr
i riktig mind med fbrdclnktiga légcn vid riksvgar och

med stbrrc rcsurscr, sii liggcr Urshult myc~

SKYDD AV NATURMINNEN. kct vél till. NTO har haft en tomirslmrs
Till linsstyrelsen har fdreningcn hemstiillt férlagd till vnndrarhcmmet och friluftsba-

att féljandc naturminnen i Urshults sockcn dct. Nigra samlingsrum hndc varit (Ensla-

skall skyddas gcnom fridlysning: véirda fér sdant l<.ursnrbctc. Antalct bcs6-
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kandc var 480, varfiir miingn stnnnadc cra H. TARSTAD:
dagar i vir bygd. ékningcn kan till stor dcl
hiinforas till den okadc bilturismcn och den (1 B (1°
omstiindighcten, att vandrarhemmet hade a gar snamnet 953517
lmpliga familjcrum. Dct slutliga fiirdig; f.. ' 7
stiillandet av vandrarhcmmct r nu synncr-
ligcn onskviirt.

O1‘SV11'11’1a

I dcn stora likriktning, som gzir (ver lan-
HEMFLITS dct och tar sig olika former, har alltid dict

met i V21I'1d[‘2l1l'h€I‘l'1I"l1Ct skulle kunna brukns

virdsstyrclsen att placcra viivstolcn i {ild‘er—

domshcmmets hobbyrum och dcttn bctyder,
art mattviivstolen blir liittarc tillgiinglig

sig

W
pa

O siirpriiglade och intressanta svirt att hivdamattvavstol maste undansattns for art rum- . plitskyltar graveras de nummer vi
_ nu ska fora med oss frin vaggan till gra-

sonu familjcrum. Anvandningcn hnr darroi ‘D bak 1. d k..1 f,. d
3 en c omi gan e s a cn or on om-mmsknts. Tillstand har lamnats av fntt1g- , g __ .laggning av p‘€I‘SOI1\bOkfOI'1I‘lgCI1, som byggts

upp 3. dcssa plitskyltar, r givetvis vcttiga
och indamiilsenliga, fattas bara annat. Det

O I, Q _ ‘__ _ Lir bara det att ctt nytt s stem blir cnklareunder hela nret o‘h fur r en t d c ’ y
uppviirmd lokal.

84-sidigt nummcr, som mottagits mcd myc-

c s 4 1 s an 1 .. .. . .

g och mcra lattskott ju mindrc grupper och
nnmn dct innehillcr och det r i dessa for-

URSHULTS KRGNIKA enklingsstriivanden, som det till syncs ovi-
har utkommit med sin 15-dc irgiing i ctt Scntliga men ur andm Synpunkter nog Si

bctydielscfulla $5 liitt radcras bort. Vi har
kct not valvilja Dr P_ G Vcj-dos gardy ctt tydligt cxempel pi detta just nu i Urs-

historiska skildring omfnttar nu 23 gzirdar i hult:_
Urshult. Distributioncn har ovcrléitits till \aSterbOtOrp M av ader dc Ms 1 trc
Hugo Svenssons Bokhandcl, som rcdovisar,
att 609 irsbctalandc medlcmmar och fore-
ningens hedcrs_ Och Stindiga mcdlelmnm. samhiillie, har under iiret forslts till Urs-
erhdllit sina exemplar. Dcssutom har som ti- hults HanWcrk5_ 81 Smiindustrifrcning’
ddgare ett antal arkiv, muséer, bibliotek och som av den tanker 36“ an hem far dc“
tidningm, erhilht exemplan vcrksamhet. Bygdcstugan overtogs far 1942

friin Bygdiegillct, som flyttat cn stuga friin
TURISTTRAFIKFQRENINGEN Assartorp och ombyggt den rill cn (}vnings-

ma b§d;, och samlingsplats for folkdansverksamhcton.
3113“ mggt Byggnadcn renoverades grundligt i samband

tagas i anspriik for ntt finansicra verksan1- mcd 5V@Y15Y@15@n» mrkcfl ink5PtC5 “Ch 911

heten. Séirskilt Blomningsfestcn gick dligt liten men Sod Och anvandbar 53"11inS51Ok¥1l

ekonomiskt, vilket knn fijrklaras av art kund@ Stiinils UH f5rf0z‘€¢1n‘d¢ under (‘Q 51'

lxungcns eriksgata tog intressct frim andra lmdm mijjligheter fktbkt "M ut¢51uU1'~1~

snmtidiga fcstlighctcr. Men kosmadcrna for F51'¢‘11inl§Cn$ Qndm igodclar @k P1315 i ut"
dcnna fest har git: i hojdcn och bidrar sii— hus Och VindV5min§- NM Rivbfwkcn inkép"
kcrc art ge den mindrc Gvcrskott. Dc mins- {C5 Och huvudvcrksamhcten férlades dit
kadc inkomstcrna gar forcningcns styrclsu minskildes b@h0V@t “V dcnnil flstighct Och
Och arb\etSutSkOtt bekymmcr, ty utbyggam dctta foranleddc ctt drsmotcsbeslut om for-
dct av turistffzimjandc ;1nordning;1r knn b5]jnin.‘~§- StYY@15@'1 °Ch rbetsutskottet 51'
ickc 51¢ i ijnskad mkt_ glad over att Bygdcstugan kunde forséiljns

till nnnan idcell organisation och diirigcnom
BYGDESTUGAN, riiddas som samlingslokal for smiiforeningar
forcningcns lilla rrcviiga stuga i Urshults ibygdcn,

hnr haft minskade inkomstcr
storm fcsticr, varfor kapitaltillg

19,

m
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olika girdsgruppcr, Store- och Lillcgird samt gammal tradition kring namnct Bo och dir-
B°585Yd- I 8511859 ml hat man "Rd Vistcr" for kallats Bosgird. I lamméiteristyrclscns
boto?) men?‘ Store‘ oih Llllegéfrd’ med?“ cget arkiv har iaikttagits att namnct Bos-Bosgard varit som en gard for sig med sitt

.. . gard (med ol1kn stavnmg) 1 komblnationeget namn. I det nya systcmet forsvmncr
tilliiggen till grdsnamnct Véisterbotorp och med Westcrbotorp (Own St“v"‘n~‘i) fore‘
Bosgird blir bara nr 1 och dc ovriga 2 och kommit 5 kartor och handlingar alltsedan
3 ti“ det ursprungliga n3mn'¢Y~ Agmll till 1660. Hela utrcdningcn syncs pckn direkt
girdarna med namnet Bosgird upprordes av
att se sitt gamla traditionsrika namn f6r- db hm“
svinna for ett nummer och soktc den 20 ja- anna ‘gar Om“ an a an’ mgn m€ en
nuari 1954 i en till lantmiitcristyrclsen stéilld 5' k" vastgmkllmax “Slums ]“"tm5t€n5tY“
skrivelse iindring i denna nyordning. De ville relscns skrivelse av den 29 mars I954 si-
att girdsnamnct Viisterbotorp nr 1 skullc [undm
utbytas mot den géingse bcniimningen Bos-
grd eller Bosgiirden. Som skiil for sin an- ( I (hanan anfér girdvboma anfrd haw‘ savitt framgar av hdcr skr1\'c.sc nagon and-
av namnct Bosggrd’ den rika traditions“ rmg av den nuvarandc bcnamnm_:;cn :1 1fra-
kring namnct Bo, som iir knutet till dcnna gavarandc jordregistcrcnhct cj syncs crfor-
gard <0‘-‘h 50m Vi intc b9h5"?l 2-£5 in P5 ha?) dcrlig, liimnar Kungl. l:1ntmlitc1‘istyrclsc11
Oih Sa_den vlktiga Onlstandiggheten’ an B05‘ den av Edcr gjordn framstillningen utan bi-gard ligger helt JV$l{1lCl fran byn Viister- {H
botorp med nummcr 2, 3 o. s. v. girdarna. Q '
Med anwkan féljdc en intyg {fin f5r53m_ Dct ar mtc urzm man ryckcr, at: lnntma-
lingens kyrkoherd-e, som vitsordadc, at: tcriscyrclscn cfrcr cn vcrkligr omsorgsfull
"amn" B0583“ 5r Kings? "Hm" £51’ °Tt¢n5 och noggrnnn utrcdning av fragnn, niir den
befolkning. Han kunde ocksd verifiera, art
namnet § girden i en vigsellingd for { f 1‘ __Hd h ‘

1729-—17s3 och 17s0—176s skrivcs § hem- °“ W‘ mm" mprunl’ ‘~“‘“ *‘“ “ "C S“
maniets fiirsta uppslag W’cstcrbotorp Bosgrd “gt dct cnklastc "kc inll "

och 5 dc iivriga uppslagcn Bosgirdcn. I hus- Dc: géllde ju héir an riiddn till§ggsnam-
f5Th51'§l5"8d¢I1 1781—*1792 hill‘ stvingen not Bosgérd, som i den nyn ordningen hadc
iindrats till Westerbotorp Bossgiird, rcsp.
Bossgirdcn.

pi att skél mer in nog fanns for att god-

"P§ grurv‘ n\‘ vnd si1lun;l.. utronts och d_1

till sist skull formulcra sitt bcslut, hair glomt

;.;.n

>-1

E
1-»

crsatts av ctr nummer. Samhorighctcn med
__ Véisterbotorp har ju aldrig bcstrins i anh§1l-Overlantméitarcn \'1d;lI‘€l3Cf()I"ClI‘;1d€ éircndct

redan den 25 2 med c'et 'ttrnnde vnri in-
?‘ 3 ’ X .. .. ._ ~ 1,hémms’ an namnformen \1§5u,rbO[O1.P Busy :1l.mant talcsatt har 1 by_:;dcn, sa ansags dct

gird forckommic allrsedan storskiftct 1781. riktigam art fa dvt _:;iin_;sc namnvt ¢rl<5inl
Han iir dock tveksam, om fr:11n>tiil1nIngcn Sam g5rd5nnmn_ D5 kundc dam raddas, 5t_
béir bifallas. Inskrivningsdomaren hnr med-

lan, men cftersom dctra namn ickc ingr i

minstonc till linnu cn ny ordnhxg plockardelat dverlantmataren, art hinder for
.. d 1 . k f..rel. . kr.V bort alln g;irdsn."1n1nI<n och crsttcr dcm mednamnan ring 1c c 0 iggc‘ ur ms 1 -

ningssynpunkt ctt nummcr tlll Urshult.
O k . . f» -$5 - Enligt vad Kriinilsan crfnrit, sonw dct he-rtnamns omm1ss1onc11 ar y ‘u >1" 1 ‘

frgan Och hat den H ingcmmg an 101‘ 1 storrc nnsor, kommer gardbornn 1Cl£C

Grimm mot namnandringeny dd den utrctt i .1tt lam 51;; 110121 med bcslutct, utan gar till
smiléindska handlingar och iildrc Lopografisk hiigrc rtt. Ma dc \"1nn:1 biurc 1'1-:11ng‘.111g

litteratur, ntt girden hill’ nnlxnytning till diirl

28



F010: Stig Isrnelsson 1953.

NOTFISKE VID KZXRRASAND.

I Asncn férsvann nog détta slags yrkesfiske samtidigt med att f. hem-

nmnsiigarcn och fiskeriinstxmlktren Johan johansson gick ur tidcn 1946. Jag

minns frn min tidiga bamdom, hut" Johansson med hjéilp av sina séner be-

drcv sitt notfiske bl. :1. vid Kl1'rrasand. Man kund6, di noten dragits in, ofta

fi ctr knippc fisk med sig hem AV Johansson. Dtttta kanskc: fiir att man varit
en s5 intrcsscrad iskidare.

Nu anvlindcs notfiskc cndast ngon cnstaka ging fér utrotning av

”0grZisfisk”. Bildcn lir tagcn vid ctt sidant tillflillc, dfi fiskcrikonsulcntcn B

johansson i Vlixjb, cn av den gamlcs séncr, organiscradc fiskct.
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Fotoz Stig Israclsson 1953

HUMLEPLOCKNING.
”P§ Humlcgirdars skiétande och ansandc anwiincla dessc Inwinar-3 cn

trligen och gagnande flit”. Si kundc Samuel Krok siiga rcclan r 1749 i sin:

”Tal om Urshults pastorats inbyggarcs s@d@r”. Pi scnarc Er har en dcl smi-
brukarc, bl. a. i Urshult, itcrupptagit dcnna gamla nliringsgrcn. P5 dcnna
bild hiller tvfi flicker pi att plocka ”kott:1r” lrn dc nrlyfta rankorm has

Gustav Martinsson i Klirr.
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EN $NUSDOSA AV SILVER.
I kvarlzitenskapen, som den urshultsfodde

wz

.Z.<>

?’°s/>

"- )siomazmen Pcicr holofsson cfterliin1n.1d\e l

Amsterdam vid sin dad i slutct av 1700-

.20

‘.—f“

Z05/>

Foto Hugo Svensson 1954

Nils Olofsson
Pehr Nilsson
Olof Persson

S. Nils Johan Olsson
talct, fanns ocksa en snusdosa av silver. I J. A. . S. Johan August Nilsson
min skildring av hans ur vzir synvinkel 0\';1n- Olof Gummcsson var Peter Rolofssons far
liga livsodc (uppsatscn En liolliimlx/1 0bliga- och Nils Olofsson hans ldre bror. Samh6-
ficm i Urshults Kronika 1954) nilmndc jag fgheten med hollandssjomanncn iir sileilcs
ocks silverdosan och konsrarcrade art den klar. Silversfalmpeln Er ickc svensk och Nor-
“hade varit roligarc, om dcnna lilla tingcst diska Museets silvercxpcrtcr har funnit, art
i hans lavarlatcnskap hadc bevarats till var det ror sig om Amsterclams stadsstlinipcl.
tid”. Diim om min forvzining och glaclje, cla Mer bevis torde icke behova iivigabringas
on dag f. hcmmansigarcn Johan August for art visa, ntt Peter Rolofssons fina lilla
Nilsson i Grontcboda ringer mig och 0mta~ sllverdosa, en gang ett vanligt bruksforeml,
lar, att dct miistc vara Peter Rolofssons sil~ under sex generationer viirdats sum en l£lC—

vcrsnusdosa, som hnn har i sin ago. Dosan nod, iiven sedan man glomt dess ursprung.
liar gtt i arv frin far till son i sliikten och For den som roar sig med att leta i gamln
iigarcns initialer finns inristnde xi locket. Sex papper efter glomda iiden och sammanhang,
generationer har éigt den lilla vackra dosan ger ett bekriftande vittnesbord som denna
och bjudit ur den vid hijgtidliga tillflillen. lilla, fiirtjusandc silvcrdosa nagot, som man

S41 tydas initialerna: lsundc l<.alla obcskrivlig frojd.
O. G. S. Olof Gummesson H. Tarslml .



H. TARSTAD:

Utgrévning av Boslqolme?
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Bosholme, after And. Ekeboms karts 1691

Min lilla uppsats om vikingaminnena i hbg, fbr art vi ska kunna verifiera svunnx

Urshults Kriinika 1953 hat gett nnledning hndelseférlopp. Asiktsskillnaden mellan oss

till kritiska erinringar, inte minst inom Kr6- hat gctt anledning till animerade debatter,

nikans egen redaktion. Mcdicinalridet Karl B1. 21. vid ett sommarbesbk 5 Bosholme.

Loberg, som har det; gamla traditionsmaterlm Nu iir kanske isiktsskillnaden inte s5

let kring kung B0 och kung Hake meta i stor. Atminstone r det litt att radera ut
blodct 5.11 en inflyttad ”utb6ling” som jag, den, fast det kornmer art kosta pcngar.

har vid flera tillféillen med stor energi f6r~ Min isikt Zir ju den, att det éir svirt att pe-

fiiktat den meningen, att detta traditi0ns— ka pi ngra kinda fakta, som hiinvisar borg~

material mists ges stirsta viirde vid bed6— ruinerna 5 Bosholmc och 5 Kungsholmcn vid

manclet av viir iildsta historia. Han menar, Hackekvarn till vikingakungar och vikinga-

att om man inte giir detta, s§. fir vi ingen fiirder ut éver haven i 6ster- eller vésterled.

historia, ty det r ju inte si séikert, att v§— Endast sekundért syns borgruinerna ha an-

ra fiirféider samlat dokument och fakta pi knytning till denna tid Traditi0nsmatcria-
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H. TARSTAD:

En gammal grdsbyggnad forsvinner.

Efter Karl Xlzs reduktion blev hemmanen och ersattes med den hogre upp belagna

Kéirr och Karatorp tilliiggshemman till byggnad, som Gustaf Martinsson nu bebor.

Munkaniis kaptensbostalle (eller maj0rsbo- Dct torde d‘§ ha varit den sista ‘byggnad i
stélle som det senar-e benvamnts). Hemmanet socknen av denna typ, som anviindes som

Kiirr var delat i tvenne giirdar med var sin mangzirdsbyggnad. Men r 1842 hade den

arrendator. Mangrdsbyggnaderna till dessa ena parstugan forsvunnit och pi dess plats

girdar var ursprungligcn ens. k. dubbel par- uppford-es den byggnad, som ses hiir ovan

stuga. Denna sammanhéingand-e parstuga for- och som under r 1954 rivits och f6rsvun‘-

svann r 1842, di ny byggnad uppfordes i nit.
den ena garden. Den andra ryggisstugan I borjan av 1800-talet hette arrendatoirn

kvarstod 5 sin plats till 1898, d5 den revs denna giird Per Larsson, fiid-d 1786, for-

let i form av visor och signer fir ingen denna forening vidgade sin uppgift och sak-
storre ‘betydelse; forrin det pii nigot sate te losa frigan om en utgriivning av Bos-
kan verifieras. holme.

Fmns ‘det C1,‘? nagon méjhghct art‘ gém Agaren till Bosholme, fruktodlaren Sture
detta? ]a, det finns det. En vetenskaplig ut-

h Ursberg, stiller sig sjiilv ytterst véilvillig
grvning av resterna av borgen Bos olme tin dyhk utgravning) det behavs
skulle sakert ge tillréickliga vittnesbord for k .. ..myc et pengar for att kunna genomfora
att avgora bebyggelsens och borgarnas hi-

den. Mojligen kan anslag i niigon form er-
storia. De sporadiska utgravningsforsok, som O .. 4hallas som hjalp men om utgravnmgcnO ~- ~¢ ’
gjorts’ hat plockat upp nagm Smarrc for“ skull komma till stind inom rimlig rid s30 1 -- Al u , ‘mal ur jordhogarna darute men nagra be-

’ miste vi sjiilva prestera en stor del av k0st-
v1s utgor de knappast for vare sig det ena nadenn
eller andra. Vorc det inte en verkligc stor
uppgift for oss att soka istadkomma en rik- En utgriivning av Bosholme, ett bl0t:tliig—
tig utgravning av Bosholme? gande av ruinresterna och kanske fynd av

Oomtvistat torde vara att den storman, forem:-Lil pi platsen skulle ge oss en ny se-

ty nigon fattig bondc kan det knappast ro- viirdhet av rang. Den skulle bilda ett ut0rn-
ra sig om, som byggde 5 Bosholme ocksa ordentligt komplement till kapellet 5 Bos-
var byggherre till den forsta kyrkan 5 Bos- gird och ge oss ett klart vittnesbord om,
gardens mark. For att skapa ct: vardigt var bygdens tyngdpunkt lag for ett arm-
minnesmiirke over det iildsta kyrkorummc: sende sedan. Kan en utgriivning sedan be-
i vir bygd har Foreningen Vemboo Minnes- visa, att jag haft fel i min lilla iisikt om rid-~

Kapell med beriimviird offervillighet sam- pun-kten, om denna nu har nigon som helst
lat ett aktningsvlirt kapital. Vad som er- betydelse, sii blir ingen gladare in jag. Di
fordras kan jag inte avgora, men siikcrt kan klarliigges en betydelsefull period i var bygds
man snart losa den ursprungliga uppgiften. historia och di loses ett mysterium om tra-
Skulle man di inte kunna tiinka sig, at: ditionens betydelse for denna.
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Sodra gérden i Kéirr. Riven 1954.

rresten den Per Larsson mi Kblrr, som var en

av de tre lantviirnsmiin av tolv frn Urs-

under en del av huset. Sven Magnusson dog

1860, men iinkan fortsatte arrcndet till
hult, som kom tillbaka med livet i behll 1873, di svéirsonen Hikan Svensson blev ar-
frin lantviirnets forliggning i Kayrlskrona

vintern 18‘0‘8—.1809 (se A. Vejde, En lant-
rendator fram till 1917. Dottern Anna och

hennes make N. J. Johanncsson overtog gir-
<> 1véirnsrnan fran Urshult, Urshults Kronika

1950). Sedan Per Larsson blivit inkling och

den och 1937 frikoptes den. Nuvarzvnde aga-

ren Henning Hikanssonr r brorson till
<> O Qhans dotter Catharina ar 1837 gift sig med Anna Johannesson. Garden har alltsa bru~

Sven Magnusson, fodd i Tingss 12/9 1'8 09, kats inom samma sléikt i etthundrafemtio r.
overléimnade han arrendet till dennre. De ny»

gifta nojde sig tydligen icke med den gamla

bostaden och 55 blev det nybygge i Kiirr.

Bygg-naden har bibehillit en ilderdomlig
prigel med sin byggnardsstil och sitt torvtak
i den annars si rationella Vemboiibygden.

Sven Magnusson glomde att begéra syn 5

nybygget av vedrerbijrande bostiil1sinneha—

vare och hade svrigheter art hvda sin iig0—

riitt till byggnaden, men fick dock ersiitt~

ning for sina kostnader. Det gamla murver—

ket fick stii kvar och diirfor fick man en

1\iir den nu forsvunnilt ma den Zignas nagra

rader till erinran, men ‘dess rivning skall

icke beklagas. Den var icke si ku1turhisto~

riskt miirklig eller s gammal, att den av

sidana anledningar borde bevaras, och den
O O G 0stor sal 1 nedre botten (5,5><6 m.). Hela

byggnadens Iiingd var 9 m. Kéillare fanns

hade tarts av ar och viiderlek sa hart, att
den icke Iéingre kunde tjlina som bostad.



H. Tarstad:

Centralsliolelejd i Ursliult for 100 r sedan.

Ar 185$ utspelades i Urshult en handelse, som utretts och bedomts i
mngfaldiga uppsatser och samtal och till vilken urkundsletare och havda-
tecknare kommer att tervanda, s lange nigot nytt gar att utvinna ur det
skrivna, sagda och tankta. Néir jag en sen kvélllsrimrne gar genom hand-
lingarna i milet, slir det mig plotsligt starkt under lasningen, hur historieni
forlopp kan upprepas. Sjiilva handelsen ir 1855 iir givetvis unik, men de
forutsiittningar, som drev fram den, kan direkt oversattas till virr sprk och
anknytas rill var rid. Detta gav mig anledning art hiir erinra om handelsens
IOO-irsjubileum.

Under fyra r hade prosten Per Nyman med all den kraft han var 1nl"ik-
tig verkat som forsamlingsherde i den folkrika socknen vid Asnen. lflans sar-
priiglade predikantgivor ford-e hans rykte vida over lander och till Urshults
kyrka sokte Sig skaror av uppmarksarnma lyssnare. Hans temperament hade
mnga ginger tidigare fort honom till upprivande konflikter med de f6rsam-
lingar han tjiinade och de myndighet-er, som vakade over hans ode. I Urshult
skulle han dock £3 mota sin hirdaste strid. Den borjade redan under hans
forsta r i forsamlingen och den tilltog i vildsamher och {rancher med varje
minad, for att under hans sista levnadsir rasa med en hafrighet, som knap-
past betvingades av dodens majestat. I stridens alla detaljer skall jag inte en-
gagera mig hlir, inte soka utreda riirt eller oratt, men det '2lr nodvandigt art
anknyta till den, eftersom den hiindelse jag nlirmast erinrar om hiir en
viktig detalj i den maktkamp det hela tiden var friga om.

Strax innan Nyman tilltriiclde sin tjanst i Urshult hade skolstyrelsen i
denna forsamling beslutat, att alla barn mellan 12—1S r ovillkorligen skulle
den i reglementet bestamda tiden bevista den fasta skolan vid kyrkan, diir
socknens ende ordinarie skolliirare Adam Petersson var léirare. Bakom detta
beslut slsymtar man socknens maktigaste man, riksdagsmannen Nils H§ll<ans-
son i Hakekvarn, och sett med vara ogon mste beslutet synas ovanligt fram-
synt. Utom den fasta l<yrksl§olan fanns i socknen ett antal ambulatoriska sl§o-
lor till vilka de i socknens olika rotar boende barnen dittills enbart hl1'nvi-
sats. Undersl<olll"irarna i dessa skolor hade ingen eller ringa utbildning och
niigra synes ha tagit sin tillflykt till briinnvinets vanskliga trost i alltlor hog
grad. Mot detta ingrep Nyman med kraft. Nils Hilkansson ville ha fram en
centralisering av skolviisendet i socknen, som ganska mycket erinrade om den
centralsl<oleide vi mer eller mindre mot viir vilja upplever i dag. 'Sl"irskilt pzol

en punkt kan man dock notera en skiljaktlighet, det talades aldrig om skol—
skjutsar i samband med undervisningens centralisering denna ging. Men H5.-
kansson motte omedelbart I1'1O[St5I"l(l hos den stridbare kyrkoherden. Proto-
kollsmassigt ser den konflikt, som vliller fram ur derta motsatsforhillande,
ut sil, art Nyman som skolstyrelsens ordforande, da centraliseringstanken
skulle genomforas, givit forlildrar, som varit bcliymrade for barnens linga
fiirdevagar till skolan, rlitt att som hittills lira barnen gfi enbart i rotens ror—

35



J

,§ »»

LN

“Q4,

‘ :H”"*i 2

l_':,~,~L»;¢

-.~¢».%»~__M_.

M::r~"e%:%*§

mm

A

¢;~,~"”

1‘ ‘ 15 ‘: ‘a .;
M an IE Yg sf‘ $3

\a

x*.

::?@§%gi""T'»

irzri‘.1

4,

4”?‘

A22'1"

”"~»',<;£@;,6?‘

"““‘“‘-*-‘QA

f,.:-2‘ ~

>1,
~1-

‘ x

~< U“ 'I ~ "- =-'== ~* I ‘ -.

l"~°:,‘,§'§§‘;E‘§:ég5 ,5“? §; V ‘I‘ 1% ~13‘ 2 ,2‘ ‘ , .“£*=“"5e ,. 11:5‘ = - . '=:=-:@=.e:=,:s-;=a:@=@.»Z-e-,=.:=,;-»'.-,- 2,.-1-=:-_.;;-‘.1.-_~.=..:;=’§' r X

\~ » ‘Y 3"-'1 gRxksdagsman Nlls Hakansson
~ $21??? :P&>."3'i=§'¢ ' . ._-

=a J‘?-

Foto efter teckning

$3“

w¢
>W-;>;u~».~;—

.1‘Wm.

”*-»»~<z1§1%”

»/:;_;_f§gr""r

:,»2.¥‘"“~‘

:;:=*"v-=-7*"

mum

P. G. Vejde 1932 é%;i‘§§§»;
§=¥M2 -;;, <

1

f

U59

§§= _,l

ace;

,_ v.s’;'j"" P

hga skola. Men de verkliga orsakssammanhangen miste ha legat djupare, an-
nars skulle icke denna synpunktsskillnad kunnat ge den‘ fortsatta striden dess

upprorande dimensioner. Striden utlostes genom en klagoskrift riktad mot
Nymans iimbetsutovning, som Nils Hikansson ingav till domkapitlet den 5

juni 1855. Redan i denna tog Hiikansson till de stora och overdrivna. orden
och anklagad-e Nyman for att ha léimnat ”2.2OO barn handlost it morker och
okunnighet under alla deras terstiende livsdagar”.

Den insiinda skriften men ocks de till stiftsstaden inkommande ryktena
om maktstriden i Urshult foranledde omedelbart biskop Heurlin att pi ort
och stéille visitera skolviisendet i Urshult. Biskop Christofer Isaac Heurlin
hade Zr 1847 efter salig Esaias Tegnér overtagit biskopsl1'mbetets insignier i
Véixjo stift. V51 niidde han icke upp till foretriidarens snille och ododlighet,
men han var -en framstiiendc och ryktbar personlighet i den tidens Sverige.
Han var Tegnérs ungdomsvéin och hade med stor diplomatisk skicklighet
vunnit det smliindska priisterskapets roster for den beromde skalden vid
biskopsval-et. Sjlilv vann han sina storsta framgngar som politiker och hade
som statssekreterare och statsrd suttit vid konungens riidsbord. Han var dL1'r—

for utomordentligt kvalificerad art: taga stiillning i en komplicerad skolfrga.
Om han forde med sig nigra forutfattade meningar till Nymzms formn Zir
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svirt att bedoma. Nyman hade tidigare gett biskop Tegnér anledning till be-
kymmer och uttalanden, som Heurhn vlil klinde till. A andra sidan hztde Ny--
nmn tagit stlning till formiin for Heurhn vid biskopsvcdet, en itglird som
forvnade samtiden och som frinto Peter V/iesel rcn min 21 som man troddc

.. .. O .. g .. g . g . ..
sakra roster fran s. k. lasarkretsar inoin prasterskapet. Visitationen agde rum
den 20-22 juli 1855 och omfattade hela Nymans iimbetsutovning. Det pro-
tokoll, sorn b1SkOpv€I1 lit diktera, élr synnerligen omfattande och utforligt och

er oss en samlad bild av skolvéisendet 1 vr socken 1 seklets mitt.g

Biskopen visar sig i protokollet 55 nojd med skolundervisningcn i Urs-
hult, att han som sitt ”sanningsenliga” omdoine om barnens framsteg forkin-
rade, att han ”ing~enstédes inom stiftet funnit barnaundervisningen biittre
handhavd och vrdad”. De ambulatoriska skolorna i socknen hade ju sir-
skilt kommit i skottgluggen och visitatoi" synes iigna dessa och dc i dem verk—

samma lorarna sin slirskilda uppmlirksamhiet. Det var friga om tvii téimligen
till iron komna min, tvenne helt unga miin och s3 ”en piga Maria ]on;1sdot—

tier, 24 r gammal”. Den hoge prelaten tyckte sig skonja utméirkt fztllenhet
for undervisning hos dessa underskolliirare och alldeles séirskilt blev han im~
ponerad av de ovanliga anlag, som flickan visade och den ”raskhet och drift”
som utmiirkte hennes undervisning. Alla omdomen, som lémnats om Maria
jonasdotter, och det or renastiiende mfinga for en enkel, obildad flicka som
hon, och hennes egna bevarade brev frn andra sidan Atlanten, dit hon drogs
for att do under trztgiska omstlindigheter, visar oss en personlighet av hog
andlig r-esning och betydztnde intelligens. Siikerligen hade hon haft inre kraf-
ter att vinna andra och vidgade vyer Lin dem som motte henne ijordelivet, om
de mojligheter som nu sti begvade kvinnor till buds hade kunnztt givas
henne. Nu kom hennes insats vid biskop Heurlins visitation att vliga tungt
till prosten Nymans formin. Detta berodde icke pi ngon medveten strlivan
hos henne utan var enbart resultatet av hennes intelligenta undervisning.
Frin hennes vandrande skola har prosten Alfr. Elmbladh meddelat en skiid-
ring frin r 1853, nedskriven pi Zildre dagar av en av hennes forna l'zirjungar
som uttryck for oforstéilld beundtan. Elmbladh har ocksi ur hennes efter-
liimnade brev berdttat om den fruktansvdzt tragedi, som formorkade hen-
nes sista it och till vilken jag fir anledning iterkomnia i annat sammanhang.

Striden mellan Per Nyman och Nils Hikansson piverkades icke synbart
av biskopens visitation, trots att denne gav uttryck for sorg och bekyrnmer
for detta missfo1"h§Hande i forsainlingen. Men visitationen blev betydelsefull
for den kunskap vi nu hztr om forhiiiandena i Urshult och séirskilt barna—

undervisningens tillstnd vid denna tid. Ingen skildrare av bygdens sko1hist0—
ria kan nigonsin forbigi detta dokument. Det kanske véirdefullaste, som ur
rent ménsklig synpunkt vztnns ur protokollets forsiktiga formuleringar, Iir
enligt min mening, att biskop Heurlin drog {ram i ljuset en gestalt ur folkets
djupa nnssa, som med sitt ode och sina niilnskliga egenskaper kanske kon1—

mer att leva i virt medvetande och viii‘ kiirlek liingt efter det biskopen sjbilv,
den méktige riksdagsmannen och kanske ocksi Per Nyrnan glomts. Om en
forfattare som Vilhelm Moberg fngades av hennes brev och ode fanns dkir
stoff mer on nog for en ododlig kvinnogestalt i vir iitteratur.

~
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P. G. Ve_]Ei2:

GARDARNA I U/RSHULT.
(.)c1en oclm éigare.

24. Bastareméila.
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(jstra gérden i Bastareméla (omkring 1890?)
Eftet teckning av P. G. Wistrand. Nord. Muséet.

I dc ldsta, till vir tid b€var21d@ riksjordebijckerna, vilka fiirskriva sig
frin 1540-talet, redovisas Bastarcmla som fréilse. Agarcn r cj angiven, men
dliremot fiir man vcta, art landbonden eller arrcndatorn vid d6nna tid hctte
Mins. Dennc skrivcs R51" Basmrmcmila iiven 5151552. En frii1sc— och rusttji1'nst-
Iéingd av 1562 gcr mera kunskap. Hcmmanst tillhtirde nu den upplindskc
stormanncn Per Axelsson (Banér) till Djursholm men bcboddes av "Herr Pe-
der”, som av titeln att déma var prilst. Sannolikt var han kaplan i pastoratet.
Som han skrives fijr Bastaremila linnu 1574, tordc han icke vam idcntisk med
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kyrkoherden i socknen I-Ierr Peder, ty denne skall ha avlidir I566. (jfr.
Vlixjo stifts herdaminne II, s. 58).

Ovanniimnde Peder Axelsson Banér var fodd omkring 1540 och son till
hovidsmannen m. m. Axel Nilsson till Djursholm och Margareta Pedersdot-
ter Bielke. Till Banérska sléikten horde vid denna tid liven sdtesgiirden Bli-
dingsholm i Almundsryd med underlydande. Unge Peder blev efter studier
inom- och utomlands samt hovrjiinst hos konung Erik XIV hovidsman och
underamiral vid Jakob Bagges flotta och deltog i slaget vid Bornholm 1563
men blev tv r senare dodsskjuten pi sitt skepp Finska ‘Svan i sjoslaget mel-
lan Bornholm och Rygen. I-Ian ligger begraven i Uppsala domkyrka, dlir
kung Erik lit pryda hans vilorum med ett stitligt epitafium.

Sorn Peder Axelsson var ogift torde Basmremiila vid hans bortging ha
tiilfallit ngon av broderna Sten och Gustav Banér, kanske den sistnlimnde,
eftersom dict visar sig zrtt hemmanet senare liges av Gustav Banérs dotter
Sigrid?) I-Ion var {add pi Djursholm I592 och avled ogift 1669 pi Biby
gzird i Sodermanland samt begrovs i Stockholms Storkyrka. Om henne be-
rittas, att ”hon var Ilisgirig och gjorde egenhzindiga anteckningar om sina for-
iiider och syskon — — och vrdade sig mycket om sina syskons barns upp-
ostran”.

Biskop Henningzscliijtte, I

adlad Skyttenhielm
Sv. Portréittarkivet. "

I Léroverket, Kalmar

1) Blidingsholm Lillfclll med tidcn Sigrid Banérs broder féiltmarskalken Johan Banér.
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Bastaremla 15 fr. s. 6. P. G. Vejde 1953

Efter Sigrid Banérs dod silde hennes arvingar Bastaremla m. fl. hem-
man till biskopen i Kalmar, Henning Skyttenhielm, som pi Kinnevalds vin-
terting 1675 fick lagfart 5 sitt forviirv.

Den nye iigaren var fadd i Nykoping 1620 och son till handelsmannen
diirstéides Henning Nilsson Schytte och hans hustru Engel Danckwardt. Néra
befryndad med den inflytelserike Johan Skytte (riksrid och tidigare Gustav
II Adolfs larare) gjorde Henning Skyttenhielm en snabh karriir. Blott 38 it
gammal forordnades han till superintendentg) i det av Karl X Gustav er6v—
rade Trondheim, men sedan denna erovring terliimnats till Danmark, blev
han 1660 superintendent och framdeles biskop i Kalmar, dar han under en
47—§rig Iambetstid utforde en betydelsefull gaming.

Biskop Skyttenhielm var gift med Anna Lindeberg, som efter makens
dad skrives for Bastaremla. Hon dog 1714, och 6 r senare slde hennes
dotter, friherrinnan Brita Cronhiort, som d3. var anka efter generalmajor/en,
friherre Abraham Cronhiort, Bastaremila jamte fyra hemman i Konga ha-
rad till generalauditoren Melker Friedenreich for 2.200 daler silvermynt,
”hEilvten i caroliner och hiilvten i ko~pparpl§tar”.3)

Ovisst éir om detta kop blev bestiiende. Ar 1732 upptréider som éfgare till
anet héiradshovding Johan Schaey (gift med generalmajor Cronhiortshemm

2) Titel for cheferna for vissa pi 16=010Lta.1et inréittiade nya stift.
3) Giitra hovriitts arkiv, Smiiprot. for Kinnevald 1721, fol. 594 v.
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dotter Anna Beata) och begiir hos tingsratten inteckning i Bastaremila iboars
losegendom som ersattning for den skada de tillfogat garden genom overflo-
digt skogshygge.

Ar 1745 9/4 silde friherrinnan A_nna Beata Schaey, fodd Cronhiort,
hemmanet till proviantmastaren Olof Elmqvist och dennes hustru Maria Eli—
sabet Welshuisen.

Elmqvist skrives for Bastaremila Zinnu 1775, men 1789 fru Eva Kata~
rina Ruda, dotter till kyrkoherde Samuel Ruda i Urshult och iinka sedan
1781 efter kyrkoherden i samma forsamling jonas Hjelmerus. I 1794 its
jor-debok heter det om hemmanet: "Ages av bonderna”. Ar 1815 tillhorde
Bastaremzcila Mans jonasson och ‘Sven Persson, 1828 Sven Persson och Nils
Ni sson.

F. n. ages huvudparten av hernmanet av AB. Lessebo Skogar.

Avlinagor jamte vlss skogsmark ha bildats tvi girdar, 15 och 18, om
cirka 50 tld vardera, som befinna sigi enskild ago.

Bastaremla rlintade 1562 utom andra utlagor 2% lispund smor och 6
tjog ill. Garden var d5. oskiftad, och annu 16OO fanns dar blott en enda ibo,
Nils, som i tionde utgav 3 skappor rig och _2 skiippor korn irligen, hade ker
till 4 tunnors utsade samt foljande husdjur: 4 oxar, 2 stutar, 1 tjur, 10 kor,
1 kviga, 6 fir, 20 getter, 2 svin, 1 hast och 1 sto.

Ar 1613 redovisas tvi brukare pi Bastaremila, Nils och Jonas, och 1640
likaledes tvi, namligen Mans och Trued. De bida sistniimnda skattade ‘till-
samman for 1 sto, 4 stutar, 8 kor, 5 kvigor, 3 fir och 5 getter. Under senare
delen av 1600—talet synes garden aterigen lhil haft en enda ibo, Gis-e Minsson,
néimnd 1667 och annu 1681. Ar 1668 pa Kinnevalds ting 25/11 erholl han
héiradsattest om hemmanets svaga villkor och behov av formedling frn 1

till V2 mantal. Nio r senare antecknas Bastaremila vara ”alldeles forbréint”.
Avon foljande notiser iiro hiimtade ur dombockerna. 1684 vittnar 7O—§rige
Hfikan And-ersson i Buskaboda efter de gamlas berattelse, att miirkena. mel-
lan Baistaremfila och Aramo alltid hade ansetts vara ”i jortebroo, sedan i
Siolgiol, dher ifr§n= i Rooegiol och i Ramsioo”. Gransen mot Grynteboda be-
rattas i 1689 rs dombok vara ”ifr§n Stoora Akiarr tviirt over Wallen linea
recta it tnordaste anden pi Lindholrnen”.

Del: 1562 omnamnda ilfisket vid Bastaremiila fanns i behill annu om-
kring it 1910 och gav d5 ganska rik avkastning. P5. grund av i senare tider
foretagen vattenreglering har det numera forlorat all betydelse. Dock finns
fortfarande kvar en ramponerad alkista. »

Ar 1825 omniimner jordeboken tvi stycken husbehovsmjolkvarnar pi
hemmanets algor. Av delssa lig enligt uppgift av Axel Gustafsson i Kampa-
mila den enai i Drivin vaster om garden, den andra norrut intill allmiinna
viig-en. Bida ha for lange sedan fallit i odesmil och forsvunnit. Norra kvar-
nen inkoptes pi sin tid av hemmansiigaren Gustaf Persson i Kiirnpamila, vil-
ken anvande en del av virket vid reparation av manbyggningen .5 ostra gir-
den i Kampamla.
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Vid Bastarcmila fanns éiven en vattcnsg. Den lig séder om nuvarande
ladugirdcn till hcmmanct Bastarcmila 15, skattladcs 3 aug. 1799 till en rlig
riinta av 16 skilling och syncs ha varit i bruk innu 1825. I nblrhctcn av den-
samma. hat vocks funnits en sm¢dja, ssom framgir av kvarliggandc slugg-
héigar.

Slutligcn btir omniimnas den omsorgsfullt byggda och vbll bcvaradc
varggropen viister om boningshusct, Bzustarcnlfila 15. (Sc bild).

» Foto P. G. Vejde
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25. Slsillingsmla.
Namnet Skillingsmila skrives under tidernas lopp pi lskiftande siitt: 1611

Siogolsmilen, 1650 Skiolgiolsmiihla, 1660 Skolgesmila, 1727 Skyllersmla
0. s. v.

Den fasta bebyggelsen i Skillingsmila synes vara omkring 350 r gam-
mal. Stiillet nlimnes viil ej i 1600 its hjalpeskattlangd -eller i tiond-eregistret
foljande Zr men déiremot 1611 i Kinnevalds domb-ok, déir Siogolsmilen upp-
raknas bland de hemman och nybyggen i Urshult som grundats pi kronoagor
eller pi \héZradsallmi1'nning-en samt hittills skattat under kronan. Nu hade
emellertid Kongl. Majzts (d. v. s. Karl IX:s) fogde ”vederkant” dessa nya
girdar och lagt dem till konungens arv— och egnagods. Tingsriittens betéinl/<-
ligheter infor denna iitgard framgi av foljande anmiirkning: ”Egonom vars
tillstnd det ar skett vet man icke, ty man haver diirom icke den ringesta
bokstav, icke heller ar Cl€[ gkett med syn och dom”. - Troligt at dock, att
fogden handlat pi order av sin kunglige herre.

Nigon liingre tid torde hemmanet icke lha tillhort K. Majzts arv och
eget, ty redan 1620 forméiler domboken, att Skillingsmila var i riksamiralen
Karl Gyllenhielms ago; sannolikt har det ingitt i nfigon av de donationer
som denne fick efter sin hemkomst ur polska fingenskapen. I likhet med en
del andra av Gyllenhielms forlaningshemman i trakten syncs Skillingsmila
ha blivit anslutet till Gzs nyuppriittade sateri Trestenshult i Almundsryds
socken, och langre fram, sedan 1637 friherrskapet Nya Bergkvara med Hu-
seby——Osby som medelpunkt kommit till stand, uppgick Trestenshultsl;om-
plexet (och dd antagligen liven Skillingsmla) i den nya stordomiinen. Sisom
framgiitt av vissa tidigare girdsbeskrivningar ex. Elmhult (i Urshults Kronika
1951, s. 52 f.) birvdes friherrskapet efter Gyllenhielms och hans makas dod
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Skillingsmla (Skiolgersmla) i Cyllenhielms atlas 1637 (Riksarkivet)
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av Karl X Gustaf och hans broder hertig Adolf johan. Snart blev cmeller—
tid den senalre ensam agate. Han lyckades bevara egendomen till Zr 1673,
di grevinnan Katarina Stenbock, fodd De la Gardie, pi grund av sina stora
fordringar hos hertigen blev immitterad i friherrskapet. Ar 1688 slutligen in-
drogs hela det viildiga godskornplexet till kronan i kraft av 1680 rs 1-il<\sdags—

beslut. Darvid sonderfoll frihcrrskapet i sina ursprungliga bestindsdelar.

Adolf Johan d. 5.

1629—1689
Pfalzgreve

Sv. Portrieittgalleriet,

Gripsholm

Vad ‘Skillingsrnila angr, lag det hlidanefter omedclbart under kronan
intill Sr 1701, di boen Bengt Milnsson loste hemmanet frin krono till 5/eatzc

for en summa av 60 daler silvermynt. I-Iarigenom blev Skillingsmla enskild
egendom.

Om gardens forhillanden l ovrigt léimna domhockerna samt vlssa hand-
lingar l Kammararkivet itskilliga upplysningar av intresse. Ar 1613 hebod—

des Skillingsmila av brukaren Birger, som berattas vara utfattig och resta 3

dalcr pi Alvsborgs losen. Pi garden skrives aven knekten Mans, men denne
antecknas som bortrymd frin siviil hustrn som utlagor. Pi 1650- och 166O~

talet néimnes Per Persson i Skillingsmila. l sin fattigdoxn tog han sig for att
hugga ”b'2lrande train”, d. v. s. ek och bok, vilket var strangeligen forbjudet.
Ekvirket brukade flottas i Mien till havet, och av hok brlcindes potcaska,
som pi -hastryggen exporterades till kuststaderna. Vid nninstone ett par till-
f':£’ll~en var Per Persson illa ute for brott mot skogsordningen o. a. stadgar.
Ena gngen falldes han till hotel" for att han ej forst hade tlllbjudlt Arnold
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de Rees pi Huseby bruk at: kopa pottaskansom han tillverkat utan i stiillet
”av motvillighet” fort den over gransen till Danmark_ Den andra gingen
(I660) domdes han till ansenliga boter for bedrivet skogshygge men fick d

“pi grund av armod och hans triign-e begiiran” forskoning frin straffet. Hans

eftertradare pi hemmanet, Ake, hlev ocksi fiilld for olaga hygge — det

gallde den gingen 20 st. boker, som han nedlagt pi Aramo iigor och brant
till pottaska.

Om hemmanets villkor vittnas 15/8 1681 pi Kinnevalds ting av nlimncl
och allmoge, ”att Sioliesmihla i Urshulta sockn bestiir av mycket ringa
agor, s5 att det omogeligen kan hogre Lin till % hemman skattas, sisom det
for detta varit haver, 55 frampt _det eljest skall bliva bebotc.”(!)

Bengt Minsson, som med tiden kopte Skillingsmila till skatte, skrives

diir redan 1691 med husrrun Karin jonsdotter och sonerna Mins och jons.
Hans dodsir iir okant, men 1727 var Karin anka och gjorde upp sitt testa-

menre. Sonen Mans Bengtsson overtog nu garden och niimnes dar annu 1749,

d5. han av haradsriitten erholl intyg om besutenhet. Skillingsmila, % till I/8

formedlat mil, vore enligt detta bevis ”ett sarskilt belaget hemman” och av

den beskaffenhet, ”att en abo sig déir val forsorja kan”. »

Tyvarr kunde inte heller Mins Bengtsson lira bli skogen. P5. sommar—

tinget 1747 blev han av kronoskogvaktaren jons Wittbiom anklagad for att
ha huggit "4 ekar, 2 bokar och 78 furor till bjiilkar, 2 kubbar till plankor
och 16 till brader”. Mans erkéinde men formenade sig sfiisom skattiigare ha fri~
het att bruka skogen efter godtycke. Dessutom vore han till detta hygge

”tvungen av sin lattigdom”. Domslutet, som praglas av samtidens stranga

skogslagstiftning, lyder som foljer:
”EhuruvLil lagen tilliiter en skattebonde nyttja sin skog, s5 lir honom

dock ej tillitet den utoda eller illa medfara, fast mindre hugga ek eller bok
utan utstéimpling; fordenskull och i stod av XIII Cap. B. B. pliktfiilles Mins
Bengtss-on for 4 st. ekar och 2 st. bokar till 9 daler smt for varje, samt till
folje av Kongl. Forordningen under den 10 jan. 1746 20 dal-er smt for varje
ek, avenledes pliktfalles Mins i stod av X cap. 8 §. B. B., sisom den sin fri-
het i dodvida skogen missbrukat, till 10 daler smt, som gor inalles hela plik-
ten 144 daler smt eller i brist av botum, i anseende till d-ess kropps svaghet,
sitta Z8 dagar i konungens héikte vid vatten och brod och plantera 2:ne unga

trad i stiillet for varje och dem undan boskapsbet v5.rd;1.”1)

Aren 1822--25 forriitt-ades av lantmatarie G. A. Ingelman enskifte pi
Skillingsmila in- och utagor, varvid liven karta blev uppgjord. Hemmanet
Zigdes di av Daniel Larsson och Tore Hkansson?) Bren 1856--S7 under-
gick girden laga skifte.3)

Till Skillingsmila horde fordom en kolva. Den namnes i 182$ its j0rde-
bok men var troligen betydligt iildre. Det var en husbehovskvarn med irlig
formalning bestimd till 10 tunnor spannmal. Enligt meddelande av Axel
Gustafsson, Kéimpamila, lag kolvan i biicken, som rinner friin Larsagol till
Véistra Ramsjon.

1) Vadstena L. A.: Kinnevalds domb. 1747, S. T., § 6.

2) Véixjo lantméiterikontor: Urshult nzr 180.

3) 3) ,, ,. J7 181-

45



26. Crydingsmilla.
Enligt Nils Udéen (Studier i Smilands bebyggelsehistoria, s. 103) nam-

nes ”Gydingzm§la” redan r 154$. For—1eden i namnet innehller enligt
samme forf. det fornsvenska gyding :_— ”inbyggare 1 Goinge hiirad i Skine”.
En man friin namnda harad torde silunda ha upptagit hemmanet eller i varje
fall bebott det langre e11er kortare rid.

”Gyding” iir en ej alldeles ovanlig sammansattningsdel i sydsmilblndska
ortnamn; erinras kan om Gydingsmala i Hovmantorp, Gydingstorp 1 Agun-
naryd och Gydingsgird i Viistra Jars by.

Ar 1599 var Gydingsmila en kronomfile, som riintade V2 lispund smor
samt gav V2 skéippa rig och V2 sklippa korn i tionde. Stallets brukare hette
Nils. Denne hade foljande r enligt hjalpeskattliingden fiker till 1% tunnas
utide och en boskapsuppsattning av 2 stutar, 3 kor, 2 kvigor, 16 getter och
1 ast.

Nils eftertraddes som arrendator av Sven, vilken niimnes 1613 m. fl. r.
Nu var kronomlen skattlagd till Z; hemman. Ar 1623 var ikerarealen d-en-
samma som tidigare, men 1640 kunde Jons i Gydingsmla 55 Z tunnor. Och
av boskap agde han 1 sto, 2 scutar, 2 kor, 4 fir och 4 getter.

jons, som i jordeboken namnes Linnu pi 1660—ta1et, efterfoljdes pa hem-
manet av Peder jakobsrson, om vilken 1670 rs dombok berattar, att han en
sondag ”i hastighet haver ridit igenom Urshulta kyrkogrd”. Detta tilltag
véickte helt naturligt sival pastoris som forsamlingens forargelseg Peder blev
stéimd infor ratta och domdes att bota 3 mark till kyrkan.

Efter reduktionen, déi indelningsverket kom till, anslogs rlintan av Gy-
dingsmila till art borja med it forridaren vid Kinnevalds kompani av Kro-
nobergs regernente sisom loneformin, men sedermera rill Smalands kavalleri,
lojtnanten vid Vaxjo kompani ”p§ fordel”.

Ar 1701 kopte like Svensson i Gydingsmila hemmanet frin krono ti11
s/eatte for 50 daler smt. Det varsamma §1~r som skattekopsforordningen tradde
i kraft med foljd att enbart i Kronohergs 1'2£n hundratals kronohemman
snabbt vandrade over i enskild ago.

Ake Svensson levde iinnu 1730; 1756 brukades hemmanet av Johan
Persson i Bastaremila. P5 18Z0—ta1et tillhorde garden Olof Toresson same
1860 Hkan Danielsson, fodd 1825.

Numera ages Gydingsmla (med undantag av iniigorna) av det till Syd-
ostra Sveriges Skogsiigareforening horande Fridafors AB. Garden ode.
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27. Kunninge.
Kunninge var fordom en s. k. kronomile, som jag sett omnamnd forsta

gingen 1579, di ”Hendrik i Kuningen” gav 6 ore silvermynt i brudskatt
(vid Hertig Karls brollop s. 5. med furstinnan Maria av Pfalz). Aven i en

langd 20 r senare over kronomilar och andra nybyggen 1 Urshult upptages
”K§ningen”, som nu rantade 1 lisp. smor och hade ti11 brukare en man vid
namn Mans. Denne namnes vidare 1613 i handlingarna rorande Alvsborgs
losen men har 1616 lamnat rum for ”Mattes i Koningen”.

Ar 1623 hade det nu ti11 mtl skattlagda Kunninge tvi iboar, Per och
Sven. Gardens rliga utsade var 2 tunnor och husdjurens anta1 foljande: 4

kor, 3 ungnot, 6 fir, 9 getter och 2 svin. Enligt en klovestkattliingd 1640
agde Trued i Kunninge 1 gammalt sto, 1 oxe, 2 kor, 1 kviga, 4 fir och 4

getter. Hans girdman Lars skattade s. 5. for 1 oxe, 2 kor, 1 kviga, 3 fir och

5 getter..
1 mediet av 1600-ta1et kom Kunninge i likhet med Hera andra hemman

i socknen i handerna pa hovridet Gustaf Taubenfelt. Ar 1672 rannsakades pi
Kinnevalds ting om hans godsinnehav i Urshu1t, varvid Kunninge f6rk1ara-
des vara ”beh§l1it”. I reduktionen indrogs Taubenfelts donationer till kro-
nan, och 18/9 1701 kopte iboen Nils Larsson Kunninge frn krono ti11 5/eatte

for 80 daler smt. Liingre fram (troligen 1714 eller foljande r) anslogs rantan
av Kunninge och nigra andra hemman ti11 hvstidspension it f. d. oversten
for Drottningem hvregemente ti11 fot Lennart Ribbing, och 9/7 1720 under
samma vi11kor ti11 en gamma1 lojtnant vid arti11eriet Anders Brunberg, som

varit med om slival landstigningen i Danmark fir 1700 som slaget vid Narva
och ovetgfingen av Dtina.

Ar 1820 paborjades och 11/5 1827 faststalldes storskifte over utiigorna ti11

Kunninge, Hu1ta1ycke och Gydingsmila. Laga skifte skedde iKunninge
1841—-42 och ver1<sta11des av lantmataren P. M. Nordin, som iiven uppgjordc
karta over hemmanet. Garden agdes nu av jonas johansson och Lars Mag~
nusson. Var och en av dem erholl nu a11a sina agor sam1ade 1 ett skifte. Dett8
medforde emellertid att den ene iboen, och det b1ev Jonas, mist-e flytta sina

hus cirka 300 alnat frin den gamla tomten. Enligt beskrivningen over hans

byggnader fanns pa hemmansdelen "en sparrastuga i forfallet skick, 13 alnar
ling, 11 alnar bred och 3 alnar hog, jlimte ett loft pa ostra anden, bestiende
av boningsrum, kok, forstuga och vindsrum pi ovre botten, 11 alnar 12°tngt,

11 alnar brett och 6 alnar hogt, desse hus tackte med naver och torv och for-
sedde med 2:ne sarskte murar” (murstockar).

Ladugarden bestod av fahus, stall, 1oge, foder1ada, vagnbod, frhus
m. m.

Sammanlagda flyttningskostnaderna beréiknades till 176 rdr 37 ski11. 4

runst. banko.1)

Ur Kinneva1ds dombok aro fo1jande notiser angaende Kunninge och dess

fiboar hamtade.
Ar 1650 botfa11des Pavel P166 ”i Konungen” for 2 nedhuggna grona

T) Vaxjo lantmaterikontorz Urshult nzr 131.
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boke-r. Tvi r scnarc néimncs Truvcd ”i Kongen”. J-‘Sr 1681 antccknas pi Kun-
ninge Abraham Akcsson och jons Nilsson. Dc hadc domts till botcr for bokc-:-

féillande, men nu vittnas att dc ”%iro 53 fattigc och uti krigct av sig komnc,
art dc omogcligcn forrni plikta.” Ar 1691 bcboddcs hcmmzmct av Abraham,
hans hustru Botcl och dottrarna Ingrcd och Inga, vidarc av Aka och hans

hustru Karin (vilka tydligcn éro Abrahams foriildrar) samt ovannzlmnclc

jons Nilsson med hustrun Kirstin och dottcrn Botcl. Inhyses hos jons boddc

gamlc Giscl. Nils Larsson, vilkcn 1701 koptc Kunningc Erin kronan, niim-
ncs héir '2£v~cn 1703. Ar 1728 pantadc liinsman Sven Lagcrvall cn ko hos Per

i Kunningc for restcrande kronoutskylder. Ett pair irtiondcn dircftcr (1749)

fi Lars Nilsson (siikerligon son till Nils‘ Larsson hl"ir ovan) samt hans girdbo
Peter Pcrsson intyg om bcsutenhct. ‘Siviil hiiradsnéimndcn som tingszillmogcn

vittnadc, art hcmmansdclarna voro vlil upparbctadc och kundc ”t§la” vair sin

Ziho. Ar 1756 skrivas pi Kunningc alltjéimt Lars Nilsson och Pctcr Persson

—- den scnarc var nu scxman. Ar 1826 éigdcs hcmmzmct av Erik Nilsson och

Peter Nilsson samt 1861 av foljande personcr:

Karl Pctersson . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ‘V/1,; mtl
Adam Mattisson . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‘/32 ,,

Daniel jonasson . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3/; ,,

Pcr Hansson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1/33 ,,
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28. Béichashog.
Bland dc milar o. .1. nybyggcn, som mot 1500—ta1cts slut uppviixtc pi

ck— och bokhulten i dc inrc dclarna av Urshults sockcn méirkcs éivcn Béic/cw
5/eog. Frvn borjan bcsticnde av ringa kojor -- en jordkula ellcr pii sin hojd
en backstuga — med niigra stcniga, svartbréinda svcdjcland omkring utvcck—
lades dcssa kolonisationcr $5 smfiningom, déircst cj farsotcr cllcr andra olyc—
kor kommo pi, till skapliga jordbruk och blcvo i sinom tid skattlagda. Réin~
tan kundc givctvis cj bli $5 stor, cj hcllcr mzvntalssiffran synnerligcn hog, ty
nybyggarcns villkor voro svaga och hans stéillning mellan avundsarnma gran-
nar osiikcr. I allméinhct betraktadcs han som cn inkréiktarc, don diir bordc dri-
vas ut. Men hadc han fitt sina iigor vcderborligcn avgéirdadc och girdcns
namn inskrivct i jordcbokcn, tillhordc han dc bofasta méiinnens klass, om ock—

sii blot: dcss undcrsta skikt.
Dc nya h-cmmancn inskrcvos i jordbokcn som /crono, ty 53 hadc Vam-

kungarna i sin minhct om statscgcndomcns tillvéixt stadgat. Givetvis bctrak—
tade sig diirfor iboarna som arrcndatorcr it kronan. Men omkring 1600 skcd—

dc cn bctydclscfull iindring i dams stlillning, i dct att ctt tiotal smigirdar i
traktcn, diiribla-nd Biickaskog, utan vidarc avhéindcs kronan och inforlivadcs
med Karl IX:s privata jordagods. I Kinncvalds dombok av r 1611 formi-
lcs, huru dcssa hcmman och nybyggcn, som ”1l1'ngc skattat undcr kronan och
déirundcr varit fdrsvaradc”, nu blivit av fogdcn och rttarcn Eivcr Kongl.
Majzts arv och cgct ”vcdcrkinda” in under konungcn. Och dombokcn till-
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Friherre Karl Karlsson Gyllenhielm
(1641) 1574——1650
Svenska Portrttarkivet
Karlbergs slott

laggerz ”Egonom vars tillstiind det ar skett vet man icke, dy man haver dar-
om icke den ringeste bokstav, icke heller ar det skett med syn och dom”.

Emellerrid tar man nog ej miste, om man forutsatter en kunglig order
bakom dessa annektationer.

Larngre fram, sannolikt pi 162O—ta1et, kom riksamiralen Kar1 Gy11en-

hielm 1 besittning av Backaskog. Denne ”foriirade”, sisom en notis i Kinne<

va1ds dombok 1645 omtalar, hemmanet till en viss Putte jonsson, vi1ken ef-
rer nigon tid overlat sina rattigheter i garden till Hfikan Bengtsson. Sedan

Hikan avlidit innehades Backaskog ytterhgare nigra r av hans iinka och

barn. Darefter forenades hemmanet med Gyllenhi-e1mska friherrskapet Nya
Bergkvara och blev s1ut1igen jamte detta indraget till kronan.

Den 27 nov. 1701 kopte iboen jons Persson IA; mtl Backaskog ti11 5/eatte

for SO da1er smt. Harigenom blev hemmanet enskild egendom.

Efter jons Persson, som levde annu 1729, agdes Backaskog av hans dot-
ter Anna och hennes diivarande man Mans Svensson, 175 6 skrives Per Mins-
son for hemma/net och 1828 sergeanten Per Persson i Déinningelanda.

Ar 1839, di laga skifte piiborjades 5 Backaskog, innehades garden av £61-

jande personer:
Sven Magnusson . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1/16 mtl
Johanna Magnusson . . . . . . . . . . . . . .. 1/32 ,,

David Rundqvist . . . . . . . . . . . . . . . .. 1/32 ,,
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Vid skiftets slut 1842 antecknas foljande delagare:
Per jonsson Rehn . . . . . . . . . . . . . . . .. ‘/64 mtl
Sven Magnusson . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3/U4 ,,
Johanna Magnusson och
Hfikan Kors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1/32 ,,
David Rundqvist och
Daniel Nilsson . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1/32 ',,

En kvarn har sedan gammalt-funnits pa Backaskogs agor. Den lag nigra
hundra meter soder om inuvarande skolan dar allmanna viigen korsar den
back som delvis givit upphov it hemmanets narnn. Kvarnen omniimnes re-
dan 1640 men ar mihéinda éinnu aldre. Enligt en forteckning 1838 over vat-
tenverken i léinet drevs den med enskilt vatten och var i gang host och vfir
samt rantade iirligen 51/3 skéippor spannmal till kronan.

Formalningen har uppgives ha slutat omkring 1890. Siste mollaren var
Nils johan Danielsson, agare av 3/64‘mtl Backaskog. Mollarestugan stir allt-
jamt kvar — den ar sannolikt av hog alder — men av kvarnbyggnaden finns
blott en ‘ruin, och vattnet rinner nu genom brustna fordamningar fritt som i
urtiden sin vag.

Fran Nils johan Danielssons hemmansdel avsondrades 1902 ett omride
om 32,5 ar, kallat Biickaskogs skolhusplan n:r 1. Darfi uppfordes nuvarande
folkskolebyggnaden i Backaskog, som 19 febr. 1903 under hogtidliga former
invigdes av lorsamlingeins kyrkoherde dr. C. W. V/iderstrom.

Béickaskogs skola P. G. Vejde 1953
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29. Buslxahoda.
”_]ons i Buskebode” namnes 154$ m. fl. r i langder over skattebonder-

na 1 Urshults socken. Hemmanet var fri bondejo-rd, och Jons syncs ha varit
ensam iigare till garden.

Namnet jons foljer sedan i jordebockerna cnvist Buskaboda 1S00—talet

ut och aven ctr stycke in pa nlista irhundrade. Troligen éir det friga om minst
tva generationer med samma namn. Den jons som namnes 1574 kallas Eins-

main och hade som sadan hemmanet fritt frin krornoutlagor. Han finnes upp—

tagen (dock utan liinsmanstitel) avcn i 1579 rs brudskattelangdl), di han
gav 4 mark, och i Hjalpeskattlangden 1600, som anger hans formogenhct till
Z oxar, 2 stutar, 6 kor, 2 fir och 1 sto. Arliga utsader pi garden var 6 tunnor.

Ar 1619 skrives for hemmanet Markus och fyra 511" senare ”Ankan i Bus-

keboda”, vilken taxeras for Z kor, Z ungnot, 4 fir, 4 getter och 2 svin. En
jamforelse mellan siffrorna 1600 och 1623 visar en tillbakagiing bide vad be-

traffar sadesproduktion och antal storre boskapsdjur. Detta air en foreteelse
som ar pavisbar 5 dc flesta hcmmanen denna tid. Och vad varre ar: forsam—

ringen fortsatter. S5. ocksi med Buskaboda. Den 9 dec. 1630 framkom pi Kin-
nevalds ting jons i Buskeboda och klagade, “art samma hemman Buskeboda
ar sa ringa till agor, att ingen formir det besitta for hel skatt, utan nar en

bonde haver dar uri ett r boendes varit, haver han for armod skuld, att han

dar sitt goda, som han dit forde, 51- kvitt gngcn, mast flottja darifrzin, 55 att
har for ratten bcvistes, at: uti 18 rs rid haver dar pa forbeméilde gird varit
18 iboer och Zir till utsad 4 tunnor, ond iker den sallan biir frukt, och angen

si ringa, att dar icke kan fodas over 10 not om iret [: ret om], finnes ock
inga goda villkor till samma hemman, varken rodsleskog, fiske eller strom—

fall, utan ar 55 tringt beliiget, att déirtill kan icke fininas liigcnhet att inhagna
en haga s5. stor att han kunne foda en kalv uti. Diirfore domer namnden, att
samma giird icke gor 514:1 mer an for V2 hemman i alla ovisse perseglerz) och

bor njuta don formedlingen irligen, eljest bliwer det sléitt ode”.

Sisom framgar av domboken 22/7 1631 hade jons Svensson i Buskabo—

da och hans hustru Elsa jonsdotter kopt halva hemmanet av Store Lars i
Hatteboda och denncs hustru Elin for 80 daler gott rnynt. Andra héilftcn i
girden innehades 1640 av en viss Per?) Hur det 1640 stod till i Buskaboda
framgir i nfigon min av en kloveskattléingd i Kamma-rarkivet. Akerjorden
besfiddes nu rligen med 3 tunnor sad (6 tunnor r 1600!). jons agde 3 stu-

tar, 3 kor och 2 kvigor — det var allt — girdmannen Per skrivcs for 1 gam-

malt sto, 2 stutar, 4 kor, 4 kvigor och 4 getter.

Med bo-rjan av 1650—ta1et trader hovriidct Gustav Hansson Taubenfelt
in i Buskaboda girds historia. Han ar en gammal bekant fran Mollekulla,
Rossvik, Dunshult, Dunsmiila, Hatteboda m. fl. hcmman i Urshult. Saken

farhall sig s5, att Taubenfelt, som 1648 kommit hem till Sverige med freds—

dokumentet, hade av drottning Kristina benidats med en ansenlig donation
i Uppvidinge och Konga harader men 1652 utbytt den emot likviirdiga kro-

1) Allrnéin palaga vid hertig Karls forméilning med furstinnan Maria av Pfalz.
2) E. 0. skatter 0. utlagor till kronan. 4

3) Néimnes 1646 och kallasi idéi Per Jonsson.
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Gustaf Taubenfelts namnteckning 1669

nohemman och skatteréintior i Urshults socken. I detta byte ingick liven Bus-
kaboda, clock bor hiirvid observeras, att donatariens rlittigheter i detm hem-
man, som var skatte, inskrnkte sig till kronontlag-orna, den s. k. réintan.
Hus, jord, skog m. m. pi ett skattehemmzln kunde ej skiinkas bort ens av
kungen.

Men att bli. ”sild” eller ”donerad” till en adelsman medforde ofta stora
svirigheter for skzzttebonden. Det var ett intring i hans sjéilvkiinsla och ur-
ildriga frihet. Talrika notis-er i dombockerna vittna om djupgiende slitningar
mellan bonden och hans nye, hogst oviilkomne herre. Viirst var det néir den-
ne pfordrade dagsverken eller ville héivda sin formenta rlitt i skog och fishe-
vatten, men liven frigan om réintans storlek och siittet for dess giildande kun-
de framkalla mycken tvedréikt. Herremannen ville t. ex. ha naturapersedlan
»na forvandlade i reell valuta, vilket i dessa penningebristens tider £611 sig
svirt for bonden. Ibland beropade bonderna sig pi att formedling medgivits
deras hernman, nigot som godsherren inte alltid tog héinsyn till. Néir Elboen

viigrade betala mer in det sedvanliga och han silunda enligt motpartens me-
ning kom i skuld, kunde husbonden efter vissa fir begdra hos héiradsrtten art
£5. hemmanet forklamt for skattevrak. Lyckades han hlirvidlag och ingcn
tréidde emellan for att losa girden, hade han utsikter att fl lagfairt 5 de-nsam-
ma. Sidana itgiirder syncs Taubenfelt ha vidtagit mot vissa av sina bonder.
Pi Kinnevalds ting den 27 april fir 1669 lit han niimligen genoni sin rlittare
Johan Karlsson uppbjuda till skattcvrak Buskaboda, Mollekulla, Dunshult
och Héitteboda, men planen gick om intct den gingen pi grund av riittarens
oskicklighet -- jordéigarna voro ej lagligen stélmda till tinget. Néista r var
sakcn fore igen. Diirom formliles i Kinnevalds dombok 16/11 1670 foljande:

"Herr Hovrdet Gustaf Taubenfelts iiittare Johan Karlsson beréittar det
bonderna i Buskabo och Dunshult 5 skatte uti Urshulte socken innest med
nigra its utlagor, emedan de ej mer Lin halve fzintan betalt hava och den and-
re halvparten de ej vela betala, formena sig att Zitnjuta den vanlige och gamb-
le formedling till godo formedelst girdarnas ringhct, diirover Herr Hovrdet
fore detta haver sig utlitit och ej niigon formedling best ville. Om detta bli-
ver bonclerna formanat art sig i odmjukhet infinna hos hnsbonden om lind-
ring i skatten, eljcst bctala utlagorna. Emellerticl [under tiden] bliver sl<atte-
jorden stiiende in seqvzestro och bonderna forbudit handla om jorden”.

Varken Buskaboda eller de ovriga hemmanen blevo slmttevrak. Huru
saken slutligen ordnades upp framgr ej av dombockernzi. Troligen lndes mi-
leot ned, kanske beroencle pi Taubenfelts dod nigra it senare. Han avled 1674
pa Tiigerups herresiite i Shine och ligger begraven i R6 kyirlm i Uppland. Vi-
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dare torde bemlirkas, art storre _delen av hans donationsgods indrogs till kro-
nan vid reduktionen. Déirigenom upphorde for bl. a. Buskaboda Eiboars vid~
kommande samroret med och beroendet av en adlig husbonde.

Om folket i Buskaboda kan utover vad som redan anforts, hamtas fal-
jande notiser ur dombocker, kyrkobocker och laselalngder. Ar 1670 blev Nils
jonsson i Buskaboda utskriven till soldat men lejde i sitt stalle Peder Arvids—
son, som ”nu iii" i gardizonen”. Legan var tydligen hog, ty det heter om Nils,
att han ”tigger”. Sex fir senare blev han lter utskriven och avreste jamte sina
kamrater strax efter monstringen till Skne, diir han sages vara ”forkommen”.
Ingen vet, heter det i domboken 5/9 1677, “om han élr rymbd, fingen eller
slage-n”. Hans jordcpart i Buskaboda skulle diirfor ”st§1 o\foi's§ld till dess art
viss kundskap kommer om soldatens tillstind och Ratten communicerat bli-
ver”.

Till Buskaboda iir den annu alltjiimt florerande sliikten Bolin knuten.
Den kan spiras frin medlet av 1600-talet men syncs forst omkring 1680 ha
fitt forbindelse med denna girdf‘) Slaktens Zildste kande medlem ar en viss
Sune. Var han hade sitt hemvist blr obekant, men hans son klockaren i Urs-
hult Suine Sunesson, {add 1653, dod 1734, namnes 1680 pi Buskaboda. 1 Urs-
hults kyrkobok L 1:1, s. 312, kallas han ”Sune snickare i Buskaboda” och sa-
ges arbeta for kyrkans ~riil<;ning. Enligt senare k'a'llor agde han halva hemma-
net, som han kopt for 200 dal. smt av Gudmund jonsson i Hatteboda och
dennes husrru Karin Larsdotter, vilka i sin tur forvéirvat samma hemmansdel
av biskopen Zakarias Perri Lundebergius i Véixjo for 160 daler.5) Andra
hiilvten i Buskaboda tillhorde Lars jonsson och hans hustru Botel Peders—

dotter.)
I en liiselangd for Urshults socken 1691 skrivas foljande personer i Bus-

kaboda:
Sone, ”in lib.” (: laser i bok), Elin, hans hustru, pigan Botel, inhyses—

mannen Trued med husrrun Karin;
Lars och hans hustru Botel.
En annan lliselangd, frin 1695-96, upptager foljandez
Sane och h, h. Elin, Lars med hustrun Botel, Min; och hustiru Elin samt

soldaten Sven.
Ar 1707 innehades hemmanet av Sune Sunesson och Lars jonsson (den

senare T fore 1714).
I borjan av 1700—talet uppstod tvist mellan iboarna i Ekeberg och Bus-

kaboda rora-nde Bokhultet samt timmerskog och vedbrand. Sune Sunesson
och Lars jonsson ansigo art bokskogen borde tillhora Buskaboda. Mot detta
protesterade bonderna i Ekeberg under formenande, art den av illder hade
lytt under deras gird; dessutom klagade de over intring i timmerskogen m. m.

For art slita tvisten forainstaltade hiiradsriitten om laga syn, som avholls
3 juli 1707. Bland de mnga vittnesmlen synes jons Hfikonssons i Bjallerhult
vara av storsta intresset, di der redogor for nyttjainderatten till skogsmarken
pa ett ganska tidigt stadium. Han berattar nlimligen, att ”nl1'mbdemannen Ar-
4) Jfr Gotth. Virdestam, Varendssldkten Bolin 1653-19213. Genealogiska anteck-

ningiar. Véxjo 1924.
5) Kinnevalds domb. 1658 25/6.
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vid jonsson i Hultalycke syntc vid pass S4 ii" sedan boke it Ekebergs, Buska-
boda och Buskahults Ziboer, och d§ var ingen tvist emillan grzinnarne, utan
var [och en] 151. syna P3. sin egein skog, och di hade Ekeberg det hultet som
Buskaboda nu med dem tvistar om, och kan han utvisa méirke, som di holles
emillan desse gfirdar uti skogen, och d fick Ekeberg av skavelpenningarne)
$5 mycket som bde Buskaboda och Rulsagrd i Buskahult. Och niir salig
1eutnantein Johan Svinhufvud fick Ekeberg i donation, hogg han ut Buska-
boda hage, men néir Gudmund jonsson gav leutnanten ett fir, fick han géirda

upp hagen igen, och ssom Gudmund pléigade [forpléigade] leutnainten en

,och annan ging, kom han [d. v. s. lojtnanten] en ging fram ifrfin Buskaboda
och sade it Hkon Borjessons fader och Bengt Nilsson att Gudmund i Buska—

boda besvlirat ‘sig over dem, act de hade $5 god rodselskog och hkviil hade de

bokeskog uti marken, och nélr iboarne forstodo, att leutnanten bifallit Gud-
mund om hultet, griito de -och Sade: Hutu kunna vi skatta ti11 Eder husbonde,
nlir I taga ligorna ifrn gzolrden, av vilka vi skola mga skattepenningen till
husbonden? D21 svarade salig leutnanten, at: de skulle £21 gird/en till V2 for-
.n'1Cd19.(1, och det skedde 53, och en tid efter blev det Z‘ hemman, som det
stod i till dess sista skattliggningen overgick, di blev det uppfort till V2

igcn”.
Sedan itskilliga andra vittnesmil framburits b1evo omsider parterna

”vl"in1igen1och V51 forlikte” silunda, ”21tt Ekeberg skall hava sin vanhga rod-
isclskog noran Ekeberg och soder om Ekeberg till 1§varnabr0e\n, den ovrige
rodselskogen tillkommelr Buskaboda, och av ollonskogen V och hultet skall
Buskaboda njuta 2/3 och Ekeberg Eljest sisom Ekebergs hage skall vara
ringare Lin Buskabodas, di Lars jonsson intagit sin gambla hage, som nu lig-
gei." ute till fiiniark, allts lovar Buskaboda sig dl"ii' uppi intet Skola klandra
om Ekeberg intager nigot uppi sin rodselniark nomn gzcirden som kan svara
emot det Buskaboda hage, d Lars Jonssons hagelott liven tages i ognemrke,
kan vara blittre in Ekebergs. Timberskog och vedebrand njuter Ekeberg eftei"

vanligheten uti kélrren men icke uti Buskaboda hage eller rodselskogen. Nir
nigon bok faller neder eller om nigra odugehga bokar bliva utsynte, brin-
nas de ihop, och njum, som forbembih; fir, Buskaboda Z/3, och Ekeberg I/3

drav. Broarne Lingebro, Millanbro och Sanbroen skola Ekeberg broa 1/3 av,
det ovriga Buskaboda.

Att denna forlikning skall oryggeligen hillas, sttia de 20 dal. smt vite,
som den utlligga skall, som forlikningen sokcr att 1"ygga.”7)

‘Sune Sunesson var tvii ginger gift: 1:0 1684 med Elin 1"1§.konsdotte~r,

fodd 1670, '1' 1709; 2:0 med linkan Anna Svensdotter i Bastzuiemila. 1 sitt for-
sia Ziktenskap hade han 13 barn, av vilka foljande omniimnas vid arvskiftet
efter modern 18/Z 1711: monsieur Jonas, Hkon, Sune, Gudrnund, Nils, Paul
och johan. Jonas, som var {odd 1686, utvandrade ti11 Karlshamn och b1ev

med tiden vlilbestilld handlande dir, Sune blev hrmdelsman‘ i Kristianstad
och glistgivare i Fjelki-nge och Paul kom till Trestenshult i Ahnundsiryd.
Gudmund, fodd 1699, kzdlas ”konstei"faren snic1<2u‘eml1'stare”. Han flyttade

6) Tr-oligen : Iega for f.réimm\ande~o11onsvin.
7) Kinnevalds domb. 1707, s. 97~—102.
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till Tingsis, bosatte sig i Miirdslycke och dog ddr 1762. Av broderna syncs
endast den yngste, _]ohan Sunesson, ha stannat kvar pi féidernegirden. Ar
1727 kopte han brodernas andelar i hemmanet och tillforsakrade samtidigt
fadern foljande livstidsundantag: ”Aker\n Sutker om 4 skiippeland, dito
Gamla nylannet och Stugulyckan, bagge ihopa 2 skiippeland, iingen Véistra
bol och ifr§.n badstuguknuten till kyrkiosteget all den ang som ligger viistan
darifriin, kallad Sjunkemaden.”)8

Klockaren ‘Sune Sunesson avled i maj 1734. P5 sodra sidan av nuvarande
kyrkan i Urshult ses annu g-ravstenen over honom och hans forsta hustru. Den
har foljande inskription: “ll-Iiirunder hvilar i Herranom Klikaren viilacktade
Sune Sunesson i Buskaboda, som begrofs den 27 majii anno 1734, och hans
hustru Elin Hiika-nsdotter, som begrofs den 24 oktober 1709. Lefvat tillsam—
mans uthi 25 Zr, aflat 13 barn tillhopa.”9)

johan Sunesson namnes di och di i samtida handlingar. Ar 1739 ingick
han forening med iboarna i Aramo om gréinsen mellan detta hemman och
Buskaboda, 1748 driver han oxhandel med brodern ]ona.s i Karlshamn, och
1769 gor han otillitna affarer vid Urshults kyrka ”med allehanda kryddor”
och botar for sablbatsbrott 10 dal. smt. Hans hustru, Ingeborg Nilsdorter frin
Mjolkenabben pi Sirko, syncs ha dott 1749, ty di skedde bouppteckning och
arvskifte efter henne.

Ar 1819 forréittades av lantméitare J. 1. Aspelin storskifte 5. Buskaboda
iniigor, vilken forréittning faststiilldes 11/5 1821 av haradsriitten. Utiigorna
hade redan 1808 blivit uppmatta av A. G. Eklundh och G. Ingelman. Del~
ligare 1819 i det nu till V2 mtl formedlade hemmanet voro:

Mans Svensson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. IA; mtl
johannes Minsson . . . . . . . . . . . . . . . .. %; ,,

Nrls Persson . . . . . . . . . . . .4 . . . . . . . . . . V3 ,,

Laga skifte 5 Buskaboda piborjades 1847 och avslutades 1849. Vid skif-
tets borjan ligdes hemmanet av Mans Svensson, jons Olsson och Daniel
jonsson, Anders Nilsson och Peter jonsson. Vid skiftets avslutning funnos
loljande deliigare:

_I6ns Qlsson
Paul Karlsson
Daniel jonasson
Karl Mfinrsson
Johannes Plsson
Peter jonsson.

Av dessa mfiste jons Olsson flytta ut, dock ej langre bort an 800 alnar
frin gamla boplatse-n. Abyggnaderna utgjordes av boningshus, fiihus, en
mindre ladugird, kallare m. m. Manbyggnaden var 22% alnar ling, 12 al-
nar bred och 7% alnar hog samt tackt med niiver och torv och innelll bo-
ningsrum, 2 kamrar, kok och forstuga samt 2 overrum med vind, allt i for-
svarligt stind. Kostnaderna for flyttning och iteruppforande av samtliga hus

3) G. H. A.: -Sméprot. for Kinnevald 1731 22,/2, fol. 453 v.
9) Virdestam, cit. arbete.
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beriiknadcs till 160 rdr 37 skill. 4 runst. banko. Diirav skullc _]6ns Olsson
sjiilv betala 68 rdr 43 skill. 4 rst. samt Paul Karlsson och Daniel Jonasson,
vilka fingo sitta kvar 3 sina gamla tomtcr, vardcra 45 rdr 45 skill. bank0.1°)

Avcn till Buskaboda hiirdc fordom en litcn husbehovskvarn. Den nim-
nes bl. a. i 1825 rs jordebok och lig vid biickcn som rinncr frin Arasjén
mot Biickaskog.

]6ns Olssons gird i Buskaboda (nuv. éigare S. H. Jtinsson)
mangérdsbyggnaden nedbrunnen 1924

1°) Véixjé lantméiterikontor, Urshult nr 31.
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Bergkvara slott

"Anno 1498 d5. jag, Arvid Trollc, var vid Vcmbo kyrka sondagcn niist
cftcr Sankta Katarinas dag, staddc Hkan Nilsson, som kallas Hjularc, av

mig ett min farmodcrs odctorp, hctandcs Hultclyckc, och gav jag honom 8

frihctsir med villkor att han skall byggs. dc: véil upp.”
S5 lyder i nutida sprikdrkt cn antcckning i Arvid Trollcs pi Bcrgkvara

jordcbok 1498.1) I all sin knapphct éro dcssa radcr av stort intrcssc, endr dc

cj blott kasta bclysning over Hultalyckc giirds tidigaste odcn utan iivcn moj-
liggora cn rekonstruktion av blgarléingden frin scnarc delcn av 1300—talet till
fram cmot sckclskiftcc 1400-1500.

Arvid Trollc uppgcr art stiillct hadc tillhort: hans {armor och att hon
fitt dct i arv cftcr sin 1'DO1". Farmodcrn, dct var en dam vid namn Ingeborg
Arvidsdottcr, som r 1400 hadc éktat Arvids farfar Birgcr Trollc d. och

déirvid tillfort dcnnc dct rcdan di zinscnliga Bcrgkvara jéimtc itskilliga andra
domiincr i traktcn. Om Ingcborgs nioclcr kiinncr man blott, att hon var gilt
med hiiradshovdingcn i Uppvidingc Arvid Bcngtsson (lcjonansiktc). Emcllcr~
tid tros hon ha varit cn dottcr till véipnarcn Nils Udsson (som lcvdc lcinnu

1357) och Ingeborg Pcdcrsdottcr (Bondc).2)

Frin Birgcr Trollc d. ovc1"gickHL1ltalyck~c till soncn, riddarcn och

stithillarcn Birgcr Trollc d. y., och cfccr dcnnes dod 1471 till hans son, lag~

manincn m. in. Arvid Trolls.
Till Bcrgkvara horde numcra livcn 21l‘1Cll'£1 stéllcn i Urshult, niimligcn cn

gird och ctt odctorp i Rossmiila, hcmmancn jbitsbygd ‘och Dcgcrhaga, ilfiskcn
i Havbéiltan m. m.

Av jordcboksantcckningcin frznngr vidarc att Hultalyckc lag odc 1498

mcn art dct cnligt den d5 ingingna ovcrcnskomniclscn mcllan éigarcn och H5-
kan Nilsson skulls tagas upp igon och bcbyggas. Att stlillct vcrkligcn kom

1) Joh. Ax. Almquist, Arvid Trolles jordebok 1498’, s. 45.

2) Jfr Paul Sjogren, Slékten Trolles historia intill ér 1505, s. 45.
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under bruk visar ett i jordeboken med senare hand infort tillagg; ”Ra'ntar 8

skilling”.
Sisom redan framhillits i beskrivningen over jatsbygd (Urshults Kro-

nika 1951, s. S7) kan Arvid Tr-olle anses som en av Sveriges storsta jordagare
i historisk tid. Darom vittnar nyssniimnda jordebok, vilken upptar namnen
pi nigot over ett tusen godsenheter, varav cirka 460 inom Kronobergs lan.
Sarskilt tart lago grdarna i trakten omkring Bergkvara. Han iigde emellertid
iiven stora besittningar i Danmark, vilka uppging-0 till ett antal av omkring
ZOO och i huvudsark torde ha tillfalllt honom genom ha-ns giftermal med Beata
Ivarsdotter (Tom) r 1466.

Men Arvid Trolle var ej blott stor jorddrott, han spelade oeksi under
flera rtionden en framtradande roll inom det politiska livet. 1 de forsta
aren tillhorde han landets nationella parti, men pi iildre dagar blev han allt—
mer unionsvanlig och verkade bl. a. for inkallande i riket av danske ko-
nungen Hans. Frlontforiindringen bor ses mot bakgrunden av Trolles ekono-
miska intressen 1 grannlandet. I hiindelse av krig mellan rlkena lopte han ju
risken at: f5. sina gods i ena eller andra lander konfiskerade eller bréinda. Fred
i Norden, och helst en dansk kung over Skandinavien, det var unionsvanner-
nas paroll. Sedan kung Hans 1497 blivit hyllad 'a'ven i Sverige syntes ocksi
dessa onskeml vara forverkligade. Vid denna tid drog sig den ildrande
Trolle tillbaka friin offentligheten for att pi sitt Bergkvara i lugn och ro £5

agna sig it skotseln av sina valdiga domaner. Men lugnet varade inte liinge.
Ar 1501 kom nationella partiet i Sverige under ‘Sturarna till makten, och
Trolle som numera ”ej ville fejda med niigon utan sitta hemma vid sin gird
hos hustru och barn samt ga till kyrkan, varvid for honom lge mycken
makt”, maste infor hotet av anstormand-e trupper fly fran Bergkvara till Lillo
i Skane. Dar slot han i landsflykt sina dagar 19 lebr. 150$. Stoftet vilar i
Lunds domkyrka.

Fran 1501 till omkring 1520 aro Bergkvaragodsets och darmed Liven
Hultalyckes oden ganska dunkla. Vid siseniimnda tidpunkt hade dock
Bergkvara jamte huvudparten av de smllindska godsen -- cirka 500 girdar
anses det — kommit i handerna pa Arvid Trolles yngste, omkring 1490 fodde
son Ture Trolle. Vid Gustav Vasas resning, som Trolle vagrade att under-
stodja, begav han sig jamte sin lildre broder Erik till Danmark, men d5. han
sag Gustavs framgingar och forstod att endast en underkastelse kunde riidda
it honom fadernearvet, odmjukade han sig, erholl tillstilnd att iterviinda och
fick tilltrada sina gods. Efter detta var han s5 vitt man vet Gustav Vasa huld
och trogen i alla stycken. Han anvandes ofta av denne 1 riksvirdande upp-
drag och njot som beloning stora forléiningar i hemtrakten.

Efter terkomsten till Sverige formiilde sig Ture Trolle med den hog-
attade och godsrika Magdalena Eriksdotter (Gyllenstierna). Brollopet var
statligt, sasom det hovdes ett brudpar ur hogaristokratien. Aven kung Gustav
var bjuden men taekade nej pa grund av "den lagenhet som nu ar pi farde.”

Under Ture Trolles tid intriiflade ‘Dackefejden, varunder Bergkvarahus
intogs, plundrades och brand-es. Med knapp nod lyckades Trolle och hans
familj radda livet. Att aven andra Trollegods brandes ar kiint, dock ej vilka
eller huru manga.
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Efter Ture Trolles dod (han dog 1555 och ligger begraven i nordostra
delen av Viixjo domkyrka) overgick Bergkvaragodset till hans éinka, fru Mag-
dalena eller ”Madelin”, som under en ling foljd av 5r styrde med kraftig
hand det viildiga godskomplexet. I Urshults socken hade Trollegodsen sm§.-
ningom okats i antal genom upptagande av nya hemman och utgjorde 1562
femton styeken, nimligen forutom Hultalycke -och de forut orntalade §lfis—
kena girdarna jiitsbygd, Ornhult, Trehorna (1 gird), Fornan, Degerhaga (2
hemman), Hallasliitt, Dmkamla, Ronnekulla, 2 hemman i Odensvallahult,
Rossmila Store— och Lillegrd samt Olofslycke.

Axel Oxenstierna, rikskansler 1633
Sv. Portréittarkivet, Vitterhetsakademien

Efter fru Madelins dod omkring 1580 synes Hultalycke jiimte itskilliga
andra iigor i trakten ha genom arv tillfallit dottern fru Kristina Trolle. Hon
var gift med hertig Karls furstliga rid, hiiradshovdingen m. m. Ake ]ohans—
son (Biit) till Tidon i Véistmanland och hade med honom tvi dottrar, av
vilka den yngsta, Anna, 1608 éiktade divarande kammarjunkaren sedermera
rikskanslern Axel Oxenstierna. Troligen var det genom detta gifte som riks-
kanslern kom i besittning av Hultalycke och vissa andra gamla Tro-llegods i
Urshult. I 1646 its jordebok skrives han for Degerhaga Norregird, Ol0fs—
lycke, Drakamila, Ornhult och Hultalycke, medan hans sviger Bengt ]6—
ransson Sparre, gift med Kerstin Akesdotter (Biit), fin: i arv jéitsbygd, Hal-
lasléitt, Trehornagiirden och Fornan. De iterstiende trolleska domiinerna i
socknen hzzde nu overgtt till oskylda sliikter. Allt sorn allt utgjorde OXen—
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Hultalycke (stamgérden) P. G Vejde 1953

sticrnas smiliindska gods r 1644 cj mindrc an 183 hcmman, och cn god dcl
av dam hadc kommit friin hans svarmors sléikt. Hans smiilandska godsinnc-
hav okades cmcllcrtid foljandc if hogst bctydligt gcnona tillkomstcn av grov-
skapct Sodcrmore i Kalmar liin, en storartad donation som omfattadc clva
socknar med cirka 300 skattc- och kronohcmman och var ctr uttryck for
drottningcns tacksamhct mot sin och fadcrns trognc tjiinarc.

I det oxensticrnska hcmmet uppvaxtc cn stor barnskara, 13 styckcn.
Yngst av dcm var Erik Oxcnsticrna, vilkcn cftci" fadcrns 1654 timade bort-
gang syncs ha iitt b1. a Hultalyckc pa sin iott, atminstonc skrivcs 1669 hans
anka grcvinnan Elsa Elisabet Brahc for dcnna gird. I 1670 rs dombok an—

tccknas cmcllcrtid som agarc fru Katarina Cruus och i jordcbokcn 1686 fri-
hcrrinnan Brita Cruus, dottcrdottcr ti11 rikskanslcrn och linka cftcr majorcn
frihcrrc Jakob Lilhchook af Fiirdala.

En hctydclscfull foréindring i Hultalyckc gards villkor skcddc vid c1cn—

na tid i dct frihcrrinnan Cruus 1688 avstod sival dctta hcmrnan som Norm-
gardcn i Dcgcrhaga, Grnhult och Olofslyckc til1 K2/onan som crsattning for
morfadcrns gravationcr i kopparkompanict. Hultalyckc blcv alltsi krono-
cgcndom och fibocn kronans arrcndator. Dctta forhiiliandc varadc till 51" 1756,
déi Peter Esbjornsson i Huhtaiyckc koptc hcmmanct H511 kr-ono till 5/eatte

£61» 104 dalcr snot. Formodligcn rcprcscntcradc han vid dcnna affar avcn sin

girdman Karl Minsson.
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I de allmanna jordebockerna, som allt ifrin 1540-talet brukacle rligen
goras upp, finner man bl. a. namnen pi landbonderna i Hultalycke. Ar 1546
niimnes cl'ar Gise och 1562 Tore, som ar upptagen Ziven i 1579 rs brudskatte-
léingd (di han fick liigga 3 mark), 1600 och 1613 Per, 1646 och 1670 Arvid
Jonsson, 1683 Abraham Arvidsson, 1703 Ake Abrahamsson o. s. v. Ar 1567
antecknas hemmanet vara ”brent”, troligen genom vadeld, ty clet forefaller
som om Urshults socken blivit forskonad for danska overfall under Nordis-
ka sjuirskriget 1563-70. Di Hjéilpeskatten upptogs Zr 1600, deklarerar Per
i Hultalycke en djurbesattning om 2 gilla oXar, 2 stutar, 10 kor, 9 fir, 6 get-
ter, 2 svin, 1 hiist och 1 sto. Han var som synes en formogen man. Arliga ut-
séidet var 4 tunnor. 1 kronotionde gav han 3 skiippor rig och 4 skiippor korn.
Enligt handlingar rorancle Alvsborgs losen 1613 var Per gift och hade driing.
T10 ir senare kunde divarancle boen s5 4% tunna sad arligen, och hans djur-
besattning bestod av S oxar, 12 kor, 3 ungnot, 1 hast, 12 fir, 25 getter, 15

svin, 1 sto och 1 tjur. Garden var nu en av de biista 1 socknen. Men si borjar
det gi bakit. 1640 hade Arvid 1 Hultalycke b1ott 4 tunnors utsade, och hans
boskap inskrankte sig till S stutar, S kor, 4 kvigor, 1 tjur, 5 fir, 8 getter och
2 svin. Egendomligt nog fanns ingen hast, men kanske det var en ren till-
fallighet. Det syncs eljest som om iiven den fattigaste bonde sokt hilla sig
med hast eller ”stod”.

Arvid Jonsson 1 Hultalycke var 1 flera r niimndeman 1 Kinnevalds ha-
radsratt, dessutom en ling tid rattare it rikskanslern Axel Oxenstierna, som
numera agde Hultalycke, och 1 samma egenskap tjanade han senare kanslerns
sterbhusdelligare. Ar 1664 pi Kinnevalds ting 28/4 tog han avsked ur namn-
demanstjansten. Darom formaler domboken: ”Arv1d i Hultalycke och jons
1 ’Skottansgla'rcle, bagge nambclemiin, begiira forlov och avtrlald ifrin Rlitten
formedelst svagheters skull att resa den linga vagen, detta dem ock efterl§-
tet bliver”. Av domboken 20 juli 1666 framgir, att Arvid i Hultalycke jam-
te tre broder och fyra systrar voro ”l1ka arvtagare i Bergaryd, som ar V3 hem-
man, det fadern under skatte bebrevat r”.

P5 1680-talet niimnes som iibo pi Hultalycke rattaren Abraham Arv1ds—

son, tydligen en son till namndeman Arvid. Om hemmanets tillstind vicl den-
na tid vittnades pi Kinnevalds ting 3—$ sept. 1684, att ”Hultalycke 1 Urs-
hults socken ar ganska ringa, till Eiker v1d pass 7 tunneland, stenig jord med
lonneskarv under, som, niir torkar r, esomoftast borttorkas, hiir fodes, smiitt
och stort, 14 eller hogst 16 not n'a'r sjon") grasviixt ar, ett avgarda hemman
aw Hultalycke som icke clet ringaste viirde haver utom hank och stor, ingen
humblegrd, kvarn, fiske eller nigre anolre tilliigor, 55. att dar boen icke 1

nder halv formedling itnjuter, *a'r befara honom nodgas hemmanet over-
giva.”

1 borjan av 1700-talet synes Hultalycke ha varit clelat mellan tvii Eiboar;
1703 néimnas diir Ake Abrahamsson (<15 60 r gammal) och Simon Klemets-
son, 1707 antecknas Mans Haralclsson 1 Hultalycke och foljande r fortfa-
rande Ake Abrahamsson, den sistnamncle hade dock numera liimnat sin andel
1 pant handlanclen Karl Persson Ring 1 Karlshamn for en skuld om 42 daler.

56 skrivas for garden Karl Mnsson och Peter Esbjornsson, 1823 JohanAr 17

3) Tiydligeny éisyftas den s. 1:. Hultargol.
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Minssdn, Olof Petersson, Harald Andersson och Stdrjc NL9msson, samt 1826
Daniel Nilsson, Olof Petersson, Nils Hikansson och Sttirjc Mnsson.

Arcn 1840-41 fiirriittades av P. F. Forssmann laga skifte 51 alla iigorna
till Hultalycke. Hcmmanet, I/2 firmedlat manta], innehadcs d av ftiljande
pcrsoncr:

Sven Samuelsson . . . . . . . . . . . . . . . . . _. I/4 mtl
Esbjkirn Olsson . . _ . . . . . . . . . . . . . . .. 7‘/8 ,,
Karl Olofsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 34; ,, 4)

Numcra bcstir Hultalyckc cnligt arbctct Svcnskn Orter av ej mindrc iin
10 ordbruksfastighetcrl

4) Viixjti Iantmélterikontor, Urshult nzr 100.
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31. Bergaryd.
Bcrgaryd, som fordom ofta skrivcs Borgaryd cllcr t. 0. n1. Bjorkcryd,

hor intc till dc iildsta giirdarna i Urshult. Dct namncs dock 1358 och var d5
cn mile cllcr nybyggc, som tillhordc konung Gustav Vasa. Mihanda at Ber-
garyd upptagct pi utmarkcn till Buskahult, 1 vilkcn by kungcn vid namnda
tidpunkt iigdc ctt par hcmman.

Fran Gustav Vasa ovcrgick Bcrgaryd hksom dc ovriga arv- och cgna—
godscn till hans son Erik XIV och cftcr dcnncs fordrivandc frin troncn till
konung Johan 111. /‘Sr 1572 kom cmcllcrtid cn arvsfordclning till stind H161-
lan kung _]ohan och hans yngrc brodcr hcrtig Karl, varvid b1. a. Bcrgaryd
£611 pi dcnncs lott. Enligt Snail. Handl. 1600 n:r 1 A i Kammararkivct possi-
dcradc hcrtigcn foljandc hcmnlan 1 Urshults sockcn: Buskahult (2 girdar),
‘Stcngirdsslatt, Bcrgaryd, Hlisslcholm, Sangarcnlila och Sundsllitt. Efter nigrait tillkommo tskilliga nyforvarv. Langrc fram, sannolikt pi 1620-talct cllcr
omkring 1630, synas dc Hcsta av arv- och cgnagodscn ha ovcrforts i kronans
ago.

Rorandc Bcrgaryd omvittnar nyssnamnda kalla, att dct brukadcs av en
1anc1bondc vid namn jons. Dcnnc agdc 1 oxc, 4 kor, 2 far och 1 svin samt
hadc akcr till 2% tunnas utsadc. Hans jordiska Zigodclar voro sledcs ringa,
men han syncs ha varit cn duktig karl, ty han arbctadc sig upp till battrc
villkor. /‘Kr 1623 kundc han sa 3 V2 tunna sad, och hans ladugird och sta11 in-
rymdc nu 2 oxar, 6 kor, 2 ungdjur, 9 far, 13 gcttcr, 9 svin och 1 sto. Att han
itnjot fortrocnclc fraxngr dlirav, an han var cn av kyrkans scxman och som
sidan 1c<1amot 1 den namnd, som 1613 cftcr danska krigcts slut uttaxcradc
Urshultsbondcrnas andcl i Alvsborgs loscn.

Medan hcmmanct tillhordc Kongl. Majzt, var Jons arrcndator, mcn 1629
lostc han, i kraft av Gustav II Ado1fs plakat 13 fcbr. 1627 angcndc frigiv-
ning av viss kronojord, garden till skattc och fick lagfart 201 dcnsamma. Hiirom
bar Kinncvalds dombok 10/8 1629 foljandc korta mcn bctydclscfulh vItt—
ncsbord: ”_]ons i Borgaryd och hans hustru Inga Borgcsdottcr fingc tingskot—
ning pi Borgaryd i Urshults sockcn att dct blivcr skattc jord”. Att hcmmanct
héirigcnom ovcrgatt i cnskild ago framgar med a1l Lydlighct iivcn av etc pro-
tokoll 1 niixnnda c1on1bok for 20/7 1666, dar dct hctcr: ”Samn1a dag blcv rc-
soivcrat cmillan Arvid i Hu1tc1yc1§an och hans 3 brodcr och 4 styckcn syst-
rar, att dc hliva lika arvtagarc i Bcric Rydh, (Bcrgaryd) som ’a'r I/3 hcmnlan,
dct fadrcn under skattcn hcbrcvat Zir”. Likas kan anforas, att Svcn Svcnsson
och hans hustru Margarcta jlonsdottcr pi hosttingst 1690 fingo raga fasta pi
2/3 av ‘/3 mt] Bcrgaryd. Och flcra gangcr undcr dcn fo1jandc tidcn gar hcm—
manct i handcl, nppbjudcs och Pastas som vanlig cnskild cgcndom.

Under sadzna forhallandcn syncs dct cgcndomligt, att Bcrgaryd fortfa—
randc uppforcs i jordcbockcrna som kronodonin. I sjl"i1va vcrkct drojdc dct
nara 200 it innan hcmmanct 1822, i samband mcd (nytt?) skattckop, omfor-
dcs Fran krono till skattc.

P3 1660—70-talcn innchadcs Bcrgaryd som donation av hovridct Gus-
tav Taubcnfclt, vilkcns lcvnadsodcn aro i korthet antydda i bcskriv—
ningcn over Mo11cku11a (sc Urshults Kronika 1950, sid. S0 1.1.). Sedan hem-
manct rcc1uccrats, blcv dct 1686 for1l"inat ti11 daivarandc kaptcncn, scdcrmcra
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a/iw
Major S. V. Fleissners namnteckning

majorcn i svcnsk tjiinst Samuel Fleissncr, acllacl von Flcissner. Dcnnc var tysk
till borclcn och fodd i Stcttin 1652. Eftcr att ha clcltagit i Karl XI:s tyska
och danska krig och 1677 blivit kaptcn vid Hclsinglands rcgcmcntc vann han
1681 transport till Kronobcrgs rcgemcntc, diir han placcradcs som chef for
Norrviclingc kompani. Han bosatte sig att borja med pi dct nyinréittaclc kap-
tcnsbostillct Sodra Rottnc mcn ovcrtog snart pi arrcndc siltcrict Drettingc i
Diidesjo sockcn, som blcv hans cgcntligzi hcmvist. D5 dct stom Nordiska kri—
gct brot ut r 1700, foljclc von Flcissncr sitt rcigcmcntc i fiilt, men rcdan 1703
slutadc han vid Wellcitza i Polcn sina dagar.

Till hugfiistandc av hans minnc léit éinkan uppsiitta i Didesjo kyrka ctt
vackcrt, rikt skulptcrat cpitafium, som iinnu finns i bchill.

Ar 1691 hadc Bcrgarycl tv brukarc, ‘Sven Svcnsson och Pcr Jonsson.
Om bida antccknas att dc voro lélskunnigzul) P5 1720-talct ndmnas Elin i
Bergaryd och iinkan Anna ibm, hos vilka léinsmannen cn ging pantade for
oguldna kronoutlagor, hos Elin W51 kor och hos Anna cn. Ar 1749 innchaclc
Gisc Akcsson och Anclcrs Pcrsson var sin héilft (1/6) av hcmmanct.

Slutligcn bor niirnnas, att iboarna jons Minsson och Nils Hkansson
den 28 fcbr. 1822 koptc var sitt 1/6 mtli Bergaryd av kronan for 16 rdr 13
skill. 8 rst specie. Och i 182$ its jordcbok r hemmanct iintligcn iippfort
som skattc cgcndom. D51 innchadcs girclcn av David Nilsson och ‘Ions Mins-
son.

1) Om lésféirdigheten bland allmogen i Urshult vid denna tid so Urshults Kronika
1954, sid. 72, not 1.
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Karl Loberg:

V “HéttelJo Skogelagu

Anteekningar om storskiftet i Urshult 1806~—1819 n1. m.
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"Skiftena eller, som de pi bygdens mil kallas, Skefterna i sydistra Urs-hult voro iinnu fér $0——60 r sedan ett av socknens befolkningscentra. Nu iiro
de snart ter, vad de forclom voro, i stor utstriickning en édemark. De hade
en ”blomstringstid” om knappt 100 51'. Den viisentliga delen av bebyggandet
torde ha sammanfallit med den stora folkiikningen i firra hiilften av 1800-
talet. Endast i nigra undantagsfall var bebyggelsen élldre. Hur tillkommo nu
Skiftena? ja, svaret pi frigan ligger ju redan i namnet. Att de tillkomrnit ge-
nom ett skifte, Finns det ocksi en i orten iinnu bevarad muntlig tradition om.
Men, nir tillkommo de? Dlirom vet traditionen ingenting. Det har léinge in-
tresserat fiirf. att fi nirmare kinnedom om denna utdiiende bygds historia.
Ftir nigot r sedan lyckades det Even art i lannnziteristyrelsens arkiv fii fram
den akt, som gav besked om hur Skiftena tillkommo, niimligen beskrivningen
till kartan (‘ver storskiftet i Urshult 1806 (1808) —1819. Den fbljande fram-
stlningen utgér i huvudsak ett firséik att dels till nigot modernare sv-enska
ijverslitta vissa partier av det iilderdomliga dokumentet dels referera det vii-
sentliga av det éjvriga innehllet. Beskrivningen, som nlirmast har karaktliren
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av ett s. k. forrattningsinstrument, har sarnma rubrik som ovan, namligen
I-Iiittebo skogelag.1)

Enligt ropografiska och statistiska uppgifter om Kronobergs lan utgivna
av generalstabens topografiska avdelning 1878 undergick Kronobergs lan
storskiften fran 1772 till 1807. Denna uppgift stammer emellertid icke be-
triiffande Urshult. Der storskifte, varorn har ar friga, synes visserligen ha
varit forberett fore 1807, och Kungl. Maj:ts befallningshavande hade den 30
juni 1804 utfardat forordnande om forratrning-en, men nigon skiftning hade
i varje fall icke algt rum fore 1807. Nar de forsta, preliminara itgarderna pi
stallet vidtogos, framgir icke av forrattningsinstrumentet. Den lorsta delen
av det ar dagtecknad i Degerhaga den 7 augusti 1806 och undertecknad av
lantmataren Alex. Eklundh. Denna del av dokumentet lyder, nigot omredi-
gerad, som foljer: 0

Under matning av inagorna i Degerhaga Sodregfird hade aven en del av
detta hemmans grannar, som ansfigos vara ”i skogelag” med Degerhaga, varit
kallade for art icke blott horas om detta utan liven for att faststalla gransen
och ragangen omkring skogelagets agor. Men hiirom kunde man icke komma
till nigon bestiimd uppfattning, di annu flera hemman, som icke forut blivit
uppgivna och vilkas iigare sillunda icke kallade, pistodos bora innefattas i
samma markelag som Degerhaga. Av denna orsak hade man mist uppskjuta
utagodelningen for Degerhaga hemman for att i detta arende aven kalla de
avsedda hemmansagarna. Dagen for sammantradet hade utsatts till den 7 au-
gusti 1806.

Sedan Degerhaga hemmans iigare och skogsintressenter vid forra samman—
trader rorande utagodelningen harstades uppgivit hemmanen Frosjohult, Hat-
teboda, 'Sla'vsjomila, Hogagarde, Skillingsmila, Aramo, Lilla Rossmila och
Odensvallahult Sodregrd samryrkat, atr dessa hemman vid foresraende ut-
Eigodelning miste intagas i gemensamt skogelag med ovriga hemman, som nu
istundade delning av utagorna, och eftersom detra skogelag icke undergtt
laglig delning, s21 yrkades nu, att den av namnda orsak rnitte slce. Detta helsr
som man formodade, att alla agorna, som nu lydde harunder, for liingre och
kortare tid hade legat oppna och varir allmanna och inga handlingar funnos,
som lagligen skilde agorna mellan dessa hemman. Av denina anledning install-
de sig denna dag (den 7 augusti 1806) ”undertecknad” (Alex. Eklundh) i De-
gerhaga Sodregfird, sedan de sistnamnde hemmansagarna for att hiirom horas
blivit kallade rill allmant sammantrade harstades; och infann sig enligt upp-

1) Den allmiinning, som tillhérde skogelaget och som uppdelades vid storskiftet, ansigs tyd-
ligen fore cletsamma delvis tillhbra Hiittebocla, vars grns i oster di till en vdel samman—
£611 med‘ sockengréinsen mot Tingsis. Silunda upptar 1794 rs jordebok bide Hejdaror-
pet och en kvarn (Lindahlakvarnen — se uppsatsen om denna i Urshults Kronika
1953!) under Hiitteboda. Sivil torpet som kvarnen voro skattelagcla. Likasi iir i 1808
rs mantalsliingd Hejdatorpet upptaget under Héitteboda. Torpet beboddes da av dréingen
Sven Gjiesesson. I 1798 its mantalsléingd éir Gjiese Minsson (sannolikt Sven Gjiesessons
fader‘) skrivcn for torpet. - Namnen pi de till Frosjohult nu horande léigenheterna
Htteryd, odetorpet Gamla Héitteryd och Hattahagen tyda pi att Hiitteboda norm
grins fore storskiftet enligt hiivd gick liingre it norr iin den nuvarande. Troligen var
Hiitteboda fore storskiftet den till arealen storsta garden i Urshult. Som ett kuriosum
mi f. 6. antecknas, att mantalsliingderna over-Urshult for ren 1676, 1687 och 1693
borja med Hiitteboda.
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visad fullmakt av herr kamrer Wendell, iigare av Odensvallahult Sodregrd,
arrendatorn, lojtnanten, vélborne herr Strlenhjelm. Dessutom kommo Nils
Nilsson och jons jonasson tillstéides och tillkiinnagivo, att de hade vél smi
och tringa iigor men hellre nojdes diirmed in art genom en lingsam och dryg
riitteging tillskansa sig mera utrymme. De uppgivo sfilunda nu d-en uppriit-
tade géirdesgirdcn mellan Odensvallahults Sodregiird och Rossmlla Lillegird
5. ena sidan sisom tillforlitlig rigfing mot Ronnekulla och Degerhaga Norre-
gird 5 andra sidan. Och eftersom dessa hemman icke halt n§.gon réittighet ut-
over sagda gogriins, funno Degerhaga Sodregirds iigare for sin del icke skiil
att piyrka dessa hemmans intagande i skogelaget. Hiiri instéimde Olof Mins-
son i Degersniis och jons Olsson i Fyrnan, Carl Andersson i Havralycke, Lars
Akesson i Sjoalycke, Per Carlsson och Daniel Nilsson i ‘Skallelid samt Paul
Pettersson i Bredasléitt och medgivo, art dessa hemman horde pi niimnda
grund vara skilda frn skogelaget, och éigarlna siledes for sina hemman avséiga
sig alla ansprfik diirp; dock finge Degerhaga Norregirds éigare, som detta yr-
kade, framfora sitt piistiende délremot, det bista, de ville och kunde.

Frin Frosjohult var Per Andersson tillstiides och uppvisade en ”fore-
ning”, vilken faststéillts vid Tio hiiraders lagmansréttg) den 6 september 174$.
Men eftersom denna forening tydligen visade, att alla de d5 tvistande hem-
manen verkligen voro i samfiillt skogelag, och foreningen endast grundade sig
pi riittighet till vissa ”hagst§nd” och sltterkirr, mellan vilka delégarna upp-
riittat och anlagt nigra skiljemiirken, och samma forening slutligen sade,
att ”féidrevlarna” i allmnna marken skulle vara oppna for alla hemmanen,
si fann varken skiljemanncn for sin del skbll att lrin en lagligen piibjuden
dclning utesluta hemmanet Frosjohult cller ville deléigarna déirtill samtycka.

For Héitteboda var Per Andersson néirvarande och for Ammo Sune
Svensson och Mattis Svensson, som 'ziven svarade for Séivsjomila, l-logagiir—
de och Skillingsmila deliigare, vilka bestredo all ”m§lning” och delning med
forut niimnda hemman men pi tillfriigan icke kunde uppgiva nigon annan
riging iin géirdesgirdarna, som voro uppsatta mellan éigorna, och icke heller
medforde nzigra handlingar, varmed de kunde styrka élgoskillnaden for dessa
hemman.

D5 det "med tiimmelig visshet” hade befunnits, att hemmanet Frosjo—
hult ostridigt borde vara i sxogelag med Degerhaga och dess skogsintressenrer
och det éven upplysts, an samma hemman hade blandade éigor med hem-
manen Héitteboda och Aramo, si foljde dirav, att hemmanen Hiitteboda,
Ammo, Siivsjolniila, Hogagiirde och Skillingsmflla, som inom sig vore skoge-
lag, iven horde utgora samfiillt markelag med Degerhaga och dess skogsin-
tressenter. Pi denna grund, dii alls inga ”Zigor5.” funnos mellan dessa iigor utan
endast giirdesgirdar, som man efter eget gottfinnande i senaretid upprlittat,
vidhollo Degerhaga och dess skogsintressenters iigare sitt piistiende och trod-
de, att die motvilliga parterna icke umn ansvar kunde bestrida forrélttningens
verkstéillighet iiven over sina éigor.

2) Lagmansriitt var fordom en landsdomstol, vilken fungerade som mellaninstans mellan
héiradsriitt och hovritt. Den hade anor friin mitten av 130-0-talet och anlitades till 1614
éiven som forsta instans. Enligt 1734 its lag éigde lagmansriitten huvudsakligen taga be-
fattning med vidjade tvistemfil av civil karaktiir. Lagmansrétterna avskaffades 1849.
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Qmsider anléinde jonas Nilsson, Nils Jonsson och Mins Danielssoni
Olofslycke samt jacob Olsson i Hallasléltt. Dessa frn Olofslycke niirvarande
jordéigare medgvo éiven, att Lilla Rossmiila och Odensvallahul: Sodregrd
horde vara skilda frin skogelaget och att géirdesgrden mot dem, sisom den
befunnes upprlittad, ostridigt utgjorde ligoskillnad. Sedan enighet mellan par-
terna ej kunnat vinnas betréiffande deras omsesidiga pstienden, miiste del-
ningsmannen uppskjuta forréittniingien under foreliiggande, att sokandena
horde snarast mojligt understiilla sina stridiga pistienden vederborande dom-
stols provning, si art forriittningen snart mitte kunna Eiteruppmgas for slut~
ligt avgorande. Det hittills anforda utgor forsta delen av forréictningsinstrw
mentet, vilken, som ovan niimnts, r dagtecknad den 7 augusti 1806.

Di forréittningen terupptogs den 11 juli 1808, antecknades i huvudsak
foljande: '

Det tvistemil, som vid forra deliigarsammantriidet hindrade forrLittnin—
gens fortsiitmnde, hade deliigarna understéillr domstols provning och till del-
ningsmannen for efterrttelse overlblmnat vidimerad avskrift av "W/iillovliga
Héiradsriittens” utslag i millet den 26 maj 1807.

I anledning hiirav hade allmiint sammantriide med samrliga deliigare
genom kungorelse frin predikstolen blivit utsatt till den 11 juli innevarande
r (1808) i Bredasliitt. Till sammantriidet hade blven blgarna till angrbinsande
hemman blivit kallad-e for att yttra sig om rigingarna.

Frn Olofslyc/ee, skatte—fréilse, voro Jonas Nilsson, Mins Danielsson och
Nils johansson tillstbldes, men Olof I-Iikansson var frinvarande.

Frin Deger/oaga Norregéird, krono-skatte, néirvoro Anders jonasson, Nils
jonsson och Daniel Andersson.

Friin Degerhaga Sédregrd, ett helt (marital) friilse, voro Hikan Persson,
jons Svensson och johan Olsson tillstiides.

Frn Ro'nne_/eulla, ett helt ”purt” frélse, nrvoro Daniel Nilsson, Goran
Johansson, Arfvid Olsson och Carl Markusson.

Fran Drakamla, krono-skatte, hade jons Persson och Borje Svensson
infunnit sig, men Anders Olsson, Nils Nilsson och Carl Andersson voro frin-
varande.

Frin Fyrmm, krono-skatte, rusthillf) voro Johannes Gustafsson och
-n CHakan Persson narvarande, men Jonas jonsson var franvarande.

Fr5.n_HallasZ£z'tt, krono-skatte, hade Jacob Olsson och Daniel johansson
infunnit sig.

Frin Bredasliitt, krono—skatte, nrvoro P51 Pettersson, Per Nilsson och
Nils Bengtsson.

3) Uppgiften, att Fyrnan var rusthill, synes tvivielaktig. Girden iir i varje fall icke upp-
tagen som rusthill i 1804 its generalmonstringsrulla for Smilands léitta dragoner. H51‘
m5. for iivrigt en annan anm5.rkn~ing tillitas. Det har alltid fiirvinat fiirf. d5 han i orts-
pressen sctt girdsnamnct skrivas Fiirnan. Girden herer i Svensk ortsforteckning 1952
Fyrnan och har V51 i orten alltid klallats s§.. Forna (I det vissnade) iir visserligen riks~
svenska, men detta kan viil knappast vara skilig anledning att indra ett namn, som hvar
lgammal hivvd. Namnformen Fornan finns iemellertid belagd i bl. a. Tio hiiraders lag~
manisriitts Cl0l'I1‘l3Ok 1818, vilket mi l§nda till urséikt.
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‘ <1 2) nFran Degerméis, purt fralse, hade Jon Kjellsson och Bengt Persson in-
stallt sig.

Cjrnhult, skatte-fréilse, pistods vara ett helt mantal och déirover enligt
foretett utdrag ur 1686 rs Jordebok. Frin byn voro Anders Simonsson och
Erik ‘Svensson narvarande, men jons Andersson var frinvarande.

Fran Sjoalyc/ee, V2 (mantal) krono—skatte, kom Lars Akesson tillstades.

Fran S/eallelid, V2 krono-skatte, hade Per Carlsson och Daniel Nilsson
infunnit sig.

Fran fungfrumla, I/2 krono-skatte, hade Olof Svensson, Nils jonsson
och Sven Danielsson instiillt sig.

Fran Hm/ralyc/ee, M; krono-skatte, voro Carl Andersson och Nils H5-
kansson narvarande.

Fran Frosjoloulz, 1 helt krono—skatte, voro Per And-ersson, Olof Svensson
och jons _]onasson narvarande men Abraham Mfinsson och Anders Carlsson
frinvarande.

Fran Hiitteboda, 1 helt krono-skatte, niirvoro Per juhlin, som foretfaldde
sin farbror, brukspatron juhlin, jean Jonasson, Per Akesson och Hakan
Larsson.

Fran Ammo 1 helt krono-skatte, voro Mattis Svensson, Harald Svens-’ O0 Q ' Q O -u
son, ‘Sune Svensson, joins Mansson, Pal Svensson och Mans Svensson narva-
rande, men Sven Carlsson var frinvarande.

Frin Séiwjomla, % krono-skatte, ”augement”, tillstiideskom Sven jo-
hansson.

Friin Hogagdrde, IA; krono—skatte, var Sven Hikansson néirvarande.

Fran S/eillingsmcila, %; krono—skatte, hade Hkan Nilsson infunnit sig.

Sedan deliigarna sammantriitt, upplastes forst Konungens Befallnings—
havandes forordnande av den 3O juni 1804 angiiende forriitt-ningen och dar-
efter Kinnevalds haradsratts utslag av den Z6 maj forlidet r (1807), som
pzibjod matning liven over den mark, som omtvistades och betriiffande vilken
riging yrkats, 55’. att riskillnaderna niitte bli faststéillda. I utslaget pibjods
jamval, att det iiven matte utronas, huruvida Hera hemman an de, som voro
inblandade i tvisten, av nagon anledning kunde hanforas till markelaget och
lfauruvidaé hemmanet Bastaremfila kunde anses vara med ”laga skillnad dari-
riin son rat”.

P5. tillfragan tillkiinnagavs, att agorna till hemmane-n Lilla Rossmiila,
Odensvallahult, Iremla Vastregrd och Ustregird, Kroksjomfila, Ulvsryds
by, Tornamiila kvarn, Hunnamfila, Midingstorp, Bastaremila, Backaskog,
Buskaboda och Triihorna gréinsade till detta vidstrlickta skogelag. Fran dessa
hemman var endast "Herr Kongl. Expeditions Sekreteraren Hjelmérus, iigare
av Trahorna Ustregird, niirvarande for att gora sig underréittad, huruvida
skogelagets agare hade for avsikt pasta samfallighet éiven med Trahorna by
eller ville godkanna den gardesgird, som utgjort och utgjorde skillnad for
byns agor i denna trakt.
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Teckn ing av forf. i

De niirvarande deliigarna yttrade harvid, att nzigon samfiillighet med
Trahorna icke forr varit och sledes icke hcller nu yrkades, varfor géirdes-
girden, siidan den befunnes, godkandes s§som ostridig agoskillnad.

Skogelagsligarna och i synncrhet miinnen frin Degerhaga yttrade iaven
nu, att Iremiila Ustrcgirds iigor for icke lange sedan ”lcgat oppna med De-
gerhagas”, och itogo sig, att vid matningen pi marken utvisa stallet, diir
”aHmiinna Gatan och fadreveln it Iremila mark” varit oppen och alltid opa-
talat nyttjad for Drakamila och Degerhaga krcatur. Man yrkade déirfor, att
Iremila iigor, vilka annu icke varit ordentligt skilda frin sokandenas, matte
anses som samfiilida, nu matas och med skogelaget delasf‘)

Iremila Ustrcgirds agare hade trots kungorelsen icke iinstallt sig pa for-
rattningsstlillet, varfor man av dcm icke kunde fii nagon upplysning om for-
hillandet. Pi tillfragan beriittadc emeliertid Degerhaga égare, att inga andra
rimarken funncs mellan Iremila och skogclaget an en ”i mingfaidiga kro-
kar”, godtyckligt uppsatt gardesgird avensom att namnda féidrevel i senare
rid avstangts och gjord otillganglig for storskiftessokandenas kreaturs gang
och vallning pi Iremila Ostregirds, ovanligt bide stora och forminliga agor
och marker. Samma pistiende gjordes aven mot Kroksjomila hemmans—
agare, diirest dc icke med antagbara skal kunde styrka, att den senast nyttjade
agohavden kunde anses som raging.

Diirefter overlades med deléigarna om handrackning under matningen och
om det ytterhgare arbete, som ansigs nodigt for forrattningens piiskyndande.

Den 12 juli 1808 gick man upp skogelagets yttre riging mot Lilla Ross-
mila, Odensvallahult och Tingsis socken, varvid man konstaterade, att

4) Om detta yrkande over huvud taget var befogat, miste det tyda pi att sockengriinsen
mot Tingsis har icke var faststéilld, vilket fir anses méirkligt, d5. sockengréinsen soder
om Ulvsjon faststéilldes redan pi 1650-talet.
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Trolla kl"iring7’) i Sodra Ulvsjon samt Ulvabiicken till dess utflode i Sibbasjon
vore gransmarken. Vidare uppréittades rigingen mot Hunnamila och Basta-
remla. Forrattningen fortsattes sedan med uppréittandet av rigingen mellan
Aramo och Buskaboda. Man konstaterade diirjamte, at: befintliga giird=esg§r—

dar och sjoar voro godkéinda riimarken for aterstiende delen av (viistra)
griinsen upp till Lilla Rossmiila.

Den 12 september 1808 fortsattes forriittningen, varvid sammantréide
holls med representanter for Buskaboda, Ekeberg, Buskahult och Biickaskog,
vilka godkiinde den uppdragna agogransen mot Aramo. Bruksbokhillaren
Petter Juhlin, ombud for brukspatronen juhlin (se ovanl), och iigaren av
Sbivsjomila ville icke godtaga agoskillnaden mot Buskaboda ”med mindre
deras hemmans iigomarken antoges.” Av en anteckning i protokollet over
forrattningen synes framgii, att agarna till Aramo erkande ”h%£vdskillnaden”.
Agarna till Iremala Ustregird och Kroksjomala hade kallats till samma sam-
mantriide men icke infunnit sig.

For art inskranka antalet eljest erforderliga dagsverken vid méitning av
sjostréinderna heslot delningsmannen att utf'0'ra denna méitning vintertid. M%it—

ningen verkstalldes under tiden 14—2O december 1808. Det bestamdes, art de
uppriittade granserna skulle faststallas pi vintertingets forsta dag 1809 vid
tingsstiillet i jar, varfor den, som hade nagot att erinra, hade att dar installa
sig. Protokollet over de olika forrattningarna iir dagtecknat i Aramo den Z1

december 1808 och undertecknat av Alex. Eklundh.
I utslag av den 30 augusti 1810 hade Kinnevalds héiradsratt efter syn pi

stallet ”funnit billigt forordna”, att hemmanen Buskaboda och Biickaskog
skulle ing i skog-elag med 1-latteboda och Aramo med flera hemman. Efteri
kungorelse diirom hade Eklundh, som nu titulerade sig lantmiiteridirektor,
install: sig i Buskaboda den 18 juli 1814 for act verkstalla matning av dessa
hemmans utagor. Till forriittningen hade instiillt sig Johannes Minsson, Nils
Persson och Paul johansson i Buskaboda (ett helt till ett halvt formedlat
mantal krono—skatte) samt Daniel johansson frn Biickaskog, som ansigs vara
ett fjéirdedels till ett ittondedels lormedlat mantal. Vid detta tillfalle in-
funno sig éiven Anders Persson, Johan Persson och Eric Nilsson frin Ekeberg,
vilka tillkannagavo, art de hade blandade agor med Buskaboda, varfor de
iunno, art de icke kunde skiljas fran skogelaget och att deras agor miste
uppméitas vid detta tillfalle. Forrattningsmannen hade emellertid fart am-
betsgoroml, som kriivde hans niirvaro i Vlixjo den 22 och 26 juli, varfor

7’) Trolla kiiring at ctr 2 vi 2,5 merer hogt, pi etc litet grund stiendc, niirmast pyramid-
format gristensblock, vars ostra och sodra sidor iro sliita och jimna. Det ligger c:.1
2S meter utanfor sydostra hornet av Drakamflla skiftc. Av intresse i detta sammanllang
Zir, att cza 300 meter norr om Trolla kiiring och pi sodra strand-en av Kisto ligger ett
omkring 3 meter hog: flytcblock, som sedan gammalt kallas Trolla gubbe. Vidare mi
antecknas, art en liten gol pi griinsen mellan Drakam:'§.l;1 och Fyrnans skiften pi stor-
skifteskartan heter Trollc gol. Kring dessa namn ha troligen fordom en del signer
spunnits. Ngon muntlig tradition cllcr nigra skriftliga kllor hblrom har sig forf. emel~
lertid icke bekantl
Med Kisto, som nyss namndes, iir en muntligt traderad siigcn om en nedgrivd skatr for-
bunden, Den lilla on, som sedan senare hiilftcn av 1800-talet ér etc odetorp, tillhor en~
ligt sviil storskifteskartan av 1819 som generalstabskartan av 1869 administrativt Urs-
hult och niirmare bestamt Degerhaga Sodregirds skiftc mcn iiges av en hemmanséigare
i Ulvsryd (Tingssi socken).
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“Trolla gubbe“ sedd frén Kréko i Ulvsjon.
Teckning av forf.

matningen uppskots for att verkstbillas s5 skyndsamt som mojligt utan
ytterligare kungorelse. Endast muntlig underrattelse skulle liimnas. Jo-
hannes i Buskaboda anmalde, art han ville vara fri frfin forrattningen under
den forestiende skordetid-en, vilket forrattningsmannen icke bestiimt kunde
lova eller samtycka till, helst som marken vore full med kéirr och moras och
efter donna tid bleve meta otillganglig samt dagarna kortare och viiderleken
mera otjéinlig.

Under tiden 16 augusti—14 oktober 1814 samt under icke niirmare an-
given tid 1815 uppmiittes Ekebergs, Buskaboda och Backaskogs agor.

Sedan Tio hiiraders lagmansriitt genom dom den 20 november 1818 av-
gjort dc stridigheter, som hade forekommit mellan skogelagets hemman, in-
stallde sig i Sjoalycke den 28 juni 1819 kommissionslantmiitaren G. A. Ingel—
man for att pfi begéiran av skogelagsintressenterna foretaga ligotaxeringen.
Foljande delagare installde sig:

Frfin Olofslyc/ee Johan Haraldsson, Sven Jonsson och Mans Danielsson,
,, Deger/oaga Norregrd Nils Jonsson, Per Bengtsson, Johan Gab-

rielsson och Jonas Gabri-elsson,
,, Degerhaga Sédregird Hikan Persson, Jons Svensson och Jonas Jo—

hansson,
,, Rorme/eulla Carl Carlsson, Johan Carlsson, Olof Danielsson och

Nils Nilsson,
,, Dra/eamla Anders Jonasso-n, Borje Svensson, Per Svensson och

éinkan Annika Andersdotter,
,, F)/mam Johannes Gustafsson, Hikan Persson och Jonas Jo-nsson,
,, Hallasléitt Jacob Olsson, Sven Carlsson och Nils Johansson,

74

Y \
w



,, Bredasldtt Paul Pettersson, Carl Gislesson och Sven Hikansson,
,, Degermiis herr Magnuls Rossentvist och Johannes Lyckberger,
,, Grnhult Erik Svensson, johan Andersson och Per Nilsson,
,, Sj6aZyc/ee Lars Akesson,
,, S/eallelid Nils Olofsso-n och ankan Gunnild Svensdotter,
,, furzgfmméila linkan Annika Andersdotter och Hikan Svensson,

samx
,, Havralycke Carl Svensson och Anders ‘Simundsson.

Dessa senast uppréilcnade hemman kallades i lagmansrattens ovannamnda
dom Norra skogelaget. Diirjiimte infunno sig foljande deléigare i det Sodra
skogelaget:6)

Friin Frésjébult Per Svensson, Abraham Minsson, Olof Svensson och
Mans Abrahamsson,

,, Hétteboda Petter Olsson, Daniel Hikansson, Daniel johansson,
Per Hirkansson och Hfikan Persson,

,, Ammo Per Mattisson, Harald Svensson, jaen (P) Mattisson, Paul
Svensson, Daniel Minsson och Einkan Elin Klemmingsdotter,

,, Séiwjomla Sven Johansson,
,, Hiigagéirde Johan jonasson och Anders jonasson,
,, Skillingsméiia kom ingen tillstiides,
,, Bus/eaboda Johannes Minsson, Mins Svensson och Nils Persson,

samt
,, E/eeberg Anders Persson och Sven Johansson.

Fran Béickas/eog var ingen niirvarande.
Sedan lagmansriittens dom genomléists och darvid inhamtats, att raging

faststiillts mellan norra och sodra skogelagen, yrkade deliigarna i det forra,
att ”taXeringen 5'. marken” genast skulle foretagas, enéir dc som bitraden kal-
lat hemmansagarna Magnus Andersson i jiit, Samuel Nilsson i Eskekulla och
Per jonsson i Stenbrohult, vilka voro néirvarande och atogo sig taXeringsfor~
riittningen. Pi grund av hinder for lantmataren uppskots emellertid f6rriitt-
ningen till den 5 juli 1819. Delagarna i bida skogelagen onskade, att dc i
lagmansriittens dom bestéimda rfistriickningarna mitte ju forr dess hellre bli
uppgingna och ”r6rlagda”, vilket forrattningsmannen lovad-e fullgora, si
snart andra iimbetsgoromiil medgiive det. Emellertid upplyste forrIa1:tnings—
mannen vederborande om att hinder for den begarda taxeringen icke rnotte
av den anledningen, att griinsen rnellan dc bida skogelagen annu icke hunnit
utstakas pi marken, emeclan sidant kunde verkstéillas néir som helst och taxe-
ring oberoende diirav forrattas over den del av marken, som komme att un-
dergi delning.

Den 5 juli 1819 instlillde sig lantmatare Ingelrnan i Norra skogelaget,
som nu iiven benarnndes Sjoalycke skogelag. Deléigarna voro néirvarande dels
personligen och dels genom ombud. Dessutom néirvoro de antecknad-e och
valda taxerin smiinnen. Innan taxeringen foretogs, tillhollos deliigarna att
vid detta tilllgéille noga isidosiitta alla egennyttiga avsikter, eftersom e dessa
snarare kunde leda till forlust an vinning och siledes fi en verkan rakt mot-
satt den avsedda. Diirjéimte erinrades taxeringsmiinnen om att noga tillse, att
6 ) Som synes hade under rattegingen skogelaget uppdelats i tvenne.
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partier av samma godhet bleve mot varandra lika viirderade samt de battre
med de samre riktigt jamforda. Diirefter fortsatte forrlattningsmannen och

ovriga niirvarande ut pi iigorna, varvid borjan gjordes i Degerhaga Norre-
girds iingshage. Taxeringen fortsattes sedan gird efter gfird. Det anteckna-
des, att en d5 nyligen pibjuden taxeringsmetod ej kunde anvandas, eniir taxe-
ringsméinnen saknade kannedom om dess principer och icke forstodo brak-
talen. Den 9 juli avslutades taxeringen och godkiindes den upprattade taxe-
ringsliingden. Delning kunde emellertid icke foretagas, forran rigingen me1~

1an de bida skogelagen utstakats pi marken.
Den 30 augusti 1819 infann sig Ziter lantmlitare Ingelman i Norra skoge-

1aget for att gi upp och rorlagga de me11an intressenterna overenskomna
skiljestrackningarna. Samtliga deléigare i detta skogelag voro narvarande, var-
jamte dc flesta friin Sodra skogelaget hade infunnit sig. Sedan a11a forsamlats,
framléimnade Lars Akesson i Sjoalycke Tio haraders lagmansratts ”forenings-
dom” av den ZO november 1818, vilken upp1ilstes. Av domen framgick, att,
sedan tvist om agogranserna me11an en mangd hemman i denna trakt upp-
statt fore 1808 och foranlett uppmatning av agorna, Kinnevalds haradsratt,
efter haradssyn pi stallet, den 3O augusti 1810 forklarat, att Hatteboda,
Aramo, Hogagarde, Ski11ingsn’1§1a, Savsjomila, Backaskog, Buskaboda och

Frosjohult sasom utgorande det yttre eller si ka11ade Sodra skogelaget horde
med hemmanen Havralycke, Jungfrumla, Skallelid, Sjoalycke, Qrnhtllt,
Degersnas, Bredaslatt, Hallaslatt, Fyrnan, Drakamila, Ronnekulla, O1ofs—

lycke samt Degerhaga Norre- och Sodregfird gemensam delning i skog och
mark ”ordent1igen undergi”. Dalremot hade hemmanen Hunnamla, Bastarc—

mala och Midingstorp, som voro forsedda med antagbara rigingar, skilts frin
det ovriga skogelaget. Mot detta beslut hade delagarna omsesidigt viidjat ti11

1811 rs 1agmansting. P5 grund av forekomna anledningar hade milet dock
ej blivit avgjort forran den ZO november 1818. Den Lngvariga rattegingen
hade medfort, att skogelagsdelagarna ansett sig nodsakade att sjalva overens-
komma om vissa riigingar, vilka av lagmansratten blevo faststallda genom
nyssnéimnda utslag.

Forrattningsmannen gick sedan upp rastrackan mellan de bida skoge—

lagen. Borjan gjordes vid en punkt pi ostra stranden av Trahornasjon, cza 118

meter frin sjons sodra anda.7) Harifrn uppgicks rigingen mellan Frosjohult
och Sjoalycke till Smalleled och vidare fram till Frosjohults soldattorpss)
gfirdsgirdshorn mot Jungfrumala hage samt till soldattorpets nordostra horn.
Vid utgngspunkten, vid Smalledet och pi de namnda platserna vid so1dat—

torpet nedsattcs stenar som r§n1'arken.°) Fran soldattorpets nordostra horn
fortsattes sedan r§strl"ickning~en ti11 Havralycke norra gardesled, dlir man vek
av it vaster och gick upp norra och vastra ragingarna mellan Frosjohult och

7) Detta avstind Eir, liksom de tidigare uprpgivna, uppmatt pi storskifteskartan. Di avst§n-
den pi kartan miitts med utgingspunkt frin sjostriindcr, kunna de icke stémma, om en

kontrollmtning nu gjordes, enéir sjostréinderna forskjutits pi grund av sjorappningar
och uppgrundning av de grundare sjovikarna. '

8) I Frosjohults gamla soldattorp. Dess sista, numera ode soldattorp ligger sodcr om
éstra Arasjon.

9) En karta over det omride, som hit niirmast intresserar, skullrc avsevéirt ha forenklat rc_

feratet och gjort det lattare for léisaren att orientera srg. Av flera skal har fiirf. eme1-

Iertid nodgats avst frin att publicera en kopia av kartan.
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Rimiirket vid “F%il1esg5rdesg5rden“, Degerhaga Sodregérds skifte.
Teckning av fiirf.

Havralycke. Vid det norra géirdesledet och vid en punkt, som ligger ungefir
mitt for den mellan Havralycke och Héitteryd beliigna liigenheten, nedsattes
jimviil stenar som riméirken. Frin den sistniimnda punkten foljde r§stréick-
ningen en redan di befintlig hagagiirdsgird till en stleitta, diir véigen mot
Hattastugan framlopte, och vidare till det stiille, déir rigingen bildar en cza
135°, it vlister oppen vinkel. H51‘ nedsattes ocksi en risten. Frin denna fort»-
sattes ristriickningen rakt soder ut till en gran oster om det s. k. Bolins torp
(se fotnot n:r 13!). Vid granen nedsattes en rsten. Stenen kan nu ej §terfin-
nas men 51" troligen inrnurad i den i r§1g§ng~en lopande stengéirdesgirden. C:-2.
130 meter soder om den ovannémnda vinkeln i riigiingen iiro vi inne pi Skif-
tena i egentlig mening, vilka borja med den utmark, som tillskiftades Sj6a-
lycke. Hbir fii 12-.ntm'2ita\ren och hans medhjbllpare emellertid gora en paus for
at: liimna plats for nigra kommentarer.

Den i beskrivningen némnda Hattastugan r icke markerad pi kartan.
Var den legat framgiir ej heller klart av beskrivningen. Det finns tvi stllen
att vlilja pi. Antingen har den legat pi det sedan mycket léinge ode torpet
Gamla Héitteryd eller ocksi pi den gannla, omedelbart nordost om Bolins
torp beléigna, lilla odling, som syncs ha blivit sonderskuren vid storskiftet och
av vilken Hattalyckan i sydostra hornet av Hattahagen éir en del. Det senare
alternativet synes rnest sannolikt. Den lilla ikerlapp, som utgjorde den nyss-
néimnda, numem skogbevuxna Hattalyckan, den viistra, ocks igenvuxna
ikern pi Friskatorpet under Sjoalycke och den viistligaste, iinnu odlade ikern
pi Ronnckulla norra skifte ha troligen alltsi en gdng hngt samman. I Hat~
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talyckan, som i forfzs barndom var grasbevuxen, fanns icke spar efter nigon
husgrund. Den kan naturligtvis ha varit bo-rtschaktad. Det ar dock icke san-
nolikt, att man gjort det i en akerlycka, som ligger s5 langt frn iniigorna. I
sodra delen av den vastra akern pi Friskatorpet, endast nagra meter fran den
stengardesgard, som utgor raging mot Ronnekulla skifte, Iago till for ett 1O~

tal r sedan resterna av en jordkallare. Uvriga uthus pi Friskatorpet samt bo-
ningshuset ligo ngot hundratal meter osterut. M-ellan de akrar, som Iago i
niirheten av boningshuset, och den aker, dar jordkallaren lag, fanns f. 6. en

liten mossodling.1°) Det syncs icke sannolikt, att man lagt en jordkiillare szi

lingt frn de ovriga byggnaderna. Det troligaste at, att den byggts ober0en—

de av dessa och ursprungligen tillhort den sonderskiftade, lilla odlingen. Men,
om denna formodan an riktig, var Hg di Hattastugan? Frfigan kan fa 5tmin-
stone ett hypotekiskt svar. Strax soder om det stalle, dar jordkallaren lag,
finns pa Ronnekulla skifte i nordostra kanten av den dar beliigna ikern ett
utgravt parti i sléinten. Dar kan en backstuga ha legat. Nagon annan f6rkla—
‘ring till forekomsten av hilan ges knappast. Den sten, som stenstugan eller
jordkulan byggts av, har sannolikt delvis lagts in i den stengiirdesgrd, som
bildar raging mellan Sjoalycke och Ronnekulla skiften. Hattastugan kan allt—

sa ha legat i nordvastra hornet av sistnamnda skifte. Den slutsats, som dragits
av undersokningen i terriingen, fir ett starkt stod av en annu bevarad tradi-
tion, att en man, som gick under namnet Hatta-Sammel, skall ha bott i en

jordstuga i nordviistra hornet av Ronnekulla norra Skifre. I detta sammanhang
m5. ocksi antecknas, att {ran Gamla Hatteryd genom Hattahagen, Hatta1yc—

kan och norra delen av hemmansalgaren Emil Anderssons hage gar en gang—

stig, vsom numera sallan betrades men annu vid senaste sekelskiftet var myc—

ket livligt trafikerad. Denna gangstig kallas i storskiftesbeskrivningen SZivsjo~

mila och Hogagarde kyrkvag.11)
Vi gi nu 135 §.r tillbaka i tiden for art folja lancmataren under den fort-

satta forrattningen. Fran den vid granen i narheten av Bolins torp nedsatta ri-
stenen fortsattes rfistrackningen till ”FaHesgardesg§irden” vid den nlimnda
kyrkvagen, dar ett rimiirke i form av en sten om 3O><13 tum (: cza 7S><
32,S cm.) placerades. Sedan lat man riigingen folja kyrkvagen till Svalebi=£c—

kens ovra vattenfall, dar jiimval en risten nedsattes. Ha'rifr§n gick striicknin—
gen till en pale 150 alnar (cza 90 m.) soder om andan av Uvre Hejdaviken.
Stallet utmarktes aven med en furuple. Ragangen stracktes sedan over sjon till
Sodra Hejdavik-en, dar den ”int~og” vintervi/igen vid sjostranden och en risten
uppstalldes. Darifrin gick skillnaden linjeratt till "W/la'rjset” bredvid Sama-
mala och Hogagarde kyrkvag, vilket stalle liven fors§.gs med en risten. R5-

10) Strax ovanfor mosslaggen i sléinten nedanfiir den véistra ékern négra meter frén
véigen antréiffades en stenyxa. vid ‘samma. tid s0<m resterna av jordkiillaren born
skaffades. Platsen, déir den antréffades, har av allt att dima legat i det forna
sjosystemets strandlinje.

11) Hair har vi alltsé ett dokumentariskt beléigg for den gamla kyrkvag Urshu1t—
Hunnaméla, som fiirf. b‘es‘krev i Urshults Kronika 1949. Enligt s\t0rskiftesbe-
skrivningen h-ar viivgen visserligen i sin norra del en ‘annan stréickning an den
forf. beskrev efter muntlig tradition och undersokning i terréingen, men skill-
naden air icke oforklarlig. Att héir néirmare ingé. pa denna frziga skulle eme11er-
tid fora for Iéngt. Méhanda kan det bli tillféille att en annan gang aterkomma.
till saken.
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gingen foljde sedan kyrkvagen till Fornells torps hagagardsgirdshorn, dar en
risten nedsattes. Hl1'rifr§in striicktes riigzcingen linjeratt till Ulvabacken. Platsen
forsags med en risten, och diirmed voro de vastra och sodra granserna for
Skiftena upprattade. Det konstaterades s§tIunda,'att de iigor, som voro belag—
na oster om ”skiljeleden”, tillfollo Sjoalycke skogelag och de pi sodra sidan
tillfollo Sodra skogelaget, eller hemmanen Hatteboda, Aramo, Savsjomiila,
Hogagiirde, ‘Skillingsmiila och Frosjohult. Dock forbeholls, att Frosjohults
hcmman beholl de tvenne ikerlyckorna med kiltiippan vid soldattorpet
(omedelbart norr om Havralycke inagor) och Hatteboda sin husbehovskvarn
(den sedermera s. k. Lindahlakvarnen) och lfisket, vilka voro belagna pi den
skogslott, som tilldelats Sjoalyckc skogelag. '

V Har mi §ter ett uppehall i redogorelsen for storskiftet goras och nagra
kommentarcr inflikas. Den namnda Fallesgardesgarden var belagen pii Deger~
haga sydvastra skifte, som numera ages och bebos av hémmansagaren Magni
Magnusson. Ristencn, som nedsattes pa platsen, stir alltjlimt kvar. Narmare
bestamt stir den strax soder om den lilla lycka, som beboddes av Friska-
Katrina (se uppsatsen “En Iycklig manniska” i _Urshults kronika 1953!).
Forleden i namnet Fallesgardesgiirden mnebar trohgen, att d'ar fanns eller ha~
de funnits en ”f'zilla”, d. v. s. ett lovskogsomride, dar man kalhuggit och ri-
set lag och ruttnade. Dylika kalhuggningar hade tre andamil. Dels tog man
vara p lovet till foder it kreaturen, sarskilt firen, dels hogg man upp trad-
stammarna till ved, och dels forbiittrade det ruttnande riset markvegetatio-
nen. I forf:s barndom kallades sad-ana kalhuggningar ”surf'a{llor”. Det kan
tillaggas, att cza 4O——5O meter oster om ristenen vid Fallesgardesgirden, av
vilken senare nu ej finns ngra spar, ligger en gammal, overvuxen tjéirdal. -—

Den i beskrivningen omtalade Svalebacken at numera ett fordjupat utfalIs—
dike frn Urnhults skifte och med utlopp i Arasjon. Nigot vattenfall finns
ej langre, dar rigingen passerar backen, som for ovrigt ej langre kan kallas
back. Namnet anger emellertid, att dlir en gang funnits ett litet, naturligt vat-
tendrag. Forleden i namnet Svalebacken betyder sannohkt svalka. Béicken
£16: fram under den gamla kyrkvagen. Det ar naturligt, att man sommartid
stannade dar for att vila och soka svalka. Att stual/ea Jig hette pi bygdens
sprk i forfzs ungdom wala sig eller wala av sig. Enligt den gamla, genuina
urshultsdial-ekten uttalades 521 framfor vokal (i icke sammansatta ord och un-
dantagsvis Liven i sammansatta) alltid som sc/o—ljud. Att svala sig hett-e alltsi
att schala sig. — I beskrivningen uppgives, att rigingen frin Fl1'llesgiirdesg§r-
den till Svalebackens ovra vattenfall foljde Siivsjomfila och Hogagarde kyrk-
vag. Denna Finns annu kvar till vligskalet mot Olofslycke skifte och nigot
10-tal meter soder darom. Darifran och till Svalebacken ar den gamla vagen
55 fullstandigt igenvuxen, att den icke pa nigot stalle kan spiras. Terrangen,
dar den gatt tram, at for ovrigt 55 olandig, att man knappt kan tro, att en
vag dar varit upptrampad. - I beskrivningen stota vi vidare pi namnen UV-
re Hejdaviken och Sodra Hejdaviken. Dessa namn ha liinge varit bortglomda
i orten. Uvre Hejdaviken, som ar den ostligaste av Ustra Arasjons norra vi—
kar, liggcr i sin nordligaste del pi Fyrnans skifte, och sodra Hejdaviken lig-
ger mellan den till Hejdatorpet horande hagen och Frosjohults yttre iigor.
Namnet ”Warjset” torde ocksi vara bortglomt. I varje fall har forf. aldrig
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hort eller sett det omtalat forriin i beskrivningen till storskifteskartan. Vad
namnet betyder, har ej kunnat utronas. ‘Stallet ligger, dar den gamla kyrkvia}
gen och viistra rigiingen mot Sjoalycke sodra skifte (Lindahlatorpet) i nord—
véistra hornet av detta motas i en spetsig, it norr oppen vinkel. Fornells torp,
slutligen, lig tydligen omedelbart soder om Havralycke skifte. Namnet an-
ger, att stallet var eller hade varit bebyggt redan vid storskiftet.

Lantmateriforrattningen fortsattes med uppréittandet av raging-en mellan
Frosjohult och Héitteboda. Biirjan gjordes vid Lilla Hejdaviken“) i Frosjén
soder om den hoga backen i ”Haijan”, diir en sten av storleken 32><1O tum
(cza 8O><25 cm.) nedsattes. Héirifrn stréickte man rigingen linjeratt i syd-
iostlig riktning fram till nordostra gardsgfirdshornet av Bolins torplg) och vi~
dare till Sjoalycke raging. Pi bide dessa stallen upprestes ristenar. Soder om
Arasjon tog rfigingen sin borjan i Nasaviken“), "da1- viigen utlopte genom
Niisatéippet” och fortsatte till en punkt ”vid andan av lastagestiillet i Sav-
sjon”. Rgingen utmarktes med tre nedsatta stenar, ett stort stenrose och en
jorclfast sten. Déirefter uppgicks r§.g§.ngen kring Siivsjomiila hemman, varvid
dess granser mot Frosjiihult, Hiitteboda och Hogagzirde bestiimdes. I beskriv—
ningen ar antecknat, att iigaren till Séivsjomla vid matningen 1808 for den
kommande rilstrackningen iberopade ett gammalt fastebrev av den 11 okt0—
ber 1644. Till detta hade lagmansriitten icke tagit hansyn i sin dom av 1818.
Lantméiteriforrlittningen fortsattes med ristriickningen mellan Hogagarde och
Hatteboda samt med ”r6rliiggning~en” mellan Aramo och Haltteboda. Den se-
nate borjade vid ”Moast'2£ttan”. Vidare uppgingos rigingarna mellan Aramo
och Buskaboda samt mellan Aramo och Skillingsmla. Den 4 september 1819
voro forrlattningarna ute i terriingenv klara. De hade sfilunda tagit sex dagar
i ansprfik. Uppgiften syncs avse upprattandet av de olika rigiingarna. Vi iiro
clarmed framme vid storskiftets avslutning. Innan vi overgir till denna, mi
iinnu niigra kommentarer goras.

Som namndes borjade rijrlaggningen mellan Aramo och Hiitteboda vid
Moastéittan; Uppgiften om denna ar si till vida intressant, som det pa denna
plats alltjarnt finns en gammal statta. Den st§r i sydvastra hornet av den jord—
lott, som tillhor f6rf:s foriildrahem. Att d'a'r vid storskiftet stod en stiitta, sy-
nes visa, att dar redan dfi éiven fanns en giingstig. Denna, som var en kort och
bra genvéig frin Uvre Skiftena till Aramo, utgick Fran den aldre bygdeviigen
genom Hatteboda gamla framark omedelbart norr om dennas nuvarande,
norra raging, foljde densamma till Moastéittan, fortsatte genom denna och
over ”Hyngemossen” pi Aramo agor och in i ett garcle pi samma hemman.
Gingstigen var i borjan av detta iirhunclradet och nigra firtionden framiit
mycket livligt trafikerad. Sedan den numera nedlagda skolan i Aramo opp-
nats 1903, passerades gngstigen dagligen under terminerna av sex till Etta
skolbarn. Efter det lantbrevbaringsstéillet for trakren vid ungeflir samma tid
" ts till Aramo och torvstrotillverkningen pi torvmossarna i Aramo ochforlag

12) Den ostligaste av Frosjons norm vikar.
13) Torpet var dé soldattorp i Héitteboda rote. Soldat for roten var enligt general-

ménstringsrullorna fiver Kronobergs regemente 1807 och 1815 Mélns Svensson
Biolin. Torpet r sedan Iéinge hemmansdel och hansenast bebiots av hemmans-
iigaren Emil Andersson.

14) Den ostligaste av Ostra Arasjons sodra vikar.
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Buskaboda startats 1906, okades trafiken pi gzotngstigen ytterligare. Pi soc-
kendagarna passerades den rdi ofta av ett 20—ta1 personer. Den anviindes f. 6.
iiven av fotgangare, som ville raga sig fram kortaste vagen friin Aramo till
Ulvsryd och Tingsryd. Denna gamia giingstig, som sakert trafikerats i mer iin
hundra r, at nu i stort sett blott ett minne. Fotgéingaren hat blivit en gen-
gingare friin fiydda tider, trafiken har tagit sig andra vagar, och —- detta at
det vasentiigaste —- hela bygden at snart ode. Innan vi liimnar den gamla
giingstigen, mi annu ett gammalt namn raddas frin glomskan. Nordviistra
horn-et av Hatteboda gamla fiiramark, viiket iigger i omedelbar niirhet av
Moastattan, kallades i forfzs barndom ”Moa rumpe”. Namnet far val tolkas
s, att den skogsmo, som utgjorde och a11tjamt utgor firamarkens norra del,
tar s1ut dar.

Vi itergii si till iantmateriforrattningen. Den 6 och 7 september 1819
verkstalides utriikningarna pi kartan. Den 8 september voro samtiiga intres-
senter i Norra skogelaget kallade till allmant sammantriide for att ridgora
och overenskomma om det, som for delningens verkstéillande ansigs nodigt.
Harvid beslots, att varje hemman skulle £5. -ett s. k. hemskifte och ett utskifte
av den mark, som var belligen langst mot Savsjomila hemman, att delningen
pi alla stallen skulle si avpassas, att varje hemman erholie sin iigolott i det
s. k. hemskiftet pi ett stiille, att alla vagar over varandras iigor déirefter som
dittills finge -oforhindrat begagnas och att slutiigen alimanna vattenstallen
mitte forbliva tin gemensamt nyttjande vid sidana tillfallen, dfi det befun—
nes nodviindigt. Delningen fortsattes till den 11 september, varefter de1nings-
linjerna utstakades under de foljande dagarna till den 18 sept. Den 20 sep—

tember sammantradde nyo skogelagets deliigare, varvid nigra delagare i
Drakamiiia och Degerhaga Norregird anmalde missnoje med forrattningen.
Forrattningsmannen, iantmiitare Ingeiman, hanvisade till besvéirsvagen och
uppliiste dithorande forfattningar av 1783 och 1793. Lantmiitaren avslutar
forrattningsinstrumentet med att konstatera, att delningen vore si verkstalld,
att varje hemman fitt endast tvi skiften. Denna formuiering éir onekiigen lis-
tig. Skenbart avser den, att varje hemman fatt ett ”hemskifte” och ett ”ut—
skifte”. Granskar man skifteskartan uppmiirksamt, finner man emellertid, att
pistiiendet ar oriktigt betriiffande Sjoalycke, som rick tvi utskiften. Genom
att anvanda det vidare begreppet skifte, som alitsi kan betyda bade ”hem-
skifte” och ”utskifte”, har forrattningsmannen doit det oriktiga i pfistiendet.
Delningen syncs emellertid ha biivit godkand.

For de liisare, som icke niirmare kiinna till Skiftena, mi ti11 orientering
nigra uppgifter om deras liige m. m. lamnas. De utgora en av linj-eraka skif-
tesgranser pi tvaren sonderskuren landremsa om cza 3.100 meters iiingd utef-
ter ostra sockengriinsen. Narmare tre fjardedeiar av Skiftena ligga vid U1v—
sjons viistra strand. Deras bredd varierar. De are bredast i norr, diir de pi ett
stiille, om Kisto medraknas, nii en bredd av c:a 1.200 meter. Soderut iiro die
smalare, och dar de, pi Hallaslatts skifte, aro smaiast, ar bredden endast cza
340 meter. Frfin norr riiknat komma skiftesdelarna i foljande ordning: Sjoa-
iycke, Ronnekuila, Degerhaga Norregirds, Degerhaga Sodregirds, Olofslycke,
Urnhults, Drakamila, Fyrnans, Degersnas’, Bredaisliitts, Hallaslatts, Ska11e—
lids, jungfrumiila, Sjoalycke och Havralycke skiften. Av redovisningen for
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Dir Héittebodavéigen passerar den hiiga morénbacken p5 Drakamla skifte.
Foto Hugo Svensson 1954

”revningen” (uppmiitningen) fra,mg§.r, att Skiftena till en mindre del voro be-
bvggda redan fore storskiftet. P5. ‘Sjoalycke norm skifte redovisades slunda
tvi torp. Det véistra av dem iir det tidigare niimnda Friskatorpet, som sedan
léinge iir 'o'de. Boningshuset revs 1892 (uppgiften liimnad av hemmanséigaren
Emil Andersson i Hiitteboda). Det ostra torpet Iigger p5 ett omride, som i re-
dovisningen kallades Héijan. Det iir numera sommarstlle och knllas Karls-
nl"is. Betrliffande Ronnekulla skiftc f1":1n1g§h' det icke klart av redovisningen
och storskiftesknrtan, huruvida det var bebott. Som tidigare nlimnts, lzozg en1~el-
lertid Hattastugzan med stor sannolikhet i skiftets nordvlistra horn. Pi Deg-er-
haga Norregirds skifte redovisades Nytorp och kerlyckor. Nytorp i 1784
och 1794 rs jordebocker upptaget sisom skattelagt. Det bokfordes C15 under
Degerhaga Sodregird. Pi Olofslycke skifte upptog redovisningen Nyatorp
med Eikerlyckn. P5 Ornhults, Drakanlla, Fyrnans, Degcrsnlis’ och Bredasllitts
skiften redovisades ingen bebyggelse. Hejdatorpet lig enligt redovisningen pi
Hallasllitts och jungfrumila skiften. Uppgiften forefaller egendomhg, (1201

Skallelids skifte ligger emellan de bda sistnlimnda skiftena. P3 skifreskarmnit dessutom cn avtagsviig frin den gana kyrkvgen markerad. Denna av-
tagsviig, som borjar ‘pi Hallasldtts skifte och git in p Skallelids skiftc, kan
cj vam nigot annat fin avtagsvégen till Hejdatorpet. Der m5 for ovrigt an-
miirkas, att enligt ett kopekontrakt av den 26 mars 1836 (se f6rf:s uppsats
”L§ngt frn allfarviigen” i Urshults kronika 1953!) Hejdatorpet Hg pi Skal-
lelids skiftc. Av allt'att cloma forhfiller det sig 55, art Hejdntorpet, som nu-
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mera ar ode, omfattar bide Hallasliitts, Skallelids och jungfrumiila skiften.
P5 den del av ”I-Iiittebo skog-elag”, som kom att bilda Skiftena, fanns det si-
lunda enligt redovisningen for uppmatningen fem torp, vartill med stor san-
nolikhet kan liiggas Hattastugan. Den ovriga bebyggelsen tillkom alltsi se-
nare och troligen under tiden omkring 1820—-1860. Annu i forfzs barnd-om
vid sekelskiftet, di avfolkningen redan borjat, var omridet tatt bebyggt. Pi
Sjoalycke norra skifte fanns ett hem (: det nuvarande Karlsnas), pa Konne-
kulla skifte funnos ej mindre an tre hem, av vilka ett annu ar bebott, pi De-
gerhaga Norregirds skifte Iago tvft, ett av dem alltjiimt bebott, och pi De-
gerhaga Sodregrds skifte funnos fyra, av vilka ett stir kvar och lair bebott.
Olofslycke skifte, dar det en gang funnits tre hem, var ocksi b-ebott vid se-
kelskiftet men nu helt ode. P5 Urnshults skifte funnos tvii hem. Ett av
dem Zir alltjiimt bebott. Drakamila skifte iir ocksfi fortfarande bebott. P5
Fyrnans skifte funnos tv hem. Duet ena str kvar som sommarstéille. P5. De-
gersnas’ skifte Iago ocksii tvi hem. Det ena av dem ar annu bebott. Pa Breda-
slatts skifte fanns ett hem. Det ar numera sommarstalle. Pi sin tid, omkring
1880 eller nigot tidigare funnos dar tvi eller troligen tre hem. Ett av dem
var en stenstuga. Hejdatorpet (: Hallaslatts, Skallelids och Jungfrumla
skiften) var ocks bebott. Det Zir nu ode sedan itskilliga r. Sjoalycke sodra
skifte (: Lindahlatorpet) var bebott iinnu pi l910—talet. Havralyck-e skifte
var ocksi bebott vid sekelskiftet men éir ode sedan flera irtionden. Av de 22
hem, som funnos pi Skiftena omkring r 1900, sti nu (1954) 9 kvar. F-em av
dessa bebos permanent av sina iigare, tre iiro sommarstallen och ett bebos tid-
vis. Denna siffermassiga skillnad mellan d5 -och nu ger emellertid icke en rik-
tig bild av dc foriindrade befolkningsforhiillandena. Analyseras dessa litet
niirmare, bhr bilden annu mer beklammande. Vid sekelskiftet fanns det barn
och ungdom i mer an hiilften av hemmen. I de fem Zinnu permanent bebodda
finns, sfi vitt forf. har sig bekant, endast en underirig person. En fir i 30—2”1rs-
Zildern, och de ovriga benna sig i medelldern eller diirover. Sammanlagt be-
bos d-e fem hemmen av hogst 12 personer. Vid sekelskiftet uppgick antalet pi
Skiftena bosatta till minst 75. Folkmangden har alltsi minskat med 80—90
% pi ett halvsekel.

J

Att avfoll~:ninge.n giitt S5 snabbt och blivit si hoggradig, éir ej att forvina
sig over. Miirnga av de sm torpen kunde icke ens tillniirmelsevis ge sina inne-
havare en knappt bargning. Man var hiinvisad till att for en mycket liten
penning dagsverka hos hemmanséigarna i orten. Att frikopa torpen p5. rim-
liga villkor lat sig icke gora. Ensittarlagen kom for sent. D5. de i kopebreven
kontraherade iren voro ute, Zitergingo torpen i fl-ertalet fall till jordiigarna,
och hemmen lades i allrniinhet ode. En starkt bidragande orsak voro ocks
de urusla vagforhiillandena. De flesta av de narmast Ulvsjon belagna torpen
saknade viigar, som kunde trafikeras med vanliga hjuldon. Det enda, man
mojligen kunde komma fram med, var skottkiirra. P5 en del av de steniga
ikrarna viixer redan barrskog. Denna ger troligen pi kort sikt en béittre av-
kastning. P5 liingre sikt mste utbytet bli samre, di barrskogen utarmar jor-
den. Det miste ocksii beklagas, att si fa miinniskor nu bo pi ett omrde, som
ur klimatsynpunkt lir det basta tiinkbara. Skiftenas hojd over havet ar 140
~150 meter och deras avstind till detta 36--39 kilometer.

Stockholm i november 1954.
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