
URSHULTS
KR@Z\/IKA

1956



‘ ningsutveckling. Men det r ett f6riildra-
URSHULTS KRONIKA 1955 intressc, zwt barncn fir vara kvar i sina

Utgiven av Urshultsbygdens Tu- hyggligt iordninlgsstéillvdz. salar, itminstone
risttrafikfbrening, H€mbyg»dsf5renin~ tills centralskolan kan crbjudu moderna och
gen Gamla Urshult och Sillskapet lika véilutrustade salar it alla bygdens barn.
Hemit. S5. miste matfrigan fiir barnen ltisas och

Rvedaktr; Hmnmg Ta,S,5ad_ inte bara skjutas pi framtiden. A-skolans
R‘ed‘a‘ktiOnsk0mmitté: Kyr/whwde férdelar it inte sn. nvervildigaztid-e, act den

N. Hellberg, Urshult mc>(licz'mllnZ(l(?1f Skolfopmen maste mfoms umn hansym
Karl Lobwg) Bmmma, fZ.Z' Zia A Dec har 1 detta sammanhang sagts, ac: cn

Vejdg Lund ung, energisk inspektiir icke vill godta kins-
loskiil, nit skoldctalyer vcnnlerades. Det iir
dcnna mentalitet hos vim skolorganisatiircr,

ORO FGR SKOLAN' som r skrimmande. Kiinsloskiil kommcr
O U ,,. "I' f” " t "ll ¢ttf taDenna argang av Urshults Kromka har _va mm ran’ mar, de_ ga_ er_'% OS H

kommlt Mt Skohm Sm“ Ut_ 1nd1v1der Och det ar ]ll JLISE 1nd1v1 cr, som

_ (Y .. . . c Y
'llf . n “ 1-veckhnvgen pa dorm vasenthga omrade gar dc? nya Skolan In USU? “AU my kans O‘

oerhirt mskt Barn och liirare skjuts som skal’ det km Val Wm nnampad psykologl’
brickor fér in i dc andam51S_ kanske imte V€lIC1'1Sk21pllgt"lX1:1lI?J.C1 1 mctodcr

‘ O O cnhgt s1sta modet, rnen anda.enhga system, som haller pa att konstrucras kr no I by
.. O Hur an utvec nven t1 ates s \, 51 1rfram. Det at kanske mte underhgvt, act var I ° 8 ’C

var uppgxft at: samla skolmznnen fmn Un-
" l h b t"~ k h .

syilgagrg gllfrsvsrci miss: siilseflyliten /cult av allt angeliignare betydelse. Néir byg-
d k 1 f" ' ° " d b d kmot samhiillet och centralskolan bli organi— es coma Orsvmner’ S2 an r_ar_ yg en 3-

.. . . . raktéir och utarmas. Det ‘sir vlkngt at: hun-
serad med fornyad xntensmet. Det fmns kla~

. . na klarlaigga bygd-eskolornas betydelsc forra fakta, som dnver fram denna centrahse-
- .. . . bygdens utveckhng — ‘och fo'r manmskornanng, framst det mmskande barnantalet 1 h__

bygdeskolorna. Men vir centralskola iir icke an
rustad att suga upp alla dessa nya barn och
si menar man ant pi -nytt raga dvenfér sk0l- Kr6nika 1955_
ndaml utdiimde sockenstugans liirosalar i
bruk igen. Och det r véil en betiinklig ut- JANUARL
v-eckling —— bakit. 3—8. En specialkurs fér utbildninyg av

Vi 5! nog inte mgktiga 3;; i lgingden h§v_ instruktérer i bis/aétxel pigir vid fruktod~
da vfira bygdeskolors sjéilvstéindighet. De iir 1i11g55k019I1- Den Syfml‘ tin 3" ffamla bloc!"
dijmda till under-gang med ridande b¢fO1k_ lingen fiver hela landet och en tanks om en

permanent biodlingsskola knuten till viird-
skolan i Urshult framkom och diskuterades.

A f5"5l¢l Sidlfll-' 17. Fiirjzfrafi/zen 1./id Sir/26 xii:l1'a bro
Fran U1T$1'1l11f$ 3311111 triikyrka hf b0V— hindrades av den stringa kylan under en

rats tre triipannier med apostlzrbildcr. I on he} Vegkg Och endast smgin-e tmfik kundgg

uppsats i iirets Kr6n~ika har fil. lie. Gun féras iiver ‘en provisorisk bro, som lagts diir.
Wilstadius utrett bide var pannerna sut~ Mjfjlktfansportefna frin Sirkén ha: med

tit i den gamla kyrkan ooh att det Var 1"I1§~ stort besvéir kunnat klaras wv och busslin—

laren ]0/J. C/orist. Zsc/ootzsc/oer i Viixjé, som jen frin Viixjé fick stoppa ii Sirkén, 15553-

vlar méistare till clessa. Férsiittsbilden visar gerarng, migze under tiden ucvxlas rill bilar
Aposteln Thomas med sin synwboliska layns. pi gndm gidgn bron.
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24. Kommunalfullmiiktige inréttar 1201- kurrens och framlholls vilaten av en stark
sions/eassa for k0-mmunala befattningsha- ekonomisk organisation, om odlingen av

vane. ppllen framgent skall kunnla hiivcla sig.

FEBRUARI 8. Fruktcenfralm i Urs/oult, en av de fi
10 Smalandsposten Puyblioemr utrcd_ i landet som évcrlevde kriszircn for denna

Ding kénsféydelninge dc i 1ands_ or-ganisationsform, kunde vicl sitt iirsmote

tingsvalet 1954 deltagande. For Urshults del hévda’ an den nu vefkat i 2'0 at °Ch_att
den nu r en fast grundacl och elkonomlsktiir siffrorna.

Man Kvinnor stark orgamsatlon.

Béickaskog . . . . . . . . . . . 156 l 12 APRH__

Hégagarde - - - ~ ~ ~ - - ~ - - 85 62 3. Mmme/uingupp/uis1zi11g, det var en all-
Urshults menersm - - 519 466 cleles n"y melodi, som introduceras i Urshult
Vcmbo - ~ ~ - - - ~ - - - - ~- M18737 av husmoclersforeningen i samarbete med

943 792 konfektionsfirmor och som sarnlade full:
Ménnen 5! i majoritet, mm hus och myoket intressc i Skyttcpaviljonvgen.

kvinnorna it nog alltfor underrepresenter;1- 3- Urshults “kinda 5l‘uk'k?1‘55Q kunde Vid
dc i Vim bleslumnde organ sift xisia zirsmétc meddela, att antalet mcd~

H. Féreningen Urshults enskda Vgar lemmar var 1.096 och déirtill 476 sju~kv5.rds~

har under sin verksamlhet iistadkommic en férslikmdc barn‘ Tin Sjukvardl av Olika slag
kraftig uppyustm-g M) byvd-gama i SOCk_ har under sisw. v’erksamhets§1r\et utbctalats

Vilket framlhanes vid rsmbte Den kr. 40.011: 37, vartill centralsjukkassan bi-

fattar nu S2 vigsamfiilligheter leller lil<n2n— dmgit med kr‘ 16'992:'07 Och Smmn med
de samlmanslumingar med Sammanhgd kr. 6.536: 50. Sjul<hj‘Zi.lpsfonden uppgr till
Végstracka 11 mil‘ Féreningen hm kr. 58.569139. En u1zrlerst(2'rlsf0nd for urs-

gott maski~11best§nd och unlderhillct av v§— huhsbor hat kunnat raddas undan den 311'
gkétes rage} i egen Fegi_ Frank méinna kapitaloverforingen till Tingsryd,

ggngen hat framjats genom fmmsynt mid dir vir sju‘kv§r>d nu skall betalas. Vicl §rs~

TN stat Och kommun mote: erinrades om den lo/aalrz sju/1/uzmms

D betydelsefulla verksamhet och ploclkades‘. . L. F.- d»l '~ ° "rl . . .f Zak A 15 . if ;,,nn1mageni.HarSm(:f fra-m mmnesbllder om den forsta s]ukkas-
t ressavn ors 1 cn ‘ _

_rZmtOTn, e km D argde I63 sun 1 Urshult, ‘en lokalavclelnmg av Sven-
‘ u r s0c.11e1z. en nuv an I - , _

ml_,S 1.1 . B k ‘b d k ska folkets syukkassa, som b1ldacles har for
an aggmngen 1 us av 0 a 0 l O .

G _ O r50. d . D dl it kl
1'1('.‘dl§.-ggZ1$,‘d3. brybn1ngsriittve~n utgar och t0r- mar 1? .se .. CS5 mi er?Sm1.n C.slut hind” torvstrtin kundc samtldrgm overlamnas for forvarlng 1

' ’ _ ‘kl . 'k' t.
verkningen i socknen upphor, en l:>etydelse- SOL mar We

full friiga, beslot ‘man utrecla friign om att 11' Efter Mt ha vant leldvamot 1 “lifel-
£1smd‘k~0mm:1 ‘en effelktiv torvindustri 5 den Sen jr Urshuks Skymeférening i 47 r’ dip

» -v - » . 2 ~ clf" ld ° , ‘/stora torvmosse, som t1ll storsta d‘el flnns 1 “V 3 mm or Oran C avg“ fab” am Axgl
Ostm Elmehult Och nnhor HaCke_ SL€I13A()l1 v1d arsmote me orcrungen och

kvarns kronopark. Kontzvkt skulls ocksi s6- hynas med minga ml Och utnamning tin
kas med kommunens planeringskOmmitté_ foreningens heclersledamot. Ny ordlforandb

blev polisman Carl Johansson.

MARS. 11. Urs/cults b:zptistfb'rmmli1zg firar 20~

4. Vid yrkesfruktocllarnas zlrsxnote p5.ta— iirsjubileum ‘och erinrar om dc svrighetcr
lades do avsttningsyz/ci1*igbEt£’1‘ den inhcm~ frikyrklig verksamhlet ha\d>e pi 30-valet i
ska ocllingen hafc genom hiird utliindsk k0n- Urshult.
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12. I en kungorclse i ortstidningarna stkolan, mojligen ibegriiinsad genom en om-
meddielar Vattenn2ittsd~omaren i Soderbyg- organisation ‘av skola,-n till tjiinst for all
dens vattendomstol om a-tt erinringar mot smiirre odlin-g. Samticligt anlbefalles provninig
Sy1dsvenska Kraft AB:s anlhillan om tillshiml av ett forslag frin Kristianstads liins hus~till bcstende reglering av 2/atte1¢av1'innz71gczz hillningssillskap om en frukmodlarsl<ola vidur /isnan skall ingivas senast den 1 septem- egendomen Tjornedala i niiirheten av Kivik,
ber 1955. I avvaletan pi provning av denina i fiirsna hand av d=e salkkunniga, som funde-friga har kraftbolaget iiven an\l1§llit om rar over verksamheten vid landets trEid—
tillstzind till fortsatt tillfllig n'gle1'z'ng och girdisskolor.
crinringar hZirem~ot skull ingivas scnast 27
maj. Si niirmzlr sig ideinna for bygden vil;~
tiga ifriga sitt avgorande och l1éind'elscfor- REFLEXION TILL DOMEN‘
loppet kornmer att bli imtressant i fortsétt- Det r Hog ‘etc Orattvist Omdéme,
n1ngcn-

att fruktodlarna i Urshult ickle skul~23. R. L. F. erinrar i en annons strand- 1c visa int;-555$ f5r sin 5k01a_ Den
och fiskevattengare runit sjiin Asnen att som sett vglka bekymmer skolan 115;-
fore 30 april inigivia fullma/0501' till R. IL. F:s ‘ get; anledning till Och vka anst1~§ng_
wzttenwit2fsavdel1¢i11g, som i Vattcnr§ttsd~on1- ningar, som gjortg fiir act slmffa e1e_
stolen Zitzagit sig skota deras intresse.

I Vet til} Skolan, kan vitsorda, am d@_
25. Vid irsmote i Stockholm med Sven- ras intresse iir diet iniget fel pi. Men

ska Kvinnlors Djiurskydidsfériening tilldeladcs fruktodlarna i Urshult kan inte hjiil-
d=ess medalj bl. :1. till fol/as/z0ll:i'1'm'c Pr?1"l’@Z'- pa att frulitodlingen sokt sig rncra
tersson i Bredaslzitt. yrkesbetonade viigar och att odlarna

29. éstra Ramsjdns fislaevfirdsforcning i Krisdanstads Ian tyckt dlet Va“ {M-firar sitt 20-Zirsjuvbileum och ierinrar om att mat“ at“ utbilda Sin“ arbetare i Um‘
den éir den mist iilrlsta fis/e0w§1'rl.Yf(i1'm;'i1zg011 hult‘ De bar 1“ mm hener kunnat
i bygdien odh art den har 10»0 %-ig anslwt- tvinga Sim‘ ynglmgar an 33' 1 511013’
ning frin berorda fisklcvattensiigare. 115” 3001*‘ inkomster ‘gitt 3“ Plocka

30. Férestiindarinnan vicl Urshults tele- évemnt man kiunskapen0 k Q . 1 .K.fonstation, fru Sir/i Engnell, avgick med sa S5 er at man pa Sm sag 1 ms‘
pension efter 25 rs tjiinst. Telefonniitet liar nansmds Ian’ att man redan skaffat
under denna tid utvecklats frin 50 ab0~n-

‘ Sig gard fér den frukfodlrskoliom
nentier och tre linjer till 259 abonnenter main dir V111 iersim Var hart tmngda
med 28 landslinjer och tvi rikslinjler ooh pi. Skola med’ Dec at en gammal fw-kringliggande automaitstationer liar man 308 I l§“g‘?d Skamk fard 1StmXT_?Orrd elmabOnn,ent€r pi 35 linjen Simrishamn oc kal ad jOI'I1=€ :1 :1.

Den anse ha betydande f6ruts3ittnin-
MAL gar for fruktodling och den liir ha

2‘0. Lanvbruksstyrelsen finner i en skri- gamla botaniska traditioner. Bl. 21. liar
velse till K. M:~t det anmblrkningsvéirt, art Tjornedala lurid skildrats av Linné
fruktodlarn-a i Kronobergs liin, for vilka vid hans skinska resa 1749, iven om
fru/<2f0rllingsslz0la11i 1' Urs/oult i forsta hand man nu erkéinner att ‘blott en obe-
inriittades, visat ett s5. pass begriinsat intres- tydlig rest finns kvar av denna lund.
se for denna. Eftersoim fruktocllingen i stort I dag har man véirst bekymmer med
finns i Urshults socken, viindier sig kriti~ den xnanshoga harrisskog, som hotar
ken i uttalandet frirnst till odlarna i Urs~ att odeléivgga all annan véixtlighet och
hult. Uttalandet utmynlnar i en dodsdom for sorn man forst vill utrota. Om for-
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1 utsttningarna for en fruktodlarskola gen bl. :1. /zyr/co/96111011 i Ur.\"/ouli Nilx Hell.-

hir eller diir skull vi inte disputera, berg.

d bu!" V51 k1'3559~ ek°'n°mi5ka W11“ 27. Ett elm/_f(')'1'l9u11d omfattande de 5

Punkter» som tin sis‘ ner utslagetw fru‘kto~dlingssk‘0lan utexaminerade clevcrna

men pi en punkt fir vi indi oppo- hat bildam

nera oss. Det har sagts att vackrarc

fiirliiggning kan en fruktodlarskoln JULI‘
ime £5 in P5 Linnés Tjémedala‘ Dm 17. "Over Asnms met11ingstdvl¢n, som

som sag’; dew) (sydSv_ Dagb1_ 16/6) numera beniimnes fiskefes: och hiilles §rli-

har Hog aldrig Varit i Urshult Och gen, fliidade i git en stekande somimarsol.

Kun_‘ebo_ Stranden vid Kiirrasand liknade néirmast en

badort, diir populasen svalkadc sig i broder-

lig siimja och diir solglaségon och ‘bikini-

Inge” blonnmlgsfmt M. baddriktcr utgjord-e ett niankant inslag. Man

plumsade omikrmg 1 det ljum-ma vattnet och

Och nu ha’ "um den /mu“ wire” alt Ha“ dessem-ellan liiskade man sig med de svala

ga ('11-'01. Om zlet fortsditer som hitiills, slr ljuvligheter’ som medians cum, inképts i

mil /moppama aldrig ut. Men blir det lite stand. Em markant inslag Var Ocksa den

1/1'1ne, kommer det nog at! g fort. Dd /mu Skog av metspén som Val bar utgéra ana

blomningm trots allt /wmma i pmgst cllcr Smiskars {Ma samt en ottilj sextio

xista 1/es/{an i maj. Ett sorgcbuzl fér n1¢i11gn bat“ som kmnsade Stmndkanten Ant vat

1' lamlet r /{ans/en) att bl01nni11gxfeste12, som salunda V51 tilltmhgt st en riktiu sk€_
. . . O

odlama (P) bru/ear ordna, intc /um bli av fest» (Sm51'p' 18/7)_

inr. Dct pgr byggizadserbete /eullen, Men dct tavhdes Ocksi och lzringcn
lav man bar entrun f0 fcstlz /JefmmzI L. , Z 7 g

a evennsson or e sensation 1 s inns 0-
Blomnzngsfextm bru/ear ammrs loc/ea Iz0tu- g g] P P

xmztals lwesii/{are till Um/oult. Di; stir l1yg- k h d
'=

s 2 In In 0‘ I 1

10 /win A312!’ ' sin s/z'raslc \/uul g so gav Ono Se°ern me

tiivlingen geniom att dra upp en giidda pi

LIZ g .111 . 1 J '¢. O 12113 Mt‘
poang mo tvaans , . e ningen vanns

l i Y * i i _ .. . - D(Lr ett reportage kriné, frulitodlingssko av Bone Enksson’ KvM_namala_

lan i St‘0c‘k‘holmstidningcn). B ob [ll B0 d
.. _ 1' y g z rgon, som un er

férsomrnaren pibiirjats med viigarbete over

JUNL Sundslkitts marker 5 Sirkiin, sattes i \g§.ng pi
3. Med over 8 % okade fzlXc’l'ir1g51L.21z1€r— allvar och fullfoljdes i rask takt. Entrepre-

laget 1' Urshult under 1954. Till kommunal noren Eric Johansson i Riivcmila hade ita-
inlkomstskatt utgir det taxcrade beloppet kr. git sig att i storsta mbjliga utstrckning

7.069.920 eller kr. 605.770 mera kin tidiga- taga brofyllnad friin Borgén men miste

re 51". Till statlig inkomstskatt var siffrorna forsla ibilar, tralktorer och griivmaskincr till
lar. 6.899.480 resp. kr. 527.220. Fiirdelat 5 on for ant kunna gora detta. Han lyckades

olika fiirviirvskiillor uppniiddes féljande siff- fii disponera Sirkofiirjan under de nattim-

ror: jordlbruksfastighet kr. 2.075.308, 6li- mar den stiir stilla och 6v-erfiirde till 6n tvii

ning 64.036; annan fastighet kr. 83.308,6‘k- lastbilar pi den till frigienide farkost om-

ning 14.153; rérelse -kt. 821.500, iikning Zindrade f%irj2.n dcnna fiirsta natlt. D-et var

114.596; tjiinst kr. 4.703.801, okning forsta gngen bilar kiirde 5 d~en.n:1 Asneno.

377-053 59-mt k?1Pit3l kr‘ 199109’ ékning Redan i september blev broférbindelsen

2323- fiirdig, sedan tv arbetslag frn var sin sida

6. Till ledamot av andliga stndet av om sundet fyllt material i sjén. De med fir-
N0rrls1‘jii1'11e0rden utn'2imnd~es G>ustafsda- ja till Lin transporterade maskinerna kundc
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Brohygget till Borgon i full géng. Foto: Margit Rask 1955

landsviigen liimna on. C)ns isolering r nu r 1947 overtog sina foriildrars gird i Ut-
bruten, iiven om minga avslutningsarbctcn néis, Urshult, var han en tid ansuiilld som

iterstfi. Barncn slipper ro till skolan, jordens Iantarbetare hos forbundsordforandc Bcrn~

produkter kan koras till avnmarna i stiil- hard Ekstrém pi Vdcnnes grd Sirby i Da-
let for att ornlastas 5 bitar. Nya generatio- larna, den sista tiden av sin anstéillnén-g som

ner =k=an bygga och ‘bo pi den stora on un- arbetslcdare. Hiirifrin kom Rune Anders<
der samma forutséttningar som anvdra soc~ son som ombudsman for BF och SLU i Kro~
kenbor. De: Zir ett storverk som utforts av nobergs léin. Pi sin gird hat Andersson fort-
girdiborna pi on och det it gliidjande art satt den odlaregéirning, som hans fadcr
grannarna 3 Sirkon och myn\diglh\c\tcrna gjort igingsatt. Garden omfattar 5,5 ha odlad
allt for att brobygget skulle kunna ge\nom- jord, 4 ha kulturbstcn samt 54- ha produk-
foras. tiv skogsmark samt nérmare 3 ha angs-

mark, vilken senate till huvudsaklig del ut-
AUGUSTL nyttjats for fruktodling. Djurbesittningen

6. Vid Kinncvalds ‘hushillningsgille och utgores av en hiist, 7 kor, 7 imgdjur, 4 svin
Kinn-evalds ortsforbuncls av R. L. F. s0m— samt ‘ett 30-tal ham.
marmotc i Tivelsas utdcladcs diplom och bc- Pi Utniis bedrivcr hr Andersson Ken om-
loning for odlingsit och on aktiv och £64 fattande frwktodling med niirmare 80 frukt—
redomlig insats sorn praktiska jordbrukare tréid. Hela girdcns odlade areal har han
till bl. a. Rune Andcrsson, Uiniis, Uri/will stenrojt. Girdens kulturbet-en iir forenial for
(Kinnevalds hushzillningsgilles vandringspris omsorgsfull skotsel och limnar god av~1<ast-

for framstiend-e bctesforbéittring). ning. Andersson r med i ‘hush5.11ningSsliH~

Hr Andersson iir fédd 1916. Innan han skapcts beccskontroll, vilkct han anscr varit
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w storm vérde. Boningshuset har renoverats slagna arkipelagiska insjiilandskap som 61212-

och i bvrigt har pi byggnader samt pi giir— nude sig. Man trodde utan in1/ndningarden

den /utfiirts fiinbiittringar av olika slag. Sk0- som beritazle, att girdens grumiare antin-

gen 1har p5 Ut-niis hiig bonitet och benner ole tskilliga r av sitt lz'1/ fiir alt resa 0112-

sig i hiig viixtkraft. Gallringar och r6jnir1g- /zring 1' 1/rt land of/3 siika efter just an

at har féretagits, 40 meter skogsbilvéig har 1111118 mm I181’!/1111-” .

"nl3gt5> °Ch Anderssons skogsmark bat 53'" (Citaten after Tr'a'dg§rdsv§1'l»den 30/8

f6r séigen om den enskilde skogséigarens m6j- Och 5/9)_

ligheter latt bedrivn en intensiv och plan-

missig skogsvird. SE1,-[EMBER_

'19. Vid Sveriges Pomologiska Féirenings Tn Saderbygdem Wttmdonntvl h
. 1 . ’ " 1 ar

medalj till ‘bl. a. lamabrukaren G. Martins- ett swat amlaldefinringarsozli S1?-

‘ Ursh 11 Silverplakett tilldelades frukt- °“’““ S "V me “" e “mg “V Y ‘" ‘S

son 1 u : ‘ . framstllning om tillstiind till stiindi re le-
odlaren Albm N11sson och fruktodlaren 8 g

D . rinv >av vattenavrinnin en ur Asnen. Bl. a.
Gunnar Akesson, bronspla/zett t1ll h-emmans~ ° g 1, _

_‘ . befarar frukwdlarna runt Asnen, at: en v1n-
r Arv d Sve sson ch fruktodlaren

irsméte i Viixjii utdelades (less stora silver-

aga en 1 n 1 0 __ . 0

. .. . tersan¢kn1n1g av Asnen kommer att forsamra
hrnst Hagstrom, alla 1 Urshult. _ _ ,,

de \kl1mator1ska fzktorerna sa att det natur-
liga féirutsiittningarna fiir fruktodling hiir

la1z- fo1‘tsatt~e med stu1d1eresor lanet. Efter farsamrn Man kraver vm umdgrsékning av

besdk 1 Kosta fortsatte man ”t1ll det bekan-

ta fruktodlingsdistktet kring Asnen och

210. Fruktodlingsdrzgarna i Kronobcrgs

féretagets inverkaru pi 'klim»atet, eft-ersom

stora delar av sjén "kan tinkas ickle rbli isbe-
M1en, vars centrum lystrar all namnet Urs- lagda vintertid ‘varigenom akad fan far

huh‘ Der var en {Md ‘genom djupa Skogar din1‘bild~nin‘g och frostliinth-et ‘kan viintas
uppsti. Urshults ’kommun plamerar att pi-I

s1na stallen an vad man behover upplcva 1 bérja ett grundvattmwrk vid TI,eh6ma_

Norrland’ Sadie m‘g°n' Men gasterna kundc sjéns vinstra sida under 1956 ooh f6rbeh§il-

glad“ mg at anbhcken av fmdlg gronska’ ler sig ritt att senate féra talan om vat-
fnska och frascha potntzsfalt, nngot som 1 tentingangen dar but ringa gemom die f6re_

denna torkans sommar 1n~te 1161" nll normal-

och med liingre avsti-ind mellan =g5.rdarn~a pi

slagna itgiirdema. Etc stort antal mar»k5.ga-
freteelsernla, 1 V3.I'j€ fall mrte 1 M-e1l21nsvc~ re kring sjén kraver ‘dirjamte grsatmingar

rigtn S5 ‘samlades man tin Den Sj“dund' med L00 kr pr man fiir férsiimrad bitfart,
ra-n~d1e lunch” i Urshults Skyttepaviljong, in- férsammt ske m_ m_

nan féirden fortsattes upp till 1fruktodlings-
Skolan md snwbtbtitmr 5 Urshults sam_ Kammarfiskals2=im1be>tec ifr§1gas§.tt<er um {6-

héille férbi Ottossons fruktpackeri, Svenska remget 51' tlatlign Gemom Silrkning kom-

Frwktféreningens fabrik och Kronobcrgs mer Sjéns langgrunda Strand" art t°rrl5g'
L'a'.ns Frukt— och Tr5d1g§r*d'soentra1s packeri gas 1 stone Omfattmng an nu at fan“ och

f k d1~ d- ‘k h--~ Q V diirigenom ‘kan befzras mins\kad trcvnad fiir
mot ru Ito‘ 1n-gs 1scr1 tets ;art:1 a cm-

bo6. Och s5 hit viiltaligt skildrar en d1elta- n‘arb°‘en'd‘_€_' sa‘n‘1fnfn8en'“ SW1“ ave“ ‘komma

gate mate‘; med bygden SE“ {ran rcsans att medfora sanxtara olagenheter och bygg-

m§l_ nadsarbeten vid Ekeors och Hackekvarn

,,ETT SAMFALLT Sponmnt of/J ‘ml/a_ kommer at: i 116g -grad fiirndra landskaps-
)

ligt /ihi¢i!! utléistes di sills/cape! efter att bddem

ha debar/zerat bussarmz 1/id uppfarten till S. Torlming av humle har premiiir i

Kuwebo samlades pi grsplanen fmmfiir Urshulc 1 Yen nyutrustad anliggning i gamla

manbyggnaden och titfade ut 61/er Jet xt0r- Rissvikskvarnen.
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-1*0——11. ‘S/aiirdefesten 1'. Urs/Juli blev an och i kyrkan av landshovding Thorvald
ny t1iumf. Bcrgqvist, som i sit: tal understriik betydcl-

Molnen skockade sig hotande pi s6ndags- sen av att centralisering 21v landsbygdcns
morgoncn och den ena skuren avltisne den skolor 1bcsr’sk,@»me<1 varsamhiet ooh efter nog-
andra. Skulle den gamla hiv-clivunna turen gran-n utvedning.
svika, skulle festen i Urshulr -bli en miss- Ur distriktsiiverliiraren-s historik kan fal-
riikning! Nej. Molnens tunga clrap-erier drugs jgndg dam om byggnaden noteras:
it sidan i lagom tid for festtiget, och solen S5 Sent som 1944 hade 7_5rig skoh ickc
férgynde ant det Vackra’ S5 am det blev inforts i Urshult. Trycket frin den d viin~
annu VaCkmre' tadie utividgningen av *klassavd\eln~in»garna och

Invaslonen‘ uwblev “we henen UPPmunt' de vixande klasserna var orswk till arc en
rade av det strilande solskenet eftcr den utredningsk0m,mitté £61. en nybyggd skoh
féga lovande morgoncm tog man ut sin“ tillsattes i slutyet av detta r. Men ‘(let gick
fordon av alla d>e slagen och ktc till Urs- langsamt fmmit (‘Mt anmanna lag“ var
huh far Mt r“ Skérdefesm Och i Often 56k‘ reglerat och kristidsbetonat) ooh forst i ja~
re man sig man ur huge Och hlalpte tin an rmuari 1948 ‘kunde skolstyrclsen prin|cip"0d~O

kanm v5garna> ‘dar festtaget skunc drag“ k-iinna skissritningar till en ny skola Sedan
fmm' ritningarna granskats i skolovcrstyrelscn

Festtagets vinjett Var damn gang “Miss kunde skolstyrelsen foresli kommunalfull-
Univcrsum di och nu”, nigot f6r~bryllan~dc mayktige den, 18 deC_ 1949 an my Xbyggnad
vid forsta piseen-det. Séi smiiningom fick man skulls uppfams 5 den plats’ ‘dar Skolan nu
deck klart £5’: Sig Mt det funnits ‘Indra SM" rescr sig. Men iirendet forhalades ytterligare
tars kvlnnliga berémdlheter an ‘dc’ Som vi i i skoloverstyrelsen och forst 28‘ dcc. 1951vita idagar kiallar Miss Universum. For at:
néimna diem i ordningsfélj-d, illustrerade dc medgav act Skolan fiok uppf61_as_ Den 19

Olika ekipagcn Eva med sin Adam Och 5913' aug. 1952 antogs entr-eprenorer och den 8

letrad Och ant’ drotmingen av Saba med jan. 1954- kundc slubesiktning och skolan
kung Salomo, Skona Helena, Cleopatra, Sa- mgas i Ybmlk KVM, stod da Ordnandet av

lome’ Mona Lisa’ Julia Och Rlomm __ far skolplanen, som verkstiillts till invigningcn.
art for en gangs skull ta dvem i omvéind ord-

gng lfdmaldameGfO;np?_d(;ur’ Ulij Ylnlilad’ Byggnads- och vmilningsarbeten 537.680: 17ome ia ‘amen, ‘a a an an oc s ut igen V“ h . lb 70.383: 21- cetsar e enM U 1 "1 . M . h <1 "k ?‘"T‘e °° Sm‘
15$ mversum sla V an a e Sol t gc Ritnirrgar, kontroll III. m. 18.685: 69

Utv. leclningar ‘bruinn m. m. 46.227: 66"'1' , h ‘h lh . ' , .. ’som mo] igt oc som e ct Var det lyckat k d 1

myclket lyckat — ett omclome, som fiilldcs vnga losma gr ' ' ' '

éiven av d-en kritiska pulblikien \h5r och diir. K1 723-‘Q1101 33

I teten aktc ‘dagens fornamhga m‘u51lk0pk€s_ Som ioke statsbidragsb-eriittiga viirderadcs
ter’ “Jazz at the Scandinavian’ Och diet Zi“ k0stn~ad~er for 68.634: 37 loch som statsbi—
gcnarsllskép’ som jagadle Sim‘ kfingirrandc dragsberéttigadie iiticrstod clii kr. 654-.376:O1.
hons mitt 1 antsamlmans’ kundle mm ha V?“ Den 6 april faststiillde linsstyrelsen stats-
rit mngare 0m det an writ aldrig S5 5km‘ bidraugiet till kr. 374.713: 90. Eftersom myn-
ja, det var kzmnevalsstiimnimg over det hela

tillstyrkte skoloverstyrelsenl statsbidrag och

Bygglnaden hade d5 kostatz

varje ibild en si tids— och stiltrogen préigcl

’ digh-eterna utlovat iett sratsbidra~g rill ctt be-
och pulblllwn bade hlérmns mhgt‘ lopp av hogst kr. 4510.-00~0 si blev tydligen

(Ur Smal‘P‘ 12/9)‘ byggandet cn hygglig affix‘ for statcn.
16. Den '/131:1 kyr/as/zolan i Urs/Juli in\vi~ Byggnadskom-mittén med ‘kyrkoherde N.

ges vid en stor hogtidlighet i skolbyggnaden Hellberg som ordforancle kundc efter utfort
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Urshults nya kyrkskola. Foto: Hugo Svensson 1956

viirv évcrliimna en prima skola till Urshults pagandamonter och av ett nxckaniserac

kommun, som skattevigen fir betala rcsten fruktpackeri i arbete.

“V k°5m1deYn*‘- Vid den obligatoriska utstéillningsnmiddm

22. T1'ddg:i1'r/sutred12ingc>11, mud lancls- gen ii Stadshotellet efterlyste Gustav Mar-

hiivding Aka Hovgard i spetsen, unclerriit— tinsson i K511‘ en fruktodlarparoll i stil med

tar sig om férhillandena vid fru‘ktodlings- "Nit ck er fru en blomma sist”, vilket

skolan under ctt ingiencle besiik. Den skull féranled-de landsl16V‘(lin~g\€n at: undra, om

sedan i sitt betiinkand-e viiga denna skolas man kanske skulls frga fruarna “Nit fick

viil och ve fér eller emot ‘kristianst.1dsliins- er man ctt iipple sist”. Med tanks pi hut

fiirslaget. dct gick irsta giingen =kvin~nan frestadc

mannen med ett éipple, si iir dec kanske bist
QKTOBER.

1. Vid den stow trddgrirdsuisiiillui/zgeiz

i Viixjé, gemensam fér fyra lin, hacle fgm, 3. Ett féirslag ntt /uirlga fru,/¢1‘0dli/zgss/w~

fru/etozl/are fwd’/1 Urshzzlf av 17 anrnéildu ef- l””~‘ 7'7/élllig/Mic" S’¢n‘°m an ‘(r Ordni‘ £3“
undervisning i biskiitsel diskutcrndes vicl

med andrn propagandaformer.

ter noggranna urvalsprinciper utvalts att re-
presentem Kmnobcrgs lam Det gjordc dc lanclstingets sammantriide, men avslogs meal

med den gran Och er5Vmd,e fmsm, and“, 19 réster mot 18 samt tvi ncdlagda. De ir-
femte och sjétte pl-is i gruppcn frukt slktiga ville viinta med positivt beslut tills

frin yrkesfruktodlare. I gruppen Blommande Hagan Om $k°lan$ Vim l55t5- Anna“ Sod"

krukviixtcr prisbeléntes triidlgirdsmésturc kind“ Valvinigt f1'3111l3f§d41 £53138 Yin @k°'

gven ]_ gvensson, Urs}-,u1t_ Var bygd rcprc_ nomisering av drift och skolhushill.

senterades oeksi av fruktodlingsskolans pr0— 16. I den med statliga propmgandamedel
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uhderstédda folkomriistningen om bi)gvr- 01- foreta-gets tilltlighet, ooh att utrcdningar
/02' uzinstertrafi/< var urshultssiffrornaz verkstiillcs i vissa avseenden. Ur skrivelsen

Hfiger Viinster Blankt mii anfiiras en passus, som ‘beriir sl<5nl'1<:ts—

Urshults mell. .. 6$ 633 ll viirdena, -e’ miitbara i en ar:J P g

Vemboo . . _ . . .. 34 199 4 "Deni naturliga stranidvcgetationcn liiiigs
Hoga iirdc . . . . . 14 88 Z Asnen har nu mn Yenstiidcs som en {slid avg E-

Biickaskog . . _ . . 15 Z04 2 dcn tillfélliga rieglcringcn crsatts med cn ri-
7T'7'87'i—l"9'A sig buskvcgetation. Man har sklil formod-.1

_ at: denna utvccklinv kommcr att fortséitta,
Det blev 10 hdgier mot rl‘li$1‘CSLllt;1IClS den qnséxkn rcbglcringcn kommcr (H

~ K» L Yi i '1

15 och 88 vnster mot riksresultatcts 83, F A , (i

stand. Strandpartierna skullc saleidcs ytrcr-
alltsa starkare 31'1‘l§I1yH'1lI1g till dc: bcstzicndc . .. .. .

" ligarc forfulas och vaxtligheten kommn att
iin over lander i g-emen. .. - - ,,

begransas till etc min-drc antal arter.

NOVEMBER. 5. Samfumlet /1ernbyg¢ls1‘m'¢/ anslu~

13. En verklighetsbetonad .Ri)Ja K0rs- ter sig i ‘en skrivielse till dc organisritioncr,
62/wing infér ett: kraschat passagcrarplan i som ioke anser en stiindig och utvidgad reg-
liigor vid Asncns sydspcts sattc fiirg pi Urs- lering av sjiini Zisncn som iinskvird. Umn
hults samhllc en siinidagscftcrmiddag. tvekan utgor sjon Asnien, genom dc n;1tur~

1‘6_ Med 3,4 miljionier ‘kl-Ono‘. blcv UH, forhiillandcn som rider, ett vattcn, som into

laults Sparbank den 7 i orclningcn i Krono- l5‘mP"1” Sig £5" Ytterligare r°i~€1°Fini%11Y- Fm‘
bergs liin (med Allmundsryd stcgct fore oeh gm bot n‘°ggr““[ Prévas med tanke P5 de
Tingsryd smgct ‘cftel-)_ Med J7 miljonw nackdelar, som ur natur- och lan‘ds*kapsv§r-

hade inséittarbehiillninigcn iikat i liner till ca dande 5YnP“"lkt skulle u‘PP5t5- Féreningcn
321 mi]j_ kr0n0r_ fore-sliir, at: om en regleringsdamm trots all:

. . . k mmc art " “cl t 1' S :-
19. Riksantrkvaricambetct har mtc nn- O r uppfoms V1 Slons na ur lgl u

got att ierinra mot art iett nytt kapcll uppé jopp’ den bor forlaggas langre nedstroms
f6reS P5 Platseni for Hvcm/I0 gamla /¢)'r/ca. uch i héjd med gamla lkvamen med en big“

.. .. - formig striickning mot Myskholmen (MossInga sakra lamningar av den gamla kyrknn
hat itraffats (vid den ravnin’ v.0r_ holmcn, som den bor heta enl. P. G. Veidc,

P g z> .51 .. .. F)

deg i augusti ménad under lednmg Ian:dS_ Urshults Kronrka 1953) 0¢l1 darifran till
antikvarie L Anyderbjérky Grundgr5v_ Kvarnholmen mot ‘den befintliga dammcn i

ningen far ‘kapell Skan Cnlcllcrtid Hackckvarnsgrenen. Diirigcnomhcrhillcr man
. . n dl b" ' l d k blid.bet t tr

ake under 21I1E1l(VflI‘lSl( kontroll av lL1l1LlS;U1A m y lg a ‘C an S aps I
. . - .. 9. De 90 aboninentcrna vid VM/2506nkvanen 1 Vaxjo.

i>u,\'c1stm‘z0n fick byta ut sitt tvasiffrign
23. En /eurs i /elingvizrd, ordnad av St:i- .. . . .

nummer mot ett stadsrnassigt femsiffrigt.

gures riksforbund‘ med 12 deltagarc frsn H7’ Klockln H840 ajgpnad Sir/‘,5 hm ‘Mr
. .. a miin. tra 1 se an en avs nuts av >n

Kronobergs och Blekmgc lan, avslutndcs. f ’ y L
grupp cxpcrter pa v:1g— och br0byggnacls-

DECEMBER. frligor. Den 8 deccmbcr 1953, alltsi n'2ist;1n

2. S1/enslza NaturskyddsfbrrniI1gi'11 l'l;\1‘ cxakt tvii it tidigarc, nvstiingcle l5nsstyrcl-

tens hnntverksinstitut. och Svenska siigvcrks-

till aidvokatfiskaléi~m‘betet vicl kamrnarrlittcn sen ‘den gamla bron for biltrafik och arbe-

ingivit en skrivelse, vari fiirningen gor giil- tena ibiirjaide komma igfing. Den 2 mars 1954

lancle, att det kan bli vidor i estetiskt och sattcs en ibilfiirja i trafik mellan Viemboo

annar wvseende, om den av Sydikraft planc- och Sirkén och féiribindelsen over éarna

rade rcgleringen av sjiin Asnen genomfiircs. kunde pi nytt knytas samiman. Br0by.gg-

Foreningcn vill, att iimbctct skall bestridn nadsarbetet har giztt hclt i véigforvaltningens
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Den nya Sirkiibron. Fotoz Hugo Svensson 1956

rcgi och den nya bron féljer heir Lien _;am— akohln zlvslutndes med niivarsord {ran lands-

las strlickning men r nu hiijd och brcd- cingets ordfbrande, f. riksdngsman Hjnlnmr
dad. Av dc tidigare fem valven atersmr cn- Svenssun i Griinvik:
dast ett, niimligen det mittcrsta. Det ganiln ”Fr11/zfurllingss/eolan i Urx/Jill! bvfi/zm'r

var ca sex meter brett och jrsett med en Sig i vlt /erzilis/e,1‘ X/{(’zl'¢'. S/<0/ans zfzlra z’ll('r

svngbar lucka fér att stiirre bcitnr skulle is/av ram buror [M um II)‘H’/Zl')'l£’l'iIIg(‘)I' av

kunna gi genom. Det nyn vaivct r nu vlvrcr /can uti}/eds. Siirx/eilt gd/lor zlvt aft
20,40 in brctt och bar en fri héjd av ca 3 bygzlv/Ix rig/za 11-/zgrlormzr i sfiirrc uz‘strd'c/e-

m. Pii dc bizda betongfundamenten vilar tvzi /ling [in /Jiffills zm1m'z'lcr xig som ('lcL"cr. S/z0~

22 meter léiiinga I-balkar med en hbjd -.1v ca lam" zrara vller ickc Lara /um biinga zlzirjia,

1,25 m. P5 dessa iir sedan betonigplzittan, orb Ur_\‘/lulfxborna 1901110 samla i/410]) sina

som bildar dct egentliga brovalvet, gjutcn. zuzgzz mdn, 0c/J z'arf<')'r 1'/lfv ()('/{Stl 11.11‘/1/10r,

/inniu iiterstir en mingd avslutningsnrbetcn, fill /emnnrandc /eurscr.”

men Sinkéiborna har fit: igen sin férbindclsc (En lckman frag“, om mm Skolan if en

"Ch dot 51' iu Viiktigast riksskola. jiimfijrt med landet i évrigt tycks
Det Idnar sig inte h-eilcr an fiilla en tar dci Urshults socken ha skétt sig bra, 53 bra

(ver den gamla bron, den var pi sitt séitt kanske cn litcn avfolkningsbygd nu kan
vncker, men annars pa intct siitr miirklig, gtira detta).
Historian om dicss tillkomst crinras vi om a 17_ Den nya uppsétmingen i kOmmun1l_

stcnen med namnet ii Johannes Petcrsson i fullméktigc valde lcdamétcr i Socknens Sty_

5“nd5l5tt' relser och niimndier helt efter vpartilinjer:

13. Fjdrzfv m'.s"/¢2¢r.»"v// vid fruktmiliiy-4s~ Knm//111/ml/Iiimm/1'/1: N-limndeman Albert
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johansson, Sikillingsmila (s), ordf, lands- IIFm/Jjd1[m1rI1.m1<'r1: fabrikiir K. Dahl-

tingsman Sture Ursberg (h), direktiir K. fors, Mbllekulla, fru Lilly Burmnn, M6llc-

Lindgren (h), hemmansiigare ]ohn _]onas- kulla, fru Sven Eriksson, Réssvik, fru Ida

son, I-lultalyckc (h), hemmanséigarc Tage johansson, Munkanés, fru Anna Strébcrg,

Pctersson, Résmila (h), vligarbetarc \V. Biickaskug.

Almkvist (s)’ follkskouarare Per Petersson’ I"a1/ziljl’/mlragsniimml: némndcmnn A. Jo-

Bredaslitt <5)’ hemmansagarc G‘ Ma"inS_ hansson, Skillin;.;sm;1la (s), niimndcman Carl

Son’ K5“ obi)’ hlemmansagarc Aug’ J0hans— Eriksson, Midingsbrtc (h), hemmansligarc

Son’ Midingsbrate (bf)' G. lilmkvist, Sméramliln (s), hemm;1ns':lg.1rc

Fol/1- ac/9 furtsdft/Iingxx/zolxfyrvlxr'n: m;i- Curl Carlsson, Sjiiaryd (h), hcmmansiigarc

lareméstare W. Sellman (h), hemmansiignrc G. Mnrtinsson, Kéirr (bf).

Albin Gusmfsson’ Froaryd <11)’ hemmans" 1’¢’/1.\*i01zx/112111m/cu: hcmmnnsignrc john

agate John Jmmsson’ Hulmlycke (h)’ hcm_ jonasson, Hulzalycke (h), hcinmnnsis;-.1rc

mansagare Rudolf Sviensson’ Romhult (h)’ David Knrlssoii, liérnan (bf), murarcri15s-
folkskolliirare Per Petersson, Bricdasliitt (s), mm Berm hid, Hunmmmh (S)_ KvarSm_

vaghyvelfbrman David Joihansson’ Klaszb uncle fran 1953: llcinnlanséignrc Aug. Io-

mala (S)’ mumrmasmrc Bernt End‘ Hun_ hnnsson, Miclinqsbriitc (bf), viigf6rnmi11(i;1rl

namila <5)’ hemmansagare G’ Elmqvist’ lirikssun, l§i3s;\*i‘l; (s), hcmlnanséignrc R.
Sméramzila (s), hemmansiigarc Rune An- 5VCnSS(m,RUmhu1t (by i

dcrsson, Utns (bf), fruktodlare Gésta 7

Fmnzén Uvglekun (bf) malannasnrc 1\yki¢'rln*I.w1ii/11mlru: liru Thca Jénssun,

Knut Mllttssjn Midingsbrté (bf) ‘ Fvléllckulla (s), murarcmistarc Sturc Au-
’ i <4 ti ~, R1" l)‘ l; . , ll’ 1'11; ‘ (IT;

Styrelsen r nedskurcn frfin 21 till ll lc- ‘U; ml “C JL 1 (5) Lmmanm,‘ in .mH
dfémndy ju ansson, Dral<nm:|l.1 (h). l\vnrst-acndc

lamotl-' gm or, L y ‘ h {ran 1953: hcmmansii_g;1rc Hjnlmnr H{il<z1ns-

arlE__G0Sm Dranaen EC sum Ork ' wag Y‘ son, Knrnzurp (bf) urclf., lcyrhuhcrdc Nils

V6 0!-man aw J0 anssom om ssor Om“ Hcllbcr" och fru Heddw Almvkvist Duns-
<"7 ‘ 7

valdes W' Sellmani hult (h). Sum crsiittnrc fur den sistnl1'~n1i*.-dn,

l1dlx0z‘ara'.mdn111¢/('11: fabrikér R. Dnhl— som nvlidit, hnr sennrc valts hemmansiig-are

fors (h) 0rdf., férman Carl Eriksson, R6ss~ Giistn Snndcll, Bcrgnryd.

vik (s)' direikmr K‘ Lindgren lh)’ bygg‘ Burmlzurdsrliizrimlmz: fru Sven lirikssun,

mastarc Gunnar Johansson’ Réssvik ls)’ Riissvil; (5), hcmmanségarc Hubert Johan-

hemmansagare Carl Sibbesson’ Ekcberg (bf)‘ ncsson, Ammo (bf), fru Lilly Burmzin, M61-

Fallig'vd1'ds.vt3'rclx¢*12: hemmansiigare John lckun» {I'll In.¥I’~‘b<>1‘.% \V°l""dCY7 l51iCk‘~‘5k°24

jonasson, Hultalyckc (h) ordf., hemman» (h)> ff“ AS1195 Pctcr-“BIB Mlmknllbbcll

iigare Aug. Elmqvist, Polabodn (bf), fm (bf). Kmrstendc {ran 1953: f0ll<sl<ollZir.\-

Am-L1 Lindgren (1-1), murgrcmgtgrg Bern; rc Ernst Hiikansson, Riisiniiln (h) ordf., {ru

Frjd, Hummmgla (5)_ I§_\Y;1f5[éQnd@ Sedan Ruth Andcrsson, lilnsnméila (s), hcmmans-

1953: hemimnnsiigare Aug. johansson, Mi~ 5-141111‘ loll" .l0"'~‘$°n1 H“1ml}’¢l<¢ (h)~

dingsbrite (bf)> Ilimndemil Carl EYik$50n, I31"11/1¢!'sIy;'(’Isvr1: hcinnianségnrc Guiuur
Midinigsbrtc (h), hcmmansiigarc Th. PC— Cusmfsmn, Ugglckull, livsmcdclsarbctarc ll.

nersson, Singareméla (11), hcmmansiignw lsnlisson, Méllckulla, fnbrikér K. Dnhlsfors.

Hubert ]°h3nn‘e55°n> Ammo (bf), h¢m- T\/Iiillckulln. livnrstacndc fran 1953: fabrikiir

m3n55-$3“ G- Elmlkvist: Smammiln <5), Axel Svcnssun, Mbllekulln, 0rdf., hcmm;1ns~

hemmansagare 5- Em3n‘ue1550n> Dumhult iigarc Carl Sibbcsson, lilicbcrg, hcmm-.1ns-

(5) 0611 hemmnsiigre A- M=18n‘u5$0, 5m5- lignrc Aug. Johansson, Midingsbratc, hem~

rml (bf)- 11m11s':ig;u'c Aug. lilmkvist, Fulaboclal.
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Byggrznrlx/ziirrz/zzlv/1: kijpman W’. Ottosson, hult (ll), f. lagerférman Simon C-arlsson,

Méllckulla, byggmiistare Gunnar Johansson Méllékulla (s), hcrmmansiigare Albin _]0l\ans~

Réssvik. Kvarsticndc {rim 1953: tréivaru— son, Trehérna (bf) och kéipman W’. Ott0s-

hundlnrc ]ohn Nciktcr, Miillckulln. son, Méllckulla (fp).

Ar/zvlslés/ac1‘.wn'in1nrlv/1: viigférnmn Carl Andra rcz'is0r£'r: Urshults cnskilda véignr:

Eriksson, Rijvssvik (5), 1nur;1rcn1iisrarc Sturc Albert Johansson, Skillingsmiila. Urshults

Augustin, Riivcboda (s), hcmmansiignrc idrottsfércning: Carl Eriksson, Réssvik. Bib»

Aug, Elmqvist, Folabudn (bf) ordf., n1in1n~ li0teks- och fiircliisningsircningcnz Simon

dcrnan Carl Eriksson, 1\/lidingsbritc (h), in- Carlsson, Mbllekulla. Vemboé Bygclegird:

gcnjtir R. Stanlcr, Méllckulla (h). Hjalnmr Hkansson, Karatorp. Arbctsl6s-

Liizzz’/Iii//1/zlen: landsringsman Sturc Ur» hctsnémndcnz K' Lindgrcn Och ‘Y/‘ OttO55On'

berg, Bosgzird (h), hcnwnmnsiignrc Aug. ILlm_ Kinncvalds polisférbundz \V. Ottosson.

qvist, llolzrboda (bf), livsmcdclsnrbctnrc Kom/lzenfar:

Uno Pr.1nss0n, Dunshult (s). Dec blcv ganska minga fériindringar i cle

B3‘_g¢Zc>g.11'1/x/Id/11111/012.: hcmmansiigarc G. Stynmdc Organen vid den“ Val‘ Man kan

lll1nl<.vist, Sn1iirani:il;1, hc1nn1ansiigarc Artur intc Lllldgi an 36“ mlgm rccxioncn Va‘

Magnusson, Smiiramiila, hcn1nm11siig;1rc Cnrl- 1°11 i Urshult hat 50m évcmllt met Och mer

A_ Ismnssan) Stcngardsslatt politiserats och dc olika gruppbildningarna

Pla/lvri/lgs/2.0m11zil‘f¢‘/1: dircktbr K. Lind- bevakar H03“ Sin“ Chanscr i nasmn Varje

gt-en, Méllckuna (11), vagfiirman C_ ErikS_ styrclse. Hiir ovan har ;1ntyLts partitillh{i-

Mm, Rgssvik (5), hcmnnnsigarc David righct, diir clcnna Zir uppcnbar. I dc fall diir

1§ar1§5On,1:5nmn (bf)_ sd;m saknas kan dct bcro p11 tveksamhcc,

Bi17li0fL’/us!)1'1’/xv/1: f0ll<sl;ollLir;1rc Lrnst men (let Set OCksi_ut’ Som Om man 1 “SS1

H-ul<.nnsson, Résrnala, kantor Einar Sv‘cns- Slniirré styrclscr SJOYE 50111‘ ‘fiirr,-val: den

sun, liyrkskolnn, hcnunansiigarc G. M;1r- lamphge utfm mllkc pa pa_l:UnllhOn‘ghct'

tinsson, libirr, frisiir N. Olson, Mi')llel§ull;\, if kénskc mgcntmg flu Saga Om denna 1 it
ingcnj-or H_ Tarsmd’ Dunshult. tydl1gare iin migunsln 111arknrad<i tendenus,

\’aI/Iii/nmlm": Urshults nlcllersmz hrrC;1rl men null. Slulr v:llCn_1bland UH forfallg for
s;1n1mansaLtn1ngun. btuclcrar man forteclv

l.r1l<ss0n, Rbssvnk, Ivar (Qarlsson, lilzlsamzila,

Carl-A. Pranssorl, Stcng-.1rdssl'zltt, \‘v". Aln1—

kvist, lllmchult. Yemboiiz hrr Giista Pran-

ningarna finner man ocksa cn hcl dcl namn

1 alltfbr mlwnga sunnnanhang. Kanskc Zir dct

., kandxdntnéd, men nog skullc dc: gil att lets.

zen, Ugglckull, (Junnar Akcssun, liaratorp, . .. . . .. .

\ rcda pa mtrcsscradc lcdamoter 1 trllrackllgt
Rudolf bvcnsson, lxaratorp, Gunnar Gustafs- ..

anml for att undga alltfor myckct dubbcl~
son, Ugglckull. Baclsaskogz hrr ]0hn ]0nas-

son, Hultalyclac, (Qarl liriksson, Midingsbrm S f,.l.d 1 rdn. 1

.0 on 0] ; zen ny. 0 1n" 1 1 er

tc, All). Johansson, Sl&1ll1ngsmnl;1, Q1. Luhr, . ,_ .‘ O

crsattnmg for bcvrstande av sammanLradcn
Backaslsog. Hogagardc: hrr Bror Nordstrom,

bclasrnin_s;.

ncdskars skolstyrclscn frin 21 t1ll 11 lulu-
Aramo, B. Frrd, Hunnam;1l;1, Artur _]ohans- .. ..

motcr. Hat blcv mnnfallct stort, men cndast
son, Hunn;1m;1la, Ragnar Hansson, Hunn;1- .. . .. .,

kl ' on man nyvaldcs. Anmarknmgsvart at
ma n. 4, . .

1n;1ng'.1 lcdamutcr 1cke ha cgna barn 1 skel-

Som 0;'cl'fii1'zz11dc i /mm//1um:/fullnzii/c/igc éldern Och mt énnu -- kvinna beret“

C
._1

U?
n
D

iltervaldcs hcnun;1ns5g;1re john jonasson, plats i dcnna Styrelse

Hulmly“‘“’ “uh 50m ll“ °r“lfOr‘md“ “*5*' Dc sorn larnnat styrclserna har furmodlv

formal‘ Carl hnl‘55On* Rossvlk ls)‘ gen iignats an tacl<sa1nhctcns tankc i vcdcr-

Rcz'i$01'er j-<)'1‘ (It'll b0rgcrl1Tga /{())IlIiIIllI(’lIS bérande protokoll. Hiir skull endast erinras

rd/acizs/eajwr: kdpman Clncs johzlnsson, Urs— om att iljandc pcrsoner i styrelscrnas led-
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KOMMUNAL VARDAG. LIKE kommuncn r don storstn intrussentcn av
Personalrunz (4 st.) skall inrcdas 11 aldur- b1‘Y5rd3 8="°r~

clomshcmmets vindsvéning for ca 20.000 Lr. Idrottsforeningcn har fdtt tilliiggsanslag
Bm,-/am-ng mi jay; kan Qj ling“ 53:11 mm av 3.000 kt. for (ml/zamlz’ a1‘ riig fran

i Ryd’ d5 besiktningsbyran dér skill] ncd_ lanclsvgen till den nybyggdu idrottsplntscn.
Der 22yujrj1f()'nla /wzmnzlmll/Jz1sr’1f i sam-liiggas. Fortsatt bcsiktning avscs iign rum _

a kontrollslakteriet i Viixjo.
De gcnom fullmiikcigc inkopm im//1.\\/r1'—

hi
nii

llcts centrum har tngits i bruk och om-
mndcs viilvilligt i presscn:

tonzfwmz skall siittas ett forslngspris av 30 For art borja hiigst upp, s r vindsv'.i-
ore kvm och utbjudas AV plancrir1gsl<ommit- ningen inrc-dd i tvh cnrumsliigcnhetcr saint
tén. Iva enkclrum med ‘bad. Det gr givetvis

Den gumla x. /1. .\‘ju/zsfngn/1, som vnrit act utnyttja dcssa lokalitetcr som tvi tv§<
kommunens loknl for m6dm- och barnn- rumsliigcnhcter ocksi, om si skullc behovas
viirdscentral och for kristidsnmnden, nr i framtiden. \'id;1re finns hlir itta vinds-
dcnnn behiivdcs, har salts L1 ClL1l§tiOI1 for kontor.
20-000 kr~ Vningcn en trnppa upp inrymmcr on

DB1’! fbf flcffl if 50511111 lill5II'~l ll/W1/~ fyrnrums-, cn trcrums~ och on tviu'umslii—
Izlzzgs/eonlmitfcin for s/e01/mllfirlsi/Prksa//zlwf ggnhct jiimm lokglcr fijr 1;mdl5k;1repr;1ktik,
foreladcs xv fullnliktigc att fore 1 augusti I bottcnvdningcn iir ‘kommunnla kontor och
fr.iml':i;.;gn. sitt forslag till miiltidernas ord- qrkiv inrécmde jimm nmcr;1_gningsrum for
nanclc. forslagct kom pzi bordet, besliit liiknrc och for distriktcts skotcrska, twi
sammn fullmiiktigc it skjuta hcla friigan \"%intrum, t\';1 operationsrum, stcriliscrings-
pa frnmtidcn. S11 gicl; dct med den frnm~ rum, vilrum och laboratorium. Diirjimtc
~>n>:e-n. {inns dot i dorm plan en tvi1run1sll"i.gcnhet.

En ny forfaltning, gcr iivcn gr;/1/1' 1' Z51/1'~ I k§llarvnni11§.:ci1 finns trc garage jiirntc gm
/1('[2_1‘ggl will/Jiil/4* st:ztsl)idr;1;; pa szlmma vill— rage for cyklar och brlrnvzlgnar, en kontors-
kor som cnskildn véignr fin’. 1:11 konimitté lokal, pann— och briinslcrum, t\'Ia'ttstug;1
har urrctt snkcn och gctt kommun;1lfnll— och torkrum, mzlrkiillzlre OCh S51 fi’3rSI‘~1$ BYE
m,':ik:i_;c en ny fr;i_;.': art losn, bl. 11. diirfor _st0rt sl\yddsrum i cnlighct med tidcns kr.1v.

ning nu avgdtt, sum regcl after m;m_;;i [irs ning l-‘robcrg, Ugglckull (h), hcniniansiigm
arbete i dessa: rs Gosm johansson, Drrrkamaln (h), hem-

Kyrkohcrde N. Hcllberg, o1"<lfor;1n;lc i “11m55.%'1"'@ Th P¢t91"55011» Singrenldlll (bl,
. mgforinaxi Carl Eriksson, Rossvik (s), fruskolsty rclscn.

H -in c X J h‘ widvnws Ruth Anclersson, Klasamala (5), hcmmans-C‘I1']IT'lJI1S2if,11’L 1 ua 0 msaon, . 1 5 -

brzite, vice ordf. i skolstvrelscn. ..‘_, arc August johnnsson, Midingsbriitc (bf),
_ ‘ '

0 ugh nyvnlclca hemmansigarc C;1rl—A. Frans-Pnibrikor Axci Svensson, ordfornndc 1

byggnadsn rnn den. son, Stcngardssltt (h), folkslmlliirzirc Per
Pu zcrsson, Brcdzlsliitt (s) och hcinniansiigarcHerr Manna liriksson, ordfornndc i bu-n;1~ gar! Johmson’ Sjénryd (bf) Kyrkomdct up

Ynrdsnémnden‘ okndc scdnn mtalct /3);‘/<()1‘/i7‘zl:lr' till trc och
18. ‘Cid /:31‘/wfzrl/;1'2d/ztigm sammzlntriidc nyvnldc hcmmnnsiignrc Theodor Pctersson,

omvrildcs rill ordfornndc kyrkohcrde N. Si111g;1rcnm|n och fruktodlarc Ivar Carlsson,
Hcllberg och till v. ordf. véighyvielfornru Iilasamliln, sedan kyrkoviirdcn Hcnning Fro-
\‘<7’illi;im Almkvist, Elmehult. Till l0rla1/z61‘r'r berg, Ugglckull, omvalts. Kyrkoviirdcn
i /c_w/er/1'2/‘r/r*1‘ omvnldcs kyrkoviirden Hen- Class Ahlqvist hndc under arur avliclit.
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Kommunalhuset i Ursléult. F010: Hugo Svensson 1956

Dct r i dcnna vaning sum man inn‘ tnixt far bctain iiiijcsskntt i ingens ordning; ugh

sig .1tt inrymrna foikbibiiutckct. sedan far fulimktigc priivu ans1agsyri<_m<

En scridsfrziga, som biétm och sriitm. bc~ d

G
5

till s/.id;1na Zindamdl, sum bch6v.1 cimiiw

alutats om och iindrats igen iir frzigan om miskt stéd. Hut skull dct med JHLil‘.1

ril/an /mxfizadcr faxfig/)('t.\‘d‘gni'11zz i Urs/Julfx supplikniitcr?

*m"”Z”-[I16 Sign 15333 {Gr den “ya Vattcn“ 13711/Ii’/_\'r,\’_}‘t[t{(’l'L i Urxfmlf, L1I'§pfUI1;§ii}§UI1L‘[E

och avloppslcdmngarna. lmllmaktige Var frivilligt irctag, som ckononwiscradus 1\3L‘i

“"14 fér kvickn *1“ beslum Och {wk dirfér faster och basarer, r numera en vii! rustal

riv“ “PP fststallda debitcringnr it “Y kommunal institution. I iir har br;mdstatio-
prévning. Siirskilc reagcradc vcdcrbijrnndc h~--. - .h

mot ntt underhandling icku fércgitt basin»

Nyn bosfm/Xfrdmjazz(lo i1fg£inl¢'r" hat bc- tickt vngn fiir manskap och material och

ncn ojts upp 1 l’llVJ med gatm 0; vidgats

i djup féir att kunna rymma den nyutrus-
tet. Nu skall cxpertcr utrcdn och det iir 110;; “dc bmndbilen med efterhangande mOtOr_

Ovisst Om dc‘ blir binigarc di" spruta. Brandbilcn hnr ombyggts till cn

slutats, sorn syftar till ctt bosmdskomplcx ;i cn vattcntank fér dct fiirsta nngrcppct ':ir

prstgiirdsomridct fiir ctr dussin fnmiljcr i inbyggd i vagnens bakdcl.

enskild hus mod Viss ¥cmcn5amhC[' 1:61” Mt Sedan fuliniéiktigc zlnvisat kontorslokilcn

165?‘ fmgan hm‘ dc“ 55d*m tidi~‘4‘1rC Pun“ i ]<0mmun.1lhuscts kiillarvililing med intill~

lagda V539“ “PP gcnom dc‘ "Y1 Smhiills’ liggandc skyddsrum sum nya /0/qalur ffir
omrédct *1 Pr§5t?v"‘irdSb"1C1‘cn P*‘bbrj‘“*' fol/2l1il9lirJ/0/av! och med dctm SL‘IT‘1Or£{I1i1L{C

Biografvr/Ia i Urx/Jul! bcfriiu frnn kom- smdiccirkclbibliocek och skolévurstyrclscn

munal néjcsskiltt frrin 1 juli. Dc: iir on ;1\'— godkiint dcssn utrymmcn som pr<)Vi§orisk;1

steg frdn un _:;nmm.\1 fin princip an .1111 lnlmlcr fiir bibliotckct, kundc infiyttning
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Frnlagc/1 rim 25 ]ulz' 1856.

Y Med anledning af ctt i féirrn numrct
- » nf dcnna tidning inférdt tillkklnnagifvande

SIB Q I I D I a D Q ta af Kyrkohcrde Sjiiberg angdcnde on lefwcr-
81/ /\aaCL?t ncsbcskrifning éfwcr framlidnc Prostcn Ny-

" man, h\v1ll<.cn han iimnadc ut_;if\va, h;1f\v.1

wi blifwit anmodadc mcddela, art plzzrzu/1

fill 1lL'1‘1‘a zlrbvtvi blifwit 1z[>[7gj01'z/ 11/an ah‘
Ti1lk511nZ1é§if\’@5 /Jiinz framl. proslm N3‘)/lam‘ fa///ilj, mm!

“C ail‘ zlm‘samnza, om r/Pf /conzmvr /ill Ma/nl,
Pmsten Och KYrk9h¢1'd¢11 .\‘/err 0/120! drsx wilja or/J ('1'/m/za/1.

iifver

frm/zzg<’/1 J0/1 4 ]11Ii 1856.

Urshult och Allmyndsryd P(irs.\n1li11;.;:.1' *
PER 1\‘TY1\/I./KN

stilln avlcd pa Smi3r.1m.1ln sf Urshulm sow lsrmlugm JP” 1 Augm 1856'
BOUPPTECKNINGken Onsdagcn dcn 2 juli 1856 kl. §Q 3

fdrrtitras cftcr framhdnc Prostcn P. Nyxnanc. m. uti cn Alder af 62 nr, 2 1n;1n;\dur och
9 dzlgar; djupt sijrjd och Sqlmad nf Cftep i Urshult under instundnndc September,

lcfvzmdc 1\'I'.1k;1 och Barn; hvilkct cndnst pd hwarférc dc’ Som 1 BO“ C-in fordringr C1‘

dctta slilt sligt och véinncr tillkli1111aj_;i1C\‘cs. 1“ Skuldcr’ bthagndc Mt belo-Open Ogh be‘
ROm_ S218‘ S“ Ps_ N10 480 skaffcnhctcn dcraf inom den lzstc i s;m1m.1

manad hos undcrtccknad uppgifwm
* P. Pctcrsson

Orgclnist.
[I'M/a_g'z>/1 JUN IX ]u/i IXSO.

Und<:1'tccl<.n;1d, salig Prostcn Pct N}'n1-ans *
godc vlin fran och mud Schularcn, under
Acadcmietidcn och pa 1jc11s1cbnmm, sum F""‘["&""’ ‘/"” 1” (J/U‘”b"" 1856-

scntt hula lifvct igcnom mud honom i n%ir;1 AUKTIONPR.
bcrbring, cmnar i tryck utgifva, 5.1 vidt Thursdugcn och Frcdngcn d. 16 och 17 i
lnbjligt lir, dcnnc nitmndc urhundr;*.duLs niista October miinad, fiirsiiljcs gcnom Auk-
ovzlnligc sorgligt lllidzllignngnc Prcslcns 1uf- tion all bcfintlig cgendom cftcr frnlnlidnc
nadsbcskrifning, fullstndig och s;mningscn- Prosten P. Nyman i Urshult, sum bcstur dcls
lig; och anhallcr dcrfiirc (idlnjukast om bi- af fastigheten 5/8 férmedladt till 5/16
dragandc uppgiftcr fiir dctta iindnmal .1f mantal purt frlilsc Smijramila Siidcrgdrd i
dcm, som, varc sig Nym;1nni;\ncr cllcr 1111- snmmn socken, beliigct néira intill hinds-
tinym;mni;1ncr, finnn sig dcrnf intrcsscrndc wiig och kyrl<;1n, 4}/.1 mil fran stiidcrna
och torde dessa uppgiftcr ju ftirr dew hcllrc \Vcxji;'> och Cnrlshamn; bebygd fér Stands-
stiillas, undo-r ndrcss \‘(/cxji), Dclnryd, H.1lI;1- pcrsoner; ixkerjorden, éingen och betesjordcn
ryd till _]. Sjiibcrg, kyrkohcrdc. af god och biirdig beskaffcnhct samt far

skc under sommarcn. Aldre b0ksk{ip kundc wvdelningen fbr vuxna snmmnnriiknzxdcs 546

oméindrns till praktiska fristixcnde hyllor. ${_ fggkln Qch 2,512 5;, skbnlittcrrgl, i
V35 nYuU'u5mi11g mists dock 5149- Invent“ ungdomsavdelningen 59 fzuzklin och 629 fér
Yini-§ Och 1-11$-’5*n1'in8 V°1'k5Y5Hd@5 #1 b°H‘5Tm' nijjcslisning. Sammanlagt 3.746 bokln cllcr
dot. Hula bokb-cstiindct kntalogiscradcs. L314 met an 1954_ Den bi” kumm 51m y¢_~_

B0/zutlallingcn a bibliotv/<01‘ visadc cn tcrligare under 1956, dix bokbcstzmdcz kam-
stnrkt stigande tcndcns cftcr flyttningcn. I mar art v';ix;1 starkarc kin tidigare.
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genast tilltréidas; och dels losorepersedlar af Den nyc viin du crhiill under dirt
Guld, Silfwer, Koppar, Messing, Malm, sista vistande i Wexio, prosten Nyman, af-
Bl k G1 ' P "ll' * h Tec , as, orce in, ]¢rn- oc riisziker, somnade den 2 diennes i en svr vattensot.
deribland en Mange] och $:ne Wéifstolar Striden emellan honom och grisens far har
med tillbehir for finare konstwifnader, P0- séilunda for alltid blifwit bilagd. Lycklign
Icradc och oljcmiladc mobler nf Divan—, vis for hans famille fick frun i viiras ett
Klaff och Skrifbord, Soffor och Stolar dels arf pi 8 :1 9'.0‘00 Ridr och sjelf tog han for-
med dcls utan st0PP, Chiffonier, Siingar, ledit 51' en lifassurancc p5 4.000 Rdr Banco.
Skizp samt ct: htta dnrgars Viiggur, en myc— Famillen torde hiirigenom blifva tryggad
kenhet Siing- och Linkliider hwaribland for brist, i synncrhet som det it hopp ntt
utmiirkt
ser, flerc

goda Fjidcrkliider, Tagelm:1drns- Enkan fair Zne extra N§d:°ir....
dussin Lakan, fina Damast-, Dr5ll-

och Thedukar, Servietter af olika monster,
Divanmat
lln rniing

den aidnes géngklidcn Grisen tordc vara den éiradc dom‘kapit¢l-
d bécker nf utmirktc ildrc Och ledamoten lektor Palmlund och fadern sai-

.. .. l 'k L '1 H°k 'nyare forfattare, ett par Hastar, 6 ikor, flc- cdes n Sdmsmannen N15 a ansson I

rc ungkrcatur, fir och swin, Zzne s0uflett~
vagnar, 1

Hackekvarn. Viinskapen var tydligen ickc
liggfjader I cnspmmrc 3 nrbC[S_ den allra kristlignste i vordiga domkapitlct.

vngnar, 2:ne skrindor, 1 kappsliide, 1 par
kiilkar, 3

och en del Iikerbruiksredskap, inbergadc gm‘ ANNO 18$6.
dnn nf al

waror.

Sikrc inroparc fd Ire mimaders ansband ggnqtidgn med gjna jntensiva [<51-1@k5_

med bctalningen, mindrc skrc och okiindc dikmr Och Qhockeygt den med sin
erhiillzi lika tid mot borgen. — Kopcsl<il]in- Qfogndg liv, mm som f5;-V1550 nlltjd
gen for fastigheten krm, mot redan b-efint~ kommcr Mt minnas bland dc a]1m

ige inteckningar, stcorre delen fa innesti, pix Stgjrsm av lyfikgng m55[a1-¢_ Han var
siitt wid
nagifwas.

Mat samt fodcr till Héistar crhalles pd undrzln lste hans "Singernas bok",
H5116! mot b9I€1lr1in£- dr han sedan iitta i1r liig fjéttrad i

Awktioncn r i Smoramnla Sodergdrd den Qn “madra55gmv”, démd an f5rwjn;;_
16 och l7 i niista October miinad och bor-
jnn Sher i nnscende till sakernas myckenhct
hwnrjc dag kl. 1\0 formiddagen. fl kt -- d~ ; --Id» ;~

C
Q72

1;

Nagon
Bladet over dennc mrkligc U1‘S1'1uitSpfZi5I. Dct skaidenamnet hnr intet sum»

En glimt
det hogre priisterskapet far man av ett bc- som denna Kronika vittnar om. Ett
varat brev, som domprosten Ahlstrand i enda ogonbiick lyfts dock denna bygd
Véixjo skrev till sin son i Stockholm den 16 upp ur sin obcmiirkthet oc‘h det r
juli 18$6. nr iippeltriden blommar i maj. Kan

:ne par SI§ll'1‘gSL‘i2l1', 6 enbetssclar

In slag jemte en myckenhet ;indr.1 Pa morgonen den 17 februari 1356

avlcd i Paris en skald, som uppréirc

forséiijningstillfiillet skull :i1lkéin- vgrldsbcrgmd men nd; fanig Och

overgivcn av den viirld, som i be-

Det var en tysk jude, driven over
grénserna i en halft frivilhg lmds~

y , men an a 5.1 va ig A en cys-

ekull den 27 Seprcmber 1355 kn parnassen, ntt inte ens nazisterna
P» P9Y@f55°n~ kunde undanriija hans singer i sitt

nriska nit; dc nimnde dcm skrivna
V av en okind diktare. Hans namn var

runzi ristades icke i Nya \Vexj6- H"m""C/J H”.”"'

av stéimningen mot Nymrm inom band med den liila smiilndska bygd,

17



Statistislxa uppgilter rérande Ursliults férsamling 161' it 1955

Folkmingden den 1/1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.738 m. 1.525 kv. I 3.263

Fbdda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . 13 ,, I8 ,, : 31

Inflyttade frin stadsiférsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ,, 1 1 ,, I 29

,, ,, landéfiirsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 ,, 61 ,, I 104

,, ,, utlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l ,, 1 ,, I 2

Déda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . , . . . . .. 20 ,, 17 ,, : 37

Utflyttade till stadsfiirsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 ,, 26 ,, I 43

,, ,, landsférsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 ,, 65 ,, I 113

Folkmiingdcii den 31/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.728 ,, 1.508 ,, I 3.236

FGDD/1. Biirkaxkog:
B5,-g; Thomas Ingvar Augustsson 1/4.

Alf Kenneth Alfredsson 25/5. 1)('g(>r_§'/1(i_\'_'

Bror Anders Lennzirt Lcnnartsson 27/9. Kerstin 1y[;ir;m Nilmm 7/5_

B0_ygt;,.dL,,,,_. Dru/zamdla:

Leif Ingemar Pctcrsson 29/3. Gun-Marie Bcrit Margret _]Ol1;1I1SSO 22/9.

Dunxlm/I:

det vara férmiitct art férdenskullhiir Karl Roland Adamsson 19/1'
erinra om den diktare, som skrcv Hallaxldtt:
singen med den odédliga versraden Tomas Micricl Larsson 20/4.

Im wundci'sc/9611012 M0/mt Mai . Hu,mama[a_.

Den som format dessa erinrans H‘ Gunilla Ann-Britt Catrina Mzirtiiissim 12/-1.
der iplockar ofta fram nigon strof ur Amen Gunnel Carina pohlin 4/3_

skaldens kvzirliitenskap att fiirgyllii Birgitta E1Sc_Grcth Knrlssun 3/9_

en stilla kvallstund nied. Nog 11-.ir Klanmmlaj

dessa Strofer ur samlmgcn N)‘ H” Gunilla Elinbeth Bcrntssoii 10/5
(Turc Nermans bversiittning) sam-

. . . M1:/zngxbratv:
klang med blomningen en maidag i
Urshult Birgit Ircnc Gilbcrtssoii S/1.

i Maj Gunncl Kristina Johansson I0/1.
Plétsligt Siuker L/Ha fl“/my Birgitta Marianne Nilsson 7/10.
iiiicr dig, som retligl -mvmzr, MI, {ing‘_[m_p

4 .. :

if” dd fall’? m6__i driller Ann-Kristin Gullvi Hclén Nygrcii 1/10.
J‘ f t d z

(flier lg flan M 8 s Stefan jérgen Kzirlsson 12/1'0.
Sum’! rlu fzimcr glatt forfamd,

Méllclaulla:
' i " ' 6r (1'l'¢’r',
fxjzylgignxdliloiilsZwsgftpV Kent Hfikan Christcr Ursféilt Z3/4.

mm ditt /am/ud gdc/exam! lJ<'il;'vr. B0 Hdkgm Petersson U/6'
Rysrzingsljuva troll/zonsl: 1'1?/zlvr hv? Ann‘Mar$r§t Johansson 16/8'
Sig i "mi fan/andla hit”, Layla Ann Kristin Karlsson 30/10.

mi‘) férvandlar xig i blomnmr Rota/mlt:
ucli a'iI't /ajdrfa 51'];/ear dfcr. Kar1—]0han Ingemar Olofsson 19/11.

H_ T‘ R6nm*/zul/a:
Gertrud Ann-Louise Nilsson 10/8.
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Riimmalu: Mats Uno Torbjbrn Hiirlin 6/3.
Siv Marianne Knutsson 22/9. Silva }gva_LOtt Ken“ 13/3_

R5531‘;/2; Viola Iréne Karlsson 29/7.
Carl Akc Carlsson Z8/12. Sunnabuh:

Smr')z'a1miIa: Lisbeth Mariann Nilsson 13/10.
Lars-Olof Thomas Hakansson 11/2. Anita Maria Lundberg 6/12.

DOD/1.

$1/1 Edit Viola Karlsson, f. Karlsson, Midingsbrate, {add 6/7 1916.
22/2 August Svensson, Buskahult, fédd 24/11 1871.
23/2 Karl Julius Jénsson, Ekbacka, féidd S/7 1876.
Z§/2 Markus Petersson, Torsatorp, fidd 26/9 1875.
27/2 Ellen Matilda Nilsson, Hagsjéryd, ftidd 12/2 1889.
2/3 Peter Johan Thulin, Ekbacka, fédd 18/12 1867.
2/3 Karl Johan Johansson, Trehérna, fédd 22/10 1877.
8/3 Frans August Kroon, Ekbacka, fiidd 9/110 186$.

18/3 Laura l-‘redrika Laurén, f. Colleen, Mollekulla, fédd 29/6 1873.
S/4 Karl Roland Adamsson, Dunshult, fiidd 19/1 1955.

19/4 Carl Arvid Strand, Méllekulla, fiidd 8/6 1896.
22/4 Astrid Emma Josefina Svensson, f. Andersson, Ekbacka, fodd 6/1 1885.
29/4 Lamels Svensson, Knalltorpet, fédd 29/12 1878.

8/5 Peter Gustaf Svensson, Drakamala, fiiidd 17/1 1876.
13/5 Hilma Augusta From, f. Augustsson, Dunsmala, fiidd 12/10 1881.
19/$ Johanna Johansdotter, Ekbacka, fédd 18/2 1871.
Z0/$ Jenny Kristina Nilsson, f. Petersson, Rossvik, fbdd 27/9 1882.
22/S Emil Carlsson, Klasamila, fédd 24/5 1880.
11/6 Helga Johansson, f. Milnsson, Sannahult, fodd 16/10 1891.

4/7 August Svensson, Buskahult, fédd 1/9 1873.
6/8 Ida Petersson, f. Andersson, Ekbaoka, fiidd 30/10 1870.

1S/8 Anna Matilda Hakansson, f. Magnusson, Klasamala, fédd 23/9 1873.
16/8 Lilly Adelina Johansson, f. Almén, Olovslycke, fiidd 7/8 1894.
2/9 Johan Hilding Nilssoin, Aramo, fédd 19/5 1884.

1S/9 Kerstin Marita Nilsson, Degersniis, fodd 7/6 1955.
18/9 August Erimodig, Méillekulla, fédd 4/10 1875.
2/10 Anna Maria Carlsson, f. Carlsson, Klasamala, fiidd 310/10 1879.

14/10 Axel Gotthard Berggren, Askekulla, fiidd 310/3 1900.
7/11 Karl Teodor Méller, Karatorp, fédd 2/1 18914.

1S/11 Axel Vilhelm Fransson, Smiiramiila, fédd 16/7 1890.
18/11 Matilda Maria Strand, f. Karlsson, Dunsmiila, {odd 4/11 1867.
27/11 Johan Magni Linncll, Dcgersnas, fodd 23/6 1878.
29/11 Claes Vilhelm Ahlkvist, Miillekulla, fasdd 5/11 1900.
4/12 Hulda Sofia Svensson, f. Svensson, Riissmila, fiidd 201/7 1883.

11/12 Hanna Ellen Katarina Larsson, f. Johansson, Sundslitt, fiidd 15/11 1895

28/12 Nanny Emilia Olsson, f. Fransson, Rossmala, fiidd 2/8 1882.
28/12 Karl Enok Jolmnsson, Riissmala, fiidd 16/5 1873.
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(‘itl1iXfFI' n kéinssortcrinsg av lycklingar. Cm
s man niimligcn pi ett mycket tidigt stadium

kan monstra ut tuppkycklingar blir upp-
fodningcn mer ckonomisk. Specialisternn har
tidigare provats i andra delar i landct, men

urhultsforsoket var liinsprcmiiir héir.

Sl¢11‘.\'/m1kfz'rmI har bcslutat spendcra stora

pengar till ungdomens fritidsvcrksamhct.
Hért Och Llnt Den livaktiga idrottsfiireningen i Urshult

fick Smlands idrottsforbunds stod for mt
Carl-Iolmu Hrllbrrg,Afrikamissionr fnin orclna en ledarkurs for ungdomsidrott i den

Urshult, beriittadc i julnumret av All.\‘L‘0u.\"/e nya kyrkgkglgn i Ur5l1u][_ Kurggn my ;w_

Samligi hm’ dc $V9f1$l<R miS5iOn5i1‘€1'I111 i giftsfri, men dcn liir inte ha lockat n;1gr.\

Hayaland soker skapa en svensk julstiimning deltagare och mzistc instiillas, \'ad mums

isina hem vid "gréisstepperna och bananlun— med dctta? Riickcr det intc art bjudn ut
darna”, som en realistisk vakthiillning kring grog gratis, skall nagon tugga och sviiljn

dt 5V¢f1$l< RFV, 50m d6 funrlit dyrbnrt diif— den ocksei it den bjudne? lillcr vnd var dct

ncre. I flcra uppsatscr i Sinilandspostcn har gnnglfg for fol?

han skildrat det andliga och politiska livct i =>

dcnna friimmande dcl av virldcn, déir dcn
Krixtinu Nilxw/1.\‘ fiol r utc och spijlmr i

moderna utvecklingen, pi} gott och ont, bry»
.. .. - . ' ' r . ct t *khl :-

tcr fram mcd snalltzigsfart och dar missions- Udnmgsspal Una lbw I e par S Ob O rm
“beret ibland at hopplés kamp med ti_ tidningar har ungefiir sammn historin upp-

- .. . ~ . ' " * ' h lt " '-
clen. I brev till hemforsamlmgcn hnr han upats’ ‘Om vi Omnamndt 1 Urs u S Krom
odksé taut kyrkobyggct i Lyomaknrc kn 1951, men nu heter %igarenOHari‘y Lund~

grcn mot Knut Lundgren da. Fiolen hnr
och om den glédje, som Cn pcnninginsam-

ocksia fzitt artalet 1594. Der maste dock rorn
ling bland missionsviinner i Urshult for
detta éindamil varit anlcdningcn till. Dcn slg Om gamma flol’ awn Om Urshult ‘Ck?
lamnack tin result“ aver 1800 kn niimncs denna gang. Den har dock kommit

friin en nv stugornn i Ryssastan, men sam-

bandet med Kristina Nilsson r nog en myt.

Cm ctt yrkc med svzirighctcr vittnar
viltgligt foljande anmms; Om baleglziiijr i Urs/cult bcrirpar en rc-

Pj\ GRUND AV DALIG portage i Smilandsposten (‘12/3). Det iir
LéN5AMHET bokbindarmz Karl P¢’l€r_\‘mn i Degerhaga, som

fir besék och visar sin stuga fylld av tusen~upphor mitt skomakeri. Endast om~
rals bocker. Der beriittar om hans bildnings-bottning av tofflor i fortséittningcn.

Stengirdssmtt, Urshult, den 3 jam vag och boklntresse, men foga om dc for-
l9;5 sakielser en bokintresserad yngling for ngra

Johan /m”I_\._W,,_ dccennicr sedan fick kosta pi sig for att till-
fredsstilla sin liislust. Om dctta kan ocks-.1

‘P Karl Pctcrsson beriitta ibland.

Lonsanimare iir tydligcn uppfiidning av

kycklingar, att doma av att framatstr5v;1n- Mm!’ lzuaan frail kdllan fill /JtllL’/ lmllixr

de urshultshiinscrier tillkallat jajm/1.»/ca .\’[n*- en journalist sin skildring av cn fiird lngs
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_\1orrums;1n, inspirernnl 11\' LlL‘l.).l[[L‘11 l<.i'in;_; Log him i den form rilsssliyttetiivliiig, som

Asnens siinkning. Vid Ekefors stannar i'csc- holls i Sverige, seclan den frivilliga skytte-
néiren till i forundrzm. "De mollare och fis- rorelsen fick sin nuvarancle form och i for-
lmre, som generation efter generation héir buiidstiivlingnr hair han deltagit mcr '2in 50

linft sin utkomst, lyssnzlt till brusct frail LU" i foljtl, vilket r ctt unikt rekortl. Men

fallen och knirret och knarret frzin den vLil- Snndstroni var ocl\s;1 med och skot, innan
tliga hjbirtstockcn och vaktat vid sl<ovcl— sliyttet fick sin organisation. Han var dcn

hjulets perpetuum mobile i strommen, hnr siste ordforanden i Karlshamns jZig;1refor-

bott atminstone invid porten till ctt av bund och innehar flera exemplar av dess

sodrzi Svcriges viiclsrastc lnndsl<;1psstycl&cn.” gulclmedalj. Ar 1908 blcv han méistcrskytt
- - - Sl§()VBll1j\.1lC[ hnr slutnt sin v;\ttenv;in:l- i Blekingc Skytteforbuncl och inom Krono-
ring. Skovelnxeln iir oanfritt, men sl§ovl;1r- bergs Skyttcforbund hnr han tagit trc guild-

HA betiinkligt ruttna. Kan i Vérencl och medaljer och sju silverniedaljer. Han blev
llylten-(,‘;1\‘;illius’ bygd ett saclant lsulturclli cletta forbunds forste miistcrskytt 1914 och

lielgernn {L1 fullbordns?" upprepztde bravaden 191,8 och 1924. Annu
De som i Urshult forsoker valtn over de 1953 vnnn han veteranl<l:1ssen vid forbun/.ls~

leuliurella minncsinL1'rl<en;1 har inzlnga gan- tiivlingcn och nret efter blev hnn tviin i

siilst fa l§lacforsoinr.1det bevarat orort snmnw lalass.

och sl;ydd;it. l\/lest l&2\l1Sl<C for att det iii‘

\;1el§ert och idyllislit, det mestn lir inte sv.

er alt art d=t hill‘ l'ultui'historisl' tr.1di- . .. . ,‘fmm Q X i l;n alg hiide do x111 c'11_g¢'/.\‘/ca [Io]/cur och
non. Retlnn 1938 svaracle davnraiide l‘I'1£l£1— .4 V ., . .

derns lararc friin \\ oolwich College i Lon-
forsbolugct pa en framstalliiing, att man .. . 4,

don garna velnt so \'1Ll det veclaoliingii besol;
haclc for n\~'sil<t ntt bcvara den giimla kv;1r- . Y . __ .

' i Lrshult, som gruppen gjort for ntt 1 lugn
~ ur var "' 1C§C '.\V’01”[. 'e sre- . .

Mn’ lm x 3”] X pp och ro niutn en svcnsk sommar. Dct fick dc
daren Liiinr Hanscii, som har st;1rl< l§ultu- . ,

nu l1'1[L‘. Men de liar giort utflyktcr runt
1"" k1I1SII""l1ll]' nnsas \‘L‘l1‘L1 en sncr "11- . .

k 3 3"’ F‘ \__ hygdcn, bzidzit och fiskat och stortrivts, som
rnnti or to var men ta an 11Ll0V€l';l~ V» . .. ..

2’ ’ dc sa, L1 vzindrarhcrnmet i Urshult, dar sall-
tit iigziiidet till Sliogsgariizi, far \'i \"2il hop- 5k/‘pct bow Engclskmhnde Ortsbor hw
pas ;1tt LlL‘1"l;l n1iil<tig;1 orgnniszltion offrnr , . . 4

git sig an gruppcn och visat den omkring.
lite pengilr till slwtltl ior l_'l\eiors obesIri;l- . Y _,

' S-arslult vann Lrshults nyn skola gasternns
lign slgonhet. _ . ..

beundran. [Ln LIV letlarna, gymniistiklariiren
Donald \‘v"’. 1:ClLlll£I1CI', tyckte dock (liksoni

’. /f /1_ _[ I / _ 1 JM \'i sjlilvn), att man ocksa bordc haft en or-
’ 1'1/c m 1111- Z‘/1 x//1nn'1¢’ 1('C ar on— . . ,_

l ' °__ L \ (lL‘I1l1’[ "vmnzistikszll dar ~— zmnars var iillt
SJIH anse" 21' ' we: ' ‘* ~1 M .t s §\er s I"l\LSf!‘Lll<.I()’ll11'LS 5 5' ’

' 5 5 3 very nice.
ril;sfoi'l)und kunnii l£()l1SLJICI‘I1 1 ctt remiss-

war ;1 S111L1lJ2‘L\l§SLlII'CLl1‘lil1;§Cl'1§ betiiiiliniuls.
Tiderna foriindrns och lonsamhcten lY1L‘§l \"‘»f-7’ >, , ,

'\lO1‘n. I lfrshult har vil nnnars Just Clennn '”/‘l 1:/“fall <5‘ ‘1r$an3‘1rn‘l 1953 Och

odliiwsforiii \"1rit den ff'\l]"l}{1l"lgSl‘il§’\§[C och i955 av Urshults Krémka)’ som bar em
., H ,. - > ként urshultsnamn ut over vlirldshavengen smi1hrul\en gott &.l\O11OI'nlSl§[ tillskoti,

CHM hut; finns nu e; mer. Rederi AB Clipper 1 Mal-
ino, som hastigt fornyar sitt tonnage, har

i forsiilt dct 13 ar 'amla fartwet till ham-iu 23

Om .¥1zI7'Z£I)'(' C. 1:) Smzi1.\Ir"r'i/11 i l)u/islm// burgrccleriet H. Gehrchcns och clet gar

som slryttevctci-an beriittnr ett reportage i nu med viisttysk flagg under namnet "Stim-
Slilinslm Dagblndet (8/5). Redan 1897 del- fang". Sn var dot slut med vii‘ lilla esl<.".-
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pism um Urshulr ute psi de stora haven. Sic inledes med en skildring av ctr bréllop .1

transit... siitesgirden. Bruden Catharina Benedicu
von Rajalin var fédd 174-6 5 garden 1§l0vs-

- hult i Véickclsiing, om Cla ligdcs och bebo11-

Ry/U” 3”’, med férfémndc hastighct des av C01111110/zrIcz11'0r1 [0Cbil1Z C/nri.\‘I0]‘frr
Ocksi hos ‘O55 Och stiller tin Skada ibhnd' 'z,'0/1 Ca.s"z‘:1;1iz’ och hans hustru Magdalen.1
'Mmns m’ bur dct [Opts kl-mg med ctr hk" Rudebcck, genom vilken sliktsknp troligen
fynd 1 en godsvagn pa Urshults smnom NM lmn hiirledas. von Castanie var jimnirig
det hann nktlgt langt 13°“ fun knan’ Si med brudens farfar, amiralcn Tomas von
hadc liket ocksfi blivit av cn utléinclsk kvin- R - 1- h h(d_ 1-k I:1;;11n oc 1 e 1 som denne de tagit 1

na (hut ‘dct nu hadc gatt nu) Och andeles Karl XII:s krig och acllats av dcnnc. Om
utan klicler. Vacl var det hela? Lite 0renlig~ S1-“(ten Von Cwmnie nns f 6 atskmint. . . . _.,

het 1 en flskldda Och en CH“ annan Skam“ annat art bertta, som kan ha sitt intresse.
tare, kanske? Men clct var kanskc nyttigt
med en liixa att alltid hilla rand fiir tunga.

>I- En bzzlfixk fly/zfi/lg, f. professorn vid mu-
'kk A ' D A. 1)‘ hl, h"ll

Sdllx/zdlrct Iiorfi/21/Vlturcns‘ Vr1m’r iir en §lU:l;Se1rtva1iOr;Iit 1 lirpat Jpmc 0,
1 s u s 1 en onser un er e11 urn~

gammal fiirniim Gijteborgssammanslutning . . y . . . . . L
d medlemmar Infér sallskh 1 snftet. Det gmsslade l1te 1 t1dn1ngssp;1lter~

me '19” d l'h_4 k I ‘1 1111 om hur kollektmedlen vid dcssa k011ser-
t > Yer ar‘mo c - a 1 1 N

P ds 5 k A dn L 1 (E155 O_Z_1g§Oa: I rcr skulle forclclas, men nog var det Cn hog~
1 en stora vast uststa en a c tra ar s- . .. ,. . . .

ndsstund att hora denna sproda v1ol1n r111
konsulenten Yngve Lunclm 1 V3.X]O 1nbJu-

dits att tala om Um/Jzlltslwgz/0/1 or/1 z{r>.\i\‘ . 4, . .
' nclsompanyemang utfora 11yrkl1g mus1k av

fru/2.t0¢l'lmg (11/ll) och denna g()C1J pr0— 1. .. .,
d fn _n d d f‘ fn hog klass. Nag var (let framtradanclet var:

a an :1 or oss 1 ust:rer1 es me ma ar - . 1

p_g M ‘ 1“ kollekten och konsertgnvnren maste JL1 0c1<-
b1lder fran bygden.

fdljsamt men aldrig dominerandc orgel»

sh kunna leva.

Gamla xi/2fz'.\‘/{arr I /1.1/10/1 kl-4;_;;1r tiver det Till /lfrika flyttnr iinnu en 111-slwlrslm

dilligil fngstresultélti i i1r- N51‘ liijimnlvn som sjukskéterskemissionir men i en_;els1<.1

under lektiden pi histen gzir upp till \";1t— liglayrkans tjiinst. Der r A1111 Mari Mi)-
tenytan knn det bli stora fiingster nv dennzl cnnder, dotter 1111 igaren av den gdrd i

Smkligzl fiSk- Om 0I‘58kB11 hill” H1811 di$1<11— Odensvallahult, fran vilken s'ziteribygg11;1de11

ternt. Der kan vara ett niiringsproblcm, £1t- i hembygdsfbreningens 5540 nvsiindrats, som

minsrone har sikliijan i Amen pi sistone v~ gift i England tillsammnns med sin make
rit si smiiviixr att denna slutsats kan ha sitt bosgitter Sig 1 Ngara, Uganda.
beriittigande. :1

Eff az‘ PP)‘ Nymzmx [m1~r1[mr/1, 9(>~nrig.1

Crista/zjr ville nigon 11:1 som s1l1'l<tn;11nn, fru Ngthqlia Cqrlgson, nkgl Qfrcr 1§y[‘1(g)1'1L‘r-

men St9.t1S(1S1{3 centralbyran S21 I10]. S1{§1Ct den 1 Burgeryd C, O, Carlsson, 1'1',1r ;\\'-
héirfdr /em; ha varit pieret mot cn utdiid lidir, H011 var fédd i Urshult 1859 50111

svensk adelsslékt av pommersk héirsc;1mn1ng. dgttcr till Nymang hjiilpprst och sviirslm
som under frihetstiden t. 0. m. bade en viss Bengt H_ Rggengfcn, som ggdermern b1e\'

anknytning till Urshult. Kalpitlef ”COI1I— kyrkoherdc 1 Hemmesjé. En son till den ;1\"-

/nvzza'vurm Olaf ran Raja/in” 1 boken om lidm 51- pmfcssom 1 hismrja vid Lunds um_

Odcnsvallahult (Hf 1 d€l'1 Xly S1(l‘1fYSCl‘1C11) VQf5i[Q[, Ggttffid (:;11'l$5Q]1_
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EH aria] i ¢*/1 /Ijdl/{P u ()1/1’/1.\'1'¢l//tibial!‘ Akcrb, Ingrid Marie, Ribston och G;1Ho\\';1y

kunde bckrlsiftus till sin iildcr pii ett lustigt (den sista dock med frigetecken). EgCn~

sitt, som framgar av bilden hiir ovan (1ii— domligt nog dykcr alitid nya sorter upp

nnd fran ‘)0:/mu":‘allnlmlf, Mnniskor kring r.1Lionaliseringsstrvanden och kan féirvi

den gamla Herrcgi\rden”, pris 6 kr. kart.). situntioncn, om de inte hfillcr mttct.

Som arrcndator under frilsekamrcraren G.

G. Wcndclls sterbhus inflyttade r 1809 cn

vid
rrn

W55 NH5 Km-"550" {Yin TinS555- Han had“ Dct r intc b.\r;1 bygdcskolornn sum burr
En 11-558 5°": Km" Nil55°n> 50m uPPt5Ck- rutionaliscras, ucksa v1r;'1‘rim'm! i Kmnobergs

W imkriptionen Am") 1709 £1 "ind5bj51k°11 léin far sina livsvillkor omprévadc. Dc stag-

°¢‘h 501'" Wcktea 3" ha" Vine Wlcbrerz‘ 100‘ rude priserna 5 mcjcriprodukter har drivit
-‘lfsmimlet .%'¢I10m 3" med 5i“ kniv inns“ konsumenterna frn smiir till inargarin i

Sin?‘ initialcr KNS Och ilrmlct 1309 Sm“ hiigrc grad in viintzlt och on rationnliscring

bYed\’id- P°jke" 8j°Yd@ 05$ fakskt ¢" Yjinst av tillverkningcn rmses béra priivns. I siidra

Han bekrifrar med sitt pojksrrcck, LXEI in— Vhend Skune dd driften koncentrcms till
skriptioncn Anno 1709 rcdnn var gammal Ryds Och Tingsryds mejcri Och SamOrdnaS_

ar 1809. At: dcn skurits in i vindsbjiilkcn, \/an Valskétm och nybyggda mcjcri i Um.

nér huser byggdcs, mi val sedan we H1“ hulc skullc di bli Livicrflédigc OCl'1 bygdcn

férmiitet 3“ 1"'~‘8?‘~ fiirlora cn inkomstkiilla. Domen har i skriv-
Ggonblickct linnu cj fallit och dcliigarn 3 X

Urshul: har viil lite art sign till om i sam~

Vil/ea d[)[)lr'xurt:-1', mm x/{all mllas 1' Ur_\"- inanhnnget. Hur skulls dct vara att fiircslu

/)1/It hnr di$kL1tCI‘Zltb sh lngc (idling viii fii- mtionaliscring ett stcg lingrc, nr mun

rokommit hér. En gang fér nlla kan den iindn hiillcr pii: byggn ut ctt riktigt st

frgzin nldrig 165.15, dct finns ju ocksli zmdrn och cffektivt mejeri i Urshult, som kan

fnktorcr ntt fundern pi bin de yrkcsbetonat siittu bade Ryds och Tingsryds.

praktiskn och ekonomiskn, som nu bctonns.

A fruktudlingsskolnn hnr frzigan ingcndc

DU

OYL

Cf-

ventilcrnts vid en snmmankomst (5/2). En 208 [7fl’II7it'.€j7£l7‘k()1I/0/1 cnligt stnrlig infla-

ny lista n udlingsviirda iipplcn framladcs, tiunshiimmnndc mudcll dppnadcs i Urshults

upptagande Transparent Blanche, jamcs sparbnnk under air 1955 med cn behiillning

Grieve, Cox Pomona, Signe Tillisch (mod av kr. 197.9‘83:21. Insiittnrbeihiillningen s

tvekan), Gravcnstein (en ny réd sort f('>r— s;1mtidi_s;tmed kr. 897342185. Nedskrivn

r-1

r‘:
1!:

inf;

urdns), Lobu (en nlldclus ny rbd sort), >1 ubligntioncr och viirdepnppcr hnr skcti
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mul 32. l 20 :—— kr. och rcscrvfonnlcn m0l-
svnrnr 5,1 1 Q av 1!1S3.{E;1I‘n'<1S bchallmn g. "
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3 i * ll‘ Lizzie Carlsson anlcdning att iigna cn um»
och bygd under iirct, iir dcn cnormt

u:
rf

1“.

'13

raclc /\'ur'.\‘zm‘k.nI1/1/11'/1'/1. l‘L')rcniii<'.ir och on»
‘ 511112 i Sydsv. Dagbl. Sniillp. at den biblislm

- sympolikcn l<rin_i; "Dc visa och dc fivitskxi
<»l\ild;1 hdr nrgzlriiserat \‘ii\‘l§Lll'SCI‘ ‘v'yl§LU‘SL

* T‘ iun:;l'r11:'i'i;1“, crt of-ta iiLcrl;0n1m;mdc motiv
lI)I'()LlL‘1'll\L1l'SC1‘,1]1€lIl£1;§1]ll1gbliUX’SCl' (OCl§.\i\ fiir i bOndSmn1U.iL,L_ $ki]dringL,n uppbvggc

hcriar) porslinsm;1lning,sl<urscr ()Ll1 kurscr i

S

i ’ i kring tvcnnc mnlningar, vtlrilv clan cnn
alla tiinlcbarn Limncn. l7ullm':ll§ti"c har like

~* fmn 1826 och urfiiral i licmsjii sockcn. 'il)cn
I“|1U[Vllli_"[ beviljat .1nsln_" och nimi l1L1[' inn“ * ' 3l"1(lfz1 m;ilningcn %lI'()Cl(S;1 Fran Sl"|Lll;1I1Ll,

rllltlgt kunnat furs“ den 1rr1m“‘)l1’ Som {ran Urshults SO(§l{CI1. BOn(lCli()11Sl115.fCI1 hc—

ibland fbrsports bland lcdammcrlm‘ D“ if tcr Clcmct Hnkanssun och hans mulning ii.

V51 gliidjandc mccl nyn och frislsa initi;1ti\'. {run 179]. AH. just dcnnc lmnstniii‘

U“
‘<

'1“;

'1‘:

r:

Kanslau bordc \'CI‘l§SL1I‘l]l'1CL<.‘1"l pl.1nléig;;;is och “pp Sin bonader Cfmr aldrign fércbildcr h‘;1‘A

organiscras litc cffcktivarc fiir ntt hli niigm “Hts M, intcndcm. Sven >11 Kjclllwrg i Ku]_

1

annat in cLt sporzidiskc uppflammandc. En Wrens Msbok 1949’ pi bilden Skridcr dc

fast yrkcsskoln lir ctt altcrnativ dd me’ n visa jun_:;frurn.1 {ram i sjLilvrncd\"cLc1 mn-
nizihindn kan frwan liisas cnklarc och bilé

~* jcstlit; dc iii" il~,l5dd.1 pr;1l<Lfull;1 kléiclcr och

l‘7*'M°' blir under kronan hdrct utslngct; naturligl

Nlzulgn f()r'/1f_)m/ /mi‘ gjor/_\' i urshultskn
marker och mcr stiir 110;; att finna diir. litt

maln 13 tillhiirig l;1ntbrul<_;1rc Erik _]ohans-

son. Dct var cn slipstcn mccl en liingd av 36

cm. och stiirsta tjocklck av 14 cm. samt

mecl 7 slipspiir, som av liittarcn bvcrliimnnts

vis brinncr dcrns lampor med ctt klart sl<i—

namlc lim. Dc stnclmrs f;ivitsl<i1 cll"lrcm:iL

griitcr bittcrt, lnniporna r sliicktn och lu-
rcL filkjli 11v on cluk.“ Hon h';i\‘¢l;1r i sin

nytt fynd hm. gjorts 175 “L norr Hun_ uppsats att clcssa malmngar tnladc till ;1ll<

lnnmhvikcn ,1‘. Sjiin Mien ;I nrdcn Humn_ mogcn pa uLt sprdk, som var liittillgiiiigligl
bctrnl<t;ircn.fiir den bihclluiiini

(I2
0

till Smalands MuSeum_ Fyndet har mppm__ Rcclan ticligt pii arct l§Ul1ClC frL1l&t01lli1rn;i

sl§{3nj.1, att fr'1l/Us/€<'1'r¢/1‘/1 skulls bli ringn 1

terats till riksantikvaricémbetct. En stcnyxn
lair ockszi ha hittats men iir nu fiirkommun. Jiimférelsc med fjorarcts jiitteskiird. Vintcrn

~_ ‘l.t.,_
Den anscs duck vnra myckct L'v1\'cl;1l&t1g. Var SLghV‘1d Oth vmen drO]dL Ovqn lg Ian

ge. Nit blomningcn L"lntli;;cn kom i ;;;u1;;

ldngt in i juni var don fiirhallnndcvis svng.

Sommarcn blcv duck vnrm och vackcr och

S)‘¢/_\‘l1’r1.\'/U 170/I611/-\'m¢l[1’I'1' hm‘ '2ig11JlS C11 LlCl1 frukt, sum kartsntts, flCli nlldclcs titani-
stor utstéillning ii Kulturcn i Luncl och Clc— nrdcntligqn utvccl\lingsbctingclscr_ Slmrv l)C—

met Hikansson i Ekeberg i Urshult var vlil héivdc man féign bckymra sig om, mc-n r(inn~

reprcscntcrnd 1 dcnna. Han a11$:1::$ ockszl biirsmnlcn fick 111111’! vnra férsiktignrc med.

vara ”cn sxyvarc mdlarc in dc flcsta i dcn- Vnric {I‘;1n]g;IngSfll{ odlnrc vct clovk, hut



hm skull 1<l;1r.1 ;1\' dun ficndcn. S1;O1"dc11 Ursllults skriftscric 11.11” L1t1u>11m1iI.' CH

blcv ocksn _;:1nsl<;1 hyggqligg i l;v‘1nLirct, ut~ litcn vackcr och \‘Lilv;1rd;1d bnk om

miirkt i lnxllitct (fast man var bckymrad dct nlqucjlkl ()d¢n5v31[;l}1u1t_ Rc_

H31" hillbarhctcn) och ltt Att siiljn till bra - | ; \ hi blk » ~] \ f" I,
SL1 Y1[L.L 11' lvlt (.11 U1)& KLI £1l1h<*
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55"“M““ hm" fbr "m';innisk0rn;1 kring Odcnsvallzv

$On11nqr_ ]1{35g_ 1id_\-jn_ \~imU;~_ ‘ hult" och man lir tacksnxll {Or nri

sort. $011, pgrwyg, wry, minncna bc\';1rats och gjorts lcmngic

L'rshL11tsl\y_::— pd dct sitt, som pcrsonhistoricn lmn

Am 19$; 3,8 5.1 ZJ1 1

Mcdclul
Mr L111‘

qijra."

Iim/41/:.fii1' M. SjiL\f1‘¢1/11/ i Sn1;1|;1m§s~

p0sLcn sgcr ntt bokcn ”§1tcrgi\'it, vnd
»

‘dc: in» W, 2,11 ‘IL
1 1 hiivdcrnn hm‘ ;1Lt fiirniiila um "mlin~
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bakom cit VCIL som dctm.
Ii.\‘/Q)//3411 _//Jr 4.400 /:1". hat 1955

tiuncrats i Asncn. An1néirkning>\'lirt lit nu .. ..

uvemyr, sum rulhs upp. Man mmur
.21y11;;clutsiittningcn l\rnfti_~.§t éiknt.
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‘T7

herrar och eftcrhrmd

Q‘;
em

D

um Rajalin, om \Vcndcl1 och um
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l*d ' Y alt s '55 ;1 men nu '0* JV (cm
andra standspcrsoner, som bcbott den £ mm“ > 5 t ’

gamla sitesgardcn Odcnsvnllahulr. I {r

arr atcrupplivn kiinncdomcn om dc

1cn;1 biindcr,

som hnr niitt dc gnnuln _<_{olvli1j0rx1n

nsockncns aldsta hus,hur1I<-/r1[2_\‘.Q1/.\,_

jii1'r'/zingv/1 Gaul/11 U1'.v/11/U i en ny<

startzld sknftscnc lltglvct on lltcn blir denim mi

bok 11v H. f;11’S[Cld, bctitl-Ad
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.\[ii/mislzor /{ring (Iv/1 ga/11/11
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och en vanlig uppldfqil. Den uppml1'r1<~ lrortslittnin
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niskor klinf; ahn Harrcgardcn Odcns—

\\1H;!hL1lt" i Urshults sockcn. Dot lir
art ;1ku1i11g>v1ir1 arbctc, sum 1‘
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lir atskil
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i_:;A intrcssnnnl (,3/JQ11 och

i olika s.11mn;1nh;111g S.ldJ11'.1 mcr cllcr

mindrc \'Zilbckn11t;1 lmmn sum 1\spc—

lin, Boiju, Yrijbcrg, Gnhm, Hjc]mc-

Dct hnr mints om Silfvcrsuhuu;.;h, rug" Rajalin’ RudCbCCk’_ ‘~ j‘ ‘
l\ \\/u1-

C
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dull 0. s. v. Har man téirut hair nu-

lmn man hiir finn;1 vrdcfu1l'.1 Lump-

1cttcri11;.;;\r av siLt tidigarc ins.1ml.1dc

111L"l[C1'i.ll. Bokcn bctcckmls sum don

fbrsm i cu av Hcmbygdsf6rcni11;;u1

Gnmla Urshulc phncrad skriftscric.

vill s;iirn¢ hoppas, Mt fortsittningcn

Bukcn om Qd\cns\'nlL111ullL 1\<>sL;1r

O‘?

0
C3

Y)Q11 u[kQn] 5[f;1j; ffg jul i Qi] 6 kl‘. k;1l‘tOl'11'1C1'?1d OCh diS7II'ibUCtllS JV

numrcrad upplngn om S0 c>\cmpl.1r Hugo SVQHSSOIIS Bhillldcl, U1'$1'lU1f»

av skrifcscricn bcror

sammndcs viilvilligt i tidning;1rn;1. halt pd, hur den kan fin/ansicras, och

Cllrfrmlzl/zfiir‘ II. P¢'/r1'.\'_\m/ i \'lixj($~ dct b€ror i ndgon min pd hur den

bladct skriver bl. ;1.: fiirstn skriftcn knn séiljas.



OM KYRKSTALLARNA. Hagsjiryds, Lingaryds m. fl, byars tales-

”DET SER NU UT som om linen skulls man U0“ 3111113115 Om Tivning (19/3% D5

H behilla den sista resten som finns kvar “llet icke Var mblligt Mt istiblndsmt med-

av garnla kyrkstallar. Pristiende sidana {inns 83V ‘dgck landsantikvarien‘ (1555 1”iV11in3€- UY5"

nlémligenl endast i Urshult, och riksantikvzv hulls k°mm“n3]f'~1nm5ktig@ Visadc Cl Sam-

rien tillmiiter dern betydande kulturhistw ma god?‘ Villib d5‘ de den 20/3 gkénkn? bort

riskt virde. Diirtill kommer deras viirde Si“ tin ]5t5bY‘8d hémnde Och gimsk?‘ nYr5-

Som miljggkapanlde element kring kyfkbaC__ noveradc stall till rivning, en Eitgiird som

ken. Riksantilivnrien har dleirfég‘ féreslagit Sedan‘ under and” Qmstiindiélheter hemm-

férsamlingen bvertaga kyrkstallarna och V5" Snbbt V@Fk5t5n‘d‘@5-

svara fér deras framtida vrd. Med det {inn

betyget och den rekomniendationen kan man

séfkert rékna med att kyrkofullmiiktigc
istfindsitter dem och bevarar dem viil. 1

Urshult lever niirnligen kirlcken till hem~

S5 srniningom kom riksantikvariens skri-
velse och kyrkofullmiktiges bleslut, som an-

nonserades i Viixjétidningarna 9/9.

Sedan dess har intet gjorts i saken, men

b den Och dess Saran mycket frisk» Urshults Kriinika liar frin viilinformerad
Yg

(Kr0nbb\ergs‘kr6nikan i Sydsv. Dagbl.
Sniillp. 10/7).

Hur liar d5 frigan utvecklats i Urshult?

Efter ingripande av landsantikvarien med-

dclades till att biirja med tillfiilligt rivnin\gs-

fénbud stallarna och detta direktiv féljde

URSHULT.
Med anledning av skrivelse frin

riksanttikvarieiimbetet meddelas hir-
med att rivning av kvarvarande stal-

lar vid Urshults kyrka tillsvidare fC:r~

bjudes.
K3/r/aofullmktiges orzlfbrandc.

kiilla '€I'f3!'1t, att landsanmkvane Anderbjork
inbjudits till ett ky1*k0‘fullméiktigesarnman-

tréide £61" att klargijra frigan ‘och siika f5

fullmblktiges ‘helhjirtade medverkan till en

éindamilsenlig liisning av denna pi sitt siitt

viirdefulla kulturfriiga. Vid irsskiftct hade

siidant sammantréffande iinnu ej skett.

I avvaktan pi kyrkofullméiktiges slutgil-
tiga ‘beslut stir hlembygdsféreningens eget

kyrkstall ensamt och iivergivet kvar utanfiir
kyrkogiirdsmuren, rnedan viider och vind
bryter ned taket. Hernbygdsf6ren‘ingen har

beslutat art flytm detta stall och utfylla en

v\5lb~el'16vlig lucka i den andra raden och

samtidigt siitta detta l§}‘l'l{S[2lll i st§n\d. Men



NAR MOSSC) VAR BEBODD. 'K

Dct finns fyra behodda oar i Zksnen, om
,

intc Sirkon oc‘h Kléicklingc réiknas, Borgon,
_ D I "X

Bcrgiin har i mannaminnc varit bebodd och ‘ ~

kanskc har dcn stora Froson niigon giinc

korarm, Igelon och sa Gettno, en gammal Y ' ':_ ’ /gj
urshuitso, som numcrn tillhor Allmundsryd. ; I K ,f5_,_"@~::x*

~ 1% bx“ “" i 3* M ‘

haft inbyggarc och bruknre, Liven om vitt- _ij‘il'
, .- , _ " .- , ' I ¢n;~ , ; 1?» ,- I ,i

nesbord diirom saknas. ,
_ ” '

I<n¢1pp¢1St vantar man sig att andrn oar 1 l V , , _i
den orika sjon kunnat liimna L1EkOIl1S[ Lit ,-

>
>7¢

nagon brukare eller ens {it en fattig back- K’

stugusittnrc, men i kyrkobockernas viinmel

~;
.- ‘.xx

,v

.2.1.,<~_i *.<.>

() . .. ~ .. BLOMMOR VID VAGEN.
av namn Lan LIEIHIHSEOHC annu en Asneno
pfwisas Som tidigarc bebOdd_ Der at M0856, Om en Sliitts/{rim/ms utflykt till S('indags-

on Skogbevaxt 5 umnfér Munkanislandet s1mi'lanzl beriittar signa. Werp i ett Oss emel-

Och dclnd mcnan Hem Vcmboégirdan I lam-kiseri i Sydsv. Dagbl. Sniillp. den 9 ma]

husforhorslngden for iiren 17§0—66 Zir 1955' HO“ skulls lam Sig Vad Skog 513 “PP'
antecknad Sam brukare 5 ~M0S6>> Jon Ni1s_ tiickte sval barrskogsdoft och Ijusbruna my-

son, {add 22 juli 1734, hans hustru Karin finder med grankottan
Minsdorrcr, fiid-d 17 juli 1732 och dcras "Men efter Kyrkhult, néir vi passcrat

barn Kristin, fodd 1758 och Nils, fodd siiirl Mien 05h fu11d¢ upp i Smliiand, bade‘

1765. Samtidigt bor Z1 on en Mins C)s:er- hon sett $51 mycket kottar art hon gliimde

gren med hustrun Kristin Akesdotter och 618m for zllla smri lustiga stugors skull. Ty
dottern Nilla, fiidd ‘1735. Detta ikm par ‘air nu var der rétt i backarna, si stugrétt och

med srorsca szlnnolikhet sviirforiildrar rill virknutat som hon ju visste att Smiland
bruknren ]on Nilsson, men diet framgir skuiie vara. Sjilv bor hon i en vit k0rsvir-

iekc, om de nu har undantag cller om den kesllinga intill en trappgavelskyrka. Men

finns tvii brukare fl on. Detta ir foga tro- 1151” 11011 Slit 115-gril 1115611 knllriid girdr
ligt, At: (in ieke fijrmiidde 33 brukafngi up pi steniga backsluttningar sa. hon si alldcles

koinst ser man av den faktum, qtt bebyg_ riktigt: Det r si svenskt $5 det svicier i
gelsen 5 Mossij upphéjr: ir 1781, dii niism sjiilen. Och det var det, inte minst dirfor
bevaradc lélngd borjar. att den bligula flaggan fladdrade ovanfor

Spit av ‘bebyggelse hat kunnat skonjas i sodra Smiiands alla girdsplaner.

en Eikerlycka, som nu r igenviixt med skog Vi for utmed niiset over sjon Asnen och

och i nigra gamla apiar, sorn levat: kvar 5 nu var det inte liingre solen i grona ékogen,

sent som for nigra it sedan. Detta vittnes- inte kottarna elier do roda stugorna, nej,

bord om fruktodling ii Mosso éir kanskc dot nu var dct iter Insjosverige sorn riktigt tog

intressantaste, som gir att utlisa ur det hlir andan ur Sliittsknskan. Ty hblr kom det

relaterade. Det visar. att redan pi 1750- mot henne med sitt storsta, skonnste sceneri.

talet nybyggarna i Urshult ville ha nigrn Och pi ~béi‘ggc sidor om vigen. Det gick

nplar kring stugknuten for ntt gllidjas it smii ljumma vindkirar over vattenytan, sk0<

och for 2111 bittra pi en ensidig kost. gen runt sjon var svartgron pi skuggsidan.

detta beslut kzm forst verkstilias sedan Mitte diirfor denna frzliga losas snzirt och

kyrkofullmiktige gjort ett positivt beslut till gllidje for kultur och tradition iviir
om den storre gruppen stallar. bygd.
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TUfiSH1€H shall 611 StO1‘ 1]§1Ti11gSgI‘CI1 U1'S11Ult?

Den 6 maj 1955 tillstiinde Urs‘hultsbyg~ bhvit en nziringsgren, som tiivlar med dc

dens Turisttrafikforening kommunalfu1l- allra fréimsta i omfattning.” » - -

miiktigc i Urshult en skrivelse med utfor- vlgronobergs Mn har kanshke Som Of“

M83 kommit cn bit pi cfterkiilken, men detta

F'0'rslag fill f1'zi1nja1ulc av Z‘7»i1'1'S['L'C’l’/€Xt7'I77/ht’! berm pi brismnds f6remgSamhet' I dean
2. Umbult. liin har dock oUnshult en rangplats som fa»

phktar. De: gar 1c‘ke att forsumma den good

will Urshult har och det vorc ekonomiskc
vcckhngcn 1 bygden ooh onskemalen att fin- Oriktigt Mt gém data Dct mas“: Ocksi ur

na nya ink0mst— och sysse1siittningsm6j1ig-

Eftet att ha erinrat om bef0lkningsut-

viir synpunkt vara felaktigt ur ekonomisk
heter ansixg sig foreningen ”icke riitt for- Synpunkt Mt bygga ‘ut den fér denna bygd

Val“ Sin uppgift’ Om den icke i dd Véckte tilldeles séirskilc vérdefulla néiringsgren en~

dc ‘kommunala myndigheternas intresse for ban genom d€ resurser, Som en férening

den nringsgren’ Som fémningen Sékt be‘ kan ismdkomrna genom anordnande av fes-

framja Och befordm med Sing resursern‘ ter, som verka alldelcs for ovisst och just nu

”Genom den vildsarnt okadc biltrafiken i fgjy lngsamt, Dct bordc vam 9;; rent a11_

virt land har emcllertid turismen utvecklats mggnt intresse f5; bygden’ Qty dsnna n§;ing5_

till ‘en omfattning, som n=u kréiver snabbare gran gjordes till en av dg verkligt “Om Och

handling Ooh kraftigare mg an den? UY5‘ betydelsefulla inkomstkiillorna for bygden.”

hultsbygdcns Turisttmkférening ér maktig Skrivelsen utmynnar i ett /9amllz'11gsj1r0-

med sina ekonorniska resurscr. Cver hcla gram uppdeht i we punktcr, Om Vilket f5_

V5“ land P535" f‘ n‘ en upprusming av tu" rcningen vill act fullméiktige skall besluta
ristverksamheten av en storleksordning, som och utrcda.
man Zinnu for nigra it sedan knappast vii-
gade drémrna om. Myndigheter i olika in- O'"1¢’l]P”W"” ‘7tX¢7"di"3

gtqnggf hm? uppmarkgammgt 311 tufigfnen Firdigstillandet I/IV FI‘il\lf1ISb2ld€E

vabacken och vandrarhemmet i nnslutning

I rill detta.

En smilinning metade frin roddbt. Sliith
sk'§n~skan ‘bor liingt frin insjoar. Hon bor Fmmtid dtgdrdelx

.. .. .. 0 "d' ">'b <11.
nara havot och nu anmarkte hon tvart och rdnand€ av frm sommdm 1 yg enI . _. .. .

riktigt: Det hiir r ju en helt annan stém- KOfnmu?a‘a ‘mptflser for Okmni‘ ‘W Sam
- .. - margaststrommen nll Urshult.

mng an v1d havet.
Skapande av forstklasmgt, sevart och on-

Iin bxlfarja vad S1I‘kOIl tog oss over sjon . .

d h_ 1 b I 1“ I gmellc turlsthotell.
me a 1m ens e snm smas are at so e . . ..

n y g n B ande av frmdsvard cllcr storre tu-
spela i snabba, raffinerade véixlingar. S1§tt- . Ygz . a

nstan1aggn1ng.
skinskan stod v1d rehngen, kappan upp~

kniippt, fladdrande hir. Ack, detta skall jag P"”WX””d”~

minnas i hela mitt liv. rlirééfilm évcr bYi%d°n'

Men det behéver hon inte_ Ty pi kOndi_ Spridning av vacker fmgbroschyr over

zoriet i Viixjo tog hon lofte av oss act snart Ur‘S;h“1t',_

kora henna upp i Viirend igen. Vi lovade Said it Skrxftverksamhen

utan motstind, ty om det soliga 5ondngs— Forslagct véckte stort intrcsse och Vixjo-
smiland har vi precis samma iisikt som tidningarna slog upp dc: med stora rubriker.

Slttskinskan.” Kommunalfullmiiktige behandlade forslaget
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myckct snabbt och besiot ansli 12.000 kr. kunnat spzirn etc pitagligt intresse for att

for realiserande av fiireslagna ”Omeideibara med pietet soka iterstiilla detaljcr i ur-

Iitgéirder”. Under hosten har friiuftsbadet sprungiigt skick. Ett exempel. I den stora

och vandrarhemmet fitt en ”ansiktslyft- oppna spisen i koket bars kipan over den

ning”, som avses bli frdig till nya séi§0n- oppna hiirden upp av en jiirnbalk, vars sam-

gen. horighet med spisen aldrig diskuteradcs utan

(jvriga forsiag bordlades, men vi hoppas togs for given. Vederborande erinradc sig

art den foreslagna utredningen om framli- emellertid, att h':ir brukad-e sitta en grov ek-

dm och propaganrlan skall goras utan dr6js- planka och att jirnbalken troligen pi senate

mil och utmynna i stark: positiva itg%ir- tid fitt erséitta en forbriind ckplanka. Re-

der. Forst d;°1 kan vi gora turismen till en sultatet blev en ny ekplanka och en till ur-

s to r niringsgren i Urshult. sprunglighet justerad detalj.

Kostnaderna har varit dryga men till-
”HERREGARDEN” A LUNNABACKEN. géingliga med-el kanske forslir att fii huvud-

Vid rsskiftet 1956 stir den gamla herr- bY88I1=1d@11 f51"di8- Men Vi Vin 3511 Siifdie

girden frn Odensvallahuit terupphyggd ii irdig med nigon bod‘ Och en ladugrd Och

Lunnabackens kron, iter forsedd med sit: £61’ detm “kn” Vi i dab’ m@de1~ Férst “if
ursprungliga, férniima torvtak. Dec itcrstiir ant dam ka“ slutféms km nerregafdm
(15 an funborda inredningen Och an P5 Hy“ Odensvallahult” bli det lcvandc minne frin
uppmm de gamla gulammiga kake1ugnM_ svunna dagars Urshult, som vi vill gora den

na, som vrmt sii minga generationer d£ir tin-

boen-de. All: detta skull goras under vren

1956. ETT LEVANDE HEM FRAN FoRRA

Det 5r forvisso ett miirkligt byggnz1ds~ SEKLET'

arhete, som avslutats. Socknens troligen Zi1d- Det r inte ett museum, som skall byg~

sta ‘byggnad har kunnat flyttas utan art an~ gas upp 5 Odensvallahult, det r ett gam-

nat in enstaka bitar i de 240-iriga timmer- malt urshultshem frn 1800-talcts forsta

viggarna behovt bytas ut. De garnla goiv- haivsekel, som vi viii ge liv igen. Eftersom

tiljorna har dock endast delvis ‘kunnat bru- huvudsakligen stiinidspersoner bebott den

kas, andra hat ersatts med nya plankor av gamla grden br herremannens hem niigot

li‘knan~clc bredd som de gamla. F5 indringar mer betonas in bondens, men det var enkla

har iakttagits vara gjorda ibyggnaden, trots och icke formogna familjer, som boddc hiir,

den stindscirkulation, som skett inom de och zrvstiindct till bonden var icke si stort.

méinghundrairiga viggarna. Ursprungliga Bondens hem kan meta direkt byggas upp i

cller tidiga fiirgsammanséittningzxr och inred- den ‘bred~vidliggande loftstugan, som fiir

ningsdetaljer har kunnat framletas och gc tjiina som ‘brukarens hem ii steriet.

stod och riktlinjer it pianerna med inred- Till detta urshultshem hay h¢mbygd5f5r¢_

ningsarbemt» ning-en samlat en del foremil och miibler,

Intresset for detta byggnadsverk har va- som véil passar in i den miljo som cfterstrii—

rit stort hos alla, som kunnat folja det. Hos Vas. En del av dessa foljde girden. Nigra it
dc hantverkarc, som varit med, har man mihinda i yngsta lager. Andra har vi fit:
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genom tidigare idonationer. Vi vdjar nu . minne av Froberg notcras detta med tack-

om ytterligare givor, som kan b»eri‘ka dcn- samhet.

1" S51"d~ Detta upprop var infort i Viixj6tidning-

Frin den gamla girden i Folzlboda liar av arna den 15/1 1935 och resultatet blev, ntt

hemmansiigare Hugo Svenssons ii Odens- 3 £1 4 skulpturer kunde spiras i bygden. Der

vallahult deponerats oljemilade viivtapeter var inte mfinga och kanske har de ovrign

frin slutet av 171010-talet, som hiingt i mat- forsvunnit under rens lopp. De var into

salen dir. Agarna till Folaboda ihade ridvis s konstniitligt utformade, art de motive-

sli-ktskapsforbin<dels*er till Odensvallahult och racle nigon hedersplats i hemmen, de shing-

denna inredningsdetalj iblir diirfor sirskilt des kanske lbort som leksaker till barnen och

intressant. Vi hoppas att dessa tapeter skull dzi var deras ode snart fullbordat. Vi erinrar

kunna restaureras till gott skick. Att inred- pi nytt om uppropet for att om mojligt

ningsdetaljer iir iildre in miljon i sin helhet spfira fler av dessa skulpturer. Upplysningar

iir viird-efullt, det forekommer ju arvegods i sa‘ken torde liimnas till Kronikans redak-

i alla ‘hem. Men betydelsefullt iir at: detal- tion,
jerna alltid kan hiinforas till Urshult, mil-
j6— eller personhistoriskt, och det iir dess- FRIDLYSTA NATURMINNEN4
utom roligt och intressant, om de liar en

egen historia, en tradition at: bygga pi el- I fjorirets Kriinika kuncle omtalas act

ler ett sliiktminne att forrncdla. hembygdsforeningen pi anmodan av léinets

Om hembygdsféreningen kundc rikm naturskyddsrid hemstéillt om fridlysning av

med ‘vackra givor till Odensvallahultgir C" anal» ‘lair uPP1'5~knad‘C namrminn‘en~

den, skulle styrelsen givetvis rlikna cletta Annu ér icke kint, om liinsstyrelsen pro-

som en uppmiirksamhet it dess striivanden. vat iirendet, men en manstark och fir vi

De skulle ocksi hjilpa den med at: f5 urs- hoppas szrkkiunnig delegation med hr lands-

hultslhemmet 5 Odensvallahult firdigt re- hovdiingen i spetsen besokte en vacker och

clan sommaren 1956, si féirdigt som ett le- varm sommardag en dvel av de anforda plat-

vande hem kan eller skall bli. serna.

Nigon storre cntusiasm kunde V51 inte

SAMUEL FROBERGPSKULPTURER’ spiras i detta miikiiga iuoipbziid, men det var
kanske vzirmens skull. V1 som fitt oss forc-

I Slutef av 13‘9‘0~'I31¢f b<>dd9 i Ufshull lagt att visa och skildra naturminnenas

(E5b151'I1am§h» V55Y'¢Y'b°t°1'P Och Hunnama‘ egenart kéinde oss kanske frmst smritt ge-

lal 9"‘ ma" ‘/id Ham" Samuel F1'5‘be1'8> 501"“ neraide i si hog: séillskap. Men det mi inte

skar bilder i trii av hiindelser och personer, Iniggtygkag, Gm V; [1-01', at; den i sgillskapet

som intresscrade honom och som han ocksi Sum myntade nttrycket ”Ni kan viil inte

iéiordc Yimmief k1'in8- E11 dd 1W (19553 fridlysa alla stenar i Kronobergs l3in?”, nog

bilder ‘firms bevarnde i olika hem i Urs— inte riktigt Sat! sig in i vad saken egentli-

hultsbygden och kanske annorstiides 0c‘ks§. gcn ggillde fér Q55, Man kan renodla don

For at: £51 en uppfattning av vad som finns rill en rent juridisk friga och vad irerscéir

bevarat véidjar Hemibygdsforeningen Gaml sen av det som kaniske i grunden iir en kiin~s-

Urshull [ill Zigare 21V dylika bilder iltt gt? 10531;, Niir frfiga V3,; Qm en gten, [_ gx,

sig tillkinna och ge hemibygdsféreningen slunigstenen i Berg eller Oxahall i Fr6sj6-

rillitelse att fotografera skulpturen ifriiga. hulg, S5 5; dot ju inn; Symon far an deg gr

Om niigon kan limna ‘beskrivning ii en f6r~ en sten, som vi vill skydda, utan stenen for
stord eller forsvunnen bild, erinrar Sig ni\- qt; till den kniutg signer, 50111 £51-3 ling;
got Froberg-rimmeri eller har nigot pers0n— tillbaika i just vii" sockens historia. Act {fl
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det skyddet i véirt viigrittningstidevarv Lir grden i Bastaremila. Den iir éinnu ickpi
»>

<.
I

bade virdefullt och tillriickligt m0tiv.,rat, uppsatt ii sin nya plats. \

h°PP?l5 Vi- W
Arkivet omfattar 840 nummer handlingar

Att skyddsitgirder r angelégna iircn~ 0°11 ’b5¢‘ke1'a <51’! akning med 46- Dena 3"‘-

den framgir tydligast av underriittelsen act 5“ Mi férvamt i “Y3 f01‘k‘bibli°Ceket Och

eneskogen 5 F1-555m’ en _egena1-mid urSkOg5_ kan di litt tjéina forskning och studier.

férete-else, under vintern avverkats mycket

hirt och medan handlingarna i milct viladc VANDRARHEMMET hat utvecklats i

5 »mYndigheternaS b°rd' riitt riktning. Antalet giister har varit S07

ooh deras évernattningar 632. Familjerum-
men har f\6rdu*b\biats och inviinclig mlning
hat verkstiillts. Ycterligare férbiittringar r

planerade ‘till nya siisongen. Di skall ocksi

ordnad campingplats finnas.

{—‘\\
FRILUFTSBADET ‘hat utlovats statsbi-

drag med 9.000 kr. + 3.000 ‘kr. f6r sim-

idrottsliga indamiil ‘och de stora arbetena

med friluftsbadets féirdigstiillande har ig§ng-

satts och fullfbljts ‘enligt iplanen. Til1s21m-

mans med det nya projektet om omgesta1t-

ning av hela fritid\somr5~det viid Riivabacken

M1§R UR VER]<SAMHETSBERATTEL_ betyder detta, att Vita giistcr fir miitn €n

SFRNA helt ny och som vi hoppas vélordnad bai-
plats, di den nya badséisongcn bérjar.

SAMLINGARNA 5 Lunnabacken hat

bkat med 18 registreracle numrncr och iir ,_

URSHULTS KRONIKA hat utkommit
med sin 16:e irging i ett 84~sidigt nummer,

A' Lindqvist’ Klasamilai Den Rana som erhllit god kritik och silts bra. Dr. P.

Swenska Tradgardspraxls’ Sthlm .,1773’ A' G. Vejdes gidsbeskrivning omfattar nu 31
ht R“ ° : " b 1 6 I) . ,, A

JO msson’ Osmala Lakarc Ck’ Abo 17 S’ av socknens 104 gardar. Till argangarna
som tillhért Almundsryds kyrka, F. M6can- . . ,,

O 1950-—S4 har utgivits en vackcr parm, som
der, Jungfrumalaz Psalmbok, Lundstrom 1 . . __ . . ,,

_
finns till salu. Kronikan har tillscallts 642

jonkoping 1832, Per Nymans Cateches, div.

nu 398. Féljande giver har limnatsz

_ _ _ iirsbetaiande medlemmar fiirutom f6rcnin§'-
lagfartshandhngar. Hilding Niissons sterb— _, . ,, 5

arnas heders— och standiga ledamotcr.
hus, Aramoz broderade brudhandskar, sla-

gor, téreveidshiillare, skridskor. Aka Alfrcds-
son, Aramo: hacka. N. Olson: Bibel, ]6n— EKQNOMIN at en k-a-Ha tin Standigt

képing 1831’ som tinhrt C‘ W‘ Wider‘ terkommande békymmer, di f6r6nin~garn;1

striim. jenny Friberg, Ekefors: stenkakejiirn. hm, S5 mgmga Och kostsamma féremg i gang

J‘ A‘ Nsson’ Gréntebodai trakebagge’ fir‘ Bortfallet av inkomstierna frin blomnings-
hilla, kastskopa, fingstredskap f6r v5gg1555> fasten kompenserades av ékade inkomstcr

lysvedshillare’ 0k‘ friin skérdefesten, detta tack varc aila fri-
Till Odensvallahultgirden har Sven ]0— villiga krafter, som stiillde‘ sig till f6rfo-

hansson, Bastaremiila, sk'eir1§<t en sjiilvviixt gand, Men dc fir ju gin glgidjg j Lrevligt

brunnssvingel av ck, sorn tjélnat den gamla Qfdnde fritidsoml-;'id'en_
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Foto: Stig Israelsson 1953

NATBINDERSKA.
P51 dérnna hild scr vi 6n av dc sista utovarna av dct gamla niitbindar—

yrket, en sysselsiittning under linga vinterkvéillar, som gav ett tillskott av
slanmr till den magra kasszm. johanna johanss-on, 83 it gammal, bcréittar for
fotografcn, art hon bundit nlsit och ryssjor av olika slag rill numera bort—

gingnn Fiskarc runt Asncn. Héir r hon i full fird med lagning av néit i sin

stuga.

Strax fore jul 1954 tvangs den gamla av sjukdom att lirnna -sitt torp
under Siinnahults kronobostiille och .i maj 1955 avlcd hon 5 5lderdomshem-
met. S5 F51" dcnna bild ocks tjna som henncs l"£rcminnc.
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Hugo Svensson
1956

Prim byalagen i forna tiders Urshult lmr utredd fér att man skulle vga giira cut pi-
vi nnmirkningsviirt {ii minnen bevarade. I stfzende, men itrninstone ctt bevis jiivar be-

vr genstrviga sockcn, déir husf6rh6rsstl"lm- stiirnt ett sdant antagande.

morna av ursprunglig typ Zinnu lever kvar, Budkaveln har lofta litteriirt fitt illust;re—

lmde man viinmt, att ocks byalagsinsignier- ra den gamla bygemenskapen och den r

nu skulle ha ‘vrdats med stiirsta pietet. Sl§li~ ocksi den mest kéinda av byns insignier. N5-
let till art si ej skett lsan ha varit, at: bya- got exemplar av cletta tecken f6r fredlig
lagen héir ic‘ke fiitt den fasta utformning, sammankomst eller krigisk oro hos oss har
sum annorstides kiinnetccknnr dcnna gaml.1 mig veterligt icke bevarats it eftervrlden.
s.1mlc\"11.1dsordning. Denna friiga iir fér lite Men det fanns ”kavlar” av nnnan‘ innebérd,
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som markerade nfigon 5 bystiimman fasc- KARL LOBERG:

stiilld skyldighet, och vilka likt budkavcln

fiirrnedlad-e denna skyldighet frin gird till _

gird i byn. En sidan ”‘kavel” visar oss bi1- Ehen 1 UfS11Ult-
den héirovan och den ger oss i it en aUde-

les séirskild anledning till eftertanke. I en uppsats helt nyligen (virld Och VE‘

Ar 1866 fiirdigstiilldes den forsm bren mnde mo 1’ 1956) har fil' doktorn Sven
.. . .. Rosén u ivit att Urshult r vrt landa
over sundet mellan S1rk0n och Vemboij och ppg ’

0 ,_ eknkastc socken. Uppg1ften ar overraskande
under ar 195$ har den nya landsvagsbron O n

men trohgen korrekt Sa malmedvetet som
iintligen kunnat tagasi bruk. Fore brons 1 O d‘ h 1' d d

G .. .. swgsvar en 1 Urs u c under e s naste e-
tlllkomst maste resenarer ros over det breda

D
O cennierna séirskilt la t an 5 bnrrsko<*en

sundet. Sadan tjanst betalades pa ett eller g P D ’
.. .. .. kunde man snarast ha vantat, att lovskogen

annat satt, men for den medellose skapade
byalaget nigon wing medel under och med den Even eken skulls ha blivit yt-

C ’ - - .. r

irhundmden Vndmde med Skyldighet terhgare ullbakatrangd. Doktor Rosens upp-

G .. . ,. _. Oift avser emellertid endast ekens rclativa
fran hemmansagare nll hemmnnsagarc. Nar D

.. . 1‘ lv ‘h er ‘ t‘ ~
h r r'k-

en ”rokav~el” hanede 1 en bondes stuva re‘ ens Qt Sag mgen mg Om’ u 1
D D ~

:1 ..

kunde tiggam’ inhyseshjon Och andm fat_ 11g,t det totala ekbestandet ar. Att Urshult

tiga och medellosa hiir be;'l'r; ' h"'l “ 1 ~

sjén‘ 31 1 10 up U‘ cl namnen Ekefors och Eke‘berg om. Pa den
fordom varit rikt pi ek, vittna Ibl. :1. g§rds-

senare gardens éigor strax 1nt11l landsvélgen
k Z’ 4 * ~ - O OR0 aveln frwn Rotqhult synes ha eraan UrShult_Hunnamala star av dc Vack_

1 - ,. .. yo

en adre mvel, vwrs xnnehqll overfordes pa taste ekar’ Jag sea’ Stralande Smneblld

de . T 1' 2' F e ‘ .. Q . ..

n nya to lgen lr det tcxten 1 en‘ sldan for Garden och namnet. Eken tdlhor de na-
Q .. ‘ ._. D

med artalet l7j¥S, hemmansagarnas l111Ll€l1€.’I' Lurminnen i Urshult, som hembygdSf6rC_

N. P. S. och 5. C. S. (xnojhven S G S)
och rokavelns budskap: HIAEP FAT’l;IG;K ningen 1955 sékt skydda dgenom fridlysningv

F@R GUDSKULD, som formedlar samban- Yttcrligare em PM namn’ som vittna Om

det Ibakit i tidcn. Den annu bevamdc ka_ ekens tidigzre forekomst i Urshult, mi :1n~

V6111 skunc da ha tillverkats 51, 1829’ di foras. En liten halvo, som frin norr skjuter

hcmmanségarna i Romhult Val. A_ 1>_ S_ ut i éstra Arasjon och ligger mellan Gidd-

(Anders pversson d_ y_)7 p_ 5_ S_ (Per 5Vens_ viken och évre Hejdaviken, kallas sedan

son) och H. K. S. (Hikan Karlsson). gammalt E‘kcniset'

Det finns inga beliigg for hur dennu Hit har ekcn till stor del eftertréitts av

skyldighet utovades i verkligheten, men neg barrskog, och namnet stir endast kvar som

hat rokaveln friin Rotahult Varic en sorts en ”b1eknad metafor”. Det vittnar eme1ler-

social formin for de fattignst-e i vir bygd tid om, hur halvon en ging siig ut. Dev;

och sikert har den flitigt utnyttjats vid andra namnet, som iiven véltaligt béir vittne

fiirder over oarna mot kyrkbyn och Vidarc. om ekens tidigare forekomst i Urshult, har

Den r ett bevis for hur samlevnadcn or- jag hiimtat ur gamla arkivhandlingar. Om

ganiserades i lbyn ut ov-er vgriinserna mellan det alltjimt anviindes r mig ickc bekant.

klasserna, som man annars gav sniiva och Den i Tio hiiraders lagmansriitts dom den

klart a'vgréinsade skiljelinjer. I-[iir bryter ett 20 november 1818 for scorskifte faststillda

eko genom frin bergspredikan, som s5. ofta rigingen mellan I-Iétteboda och Ammo ytt-
i viisterliindsk odling. re Zigor passerar ett stédle, som i domboken

Iijdlp faitiga far Gad; S/WM! kallas Skeppekebacken. Namnetlséiger direkt,
act hiir viixte eller hade V1.1X1t ekar, som

H. T. anvéindes till skeppsbyggnad. I beskrivningen

34



Ek vid Ekeberg Foto: P. G. Vejde 1953

till storskifteskartan av 1819 kallas sam— dena och om aven helt unga plantor med-
ma plats Skeppsbroen, vilket: val ocksi syf— riknats, fbrstr man, att det blivit ett gan-
tar p5 avverkning av skeppsbyggnadsvirke. ska stort antal. Som jag i en liten uppsats
D5 platsen av kartan att déma ligger helt i Urshultskriinikan 1946 om markvegetatio-
pi torra landet, kan namnet icke grna ncns férlzindringar i Urshu1t sedan senaste
syfta pi nagot slags lokal skeppsfart. Platsen sekelskiftet noterat, har eken éiven biirjat
1igger (enligt storskifteskartan) cza 1.380 triinga in i barrskogsomridet i sydéstra de-
meter séder om rigingens bérjan pi siidra len av socknen. Jag har sedan dess haft upp-
stranden av Cstra Arasjiin och niirmare be- miirksamheten fist pi denna anm£irknings-
stémt den lilla, omedelbart viister om N'2isa- varda fiiretcelse och kunnat konstatera, att
viken beliigna vik, som vid tiden fér st0r- de unga ekplantorna diir éjkat 5r fér r in-
skiftet kallades Sjunkakérrsviken. Till nar- till dec sistférflutna, di jag till min besvi-
mare lokalisation av platsen fér Skeppeke- kelse i stllet iakttog en rninskning. De
backen kan ooksi noteras, att den ligger planter, som nitt meterhéjd eller mer, sy-
cra 270 meter siider om en liten, pi kartan nas ha klarat sig bra, under det att de yng-
inritad gtil, Grévekegél (Kréifvikegél enligt sta plantorna minskat i antal. Vad an1ed-
Tio ‘hiiraders lagmansriitts nyssniimnda dom- ningen héirtill kan vara, ér inte 15:: att saga.
bok). Tiinkbart at, att det eke, som bildar Nagon plijtslig klimatfiirbindring ha vi ju
namnets mellanled, ocksi kommer av ek. inte haft, och torkan sommaren 1955 syn-
Gélen r enligt kartan mycket liten, c:a 90 tes icke niimnviirt ha piverkat skogsvegeta-
meter i diameter. tionen. Skogsmarkerna anviindas icke lingre

Der framgiir icke av doktor Roséns upp- till kreatursbete, varféir betande boskap icke
sats, till vilken tidpunkt inrventeringen av kan ha fbranlett minskningen. Hur det at
ekbestindet i Urshult hiinfér sig. Om den med iilgen, mi liimnas osagt. Han anses ju
foretagits under nigot av de senaste 5rtion- vara en svr fiende till unga ekar. Vilken
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KARL LOBERG .-

Oxalaall.

Oxahall. Fotoz Hugo Svenssou 1956

Hernbygdsfbreningen Gamla Urshult har kvm, som lunar omkring 20° mot vigcn

gjort framstillning ‘om fridlysning av d-en 0c‘h horisontalplanet. Lngdriktningen Zir

mirkliga berghéillen Oxahall pi Frésjéhults orienterad i 6ster——‘vister. I séidcr begrin-

gor. En vkilmotiverad itgird. Den ger an— sas den plana ytan av en niistan vertikal

ledning till nigra anteckningar om héllen. ftirkastningsyta, som har en hijjd av cza 1,5

Den ligger omedelbart: séder om den ga1'n- meter (ver marken. Férkastningsytan har cn

la bygdevigen genom Frsjiihult och HZit— ging delvis legat i Frésjéns gamla str;1nd~

teboda strax viister om viigskilet mot Hav— linj-e. H';il1en‘best§r av leptit-gneis. Den syd-

ralycke. Hiillen har ‘en évre icke fullt rck- liga del-en av den vre ytan r p5 ctt om-

tanguliir, i det niirmaste plan yta om cza 75 ride av omkring 25 kvm. niistan helt 6ver-

anledningen till minskningen Lin mi vara, skog in at: frigiira dct ur barrskogen, som

béra dc unga ekarna bli féreml £61‘ stiirrc utarmar jorden, och sbltta det i bank, diir

omsorg frin markéigarnas sida. Bide med det troligen sténdigt kommer att sjunka i

hnsyn till kulfurlndskélpt 0611 uf 0110110" viirde. Ansvaret infir ‘kommande generatio-

misk synpunkt pi liingr Sikt if di ang@- ncr manar till detta. Aven om bef0lknings-

liget, art de unga ekplantorna skyddas Det utvecklingen i Urshult alltjémt fortsiitter

synes vara mera framsynt att ~kapita1iscr;1 gin ‘krtgng, migm denna likviil Qn gng

det kapital, man vill spam, i v'2iXand0 ¢k— hejdas och socknen trots allt ha en franltid
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vuxcn av mossa och lavar. I en férdjupning ten piiminna nigot om huggméirken (I den
pa ctt stéillc dr véxer hallonris och i on geologiska fackterrnen fiir skirformade f6r-
annan antriiffas lingonris och en Rumex-art. djupningar i berghéillen) men iro smrkare
Pi hiillcns nordéiscrn del utbredcr sig etc czn biijd in dessa. Hiirom mera nedan. I féjrfzs
8 m. liingt, 40—S0 cm. brett, mot norr 6p- ungdom fanns det évcn en minni§k0fjiitlik~
pet cirkclsegmcnt, déir ett par griisarter och nande férdjupning i hiillen. Om minnet
hallonris frodas. Aven ett par bestind av i0k6 Sviker, lag dn i sydviistra hiirnét. D€n
iingskovallcn (Mclampyrum pratense) trivns kan nu ickc iiterfinnas men iir troligcn dold
diir. I botcen av decm Vegetationsparti 1ig— 11v rnossan.

gar fijrmodligen en spficka i be1'ge[_ Folkfantasien har naturligtvis sysselsatt
Der, sgm g6; hiillen mirkligy gr n3[u1'_ sig en del med ”fj5ten”. I fiirfzs barndom

ligtvis icke dessa geologiska, pctrografiska hide mn den fiirfiinningn, it <16 upp-
och ‘botaniska fakta utan sjélva namnct Slift Iligun gang iurtidn, (15 OX211‘ gitt
Oxahall, vilke: méjligen hiin-6r av dc QX- éver den iinnu icke stelnade héillen. Denna
fjitliknande fiirdjupningar, som finnas pi fantasilek iir intressant, dfi lgemene man gi-
den iivre ytan. Dessa férdjupninlgar voro vctvis icke visste niigot om geologiska tids~

flcm QCh tydhggfe i f(jrf;5 1_11'1gd()n'1, (15, ve- ildrar eller urbergets uppkomst. Att urber-
gcmtionen iinnu ioke fitt niigon niimnvrd Set en Sing ‘Writ Yt?1nd@ Och sielnélt, 1181”

utbredning P5 h511en_ Den var P5 den tiden man alltséi anat. Anakronismen i f6rest3ill-
ct: vanligt raststiillc ftir dem, som till fots ningcn om sarntidigt upptréidan-de oxar har
fiirdadcs viigen fram. Detta ‘hindrade given man diir@m0t i¢k‘@ fiirsfii
V15 vegetatlonen art sprida sig. Det tydli~ Tin hilkn 51‘ éven en folksiigen ‘km-1t51L

gggtc av dve ”fj;i;”, 50m nu synas P5 den Den har bevarats av den léinge sedan fram-
icke rengjorda hillen, iir icerlgivec vid F pi lidne, i Ufshult fédde kYYk‘°h91'd¢n Karl
detaljskissen. Det ligger i hiillens sydiiistra Lilldsfélh 50m 1375 5Ve1'15m11?1dB Sifl an-
del, ¢;q 3 m, {gin sijdra respektive 55:13 teukningar till landsmilsarkivet i Lund. En

kanten. I nedre, *h6gra hiirnet av skissen 1ig- vskfift 11V antwkningarna Om sgnen ha!
gar ett annat men mindre vlformat ”fjiit”. kréinikans redaktér véilvilligt stiillt till f6rf:s
De cirkelsegmentforrnade fiirdjupningarnn f5rfOg21nd€- Signen lyder med moderniserad

upptill hijger éiro helt ytliga och troligen §i1WniI1\g SOIH fiiljefi
mrken cfter utslagna flisor. En del av fjii~ UDEI Val‘ Yin en biifjn iimni, Mt Uf$~
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hults kyrka skulle byggts vid ”OXa~haH” -—- Det framgir av foljande transurnt ur en
si ‘benimnd cfter oxfjéiten, som diri synas skrivelse den 24 septemlber 1947 till f6rf.,
och som jitteboskapen trarnpat i den, ty avgiven pi riksantikvarieiimbctcts véignar av
Ziven i ‘Oxalhall /Jar Eitminstone bot! troll, s antikvarien Erik Floderus: ”- - - Hillen be-
som man -kan finna av det foljande. siktigades i augusti 1946 av landsantikvarien

Emellertid —— vad som ‘byggdes om da- ]. E. Anderbjork, som i en rapport till Zim-
gen, det revs necl om niitterna. Man miistc betet skriver: P5 hiillen, som delvis ir moss-
di se sig om efter en annan plats for kyrk— tiickt synes ‘en del klovliknande fordjupnin-
byggnad-en, och den skulle ett par otamda gar, vilka Eiro naturbildningar och sannolikt
tvillingstutar avgora. De spéindes for en tim- varit orsak till hiillens namn.”
merstock och tillitos gi, var de ville i sk0— Enligt lagen den 12 juni 1942 om forn-
gen, folk foljde efter, och inom kort befann minnen hora till fasta fornliimningar iiven
man sig pi ”en god fjiirdingsvéigs” avstind ”fasta naturforemil till vilka urildriga
framfor en stor tinlmehog. Dir hade stu— bruk, signer eller méinkliga historiska min-
tarna stannat, och dirbyggdes kyrkan utan nen éro knutna”. For att vinna klarhet i
att trollen hindrade.” denna friga har den ildre, ganska rikhaltiga

Det: intressanta med denna séigen r icke antikvariskt - topografiska Iitteraturen r6-
siignen som sidan. Den éir ju en Vida spridd randc Urshult genomgitts. Ingenstiides om-
vandringssigen. Det intressanta fir, att den talus emellertid Oxahall, varfor den ej tordc
fiirlagts just till Oxahall, vilket kommcr att vara att anse som fast fornliimning.”
néirmare diskuteras liingre fram. Tjiinsteskrivelsen fir V51 tolkas si, att

Vacl siiger nu sakkunskapen om hillen? riksantikvzlrieiimbetet icke anser sig ha ni-

Niirbild av Oxahall. Fotoz Hugo Svensson 1955
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got med héillen att géra. Frixgan r viil dock, ten” ngot fériindrats genom vittring. Di
om Eimbetet icke bér revidera sin uppfatt- mossa och gris bérja v':iX:1 i férdjupningar
ning. Uppenbarligen »har man icvke kint till i stenar, driijer det ju inte si liinge, innan

att den av ‘kyrkoherden Lindstén anteeknade humussyrorna bérja sitt férstérelseverk.

vandringssiignen éir knuten Eiven til1OXahaIl. Hanan ligger, Sum ngimntsy dds i Och dels

» Si till frigan om de kliivliknandc f6r- iomedelbar nirhet av Fr6sj6nsg21mlastrand-

djupningarna i héllen. F61" det kategoriska linje och har varit liitt tillgiinglig iiven fér
piistiendet, att cle ro naturbildningar, ha dem, som p5. den tiden, di sjiin gick s51

veterligcn inga som helst bevis framlagts. lingt upp, féirdades i ‘bit, vilket f0rtskaff-
Mot pistiiendet stir framfér allt den 0m~ ninsgsmedel torde ha varit vanli-gt, si si5n-

pstélndigheten, att firdjupningarna éiro 0rien— derskuret av sjéar ‘och vattendrag, sorn Urs-
terade i 6st-vstlig riktning och slunda icke hult di miste ha varit. Namnen Friisjiin
kunna ha _ti1l‘kon'1m‘it under landisens fram— och Frésjéhult, fordom skrivet ooh i var-
fitglidande. Glidningen ‘har i det nirmaste davgslag alltjéimc kallat Fréshult, lukta ju
skett i norcl-sydlig riktning, vilket framgr hedendom ling viig. Om gamla ortnamn
av det geologiska kartbladet (ver trakternzl ijver huvud tagec ha nigot att séga oss, s

kring Asnen. Hérfér talar iiven det fak- if den viil i decm fall, ntt hultet en ging
tum, att den nigra 10-tal meter vister om varit ”~heIgar” it fruktbarhetens gud Frii.
héllen ‘bcligna, numera grundligt férstiirdn Vad ligger niirrnarc rill hands antzlga iin, att
fullstensisen hat en nord-sydlig riktning. man hiir utévat frukbarhetskult och att
D5. Iandisen istadkommit »huggm':ir"ken (Se kultplatsen varit Oxahall? Detta antagande

ovanl) iberghiillar r deras konvexitec ori- Synes styfkas av lekmr E. Brates uppgifc
enterad vinkelréitt mot isens rérelseriktning. (Ngrdisk Familjebok, Zza upp1.), att i Upp-
De Om hug¢gm§l’k6H Piminnnd bi1dHiHg— sala guden firades med stora offer av oxar
arna pi Oxahall ha sin konvexitet 0ricnte~ Och gvin. Troligen ha viil samma ku1thand-
rad i norrwiider, Rllrsi vinkelritt mot den lingar féirekommic pi platser, i vilkas namn
orientering, de skullc ha haft, om dc upp— P16 ingir, 5550111 Frbvi, Friituna, Frijsii, Fr6-
kommit under landisens glidningh kind och —— Fréshuhc. Kan det méjligcn ir-

Om férdjupningam vote nawrbi}dnin_ hills: sig 55, att oxoffren ursprungligen va-

gar, aterstgu. alltsiy Mt dc kunde ha upp_ rit anledning till namnet Oxahall? I 55 fall
kommit genom Vittring \/ittringsfenomcn skulle ”0Xfj':iten” diir endast ha bidragit till
av dylik form bruka ju uppstii pi stiillen, Lt ‘hana namnet vid liV'
dr bergarten innehiller en hég k0ncentrn- Den Oxwhall Ofngivgndg terrggngen gr d¢1_

tion av lit: vittrande mineral. Friin hillen V55 rat: Qiéndig men ett par 10-ml meter
tagna prov visa dock, an bcrgarten, re1a- nordvggt om hillen Och pi norm sidan om

tivt sett, iir synnerligen homogen, vilkc: bygdevdgen ligger en 3 5 4- meter hég mo-

nirrnast motsger antagandet, art f6rdjup~ rgnkulle, 50m Qmfattar cza 400——S~00 kvm
ningarna skulle vara vittringsfenomen. De Qgh diir marken tmts etc och annat mindre
nu anfiirda férhiillandena tala alltsi fér at: gtgnblock iir s5 pass jiimn, att den kan ha

”fjiiten” ur geologis‘k~perr0grafisk synpunkt anviints som samlingsplacs. Omedelbart nord-
icke ire naturbildningar, vilkct i sjéilva ver— Q5; Qm viigskiler; mot I-Iavralycke finns f. 6.

ket iir avgiirande fiir frigan. Det andrn al~ en linen 5113 om nigot 1004-ml \kVm., dir
tcrnativet iir alltsi, att: de istadkommits av man Ogkgi kgn ‘ha samlats, Annu en om-

mnniskohand 06h Mt det if ffg 0111 Pf? stéindighet, som synes tala £61‘ att Oxahall
mitiva ”hiil1ristningar”. Sedan héllen under varj: en kultplacs, iir den av kyrkoherden
de senaste 3~——4 iirtiondena ‘blivit alltmcr Lindstén anteoknade, ovan itergivna signen.

évervuxen, r den tyvérr troligt, att ”fjiiA évergingen frn hedendom till kristendom
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var ju en mycket langsarn procedur. Hed- skiivling av det gamla minnesmirket masts

niska och kristna férestiillningar lépte jiim- diirfiir lxindras.

sides reller voro sammanfliitade genorn miinga Fér sakkunnig bestamning av bergarten i
firhundraden. En del lhedniska kultplatser Oxahall samt granskning av iivriga, anfiirda
blevo ”'kristnade”, det Ibyggdes kyrkor pa geologis~k—petr0gra'£iska uppgifter 0c‘h dis-
eller i niirheten av dem, och hedniska kult- kussionen om dem har férf. art tacka fil.
handlingar ”kristnades”. Det racket kanskc kand. Bengt Loberg.
att erinra om den kristna sedvanjan at: vid Stockholm i september V1955.

jordféistningen tre ginger strii jord pa kis~

tan, vilken kulthandling Zir ett féirkristec
bruk. Den av Lindstén bevarade sagnen om-
talar, att man ville byglga kyrkan vid 0Xa— H . T A
hall. Varfiir just déir? Det finns manga plat- ennlng arsta
seri trakten, som kunde ha varit lika l%imp-

liga -eller lampligare. Art man ville ftirlagga
kyrkan till Oxahall, kan inte garna ha mo—

tiverats av nigot annat ran, att man iinskade

var van act vallfiirda.

z

ha den pa den gamla kultplatscn, d1t man §*‘*%‘*
Om det alltsa med t1ll V1SShC‘E gréinsandc

_.

J2 a 14:36
..~'

sannolikllet kan antagas, att ”fjiiten p ‘l
Oxahall icke Eiro naturbildningar utan ha E’ ’ ‘

istadkommits av miinniskohand, sii ar det
fiirsék till tollkning av deras betydelse, som

hair gjorts, déirernot endast en hypotes, men N

en hypotes, vilken synes biittre underbyggd ’l’\ a . Q; *.§\;w

V
$5?”

91> “ ,_..-__ N
an mycket, som pringlas ut som teorier. M
Fiirfattaren at cmellcrtid icke fackman pi
omridet. Det at alltsa som amatiir han lagt
puzzlet.

Aven om Oxahall ickc skullc komma att
av sakkunskapen accepteras som fornminne, -Mannislior
trots de g'eol0gisk—pctr0grafiska bevis fiir k J 1

fornminnestesen, som ovan framlagts, Zir nng en Sam a
héillen si marklig, att den ‘bér fridlysas. Den ¢¢Herre anlgnu
b6r di oclksi varsamt rensas {ran all vcgeta- 8
tion. Hiillens penningvrde iir ringa eller in-
tet. Det enda, den kan anviindas till, r
makadam, men da miste den férst spréngas HemLYg(1Sf5reninqe!1
sénder. Vid behov blir det i si fall billigarc k'

att ta stenblocken i omgivningen eller ste- Gamla Ursl1ult
narna i det riise, vartill man fbrvandlat den

n'2irbelEi\gna rullstensasen. P5 sten rider det Skrlftserle 115° 1

sannerligen ingen lbrist i trakten. Om den

férbipasserande bygdeviigen eventuellt skul— Pris kart
le ‘komma att riitas eller breddas dar, kan

hallen emellertid komma iriskzonen. En
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GU/V LUILSTADIUS:

Milningarna i Urs:1ults gamla hyrha.

Urshults gamla kyrka var av trii och

sannolikt byggd i biirjan av 1600-talet. Den
revs i samband med att en ny kyrka av sten

byggdes 1808.

Viiggar ooh tak i tréikyrkan milades 1696

av karlskronamilaren Johan Columbus med
sccner ur den helige Sigfrids liv. Denne
mastare har dekorerat ett flertal kvrkor i

norra Smiland, diir arbeten av honom fin-
nas bevarade i, Lannaskedc (1702) och Nor-
ra Sandsjo (1709).

Enligt en mycket kortfattad ‘beskrivning
av kyrkoherden i Urshult Nils Spelin, fram-
stiillde Columbus’ milningar dir den helige
Sigfrids resa till Sverige, Olof Skotkonungs
dop och dripct pi den helige Sigfrids sys-

tersoner ”med mera ur sigfridslegenden”.
1745 byggdes ny laktarc och altarrundel

i kyrkan av snickaremiistaren frin Viixjo
Johan Stoppel, sonn for sitt arbete erholl 180

dalcr silvcrmynt. Liiktaren bestod av trc av-

delningar: en yttcrst, niirmast gamla l%ikta-

ren, for manfolk, en mellerst for ‘kvinnfolk
och en fréimst for ”Herrskaper i F6rsamlin-
gen, Préistgrden och Qwinfolken iAlm-
hults fierding/’1)

174-6 forseddes den nya laktaren och al-
tarrun-deln med milning av vaxjomiistaren
Johan Christian Zsc\hotzscher,2) som for sitt
arbetie erholl 77 daler. Kyrkoherde Spelin

siiger, att liiktarspeglarna voro milade ”med
de Helige Evangelisters och Apostlars bilder
tillika med Friilsarens bild mitt pi L'akm-
ren. ’

Vid kyrkans rivning férstordcs 1n§ilningar-
na med undantag av fem panner frn lak-
tarbrostet, av vilka tre finnas forvarade i
Urshults nya kyrka, och tvi tillhor enskild
iigare i Urshult, och som forestéilla:

Bild 1: ‘et~t sprzclkband, som utgiir frin cn

iingcls mun och som farms i ncdre hogra

Fil. lic. Gun Wilstadius.

Om Urshults gamla trakyrka ':lr

vim kunskaper srn. Det glider oss

dérfor alldeles siirskilt act i Urshults
Kronika kunna publicera en uppsats

av fil. lic. Gun Wilstadius i Lund,
som ur arkivens gommor formedlar
visshet om inredningsdetaljer i kyr-
kan och okar virt vetande om den.

Uppsatsen iir ctt utdrag ur fiirfatta-
rinnans licenciatuppsats om 1/iixjii'm-
laren ]o/Jan Christian ZSCb0iZSC/J61’.

Om sig sjiilv har lic. Wilstadius bi-
fogat foljande ‘biografiska data:

Fzsdd 23.10 19340. Dotter rill tandl.
Paul Wilstadius och h. h. Ebba f.
Wikstrom. Stud.-ex. vid Lunds Pri-
vata Elernentarskola vt. 1947. Fil.
kand. vid Lunds universitet ht. 1952.

Fil. lic. vid Lunds univcrsitct vt.
l9§6.



héirnet av en hand, soxn stréickes ut frfin Bild 4: Thomas med lans. Enligt legen-
ett moln. Texten lyder: den dddades lmn i Indien av fyra soldater

Ser pd i/Jam $0112 Xi wamlra med lansar.

Oxs eff?" f5ll91' t/997115 M0; 5/Vzfhmdi’ Bild 5: Mdjligen kyrkohcrden i Ursllult
H7/“W1 imd thew” 0771851189155 /Md“ Nicolaus Spelin, under vars tid som kyrko-
P/11-1-‘ 3-'CfVf?V5~'17- herde (1741—55) milningsarbetet i kyrkan
E191’: 13~'C-'V¢’1'5~'7- utf6rdes_ Ej hcllcr denna bild niimncr kyr-
Demla mlning hm’ tmligtvis inlett Sviten koherde Spelin. Traditionen har knutit

av 9-Postlar Och e"?m8e1i5te1" Pi liktarbrés“ Luthcrs namn till dcnna bild och enl. pro-
tet °¢h 5PY5k‘b*md@t5 “XV 5Yft31' Salad“ P5 tokollet i samband mcd den auktion, som
clem och deras déd fér sin tros skull. Kyr- }-@115 Vid kyrkans rivning’ hat Ocksg en

kohcrde Spelin niimner dock inter om den— Luthepbild {(51-5§]tS_

na bild i sin bcskrivning av kyrkans m§l~ Av apostlarna. béira Andreas och Jacobus
Hinge“ Minor klassiska kliidedriikter medan Thomas

Blld
ten blev han ‘korsféist pi ctt X-format kors

(crux

Z: Andreas med kOrs' Enugt legal‘ 51' avbildad i svensk allmogedriikt. De sak-
na narnnbeteckning, men kunna identifieras

decussa), sorn ocksa kallas for And- sina Omm attnbut‘
reaskors. . . O O

, Sannollkt kunna ytterhgare pannaer spa~
Bxld

ligt legendcn blev han ihjélslagen ITICG en

klubba

3: Jacobus Mxnor med klubba. En» O , A _

, ms, atmmstonc en ap0stla‘b1ld fmns 1 pnvat
égo 5 annat hill.

. Zschotzschers ganska karakteristiska slict
att mila iigonpartiet, tordc vara det rnest
avgéirande fbr antagandet att \bilderna biira
tillskrivns lmnom. Han varicrnr vidare i
mycket ringn grad sina portréttgurer och
en jiinlfiirelsz med bcvarade apostlabilder i
]‘2i\t frin 1749 och i Sjésés frin ‘1750 styr-
ker dcssutom i synnerligcn hiig grad detta
antngnndc.

ZSCl'1OI2'&Cl1Cl' mjlade i allménhet sina lik-
tarbréstbildcr pa pann och troligtvis utf6r-
dcs dessa pi ‘hans vcrkstad i Viixjé under
vintcrn, ir att sedan uppmonteras p sina

rcspcktivc platser. Diltidens ocldade kyrkor
oméjliggjorde némligen miilningsarbeten i
dessn vintertid.

(jversta mden vid kransen pi léiktarbr6s-
tct lmdc fbljande inskrift:

Till den Hr)gil0_fu'mlc' Trc-1:‘/zligc Gudcns
iir/1, T/ammz Ham Hclgc/101115 jn'yrl1zmi, sami
f6rsa21zlingczz.w ./§i."ii1’c beqwiimlig/o(?l‘, u/irl
Gzulsfic/zstcm" Iamuisiazrzrie, iir t/acnmz Liic/a-
farz», filli/an mreai Altm'rzmrlz>le1z, 115 /ayr/{ans

A

um,/aostnarl ujwpmtf 5/or 1745 or/0 med mil-
poswln Jacob (bud em‘ texts“) mug. zzrad Mar I746. Cur/ante Z\'/Iag.{Nzc10"la0

Foto. Hugo Svensson 1955 Sjrrim Pnsforr. p. f. Uz'.vZ11:1'fwm11111.3) 1:111/a
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/zzpppi mig Guzl til (let bdxicl. Ne/Jem. 13:31. Undcrskrift: K0111 /Jit mi/2 dzrfwa uti
Pinxz't4) C/Jristizm ZSL‘/JOtZSCb£’7'. sir’/1/al3'ft01', uti 130rg.s'1"z’fu’0r. Sal. W’.

Nedre raden hadc inskricenz 2-'10»14-

SJ u/éimit fig til tins iiemlres 5611 0c/J fil Bilden Symbolisemr den kfi5tn<'?5 f5l't1'55‘
/arms begiir, Herre min Gud, at tin iigon tan: dir ha" YFYSEY V11?" Pi ITOPPQYS nk“?
mag‘. U55 b-Pm, 5fwe,, than [Jug ml; of/9 dag’ med bibeln i sin hand vid foten av Kristi
0:/0 at tu wille /mm tinx tienrzrcx 0015 tins k0" under Viirldens Swim?" Och {MOP
fol/as 5511, zflwn the Z1511’ giihande warda 1' P5 sodra sidan om dessa bilder funnos fal-
tlmitzt rum, 0c/J hora that I?/961' zfu boa" i jzlnde bibelsprik milade, var: och ett i sin
Himmelm, oc/0 ndr tu that /a€i1'e1' wan: 116- spege1-

dclig. 1. Reg.5) 8:1/.28,29,3O. 1. Wdlsignelscns /{ill/Q 1'/1871 11/ij w¢'ilxig11a iir
Mitt P5 liktarbréstet listcs texten Vid in_ ic/2.0 /M111 Christi blmls delac/atig/Set?

vigningen, milad med rodzl bokstverz

Scrm. 11z:mg.6) Huru lustige iiro tine B0—

71i11gtl1’ Herre Zebaotlal Min Sizil Ziingtar 0c/1
1

lrii11gta1' after Herrens g¢ir‘rlar. Min /crop];
00/J Siiil frogrlar sig ulfi lcfzuamles Gudi! Si
foglen /oafu/01' fuamit at /nus och swalzm silt
Z10, 2‘/our I/as simz imgar liiggia, niiml. titt
Allan’; Herrc Zebnof/9 min Konung 06/J min
Gurl. PS. 84:1/.2,3,4.

P5 altarrundeln voro 14 spcglar med in-
skrifter och bildcr.

Mitt pi rundcln voro tvinne bildcr. Den
ena forestiilldc “ct bord med kalk och patcn
samt oblater pi patenen och Christi bild;
alt omkring: en Gardin thcr ofwcr med
Widfogat band och duska (I t0fs): nigrc
hus stindande i en Lund samt an lysande
och strilande sol uppofwer med ofWcr-
skriftz”

Omnibus ia'em.7)

Underskrift: Af mo briide iirom wij alla
dc/olacktige. 1. Corint/J. 10:17.

Den andra forestblllde ctt berg "med
Christi kors iblott ofwcrst pi toppcn samt
cn swamp pi en to och spiutot i korswis
satte Wid korsct. Utmed bblrgct r cn strom,
hwaruti wisar sig ett af Hafscns Wigor
mycket kastait och i qwaf giicndc skcpp.
Ofwan syncs the 4 wiidcr af Angla ansick-
ten utbliste och hoptals pilar sisom hagcl
tyckas falla ncder. Hrwid ligger en man
uti Bcrgets Klyftor och sofwcr tryggt pi
ett Anckar med oppen bok i handen.”

.. k _f I /"1 S Luthezbild? (bild 5 enl. texten)
Overs r1 t. 771111511/léM17l fcrzc/It vuzmze. ) F0“): Hugo Svensson 1956
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Th?! bmdet som wij bryta, éir is/ac I/Jet iigt kyrkorékenskapernn fick snickaren 5t<'3p-

Cbrisfi lc/aamens rlclacktig/act? 1 Cor. pel hir Z00 daler fér sitt arbete och

10:16. Zschotzscher 100 dlr 16 tire Smt fiir mil-
2. Prfifwc mezmis/um sig sielfwa oc/a iiic sr? ningen.‘1)

af t/Jet laidet 0c/9 dric/Qe af t/awl Klll~ Tyviirr iiro milningarna hiir fiirstérda, di
C/an. I Cor. 11:23. ‘ Allmundsryds gamla triikyrka revs i sam-

3. Then owdrdig /ad}/till gzir, PM lifwet band med ntt ny kyrka av sten uppfiirdes
/um /J51’ rl(i(lc1z frZr.9) 1228-30.

4. Kommen till mig I allc, som m'/avtm 06/9 ___-_-_
iirrn betungmic och iag will wz’(/c'1*qu/cc- Not”:
/6” Ede“ Mat/9' 11:28" 1) Nils Spelin: Beriittelse om Urshults pas-

5. T/Jer pd r Gurlx /zjirlc/1 till on 11j)[>cn- tot-an Arch 5m0]_ Bd_ ]1;51_ (V55B)_

lmmz‘, at G2/at hflt/(’1’ séirzdt sin 011410 S011 Urshults kyrkorgikenskaper L 1;3_

2? wm/ldmi, at wij s/aolom lefwa gcnom (VLA)_

hO”’0m' 1' I0/3' 459- 2) Johan Christian Zschotzscher f. 1711 i
6. Men wij /Jafwa 1Tc/ac um/fcitt t/Jcmza Jimképing, 61¢‘, hos C_ Pettersson i

wrlclens Amid, utan I/Jwz zmzla som iir J5nk5ping’ msmrc under Gétebol-gs

‘If Gudi’ “ll 7‘/1'7. Wet“ k'7’”1”"’ h”"”‘i OX5 mzilareéimbete 1737, friin vilket it han

‘lfG1"[1'8l‘f“/it"i1'» 1- C079 2712- var bosatt i Vxjii till sin diid 1766.
P5 norm sidan om mittbilderna, liknsii i Verksam Som mglarc i en 204211 kyr_

Var Sin Spegeli kor inom stiftet.
1. Drag tinzr s/{or af timz fiittcr, ty rum/net 3) Genom ftjrsorg M, magister Nils Spclin,

25/oer tu stair, :71‘ ett /aeligt la/zzl. Ex. 3:5. Vid dennn tid kyrikoherde i Urshult‘
Z. Procul /Jinc, procul ife j1r0fzl11i.]O) 4) 1)l‘”x7‘l1 : hm mama

Wij szisom nzerlbiclpare f6r11m11a1i¢le1', at .1) Reg : Lib“ regium : KOnungabO_

I iv/<0 umlfngrrrz Guds mizl frifiingf. 2. ken

C07‘ 6"]' 6) Sm’m(o) I1mutg(urati0nis) I invig-
3. Sma/<61’ oc/9 501' /'J7M’7/It lizlflig Hcrrcn /fr, ningSprCdikan_

siill fir than som tréjstzlr upjui /90120121. 7) Om,”-bm idem : dam it gum Syftm.

P3‘ 34:9" pzi instiftelseorden till altarcts salam-
4. Si Guds Lamb 50m b01't1‘ager wcrldvnrs mam.’

53””leT' Jab‘ 1:29‘ 8) Detta citat iir hiimtat frn Horatiusz
5. Min u/iin iir min 00/1 mg fir ham", 1'/Jen, Oden 111:3 v_ 7 Och betydcr i Sit: S/am_

their beta? iblaml rosor intill tbes at zla- manhang’ Mt Om Ocksi himme} Och

gm swal wawler 0c/0 5/auggome afwi/uz. jord “arm Sammm, S3 (16! hi-zilten dock

Sal‘ H53‘ W/' 2:16’ 17' ofirskriickt; i spillrorna.
6. Tu b@1'e¢]e1' till mig ett bowl em/0t mizm 9») Denna inskrift r on Ommlkning av 1

fiemler: tu smérjer mitt /oufwuzl 171611 Cor’ 11:Z9_

"H0 OM’ ins/dint/*0’ full "mg" 1°) Bart biirifnin! Gtin bort i 0i.n1/igda. —
PS‘ 2}1‘5' Raden iir ett ngot oméindrat Vergi1ius-

Kyrkoherdc Spelin beriittar vidarc, bc— citat oc‘h iterfinncs i Aeneiden, bok
triiffandc annexfiirsamlingen Allmundsryd, VI, v. 258, diir sibyilan siiger till Ae-
att ”§‘hr 174-S uppsattes och Zihr 1746 mi- neas ire hans fiird till underjordenz
lades en ny skiiin Liiciktare pi Norm sidan Procul 0, procul aytc p1’0f.<mi! (Bort,
i kynkiaii samt Altare rundel, efter friimstn ibort, I 0invigd;1)_

Biinckarnes borttagande, med lika biidcr, 11) Allmundsryds kyrkorikenskaper L 1:1

inriittning och Deviser som i Urshuit." En- (V][_,A)_
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KARL LOBERG:

D21 och nu.

Ngm minnen fnin min s/eolzid i Urshult ]899—-Z90)" m. "Z4

”Barndomens minnen leva sitt vackraste liv inom sig sjalva. Forsok ej

uppliva dem, det blir mest besvikelse”. Med dessa piistienden inledde hosten
l9)4 ”hembygdspilgrimen” Alarik Svensson en hembygdssaga. Mojligen har
han ratt. I varje fall har man en viss fornimmelse av att det ar si, da man
forsoker uppliva dem for att skriva ned dem. Att ateruppliva barndomsmin-
nena skulle silunda innebara, att man forgrepe sig pa dem. De: borde man
ju inte gora. Att underlita det innebure 5 andra siclan att bryta sambandec

med det forgingna. Detta vore kanske en annu varre forseelse. Ett valtaligt
uttryck for denna senare vardering gav Harry Martinsson en gang i -ett fest-
tal, dii han yttrade: ”Hela kulturlivet bygger ju pi att man saknar nigot i
det nya, att man vaskar guld ur det forgangna”. bjalv ansluter jag mig bide
kanslomassigt och forstindsmassigt till Harry Martinssons mening. D5 kro-
nikans redaktor bad mig nedskriva mina minnen frin min skoltid i Urshult,
var det icke desto mindr-e med mycket stor tvekan, jag lovade gora det. jag
fann namligen, di jag borjade inventera dem, att de aro mycket mer frag-
mentariska, an jag trott. En annan anledning till min tvekan var ocksi
denna. Att nedskriva skolminn-en utan att sjalv d5 och déi komma med i min-
nesbilderna liter sig icke gora. Att skriva om mig sjalv offentligt tilltalar
mig inte. Personliga minnen av detta slag borde forbehillas for familjekret-
sen och den triingre vankretsen. Den vasentligaste anledningen till att jag lik-
val overvann min tvekan var emellertid den, att det mellan dfi och nu syncs

ligga en h-el epok betraffande skolvasendet i Urshult och att nagot av den
bor raddas undan glomskan. Man hade d5, omkring sekelskiftet, borjat upp-
rusta skolviisendet. Ett flertal nya skolhus uppfordes. Nu har man borjat
nedrusta. Ett par av de skolor, som d5. inrattades, aro redan nedskrotade. Dc:
nyuppforda, centrala skolpalatset for inemot tre kvarts million kronor kan,
t-rots kostnaden, icke bli fullgod ersattning for de ncdlagda skolorna. Na-
turligtvis at jag medvetcn om att vissa foriindringar av skolvasendet varit
motiverade med hiinsyn till dc andrade befolkningsforhallandena, men man
har har liksom litet varstans pi landsbygden gitt for lingt. Der lair inom
skolvasendet som pa flera andra kiilturomriiden mycket, som i onodan kores
sonder av de frambrakande ”kulturknuttarna”.

Det var i borjan av augusti 1899, jag inskrevs i den flyttande smiskola,
som di inhystes i den nordostliga av de vaster om bygdevagen belagna, tre
norra girda-rna i Uvre Héitteboda. Till denna skolrote horde di gardarna i
Uvre Hiitteboda, Uvre Aramo, Buskaboda, Ekebcrg samt lagenheter under
Frosj'o'hult. Barnen frin ‘Ovre Skiftena hade sin skola i Bredaslatt. De over-
flyttades sedan till I-1atteboda—-Aramo skol-rote. Hur minga barn vi voro,
minns jag inte cxakt. Jag uppskattar antalet till 20 A Z5. I diet hus, dlir sko-
lan inhystes, disponerade vi det storsta rummet, vilket hade lonster it oster
och socler. De langa trablalnkarna, som hade plats for 4-5 elever, voroapla-
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f

Gunnar Johanssons gird i Ovre Hétteboda. Foto: Hugo Svensson 1956

cerade 55, art ljuset fan in framifrin och frin hoger. Att sitta och arheta iett frn hoger infallande ljus 21'1" synnerhgen olamphgt, men en sidan viktigdetalj var det val ingen, som tankte pi eller ens begrep. Emellertid tordeutrymmesforhiillandena knappast ha medgivit nigon annan placering avbéinkarna. Katedern, ett htet ~r-ektanguléirt bord, stod vid ostra lingvliggen.
P5 denna viigg hangde nigra stycken, c:a meeterlfinga, vitmilade, tunna trial-ribbor med bokstaver i latinsk tryckstil. S5. vitt jag minns, kommo de aldrigtill anvéindning. 1 undervisningsmaterielen ingingo ocksi en kulram, som varplacerad‘ pa katedern, en svart tavla och lasebocker i tillrélckligt antal exemp-lar, for art varje barn skulle kunna disponera ett eget, di de togos fram forléisning. Bokens typografiska utstyrsel var synnerhgen torftig. Bortsett Erinngra, mycket enkla bilder i borjan av boken, vilka tydligen voro avseddaatt viicka beroringsassociationer vid inliirandet av bokstaverna, exempelvisett 0/e vid O och en iirla vid /1', saknades illustrationer. Om jag minns raltr,var den helt tryckt med latinsk tryckstil. Det vore oriktigt att kalla bokenféingslande eller rolig. Utom alfabetet inneholl den en del smii be-rattelser avsedeléirande natur, niigra fabler, t. ex. den om gossen, som icke ville g5. i ske-Ian, ngra mindre dikter samt korta beriittelser ur svenska historien. Knap-past nigot av innehillet kan ha varit siirskilt tilldragande for barn. Ytter—ligare ett par saker horde till undervisningsmaterielen, namligen ABC-boken

och griffeltavlan. Dessa fingo eleverna sjéilva hilla sig med. S5 vitt jag minns,fijrekommo icke skrivbocker. All skrivning och réiknaing utfordes alltsi med
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griffel. En griffeltavla kostade, vill jag minnas, 25 ore eller lika mycket som
en katekes och en griffel ett eller tvi ore, beroende pi langden och tjock—
leken. Griffeltavlan och griffeln, som under minga generationer varit sven~
ska skolbarns vasentligast-e skrivmateriel, tillhor val nu narmast kulturhisto-
rien. De flesta av nutidens ungdomar, som icke gfitt i s. k. lekskola, ha kan-
ske aldrig sett en griffeltavla. For icke si lange sedan triiffade jag en Z9—§rig

man med akademisk examen, som aldrig ens hort talas om en gritfel. Nutida
ungdom ar tydligen, trots all ”korvstoppning” i skolan, i viss min kulturellt
urarva. Den mste siilunda exempelvis ha svirt att riktigt forsti Tegnérs
bildsprik, di han skrev: ”Betanksamt odet star, med grifleln hojd, att rista
i kopparn in var dom, den eviga, den sista.” Denna skaldens vision har f.
just nu i atomfildern fitt en mycket storre aktualitet an den hade, di den
nedskrevs. Griffelns tidsiilder var tryggare.

Under de forsta veckorna av termin-en skottes undervisningcn av en liv-
lig och temperamentsfull, 20-iirig lararinna. Fran de veckor, under vilka hon
undervisade, minns jag endast ett par episoder. Den ena av dem har kanske
mer an ett rent personligt intresse och mi darfor overlamnas it trycksvartan.
Vid ett tillfalle, di jag ick-e fann undervisningen tillréickligt intressant, f§.nga-
des min uppmarksamhet av ligurerna i tapetmonstret pa vaggen, vid vilken
jag hade min plats. Det bor anmarkas, att jag kunde ”lasa rent”, bade latinsk
tryckstil och frakturstil. Det hade jag lart mig redan i S-irsildern. jag hade
ocksi borjat roa mig med frihandsteckning. Lektionen, di detta hlinde, rorde
sig om det mest elementéi-ra, att lara sig kanna igen bokstaverna. Att det var
svrt for mig att uppehilla intresset, at silunda forstieligt. Jag kopplade
alltsa av och borjade att med ett finger folja konturerna pa figurerna i tapet—

monstret. Detta markte lararinnan, som kommenderade: ”St5.!” Van att lyda,
som jag var, steg jag upp men begrep inte, varfor jag skulle sti. Di jag stiitt
s5 lange, att jag blivit trott, satte jag mig. Till saken hor, att jag pi grund
av sviterna efter en svir sjukdom i de tidigaste barnaiirien var fysiskt klen.
Art stfi en ling stund var darfor betydligt pafrestande. Mitt tilltag att utan
lov satta mig ohserv-erades emellertid si sminingom av lararinnan. Nu blev
det andra bullar. jag kommenderades fram till katedern. Di jag kommit dit
och stallt mig framfor henne, grep hon fortornat i slagen pi min lilla kavaj
och skakade mig. jag begrep fortfarande ingenting, men knotade inte. Porst
di jag kommit hem och berattat episoden for mor och hon forklarat saken
for mig, forstod jag, att jag begitt en forseelse. D5 forst skamdes jag och
blev ledsen. Emellertid tog jag varning av det intraffade, och nigon ytter-
ligare kontrovers med lararinnan hade jag icke, sfi vitt jag minns. Sensmora-
len av den lilla episoden iir naturligtvis, att en llairare bor ta reda pa, varfor
en larjunge ar ouppmarksam, innan straffitgarder tillgripas. Man skall emel—

lertid inte begiira si mycket av en 2O—§.rig flicka, <15 det tyvarr finns léirare,
som aldrig lira sig den elementara laxan. D5 episoden senare d5. och dfi dykt
upp i mitt minne, har den néirmast roat mig. Den blev for ovrigt med tiden
en lardom for livet, d5. jag mer och mer fann, att det Liven utanfor mitt spe-
ciella verksamhetsomrfide iir av betydelse att soka orsaken till medmanni-
skors beteende.

Lararinnans verksamhet i Hatteboda smiskola blev, som namnts, kort-
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Smskolléiraren ]4 G. Jonasson
(F. 1863) r 190/L

varig. Uppenbarhgen var det endast ett vikariat. Redan efter nfigra veckor
kom den ordinarie liiraren, som sedan foljde oss, tills vi flyttade upp i "stor-
skolan”. D-et var smiskoleliiraren Johan Gustaf jonasson, di bosatt i Rafta—
mila. Han var vid den tiden 36 r gammal och silunda i sina biista r. Som
jag nu minns honom, var han ganska ling och reshg men utan tyngande fet-
ma. Den hinga viigen till och frin skolan, c:a en mil, vilken han dagligen
tilhyggalade till fots, motverkade slikert den fettbildning, som eljest ofta
medfoljer stillasittandet. For ovrigt tillhorde hzln betrélffande sivéll kropps-
konstitution som gemyt den mlinniskotyp, som enligt modern antropologisk
terminologi kallas den leptosoma, d. v. s. gracil och magerlagd. Han var en
zdlvarhg man och varmt hlingiven sitt kall. Formodhgen var han icke tyngd
av mycken teoretisk, pedagogisk liirdom, men han forstod sig pi skolbarn
och deras problem. Nigon kroppsaga, som di for tiden var ovanhg i folk-
skolan, forekom icke, $5 vitt jag minns. Naturligtvis voro vi inga l"ingl;1r_ Di
nigot otillborligt forekommit, réckte det emellertid med formaningar. I re-
gel var hans blotta niirvaro tillrdckhg for att uppréitthlla disciphnen. Den
grundades dock ick-e pi fruktan utan pi respekt och aktning. Under sidana
forhillanden var det naturligt, att resultatet av hans undervisning blev gott,
Si lingt de korm terminerna och forutséttningarna hos eleverna medgivo det.
Hans materiella lott var ganskn karg i likhet med tusentals andra sm§.skole—
llirares pi den tiden. Troheten mot kallet syntes emellertid for honom ha va-
rit det viisentliga. Han tillhorde dentalrika, halvt forglomdru skara, rorande
rvjlken man har anledning erinra sig den gamla frganz ”Var vore Vi, om de
ej varit?” Hans levnadslopp var miihblnda icke mirkligare Zin de minga k01-
legernas. Det bor icke desto mindre rliddas frin glomskan. Hans dotter, fro-
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ken Frida Jonasson, har iilskvart liimnat foljande biografiska data om ho-
nom. De hora ii tala for sig sjiilva och Eiterges darfor i obeskuret skick.

”Far foddes den 10 maj 1863. Strax efter sin konfirmation b1ev han till-
frigad om att undervisa smfibarn privat mot en ersattning av 25 ore i veckan
for varje barn, vilket han ocksa gjorde en tid. Ar 1883 fick han sitt forsta
vikariat som liirarei Elmehult for en tid av 12 veckor med en betalning av
67 kr. 33 ore. Sedan hade han olika vikariat pi olika platser inom Urshult,
til1s han Zr 1886 blev ordinarie léirare i Buskahults, Buskaboda, Biickaskogs
och Hogagarde flyttande smiiskola. Hela hans hag stod till skolarbetet. -
55 genomgick han en kurs vid Vaxjo folkskoleseminarium. Han vikarierade
liven ngra terminer i folkskola. Ar 1904 biev han antagen som ordinarie 1l1'—

rare vid smiskolan i Gronteb0da—Backaskog, dar nya sko-lhus var uppforda
med bostad for léirare. Skolvéigarna, som han hade foretagit till fots dag1i-
gen, voro langa, ja milslfinga. Forst di han kom ti11 Gronteboda, anskaffade
han en cykel, dii han hostt-erminerna skolade i Backaskog. Barnantalet var
stort. Icke siillan uppgick det till over 4O-talet. /Kr 1912 blev han forflyttad
till Urshults kyrkskola, dar han kvarstannade till it 1925, di han avgick
med pension efter att ha skolat i 39% ii". Lonen utgick i kontanter under a11a
firen. Ar 1886 var hans Ion for iret 250 kr. Hans lon var storst 1920, di den
uppgick till 4.465 kr. for iiret. Efter en kort sjukdom avled far den 17 okt.
1933, 7O it gammal.”

_]ohan Gustaf jonassons iiterintrade i tjanst i Hiitteboda smiiskola med-
forde for mig en ganska omedelbar foréindring. Han upptiickte snart, att jag
kunde llisa och skriva, varfor han flvttade upp mig i nlista klass. Det beredd-;
mig iqga svarighet-er att folja med. Endast vid ett tillfalle behovde jag be
om hjalp. Det igiillde division av hela tal. Uppstiillningen var icke riktigt
densamma, som min mor lam mig, varfoi" jag kiinde mig litet viliridig. Den
anvisning, jag fick, gav mig emellertid omedelbar klarhet. Sedan villade mig
riikning inga bekvmm-er. Matematik blev f. 6. mitt favoritbimne sival genom
folkskolan som liingre fram. Aven pi aidre dagar har jag funnit matemati-
ken vara ett oumbarligt instrument, di det gallt att: kontrollera slutsatser av
bio1ogiska iakttagelser. P5 grund av sin ofrinkomliga iogik har den en a11~
deles sarskild tjusning for tanken. Med ratta har matematiken ocksi karak—
tliriserats som tankandets musik.

De kunskaper, jag med min mors hjaip inhiimtat fore intradet i s1n§sko-
Ian, gjorde, att jag icke behovd-e agna mycken tid it laxorna. Katekespiugget
horjade riedan pi detta stadium, men jag kunde lilla katekesen utantill, dii
jag skrevs in i smiskolan, varfor dessa laxor endast blevo repetition. jag
hade silunda god tid att ”lIasa bredvid”. I mitt foriildrahem fanns pi den
tiden — bortsett frin almanackan och en tidning i halvveckoupplaga -— en—
dast religios litteratur, diiribland en Rambachs postilla, tryckt 1852. Den las-
tes ocksii men endast av pliktuppfyllelse. Det skedde i form av hoglasning
for mor pi sondagsmorgnarna, innan jag fick gli’. ut och ieka. Det dogmatiska
i andaktsbockerna gick ju over barnets forstind och var he1t naturligt icke
roande, Det var darfor med oforstalld glildje, jag accepterade att £5 lina hem
en gammal léisebok, som ej llangre var obligatorisk. Den var tryckt med Hak-
turstil, vilket kanske var anledningen till att den ersatts av en ny, men den
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S. H. Jonssons gird i Buskaboda. F020: Hugo Svensson 1956

var betydligt intressantare éin den nya. jag gjorde dlir min forsta bekantskap
med Sveriges forntidshistoria. D-en féingslade lnig alldelcs sirskilt. Boken
Estes frin pdrm till prm.

Annu en hiindclse frin denna min forsta skoltennin hat jag i hvhgt
minne. Léiraren réiddade mig ur en farlig situation, som utan hans ingripande
kunde ha slutat illa. Under en rast hade en folkilsken bagge kommit 16$ pi
girdsplanen, som fick utgora skolgird. P5. den tiden, d5 man binnu levde i
naturahushillningen, fanns det fir i alla lantbruk, iiven de minsta. Numera
forekommer V51 knappast nigon firavel i de smiléindska lantbruken, och de
flesta av den nu uppvéixande generationen ha vlil inte ens sstt ett fir. Tiden
har sannerhgen foréindrats pi de senaste SO—6O iren. Men det var o1ycks-
tillbudet, som jag skulle tala om. Baggen hade silunda kommit los. Som jag
tidigare néimnt, var kroppshgt klen. Jag lyckades diirfor inte som kam-
raterna séitta mig i sékerhet. Baggen gick till anfall och knuffade omkull mig.
Sedan fick jag knuff pi knuff, sii att jag rullade som ett litet bylte over
girdsplanen och utfor den slint, som bildade dess avslutning. just som jag
rullade ut for denna, foertfarande forfoljd av baggen, kom léirareen springande,
och genom en véilriktad spark, esom tréiffade baggen pi en: omtihgt stéille,
befriades jag frin ytterligare attacker. Méirkhgt nog kom jag ifrin det hela
utan nigon allvarlig skada. Nigra ytterligare minn-en frin denna min forsta
skoltermin har jag ick-e att registrera. Troligen varade den icke mer in 12—
13 veckor. Den bot alltsfi ha varit slut omkring den 1 november. jag fick
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sedan fortsatta katekesplugget med laxforhor for mor. Fritiden agnades atskridskoiikning, som jag borjade lara mig, och min lilla hobby, teckning.
Néista termin borjade omkring den 1 februari 1900. Skolan var d5. in-hyst i den gird, som nu ages och bebos av hemmansagaren Henrik Petters-

son. Den dfivarande agaren hette Sven Olsson. Mangfirdsbyggnaden, vari sko—lan disponerade det sodra och storsta rummet pi nedre botten, revs for mfingait sedan och ersattes med den nuvarande. Den forra var en, sakert mycketgammal, knuttimrad tviiviningsbyggnad. Hat voro belysningsforhillandena
idealiska. Bankarna voro sii placerade, att ljuset foll in friin vanster ochframifrn. Mina lminnen frn denna termin aro r'a'tt fitaliga. jag minns, attjag di fick ett Nya Testamente, som var tryckt med frakturstil. Min bok-samling had-e med detta utokats till fyra bocker. De tre andra voro ABC-boken, katekesen och en biblisk historia. Det levande och konkreta i de evan-geliska berattelserna och berattelserna i den bibliska historien var fangslan—
de. Katekesplugget var daremot icke roande, men det var en utomordentligtnyttig traning for minnet. En annan och ur personlighetsdanande synpunkt
meta viirdefull behillning av det blev minnet av bibelspriken, som val nar-mast voro avsedda att belysa cle for smbarn och for ovrigt aven for vuxnasvirbegripliga, teologiska systembyggnaderna i den lutherska forklaringen.
Sedan minnet av dessa bleknat eller utplinats, sta en del av bibelspriikenkvar som vagvisare till den stora andliga kraftkiillan. For miinga barn blevode utantill liirda katekeslaxorna sakerligen i stor utstrackning endast ett ”pa—pegojvetande”. Det konkreta i budorden borde emellertid ha varit fattbartfor alla, som kunde folja med skolundervisningen, och ehuru det finns enhogre moral an den, som fitt sitt uttryck i de gamla mosaiska buden, rackte
dessa dock lingt som handlingsmonster. Om katekesen hade handlat mindreom teologi och meta om religion, skulle den kanske fatt behlla sin centralaplats i skolundervisningen. Traffande at Tegnérs frana kritik, di han i ettbrev till v. Brinkman skrev: ”T'eologien i dess forhllande till religionen atsom en dodskalle stjiilpt over en lilja.”

Vi hade under denna var andra skoltermin kommit in i den alder, dabokmarkena dominerade fritiden. De voro i allmanhet mycket ansprikslosa.Till och med bilcler ur den tidens sparsamt och enkelt illustrerade tidnings-annonser klipptes och godtogos som bytesobjekt. Som exempel kan namnasTuppens vavnaders varumiirke. De mest eftertraktade voro de bilder i olje—tryck, som forekommo pi den ”kliidda” julgranskonfekten och pi ”visit—kort”. Den industrialiserade bokmarkestillverkningen var troligen icke upp-funnen. I varje fall hade d-ess marknad icke trangt in pi landsbygden. Sal<er-ligen hade vi dock lika stor gladje av vita ansprfikslosa bokmiirken som nu-tida barn ha av sina, trots att de £5 hela kartonger av granna mlirken. Omjag minns ratt, var vintern 1899~19OO ganska strang. En kvall var jag nas-tan stel av kyla, di jag kom hem, och en annan ‘kvall kom imor och hamtademig. For att jag inte skulle forfrysa oronen, hade hon tagit med sig en ylle-schalett, som hon knot in mitt huvucl i. Efter den bistra kylan voro dags—mejan och snosmaltningen synnerligen valkomna. Si snart marken blivit baroch sa tort, att man kunde sitta pa den, sijkte vi oss under rasterna till sol-belysta platser. Silunda minns jag, hut vi samlades pi sodersidan av en jord-
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kallare, dar vi sutto som bin pi ett fluster. Aven denna termin inskrankte sig
till 12-13 veckor. Pi grund av en siirskild hiindelse, min farmors frinfalle
den 1O maj, vet jag, att terminen d3. var slut. D-et blev ett lingt uppehill till
nasta termin, som séik-erligen icke borjade forran den 1 juli 1901 och troligen
icke forriin den 1 augusti. Det blev sfilunda mycken tid over for den "en-
skilda praktiken”. Emellertid voro vi icke helt fria frin skolplugget. Vi hade
s. k. repetitionsforhor, som forekommo ungefar en gang i minaden. Till dessa
forhor hade vi laxor i saval katekes och biblisk historia som psalmboken. Av
dc psalmer, jag d5 lick lara mig, minns jag sarskilt den av jesper Svedberg
bearbetade, tyska psalmen nzr 324 i var nuvarande psalmbok: ”Uti din nad
0 Fader blid —- —”. Under den mer an arslinga mellanterminen var lax-
plugget ingalunda dominerande. jag liiste aven, vad jag kunde komma over
hos de narmaste grannarna. Hos dem fanns aven profan litteratur. jag gjorde
salunda bekantskap med saval de bada skalmarna Ulspegel och Miinchhau-
sen som legenden om den heliga Genoveva. Dessutom laste jag tidningar och
foljde, s3. gott jag kunde underriittelserna frn boerkriget. Allers Familje-
journal, som d5. letat sig ut pi landsbygden, liistes ocksi. jag lick lina den
av slaktingar i grannskapet. Den stod pa ett avsevart hogre plan an vita da-
gars kolorerade veckopress och var nog i ordets basta mening en familjejour-
nal. Med sina bilagor ”Barnens bok” och ”Farbror ritar och berblttar” till-
fredsstiillde den aven de yngsta lashungriga. ”Barnens bok” utgjordes av sago—

samlingar, och bilagan ”Farbror ritar och berattar” var kanske var forsta tid-
ningsserie. Den var ej forraande i motsats till de flesta av vita dagars, i mer-
kantilt syfte grovt utnyttjade tidningsserier. Jag vill "minnas, att det ocksii
var vid denna tid, jag hos en granne lick lana ett exemplar av den lasebok
for folkskolan, som anvandes pa 187O—talet och isom mina foraldrar hade
last. jag fann dar till min fortjusning Karl August Nicanders dikt Gyllen-
hjelm, ur vilken jag tidigare hort mor recitera nigra verser, som hon lart sig
under sin skoltid. jag léirde mig ocksi dikten. Hos en annan granne fick jag
lina en geografisk atlas for folkskolan. Den studerades ingiende, men utan
larobok blev det naturligtvis ett ganska sterilt vetande. En del namn i kart-
boken applicerades pi nigra stiillen i niirheten av hemmet, diir vi barn bru-
kade leka. Den linga fritiden fylldes emellertid icke helt av lasning och le-
kar. jag fick av-en hjalpa till i hemmet med vad jag kunde och orkade. Si
hade jag ocksfi en del hobbies, sarskilt iteckning, som jag fick syssla med.
Men det hot ju inte till de egentliga skolminnena.

Den tredje smaskoleterminen borjade, som ovan niimnts, troligen icke
forriin den 1 augusti 1901. Hogsommaren hade varit mycket varm och torr,
men, d3 terminen borjade, var temperaturen draglig. Skolan var d5 inhyst
hos hemmansagaren Sven Herman jonsson i Buskaboda, dar vi disponerade
dct sodra rummet i den nuvarande mangirdsbyggnaden. Huset at sedan dess
ombyggt och tillbyggt, men “skolsalen” befinner sig — bortsett frn tapeter
och mobler —- i samma skick som di. En gammal, val bevarad sattugn stir
silunda kvar pi sin plats och piminn-er med tyst valtalighet om lange sedan
flydda tider. Den stora gfirdsplanen var en utméirkt skolgird, vilken utnytt-
jades val under leken p5. rasterna. Terminen matte ha varit ganska hiindelse-
los. Forgiives hat jag letat i minnet eft-er nigon enda sarskild héindelse att
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Skolhuset i Aramo. Fotoz Hugo Svensson 1956

notcra. Skolarbetet bestocl av katekcsplugg, inlarandet av beréittelserna i bib-
liska historien, innanlasning, skrivning och riikning. Icke heller denna termin
torde ha varit mer an 12-—l3 veckor. Egentligen skulle mina jamniriga och
jag nu ha flyttat upp i ”storsk0lan”, men (15. vi i s5. fall skulle ha gitt i kyrk-
skolan, dit avstndet for cle fl-esta var mer an en halv mil, och cl den under
byggnad varande folkskolan i Aramo skulle oppnas 1903, lingo vi ”sitta
kvar” i smiskolan. Aven smiiskoleterminen 1902 blev i stort setit héindelselos.
Enclast en episod har jag kunnat leta fram ur minnet. En kamrat rikacle ut
for en tolycka, som (less biittre icke fick ngra allvarliga foljcler, i varje fall
icke omeclclbara. Vi skulle héimta upp vatten ur en brunn i narheten av
girdsplancn. Den var forsecld med brunnskar och vindspcl. D5 ambarct, som
var fastgjort i andan av liinken, slapptes ned, kom spelet i snabb rotation. En
kamrat kom for nara och lick ett slag av vevcn i ena tinningen. Det blev ctt
otiickt sir, som bloclcle starkt. Vi blevo naturligtvis forskriickta. Lararen
tillkallades och tog hand om gossen, som s5. gott sig gora liit blev forbunclen.
Si vitt jag minns, léiktes sir-et utan komplikationer, detta trots att det miste
ha varit si och 55. mecl aseptiken vid forbandslaggningen. Som ofta ar fallet,
blev ”blodtrasan” tyclligen ett utmiirkt skydd mot infektion.

S5 kommer jag till min forsta termin i ”stoirskolan”. Den torde ha bor-
jat omkring den 1 februari 1903 och blev friin forsta stund en verklig upp-
levelse. Skolhuset i Aramo var, som namnts, nyuppfort. Det hacle 55 nyligen
fardigstéillts, att cle boiserade véiggarna i skolsalen luktade fernissa hela ter-
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minen. Detsamma var fallet med de dubbelpulpeter, som kommit: i stiller
for de linga triibiinkar, vi forut suttit i. I belysningshiinseende var skolhuset
tyviirr mycket illa planerat. Puflpeternzi voro sil placerade, att ljuset fan in
bakifriin och frin hoger. Vi miste siilunda sitta och ar‘beta i vzir egen skugga.
For dem, som sutto liingst fram i sydvéistra hornet av skolsalen -- det var
flickor —, voro belysningsforhflllandena helt enkelt miserabla. Skolhusets
lingvéiggar voro parallella med byvéigen, och det var vél huvudsaken. Vil-
jan hade emellertid varit god, och skolviisendet var verkligen upprustat. Pi
véiggarna hiingde siivéil kartor som planscher med bilder i féirg. Déir funnos
dels -en karta over Europa, dels en over Skandinavien och dels en over Urs-
hult. Planscherna voro avsedda for undervisning i naturkunnighet och inne-
holl-o bilder av olika diiggdjur, figlar och fiskar. Varken kartorna eller plan-
scherna kommo emellertid till ngon néimnviird anvndning, i varje fall icke
for de yngsta. P5 grund av det stora, man kan nog utan overdrift siiga alle-
naridande inflytande socknens kyrkoherde hade over skolvisendet, i vad det
giillde undervisningen, blev denna i stor utstréickning endast en forberedelse
mill konfirmationsléisningen. Katekesplugg och biblisk historia dominercide
alltsii. Pi schemat forekom emellertid bide skrivning, riikning, historia och
till och med teckning nigon giing. For viilskrivning-en hade vi skrivbocker
med tryckta forebilder enligt Heikes kalllsigrafiska system (jag vill I1'1lI'1Y12lS,

art det hette si). De voro utméirkta handledningar. Formodligen liro dessa
skrivbocker for liinge sedan utmonstrade. Pedagogerna ha véil hittat pi ni-
got annat och shlmre. Véilskrivning forekommer ju alltjiimt pi skolschemat,
men detta forefaller nlirmast parodiskt, di handstilarna bli sdmre och siimre.
Skrivmaskinen, som i och for sig iir ett utmrkt hjlilpmedel, hair snart gjort
skrivning for hand overflodig. Det drojer kanske infte si léinge, innan varje
skolbarn fir en egen skrivmaskin pi statens bekostnad. D3 iir emellertid det
rent personliga i skrivkonsten borta, och grafologin, som ute d Europa nu-
mera r en erkéind verenskap, har icke léingre ngot art hiimta hos oss.

Annu en ny och synnerligen angenéim l)Cl§21I1IlSl{£lp fingo vi gora. Det var
Léisebok for folkskolan i dess niond-e, omarbetade och utvidgade upplaga,
tryckt 1899. Inbundet exemplar med skinnrygg kostade 2 kronor och 75 ore.
Skolridet fick kopa den for 1 krona och 75 ore. Boken var uppdelad i sex
avdelningar och omfzittade ej mindre Iain 1.064 textsidor. Den inneholl alltsi
mycken léisning, vilken pi det hela target var god. Broken var ocksi forsedd
med ganska minga illustrationer. Tyvéirr voro dessa dock diligt utforda.
Denna skolbok har siikert sprint mycken glédje och pi sin tid viisentligt bi-
dragit till folkbildningen. Den fortjéinar déirfor litet nirmare uppméirksam-
het. Forsra avdelningen inneholl en del mindre beréittelser och dikter av se-
deliirande natur, fabler, gitor och ordsprk. Andra avdelningen, som tydli-
gen var avsedd ant léisas jimsides med undervisningen i Sveriges g-eografi, in-
neholl uppsatser och dikter med georgrafiskt innehill. Tredje avdelningen
var iignad it svenska hisrorien. Den inneholl silunda uppsatser och dikter om
de mérkliga-re hisroriska héindelserna och personligheterna. Séirskilt féingslade
sidant som exempelvis berbittelserna efter Anders Pryxell om Gustaf Vasas
éiventyr i Dalarna. Om man hade vetat, artt de flesta av dem anses vara my-
ter, hade de kanske inte intresserat lika mycket. Tegnérs dikt Karl XII fanns
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Folkskolléiraren Sven \X"iberg
(med dittrar) framfiir sin
léigenhet i Dunshult

Foto: Algot Svensson

dar och var placerad i sitt historiska sammanhang. Emellertid var den cen-
surerad. Den vers, som omniimner den kunglige ungkarlens sammantraffande
med August den starkes alskarinna, den ”hogbarmade, smarta, gullhfiriga”
Aurora Konigsmarck, var utesluten. Den ansgs val farlig for ungdomen.
Tidsandan var ju mycket pryd och skenhelig. Vad skulle man di ha tankt om
var tids s. k. hirdkokta skonlitteratur (P), som ungdomen fir lasa ocensure—

rad? Lasebokens fjarde avdelning utgjorde en linen antologi med dikter av
vira mest kinda 1800—talsskalde\r, siisom Tegnér, Wallin, Geijer, Viktor Ryd-
berg och Snoilsky m. fl. Aven finlandssvenskarna Runeberg och Topelius
voro representerade. Av dessa dikter fangslade mig siirskilt Snoilskys Sten-
bocks kurir. I sin visualitet och konkretion ar den en stralande histori~em§il-
ning. jag lfiarde mig de flesta av de 24 verserna utantill. Dikten hade kanske
icke fiingslat lika mycket, om jag di hade vetat, att den historiska undcrlagct
till den liir inskranka sig till att Stenbock sande en kurir, som ikte i vagn.
1Bokens femte avdelning inneholl huvudsakligen uppsatser om frammande
liinder och markligare geografiska omrden samt ngra nyttovaxter, sisom
kaffebusken och tébusken rn. fl. Den sjiitte avdelningen, slutligen, inneholl
ett tjugutal uppsatser om amnen ur den allmiinna historien. Amnena for upp—

satserna voro kanske litet godtyckligt valda men pa det hela taget represen-
tativa. Den fa rsta uppsatsen handlade om perserkonungen Cyrus och den
sista om iterupprattandet av det tyska kejsardomet 1871. Med detta ansigs
tydhgen varldshistorien vara slut den gingen. Genomlasning av hela denna
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omfangsrika lasebok medhanns natu-rligtvis icke under lektionerna, men vi
fingo lina hem den over veckohelgerna, och di lastes den flitigt.

Denna termin m-edforde ocksfi nagot helt nytt ifriga om lek under ras-
terna. De aldre kamraterna inforde den gamla leken ”sl§i trill”, som forekom
redan under Samuel Udmanns skoltid i Vaxjo pi 176O—talet. D5 vagen eller,
som den kallades, ”strZ1'tet” forbi skolan ‘blivit bar pi viren och tillracklige
torr, ockuperades den varje middargsrast av dc spelande lagen. Leken har nar-
mare skildrats i Urshults kronika 1948.

Larare under terminen var den di sedan Eitskilliga r pension-erade folk-
skollararen Sven Viberg. Han var ovanligt vital for sina r, ‘bide fysiskt och
psykiskt. Om jag minns rm, tillryggalade han till lots dagligen den cza 6
km. linga vagen frin sitt hem strax vaster om Urshults kyrka och till skolan
i Araimo. Det blev alltsi en promenad pa omkring 12 km. varje vardag. I
yngre dagar hade han ansetts vara en ganslka strang larare. Han var fortfa-
rande strang men icke hard, och jag kan icke erinra mig, att kroppsaga fore-
kom mer an en gang, di en kamrat fick ett par rapp av pekpinnen pi grund
av nigot fuffens. Viberg var en mycket dugande larare. Emellertid var elev-
antalet for stort, omkring SO stycken, och tiden alltfor begriinsad for att han
skulle ha kunnat ilstadkomma allt, vad han sakerligen onskat. Sa-rskilt ange—
lagen var han om att bibringa oss kunskaper i rakning och historia, detta
utan att pruta av pi kraven i huvudamnena, katekes och ’biblisk historia.

Terminen varade troligen icke imer an fyra minader och var i si fall
slut i borjan av juni. Bortsett frin repetitionsforhoren, som fortfarande fore—
kommo ungefar en gang i minaden, lig skolarbetet nerve till omkring den 1
februari 1904. Vi lingo Eiter ‘byta larare. Det var en pensionerad folkskolla—
rare frin Skine, som overtog undervisningen. jag tiror han hette Pettersson.
»Min minnesbild av honom ar ganska konturlos. Del: enda, jag sakert minns
ar, att han hade gritt helskéigg och att: han under hela terminen gick omkring
i en blanksliten syrtut. Det var nog lite si och sii med respekten for honom.
Nigot grovre ofog forekom dock icke. Tonen i skolan var emellertid ganska
iotvungen, i varje fall frin liirarens sida. Som cxempel kan foljande lilla,
driipliga cpisod antecknas. Det hande under en l-ekltion i geoigrafi. Han in-
tresserade sig séirskilt for detta amne. Vi voro samlade i en halvcirkel om—
kring honom, dii han stod och undervisade pi en karta. En av eleverna, som
var nigot av en odygspiise, hade rakat plaoera sig omedelbart bakom ryggenpi lararen och upptackte, latt denne spred en oangenam doft omkring sig.
Detta anfortrodde han med en iteateirviskning en kamrat, som stod litet lang-
re bort i halvcirkeln. Denne blev tydliigen inyfiken och steg fram i narheten
av odygspisen for att kontrollera uppgiften. Lara-ren, som ej horde samre an
att han uppfattade teaterviskningen, vred pi huvudet, blangde pi syndarna
och fiqigadc p5. sin oefterharmliga skanskaz ”Ousa da fes?” Frigan blev obe-
.svarad, men i halvcirkeln spred sig en illa dold munterhet.

Resultatet av undervisningen blev nog ej si storartat. Laxplugget hade
ej varit siirskilt betungande. Dec blev god tid over att studera tidningarna,
som nu voro laddade med nyheter frin rysk—japanska kriget, vilket hade ut-
brutit i februari 1904. Krigsnyheterna lastes dels i Aftonbladets halvvecko—
upplaga och dels i en veckotidning med titeln Fran krigssk§deplat.sen, vilken
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utgavs av Allers Falmiljejournal. Den var forsedd med ett rikhaltigt hild~
material. Att intresset under fritiden 53 mycket upptogs av krigsnyheterna,
herodde naturligtvis pi att dessa i hog grad dominerade dye vuxnas tanke-
véirld utanfor vardagsibeleymren. Man hade hort, att ryska sfigfilare (spioner)
upptriitt litet varstans, liven i det narmaste grannskapet, och hade fruktat ett
ryskt overfall pi Sverige. Varje japansk seger héilsades déirfor med stor till-
fredsstallelse. Namnen pi de ryska och japanska krigsherrarna faste sig fak-
tiskt mycket ‘biittre i minnet an senare namnen pi de mest omtalade hIirfo~
rarna under de hiida varldskrigen. Pram pi forsommaren intraffade sedan
en storpolitisk héindelse, som viickte mycket uppseende. Den hor vegentligen
icke heller till skolminnena, men den har si etsat sig in i mitt minne, att jag
inte vill forbigi den. Den 16 juni hade den finléindske, 28—§.rige statstjéinste—

mannen Eugen Schauman nedskjutit den hatade finlandsfortryckaren, gene-
ralguvernoren Bobrikoff och sedan tagit sitt eget liv. Schauman hade efter—

llimnat ett ‘brev till den yryske Fkejsaren, vilket oavkortat publiceracles i tid-
ningarna. Det borjade med foljande, hogtravande overskrift (jag citerar ur
minnet): ”Stor\maktigste, Allerndigste Kejsare och Storfurste”. Brevet inne-
holl huvudsakligen en gripande motive-ring for den fortvivlade handlingen.
Krigshandelserna fortsatte sedan att intressera itminstone fram till den 1 ja-
nuari 1905, di fastningen Port Arthur kapitulerade och man forstod, att
Ryssland skulle forlo-ra kriget.

Omkring den 1 februari 1905 ‘borjade min tredje och sista termin i
”storsk0lan”. Det kom en ny och frisk fliikt over undervisningen. Vi hade
iterigen fitt en ny liirare, Edvard Andersson, fodd 1880. Han var d5. alltsi
helt ung, Z5 r, och hade iret forut avlagt sin f0l‘l<skoll'2£rareeXamen i Viixjo.
Storre delen av sin lararverksamhet har han haft forlagd till Flen, dar han
fortfarande ar lbosatt. jag triiffade honom senast viiren 195$. Han var cli allt-
jamt vid obruten psykisk och fysisk héilsa. Pi min tillskyndan har han éilsk-
vlirt léimnat ett bidrag pi annan plats i denna kronika, déir han iterger niigra
av sina minnen frin sin tyvlarr alltfor korta verksamhet i Urshult. Egentli—
gen ar det déirfor overflodigt, att den forne eleven gor nigra ltillagg. Pi
grund av den diliga underbyggnad, eleverna hade, och ovriga \0mst*andighe—
ter antar jag, att hans arbete i Urshult miste ‘ha varit ‘rm otacksamt. Per—

sonligen ar det mig emellertid angelaget att aven i detta sammanhang betyga
honom min tacksamhet. For mig oppnade han nya dorrar till vetandets varld.
jag fick lina ‘bocker av honom, vilka flitigt studerades pi fritid. Bland de
hock-er, jag fidk lina, minns jag sarskilt ett litet planschverk med reproduk—
tioner av svenska historiemilares tavlor. Pinnu ett litet detaljminne mi till-
liiggas. Det ‘belyser nigot, vad vi hunnit tilliigna oss. Vi hade kommit s3.

langt i laran om allméinna h-rik, att vi kunde gora tvi brik likniimniga. Mot
slutet av terminen frigade jag léiraren, om vi skulle fa gi vidare i ‘brikliiran.
Han beklagade, att vi icke skulle hinna léingre.

Till slut ytterligare ett par rade-r om skolan i Aramo. Som namnts, opp-
nades skolhuset déir for undervisning i februari 1903. Huset stir kvar, men
man firade SO—§rs'ubiléet enom att la a ned undervisnin en. Kunde ickc

~ - / - Jo g -. 0 g o -

]L1b1l€€E ha firats nagot mera hansynsfullt? Men lat oss bortse Eran all pietetl
D-en fir ju alltid triida it sidan, di det :11: fraga om kalla, ekolnomiska l<all<y—
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EDUARD ANZJERSSOQE

Néigra minnesantechningar fréin UfSl’lU1TS fOH£SkOiO1'

i horjan av 1900~taiet.

Det iir en vacker sommarsondag i juii 1904. Urshults rymliga kyrka iir
niistan fulisatt av andiiktigt lyssnande ihorare. Den vordnadsvéirde kyrko-
herden dzr C. W. Wideirstrom har avslutat sin mer éin timslinga predikan
och Iéimnar nigra meddelanden av oiika slag och mot slutet kommer $5 det-
ta: ”Det har kommit till min kéinnedom, att t. o. m. formognare bonder tar
sina barn ur skolan for att hjiilpa till med jordbruket. Detta fir ej fortséitta.
Niir vi nu kostat pi $5 mycket pengar pi att bygga nya, préiktiga skolor och
$5 ftt tre unga llirare frin seminariet i Véixjo, s51 hoppas jag, att mina for-
samlingsbor ser till, att barnen ordentligt besoka skolorna och tillvaratar de
léirdomar, som déir ges.”

Var det de fina skolhusen, so-m lockat de tre nyexaminerade liirarna till
Urshult? Visst inte. Det var den store idealisten, folkskoiléiraren josef Vi-
herg i Rossmftla, som rest till Véixjo och genom personiig piverkan formtt
dem att soka de tre lediga platsernaz Sirkon, Gronteboda, Ammo. Forfatta—
ren till denna liiia skildring hamnade i sistnéimnda skolrote.

Hostterminen skulle borja i Hogagiirde den 1 juli, men pi séirskild begél
ran blev den framflyttad till den 15 juli. Skolhuset var nybyggt men ej fir-
digt att tagas i bruk. Vi fingo déirfor hlia till i den gamla skolan, déir vin-
den friskt spelade i springorna och nyfikna rittor ibland tittade fram nerc
vid golvet. Gymnastiksal fanns givetvis inte. Nr vdret si tilléit, fick man
hilln till p§i den iindrigt trafikerade viigen. D51" ovades vndningar, arm-
strkickningar, ja, t. o. m. springmarsch. Det var en syn for gudar att se de
unga gymnasterna, barfotzt eller kliidda i trélskor, lopa fram och tillbaka pi

ier eller d5. en iikriktningsprincipi hénsynslost skall foljas. De reella eller
skenbara vinster, man omedelbart gor genom att nediiigga skolor, komma
dock ganska snart att fofbytas i en kéinnbar foriust, di nedliiggande av sko—

lor torde vara en av dc faktorcr, som verksamt ‘bidraga att oka flykten frfin
landsbygden. Di gamia girdar sti infor att bytzt tigare, komma nog de even-
tuelia spekulanterna att ta héinsyn éven till skoilforhillandena. Séikerligen it
det mera tilltalande att ha en skola mitt i byn in att séndai ‘barnen linga vi-
gar med omnibus eller automobil, liven om dettzt sker pi det allméinnas be-
kostnad. Det kan tiinkas, att gamla girdar, som skullc ha funnit kopare, om
skolan varit kvar i byn, i stiillet komma att liggasi ode.

Att hoppas pi en decentralisering av skolundervisningen och en renais-
sans av redan nedlagda skolor éir naturligtvis fifiingt. jag gor mig inga illu-
/SLOHCZ‘ men har gett uttryck at min oforgripliga mening om sak-en och sélger
som Albert Engstrom: "Nu har jag sagt vad jag viii ungefii-r. I tilen vlil kni-
ven?”

Stockholm i september 1955.
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Edvard Audersson, Flen

Om slg sjilv har forfattar-en limnat foljande hiografiski data: Anders—
son, Edvard, f. d. folkskollirare, fodd 1880 i Aseda, Kronobergs lin. Polk-
skollirareex. i Vixjo 1904. Hat tjiinstgjort som liirare i Aramo—Hogagirde
juli 1904-dec. 1905, Halla, Sodermanl. lin l906—30/6 1907, Flen frin
}/7 1907 till pensionsildern 1940.

den knaggliga vigen. Inte si sillan slog en trisko mot en sten, si att bitirna
hoppade it alla hill, men det var bara ittvfomtsitta som om ingenting hint.

Barnen vzcr pigga ioch rara och skotte skolarbetetoch lixorna samvets-
grant. Nigon skolkninlg forekom ej. En dig {ram pi hosten miste liraren
anmila, att kaminerni till nya skolan ej kommit, virfor det var kallt i
skolsalen och hilsofarligt for bide barnen och lirir-en. Kyrkoherde Wider-
strom blev forargad pi byggnadskommitténs ordforande, som lovat att ord-
na den detaljen men tydligen glomt bort det hela. Detti var pi en lordag.
Pi sondagen kungjordes i kyrkin, at: undervisningen i Hogagird-e skola
skulle vara instilld i trc dagar. Men den dagen var det tydligen ej minga
kyrkobesokare frin den skolroten, och dirfor skickades barnen till skolan
som vanligt. Li-raren anvinde de lediga dagarna till em: studera undervis—
ningen i en annan skola. Di han pi lonsdagseftelrmiddagen var pi hemvig,
lick hin i en skogsdunge hora gladi skratt. Detta kom frin en del av hoga-
girdebarnen. De hade siledes fortsatt att gi till skolin. Nir de kom fram
och ingen liirare syntes till, vinde de si sakteliga ‘hem igen. De gjorde sig
ingen bridska, och di skolvigen var ling, blev det: nog eftermiddag, innan
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dc kommo rillbaka. Barnen tyckre sakorr, arr det var lindriga skoldagar, och
ngor missnoje frn foriildrarna hordes ej av.

I mitten av novembei" skulle der bli examen i Hogagarde skola. Den
var pilysr art boirja kl. 10, och bide lararen och barnen gingo i spanning. For
liiraren var det hans f6rsra\examen i folkskolan, och som rykrer formalr,
arr skolrdsordforanden kunde vara riitr 55. bisrer, om nfigor ej £611 honom
i smaken, si kandes det lite nervosr. Eleverna voro mesr inrresserade av arr
{ii se den vordade prelaren, som en del aldrig ‘setr forut — det var ling vag
rill kyrkan —, men om vilken dc sakerr horr manger inrrcssanra hisrorier.

Klockan blev 1O. Ingen prasr synres rill. Arr borja forhorer, innan han
kom, var ej riidligr. Men de goda ui'sh~ulrsborna hade fin lara sig arr véinra.
Forsr vid V2 12—riden kom priisrskjutsen med den valkiinda gula hasten. Nu
kunde vi borja. Efrer psalmsing och bon sreg kyrkoherden upp i karedern.
Han tog sjalv forho-rer i kI'lSCCI'1CllO1'1'1, begarde arr fa en bibel och slog upp err
kapitel i Ebreerhrever. En liren parvel frn framsra ‘banken kallades lram.
Denne var orhjiilplig i liisning. ”Nu ar der nog fii1"digr”, rankre den forvzinade
liiraren, n'a'r han ma-rkre, arr i rexren forekom order Melkisedek och andra
ord i samma sril, vilka ej iiro vidare lam arr urrala. Den har pojken hade
dock e n god egenskap, som lararen ej raknar med: han kunde ej bli radd.
Trygg och siivlig sregade ‘han fram rill karedern, tog den srora boken och
lasre hogr och ljudligr som en prasr. Om sjalva urraler av de svi-ra orden ej
allrid blev det réirra berydde mindre. "Der var ‘bra, min gosse”, sade kyrko-
herden och gav honom en vinlig klapp pi axeln, nélr han irerliimnade bo-
ken. Nu var isen bruren, examinarorn var pa stralande humor, och der lorr-
sarra forhorer gick som en dans.

Eft-er jul kom rurcn rill Aramo skolrore. Piven hat fanns err nybyggr
SkOlDU$i1'T1€d en sror skolslal. Qch den lbehovdes mer an val for de 56 elever—
na. Har blev der arbere med art forbereda lekrionerna och rarra de hoga rm-
varna av skriv- och rliknebocke-r. Der tog -en rundlig rid. Men rid var ju la-
rarens srorsra rillging, och arbere skadar ej en ungdom. Lonevillkoren voro
ej lysande: 700 kr. pr at och fri bosrad. Man lick rarta mun efrer -marsacken.
Bilen var en okalnd lyxarrikel. Om man kunde spara ihop rill en rrampcykel,
$5 var der srorarrar; annars fick man ga.

En nyhet for Aramo skola var undervisning i rraslojd. Tack vare folk-
skollarare K. Eriksson, Vemboo, lick vi hyvelbankar, verkryg och virke.
Derra var err iimne, som pojkarna gillade skarpr. De siigade, hyvlade och
pursade, si arr spinorna. rock. Hal: blev err svnligr resultat av deras arberc,
och hiir kunde liven en mindre begivad elev ibland visa upp sma master-
verk. Err misslyckande med en modell gav ej anledning rill sura miner. Der
blev arr ‘borja pa nyrr med annu storre iver for arr hinna ifarr kamrarerna.

Undervisningsmarerielen var av enklasre slag: en jordglo-b, rre-fyra kar-
ror, nigra planscher over manniskokroppen och dc vikrigasre husdjuren samt
Folkskorlans lasebok —- det var allr. Marerielrum behovdes ej. Hela lagrer
iflyrrades mellan de tva skolorna i skolomrder och fick plats i err “horn av
skolsalen.
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Urshult hade vid denna tlCl foljande skolomriden:
Kyrkskolan och Vemboo av C—typ (for folkskolan), ‘$5 ordnad, at»: kl.

1-2 lbiste varannan dag i veckan och kl. 3-4 de ovriga dagarna;

Bred;1sliitt—Rossm§la;
Akrmoken-—Sirk6n;
Béickaskolg-Grontebo~da;
Ammo-Hogaglsirde.
I dessa fyra sl<olo~mr§.den hade man s. k. halvtidsléisning, d. v. s. att vid

ena skolan cpgick undervisningen under hostterminen no-ch vid den andra

under vilrterminen. En ging i mnaden holls ‘repetitionsforhor med de barn,

som hade ledigt. Till detta gav léirareln liixor, vanligen i katekesv och hihlisk
historia, geografi eller svensk ‘historia, réikning och viilskirivning. Syftet med

dessa forhor var, att barnen ej under de Etta minaderna skulle helt glomma

bort, vad dc tidigare liirt, ‘men deras virde ur kunskapssynpunkt var ytterst
ringa. For eleverna blev det emellertid rena nojet att ffi trliffa kamraterna

och £5 ett ‘behagligt avbrott i arbetet hemma hos far och moat.

Om niigon vid denna ltid frigat kyrkoherde Widerstrom, vad lhan tyckte
om skolviisendet i Urshult, skulle han séikert svarat, att nu var det si bra,

som det kunde och horde bli. Siilrskilt barnen pi landsbygden kunde gott
reda sig med den undervisning, som hiir meddelades. Men tiden rider fort.
Arbetslivet och ‘bildningskraven véxla. Mycket har foriindrats under SO Zr.

For vr tids zméinniskor, som pi ett helt annat séitt in forr miiste vara be-

redda att gripa in i och raga ansvaret for samhlillsutvecklingen, kréivs hetyd—

ligt okade kunskaper. jag tager for givet, att skolorna i Urshult ej undgitt
art dragas med i utvecklingen med pifoljd art den gkamla halvtidsléisningen

forsvunnit. Centralisering Zia." vir tids melodi, men min erfarenhet iir, att

bygdeskolorna ha en stor uppgift att fylla. Den gamla skolans arbetsgléidje

och framfor allt arbetsro onskar jag overflyttad till de nya skolpalatsen.

Vilr tids barn och ungdom vet mycket melr och ser mycket skarpare Lin mot-
lsvarande fildrar for SO it sedan, men de ha svirt for att lyssna. Faran éir, an:

det hela. blir bars. rorliga bilder, som liitt forsvinner, likt bilden pi den vita
duken 5 biografen.
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P. G. l/ejde:

GARDARNA I URSHULT.
Oden oclq iigarc.

52. Buslxalault.
Bcbygglelsen i Urshult, sidan den f1"2.mst§.r i vita iildsta jordcbockcr frfin

1500-talct, var synnerligen glcs och utgjordcs i ovcrv'a'gand~c grad av cnstaka,
oskiftadc hcmman. Blott pi ctt tiotal stiillen i den vidstrickta socknen fun-
nos tvillinggirdar. An séillsyntarc voro byar om trc cller flora hlemman. S5-
dana mcra utvccklade bondcsamhiillcn pitrffas pi nigra fi platscr, nim-ligcn i Véistcrbotorp pi Vemboo (3 starngirdar), i Trehorna och Smoramilai niirhctcn av kyrkan (vardcra med 4 girdar) samt i socknsns c-cntrum i Bus-kalmlt, som éivenledes bestod av 4 stamhcmman, vilka numcra bcniimnas
Norrc- och ‘Sodrcgrd, Ruls2.- (Rolofs—) och Tykagird. Funnes dct niigonrnojlighct att blicka liingrc bakfit i tiden, skulls man mhiinda finna, att si-vfil tvillinggirclarna som byarna uppstitt ur en ringa bcgynnclsc, ctt enstakahcmman, en modcrgird. Kanske skulls di hiir som pi 53 mnga andra stil-len i landet sannas det gamla ordstévct, att ”girde'n éir bym moder”.I 1545 its jordcbok omtalas ‘bland frilscgodscn i Urshult 2 hemman iBuskahult, nuvarande Norre— och Sodrcgird. Bida tillhordc alltsi nigonadlig sléikt, men ingen upplysning liimnas om vilkcn ellsr vilka som innclmdc
dcssa girdar. Samtidigt niimnas éivcn tvi zmdm hcmman i byn, néimligcnRulsa- och Tykagird, som iigdcs av ingen mindrc iin konung Gustav I. P5vad siitt han komrnit i besittning av dcm iir oklint; kanskc ha dc tidigarc till-hort nigon kyrklig institution och pi grund av ztrvsansprk cll-cr annstn orsakblivit adv honom ”vedc:rkiinda”. En gcnomgiing av kungens privata jordcboc—kcr m. fl. i Kammararkivtet forvaradc girdshandlingar har cj kunnat skingradct dunkcl som vilar over dc niimnda hcmmancns tidigarc odcn och Hgarc.Till Vasakungarna lyddc dc till in pi Gustav H Adolfs tid, di dc i likhct medminga ZiI'1dl‘Zt grdar av ”Kongl. Majzts arv och -cgct” ovcrfordes i kronansago.

A.
BUSKAHULT NORREGARD.

Den lorsta iigarc till Buskahult Norr-egird som kunnat uppdagas r”Hu5zm Ingrid pi Hindse/ez'nd”.1) Hon némnes i on fréilseliingd for Smland1562 och syncs d5 ha varit iinka eftcr -en frl1'ls<-rman vid namn Olof Anders-son (Bollja). Hcnnes levnadsonustéindighlstcr Liro foga kinda, dock framgirav jordaléingdcrna, att hon innchadc Ztskilliga cgcndomar inom Krono-bergs liin, si t. ex. girdar i Goteryds och Ryssby socknar.
Efter ljusglimtcn 1562 foljer med avsccnde pi Norrcgirds Iigarliingd en

1) Séitesgérd i Vérnamo socken vid sjiin Hindsen.
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1':ingre period av dunkel, som skingras forst 1622, C15 en notis i Kinnevalds
dombok forrniiler, att hemmanet nu innehades av Olof fdransson Lilliesparre,
herre till Hiikantorp, Ugglansryd, Asa m. m. Han var i sitt andra liktenskap
forenad med Kristina Gunnarsdotter Galle, vilkens moder hette Brita O1ofs—

dotter (Bollja) och tydligen var dotter ti11 ovannamnde O1of Andersson pi
Hinsekind.

Eft-er O1of joranssons bortging overgick Norregfird till hans dotter
Brita Lilliesparre, gift omkring 1635 med ryrtmastaren vid Smilands Ryttare
S=vic/eert Nierot/0, en adelsman av baltisk hiirkomst. Fru Brita och hennes
man bosatte sig pi det av dem grundade séiteriet Askenas i Goteryds socken,
Sunnerbo. Maken hade som ung lojtnant deltagit bl. a. i slaget vid Liitzen
och b1ev efter drabbningen for sitt va1forh§11ande utnamnd till rytrmasrare.
Han var Liven med pi skinska faittiget 1645 mot Danmark, men diirun-der
motte han sitt ode, i det han vid ett stormigt dryckess1ag blev ihja1s1agen av
overste Henning Horn. Nieroths 1ik hemfordes och nedsattes i ”Askenas
h-erragrav” i Goteryds gamia kyrkas sakristia. Begravningen forrlittades 15

okt. 1645 av biskop Nils Krook i Vaxjo.

Kw -4%?

Brita Lilliesparre. Namnteckning frén 1663

Pru Brita overlevde lange sin man och skrives iinnu i 1681 rs jordebok
for Buskahu1t, men 1686 at enligt samma ka11a Sta/‘fan Hjulhammar pi Bo1—

bynas i Bosebo socken, jonkopings lan, agare ti11 hemmanet. Han var gift
med Kristina Lilliesparre, en brorsdotter till ovannamnda fru Brita.

Ar 1689 nodgad-es Hju1hammar avsti Buskahult Norregird ti11 Kromwz
”for okopte réintorna”. Tydligen innebar d-etta uttryck, att 1-1ju1hammar —
el1er kanske snarare nigon tidigar-e agate — kopt kronogods (som de betalat
efter ga1lande normer och i god tro besuttit), men art senare, av redu1<tions—
verk-et igingsatta undersokningar visat, art kronan genom transaktionen 5.sam-
kats forlust, varpi efterrakningar foljt for koparen e11er hans rattsinn-eha—
vare. Dy1ika krav pi skadestind voro a11dag1iga héind~e1ser i reduktionstidens
Sverige. For att kunna giilda sfidana oforutsedda och ofta dryga ”sku1der”
ti11 staten miste herremilnnen ej sallan uppoffra gamla fadernearvda fra1se—

hemman, och det éir forklarligt, arr de darvid, 1ikt Hjulhammar, erbjodo
kronan sidana giirdar som ligo pi fjarran orter.

Norregird var a11ts§. numera kronoegendom och brukades lange av kro-
nans 1andbonder. Pi 173O—ta1et bodde dar eme11ertid haradsjagaren Anders
Forsman, som troligen innehade hemmanet pi sin tjéinst, och 1747 1<varter—
mastaren Anders Holm.

Aret 1761 medforde en betydelsefull handelse i Norreglrdens histo-
ria, i det att hemmanet di lostes av iboarna Min; Nilsson och ]o/van /1/151°‘/zs—

son frin krono ti11 5/eatte for 90 daler silvermynt. Alltsedan dess har Norre—
garden varit ens1<i1d egendom.
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BUSKAHULT SODREGARD.

Ar 1562 iigdes iiven Buskahuh Sodrvegird av den ovan namnda Hmtm
Ingrid pi Hindse/eind, men 1622 skrives for girden en viss Fm Karin till
Léfis, sorn troligen at identisk med fru Karin Oxenstierna, dotter till friherre
Erik Gabrielsson Oxenstierna af Eka och Lindo och hans hustru Bengta Gera
samt anka 1618 efter kortvarigt éiktenskap med riksridet Nils Andersson Lil—
liehook af Firdala i dennes andra gifte. Lovis torde vara séitesgiirdien med
samma namn i Gestads sock-en, Dalsland. Fm Karin omtalas 19 jan. 1629 si-
sorn nyligen dod.

jordeboken 1646 vittnar, att Sodregirden i Buskahult (:15 tillhorde gu-
vernoren m. m. Anders Eri/esson Hdste/auftvud. Han foddes 1577 i Bolstad i
Dalsland (helt néira Gestad) och var son till kyrkoherden dr Ericus Olai
och hans hustru Gertrud Rasmusdotter, Anders Eriksson tradde redan vid
unga it i krigstjiinst och adlades 1615, var sedan efter vartannat stiithillarc
over olika svcnska lydlander i Baltikum och Tyskland men en tid iiven leda~
mot av det reduktionskollegium som tillsattes 1655 for den s. k. Fjardeparts-
rIafst~en. Under sin linga och framgfingsrika levnadsbana lyckades han for-
véirva en ansenlig formogenhet och var vid sin dod 1657 herre till §tmin~
stone tre storre godskomplex i Viistergotland saint donationsléinet Neuhausen
i Livland. Pi 162O—tal~et iigde han éiven jéitsbergs sat-eri med underlydande i
jiits socken nara Vaxjo.

I sina bida Ziktenskap hade Hastehufvud ett enda barn, dottcrn Kristina,
som 1628 blev gift med Sveriges rikstygméistare Johan Lilliehook af Firdala,
son till ovannéimnde Nils Andersson Lilliehook. Den unga frun dog redan
Ziriet efter brollopet, och hennes make avled 1642 i sviter av de sir han hade
erhillit i det s. k. andra slaget vid Breitenfeld. En del av Héistehufvuds ef~
terliimnade gods och grdar, diribland Sodrcgrden i Buskahult, overgingo
déirfor snart nog till rikstygmiistarens son, presidenten friherre Anders Lillie-
l§c'2'o'/e, som 1681 bortbyttc niirnnda hemman till Kronan mot jord pi annat
h§ll. Emellertid fick han samma r gélrden i forléining pi livstid, och d5. han
1685 avled, overliits hemmanet pi samrna villkor till overstelojtnanten Per
Lindormsson Ulfsax pi Osaby. Huru lange han njot réintorna frin Sodraegin
den Zir okéint, eftersom man ej vet hans dodsir?) Emellertid skriv-es annu i
1698 rs jordebok en Peder U1fsax for hemmanet; huruvida detta skett av
gammal vana teller narnnet betecknar overstelojtnantens son, som ocks hette
Per, kan ej utredas av tillgéingligt kiillmaterial.

Under Karl XII:s tid lag hiilftcn av det nu till V2 mtl formedlade hem-
manet ode i flera 5.1", alltifrin 1713 till 1718, d5 hemmansdelen upptogs mot
erhllande av fern frihetsir. Aven liingre fram synes dct ha varit bekymn1er-
samt stélllt déir; i varje fall resterad-e jons i Sodregiirden 1729 med avseende
pi préistriintorna. Ar 1756 -sutto W5 iboar p5. hemmanet, ]0/van fohansson
och Hindri/e Gislesson, vilka 14 dec. 1761 frikoptc frin kronan var sitt IA
mtl for 46 dalcr 16 ore smt. Slunda blev iiven Sodrcgrden privat egendom.

2) Per Lindormsson tros ha dott fore 1686 (jfr 2&ttartavl~orn1a).
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C.
BUSKAHULT RULSAGARD.

De bida hemman, som nu benlimnas Ruls21- och Tykagird, voro enllgt
Smfilands handlingar 1557 ”V§ir Ndigc Herres egit arfvegods”. Agar/an vzu"
alltsi konung Gustav I. Ingen upplysning har sriitt an: vinna. om pi vad siitt
eller nr kungen fitt dem i sin besittning.

Rorande hemmanens villkor vid denna tld llimnas 1 Gustav Vasas jorde-
hok for Smiland 1558 foljande viirdcfulla uppgifter:
”_En gird Bus/ee/oult

1

1

Kan s3 4% tza, haver ZO lass ling, passelig god féimark, rlintar smor 3
lispund, dagsverken 6, élrliga hiistar 2, fogdehiistar 4, konungshlistar 2,
foderoxar V2.

Then anden girden t/oer sammlested
Kan si 4 t:r, haver 20 lass king, bokcskog till 30 svin, god timberskog,
god féimark, rlintar smor Z lispund, dagsverken 6, irliga hiistar 2, fogdc—
hlistar 4, konungshstar 2, foderoxar V2 st.”3).
Vid Gustav Vasas bortgilng overgingo dessa hemman i likhet med de

ovriga z1rv- och egnagodsen till konung Erik XIV och efter dennes fordri-
vande 1568 frn tronen till fohan H]. Ar 1572 kom emellertid en arvsfor-
delning till stind mellan kung Johan och hans yngre brocler, hertig Karl,
varvid bl. a. grdarna i Buskahult follo pi den sistnimndes lott. Enligt Smi-
lands handlingar 1600 n:r 1 A (i Kammararkivet) innehade hertigen vid se~
kelskift-et forutom Rulsa— och Tykagrd iiven Stengirdssliitt, Bcrgaryd, H5ss-
l-eholm, Singaremila och Sundsléitt. D5 Karl r 1611 gick hiidan, gingo de i
arv till hans son konung Gustav II Adolf, men under denncs regeringstid sy-
nes huvudpartcn av de gustavianska. familjegodscn ha overforts i Kromms
Zigo. I varje fall kallas de biida Buskahultsgirdarna 1623 /erono.

Site namn har Rulsagirden tydlig-en fitt efter Rolf Minsson, som pi
162O—talet brukade hemmanet for sin kunglige herres réikning. Namnet Rolf
eller Rol iir f. 6. knutet till ett flertal personer i Buskahult hela irhundradet
igenom; sista gingen jag har funnit det lbelagt r r 1700. "Tyke i Buska-
hult”, som 1562 var Kongl. Majzts landbonde, har vl fitt ge namn it Tyka-
girden.

Redan p3 1630-talet var Rulsagrd hemvist for krigsméin. Ar 1638 nim-
nes en soldat, _]ons Rolfsson, som di var med ute i Tyska kriget och med ro-
rnnclc mlnncsgodhet ihgkom sin sockenkyrka med en hel riksdal-er specie,
hemsiind med niigon annan krigare. Atta r diirefter var ham sjiilv hemma i
Buskahult, nu befordrad till korpral. Han némnes iinnu 1650, dfi han jiimte
Lille Lars i Hiitteboda pliktade for smuggling over gréinsen. Ar 1669 var
Rulsagiird ”solclatchemman”, och vid indelningsverkets organiserande pi
1680-talet blev hemmanet anslaget till furirsbostiille under Kronobergs rege-
mente, Kinnevalds kompani. Det beboddes nu en tid av furiren Billing, vil-
ken troligen iir identlsk med den Matias Billing, som 1706 avancerade till
3) Uttryeket "érliga héistar” etc. betecknar cn gammal péilaga, bestéend-e déiri att

allmogenl efter en vjss turberéikninlg mottog ett antal av kunglens e11-er ;"imbets-
méinnens héistar till betcsgéng p5. smzl ma1‘ker.
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lojtnant vid ny-ssnéimnda rcgement-e och kompani, samt deltog i Karl X11:s
ryska féilttg, blev fingen efter Poltavaslaget och dog i Ryssland.

Friin slutet av 1690-talet innehacles Rulsagrd av uppbordsmannen, sc-
dermera liinsmannen, Simson Henri/esson (av-en kallad Samsing Henriksson),
vilken 30/6 1701 giftc Sig p5. Sunnanvik i Skatelov med Katarina M§nsdoc-
ter, en av liinsman Mins Cavallius’ dottrar. I septernber s. 5. kopte makarna
det numera till V2 mtl formecllade h-emmanet Rulsagirden frfin kronan for
100 dal. smt. Simson dog enligt anteckning i socknens dodbok 1712, 41 51'

gammal, och b-cgrovs 7 decemher i Urshult. Efter nigra Zr gifte Zinkan om
sig med lansman Karl Mobec/e, som slog sig ned i Rulsagrd och bodde dar
en rid. Ar 1728 5/4 avled Katarina Cavallia i barnsiing, endast 39 r gam-
mal, varefter Mobeck 1732 ingick nytt iiktenskap med iinkan Karin Persdot—
ter i Ustra Elmhult och bosatte sig pi denna gard. Dar dog 1749 hans andra
hustru och 1749 8/11 gick f. d. lalnsmannen Karl Mobeck sjlilv ur tiden.

@»¢r@x’@
Carl Mobeclr. Namnteckning frén 1728

Simson Henriksson och hans hustru hade Zitminstone fyra barn, nL1'n1li~

gen Henrik och Erngisle*) samt Katarina och Helena, vilka med tiden an-
togo slaktnamnet V/cnberg (ibland skrivet Wanherg eller W/ennberg). sa-
nerna intogos i mars 1721 i Vlixjo skola, Katarina vigdes 8/9 1723 med korp—
ralen vid Smlands kavalleri Andreas Holm (dod som kvartermlistare 1757,
69 fir gammal), och Helena gifte sig 1729 med llainsman Bengt Ingelman i
Ingelstad, Ustra Torss socken.

P5. vad satt aganderiittlen till Rulsagirden reddes upp efter Simson Hen-
rikssons dod r ovisst. Ar 1731 stir emellertid Andreas Holm skriven for
hemmanet, och pi sommartinget 1739 erholl han fasta 5 detsamma. Efter
hans bortging 1757 overgick garden till lsonen Daniel Holm -och hans diva-
rande fastekvinna, sedermera hustru, Maja Lisa fonasdotter Hjelm/aerg (fas-
tebrev vintertinget s. ii. § 1). Holm avled 1770 i Rulsagird -— bouppteck—
ning holls 15 oktob-er - och tvi r senare erholl éinkan hiiradsriittens till-
stnd att ingi nytt aktenskap med skogvaktaren Bengt Méller.

Ar 1825 skrivas for hemmanet Per jonsson och jonas Svensson. Samma-
lunda var forhillandet ir 1832.

D.
BUSKAHULT TYKAGARD.

Sisom ovan niimnts tillhorde liven Buskahult Tykagird Kongl. Majnfs
aw och eget till in pi 162O—talet, di hemmanet inforlivadcs med Kromzns
doméiner. Ar 1623 kallas garden krono och var anslagen 51: fyra knektar, som
innehade haemmansrélntan och kanske éiven bebodde stallet i den min tjans—
ten det tillat.
gTydligen uppkallad efter Katarina Cavallius’ farfar befallningsmannen Erngisle

Olulfsson pé Sunnan-vik.
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Ar 1652 kom Tykagird i hiinderna pi den i Urshults historia ryktbarc
sekreteraren sedermera hovrdet Gustav Hamson Taubenfelt, for vars lev-
nadsoden och tvister med bonderna i Urshult redogjorts i nigon mn i be~
skrivningarna over Mollekulla, Rossvik, Héitteboda m. fl. girdar. Han inne-
hade hemmanet till sin dod 1674, och efter honom hans arvingar, vilka dock
forlorade det i stora reduktionen. Ar 1672 pi Kinnevalds ting den S februari- som F. as. holls just i Buskahult — rannsakades pi Taubcnfelts begéiran
om hans gods l Urshult, ”anting-en dc Eire behildne, form-edlade eller ode [1]
ved denne tiden och huru det Er med utjorder, lefisken, kvarnar och ojar
[oar] beskaffat”, och dirvid vittnas om Tykagird helt kort: ”Ringa gird
och illa be/oillit”.

I samband med hemmanets Ziterging till kronan holls déir syn och slutt-
liggning. Protokollet over denna forrlittning finns iinnu bevarat och har
foljande utseende:

“Bus/eahult Ty/eagird

1§ronohemm:m 1, formedlat till V2. Riintaz 4:27:43/;,.

Mangiraien: 1 siitesstuga, bchfillen
1 dito, gammal, oduglig
1 gambal bod, oduglig.

Ladugrden: 1 logelada med 2 golv, oduglig
1 fiihus, odugligt
1 fzcirhus, odugligt
lngen stall

Giirdesgilrdmrne V2 hchildne, V2 gambla och odugliga.

/1/eem brukas med vilrside som foljer:
Tn‘ Sk.

Husaker, V2 n1uh[jord], V2 b-evrgsur 5

Norriker, V2 ,, V2 ,, 1V2
Orranaskiften 3 I/Z;
Pulsen, V2 mull och V2 bergsur 1V2
Tyrniker V2 ,, ,, V2 ,, 3 V;
Séilllker, V2 ,, ,, V2 ,, Z
Bolsstycket V2 ,, ,, V2 ,, 1V2
Lille pulsen V2 ,, ,, % ,, IA‘
Biirldiker

1 V2

Summan 3 2 V2

Bestiende iikern av god jord till Z tzr V; skiippor
Dito av mager bergsur jord 1 ,, 2 ,,

/lngen till samma hemman l"ir som foljer, nlimbl. all uti Eikragéirdet beliigen
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Buskahult Tyskagérd. Ag. Sven Jonsson. Fotoz Algot Svensson borj. 1900-tale!

Palma’)
Bolet, h§rd vall 31/;
Norréng, dzo 11/Q

Orranaskift-en I/1,

Ryder, h§rd[vall] 2%
Ytteriing 2/3

Linnasklften 1‘/5

Summnn 10%
Kan irligen fodas 9 not, 1 hlist och 6 st. fir.
HumZe'g§"rd ingen.
Uzéigorna:

En bcteshage till Z kor och nigra kalvar. Medclmittigt mulcbcte come-
munt med byn och préistgrden Urshult, géirdsle och vedehrand samt
svedjcskog till 1 skéippeland rligen, bokeskog till egna logesvin néir ol-
lon bliver, lovskog till girdsens nytta, ingen kvarn, ej heller fiskevav
ten och inga flere lligenheter.
Culturen iir sléit formedelst fattige ihoar och stir for V2 i knektehiild.”
Med annan stil: ”B1iver IA; i all: i anseende till kn<:kteh§Het.”6)
Man finner allts att Tykagrd, som tidigare utgjort ett helt hemman,

nu var $5 fordlirvat art det mfiste nedséittas till IA; sivhil i rénta och girder
som i mantal. Hade ej denna formedling kommit till stiind, lir fara vlirt, at:

5) Pahnar eller parmar : lass med ‘ett visst antal stackar ho.
6) Véixjo Landskontors arkiv, G II d. 6, s. 193~~91l. (nu i Vadstena Landsarkiv).
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garden blivit Ejde. Fiirmedling i rblnta och mantal var det medel som under
1600—ta1et tillgreps f6r att rdda svaga hemrnan frin total underg§ng_

Tykagfird hade vid denna rid en enda ibo, Min: Gisesson, som synes ha
tagit emot hemmanet -r-edan fére 1680. Troligen har han lyckats férbéttra
sin ekonomi, ty 1701 kund-e han ktipa g§rden frn kronan fér 80 dal. smt.
Skattebrevet, utféirdat av Kammarkollegium, 51" daterat 18 september nl"imn-
da r. Han niimnes vid olika ti11f§1len en tid frarnt, b1. :1. 1705, d5 han
jéimte etc stort antal m-edbréder i socknen pliktade fiir firsummad hillskjuts
vid Gottisa gblstgivaregrd i Skateltiv. Der giillde en av de ofta f6rekom-
mande trupptransporterna under kriget.

Mns Gisesson synes ha haft tvi siiner. Den ene, Anders Minsson, utsiigs
1729 av hiradsréitten till brofogde p5 sin ort, den 1’1C1I‘€, som bar faderns
férnamn Mains, fick pi Kinnevalds sommarting 1733 lagfart pi IA, i Tyka-
gird som han jéimte all liisegendom efter fadern kdpt av sina medarvingar.
Den 28 jan. 1740 kiipte han iinnu IA i grden, 5 vilket f'0'rvéirv han pi som-
martinget 1748 erhtill fasta. P5 174O—ta1et var han invecklad i en tvist med
Stengirdssliitts Zboar rtirande bl. :1. en av honom igensténgd vattenvéig ftir
deras boskap. Efter en den S febr. 1747 hillen syn pi platsen slutade tvisten
med firkning som avfattades skriftligt, uppléstes pi tinget och finnes in-
mgen in extenso i domboken H51" hiisttinget 1749. Sista gingen jag funnit
Mains Minsson omniimnd lir i en prblstvalliingd 1756, d5 han skrives som
ligare av hela Tykagzird.
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35. Elxelaerg.
For Ekeberg, vilket hemman redan 1545 antecknas vara frdlse, skrives

1562 ”Fru Emerentia pi E/eholm”. Utan tvivel ar denna dam identisk med
Emerentia Gera, dotter till riksridet och lagmannen over Ustergotland och
Smiland Holger Karlsson Gera till Bjorkvlk och hans maka Beata Grip av
Viniissliikten. Ar 1555 hade hon trlitt i brudstol med stithillaren pi Viborg
Abraham Eriksson Leijonhufvud, en broder till drottning Margareta och
alltsi sviger med konung Gustav Vasa, men iiktenskapet brots redan iret
darpi genom makens hastiga dod efter endast fyra timmars sjukdom.

Fru Emer-entia, som ej gilte om sig, avled omkring medlet av 1560-talet
och var d5 miihanda barnlos. Det ar mojligt, att en del av hennes formogen-
het hamnade hos den med hennes man nara bcfrvndade kitten Stenbock, 1

varjc fall skrives 1646 for Ekeberg presidenten och riksridet greve Frea/rzfk
Stenlaock, kind bl. a. som overste och chef for Smilands Ryttarc i slaget vld
Lutzen, dar han erholl minga och svara sir.

Greve Stenbock bytte bort Ekeberg till Kronmz, vill<et torde ha skctt pi
165O—talet. Den 6 mars 1652 fick sekreteraren, sedermera hovrdet Gustav
Hansson Taubenfelt hemmanet i donation, men nagra ar senare blev det Em
lanat till ”provinclalskrivaren” (d. v. s. haradsskrivaren) Erengisle Bengtsso
i Telestad och slutligen efter dennes dod till "W/alborne Lleutnanten Herr
fohan Swinbufvud”) Denne var i besittning av garden redan i oktober 1660,
vilket framgir diirav att han di kunde satta Ekeberg i pant till assessor johan
Urnevinge for ett av honom bekommet lin om 64 riksdaler. Troligen var
Svinhufvuds ekonomiska stiillning mindre god, ty Z4/6 1665 lilnade han ZZO
dal. kopparmynt av regementskvartermastaren vid Dalrcgementet jeremias
Krke (Kraak) och satte honom till underpant ”sin gird Ekeberg i Urshults
sockn att itnjuta rantan och lamnandc den alldeles under l§varterm'a'starcns
disposition.”2).

Vidare figurerar S. i Kinnevalds dombok 1669, di han, nu titulerad
”Sk/epz Lieutenampten jahan joransson Swijnhufved”, skankte en Ekeberg
tillhorig falm) till l<yrl§oh»erde 1-lkan Platinus i Urshult som ett slags
mansbot for det driip en av lojtnantens arrendatorer, Nils Gummesson i Eke-
berg, bedrivit pi soldaten Peder Tuvesson. Kyrkoherden var emellertid iidel-
modig nog att pi grund av familjens stora fattigdom ”upphéiva sin p1’azten—
tion” och skanka fallan tillbaka till driparens hustru och barn. (Kinnevalds
domb. 1669 3/9).

Vid r 1670 at Svinhufvud borta frin trakten, miihanda ar han nu dod.
I stallet uppenbarar sig dar majoren William Pendrich, en herre av skotsk
héirkomst som kommit over sateriet Frosehult m. fl. hemman i Urshult och
iiven satt inne med itminstone ett av Svinhufvuds pantebrev pi Ekebcrg.
Nat det i 1671 irts dombok heter att forsta uppbud beviljats 3. ”1 fralsegird
Ekebéirg, Urshult”, kan denna kortfattade notis tyda pi, att Pendrich fitt
1) Adliga iitten Svinhufvud i Vélstergotland, tab. 5‘
2) Jfr Kinnevaldrs ldomb-ok 1666 22/2.
3) Ett svedjeland pa utmarkenr
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intcckning i hcmmanct pi grund av sin fordran. Huruvida ham blcv vcrkhg
ligarc ti11 Ekcbcrg fir mindre troligt, ty i 1686 rs jordcbok hctcr dct att gir-
dcn 1683 bhvit rcduccrad frn faen Svinhufwzd -- i jordebokcn 1712 stir
ordagrant: ”Ifr§in Sa1[ig] H:r Johan Svinehufvud rcduccrat med 1682 [!]
hrs rinta ssom gammallt Militias.”

Den 25 oktobcr 1699 116113 syn och skattlliggning
framgir av fo1jandc protokoll.

Mangéirden:

51 Ekcbcrg, sisom

2:nc sétcsstugor med kamrar och loft over, den ena 1<1ammar~cn bch§111cn
1 stcsstuga, bch§11cn
1 bod mcd 10ft, beh§11cn
1 kiillarebod, gammzd
1 badstuga, be11§11en.

],aciug¢§rden.'

2:nc logelador med 4 golv, bchillnc
Zznc fhus, bch;°111nc

1 sta11 med 2 knutar samt firhus, bchillcn.

Giirdesgirdarna, V2 bchillnc, 1/2 gambla och bctarva reparation.
/1/eem brukas zcirligen med virsiidc sonn foljcr, nimligcn

Tzr Sh.
Storiiker, hird or 1 1%

5Sjoikcr, mu11jord most
Eriksikcr, sand, or
Mossikcr, V2 god, V2 c1ak
1-Iurnbleikcr, V2 god, V2 clak
Stcnsiker, sand
Lcdsiker, sand
Ladiker, god
En htcn ny upptagcn 1ycka
En dzo av ringa vérdc och most oduglig art bruka

Bcsticndc av god jord ti11
Dzo av hird or med sand och mycken sten

/Ingen ti11 detta hcmman fir som foljcr
Madan, éing, smi starr
]§1<rag'2irdct, h§rd[vn11]
Vlistraéng

T1

1 13/1

1%
1%
372
1%
11/2
1%
1%

Summan 5 2 V2

2:2V2
3:—

5:2 V2 tunnor.

Palmar
7

1O I/3

32/3

Summan 21:—



Ekeberg 1:13 fr. sv. Foto: P. G. Vejde 1953

Kan irligen fodas 18 £1 ZO not, 2 héistar och 12 Far.
Humblegrd till SO stinger eller I/3 lispund.
Uzéigormzc

En litcn beteshage till Z kor. Medelmfittigt mulbete, gardsle och vede-
brand till nodtorften sampt svedjcskog till 2 skappcland [rligen],
ingen bokeskog, men lovskog till husbehov, ingen kvarn men fiskevat—
ten som ej hogre an slapefiskmeg) kan eestimeras, och inga Here lagenhetcr.

Kulturen iir medelmittig god.

Med annan hand: ”Bliver stfindandes vid M, i jordeboksranta, men upp-
fores i anledning av dess villkor till halvt [hemman] i det ovissa.”“)

Ekeberg brukades vid denna tid av tvi arrendatorer, Kmzz Nilsson och
Nils fosefsson, vilka 18 sept. 1703 kopte var sin half: av garden frin kronan
for tillsammans 100 daler smt. Alltsedan dess har Ekeberg varit fri bonde-
jord.

Det kan for nutida agate av dctta hernman mihancla vara av intresse
att hora vilka olika s. k. persedlar, som ingingo i Ekebergs jordeboksranta,
d. v. s. de fasta, ordinarie kronoutlagorna, och huru de enskilda posterna
taxerades i diivarand-e rnynt. Enligt 1712 rs jordebok réintade garden:

3) Troligen : notdréikt.
4) D. v. s. i extra 0rd-inarie skatter och géirder, vilka kunde vara olika fir friin in‘

allt efter riksdagsbeslut.
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Pcnningar 5 dal. 16 6r:
4 lispund (34 kg) smiir 6 ,, 16 ,,
172 ,, (4% ,,) humlc Z4 ,,
6 alnar lirft 24 ,,
1 fir 24 ,,
1 gis 12 ,,

2 hijns 6 ,,
2O iigg 3 ,,

6 dagsvcrkc-:n 1 ,, 4 ,,

6 iirliga hiistar 1 ,, 25 ,,
4 konungshiistar 25 ,, 142/5 pgr.

S:a 18 clal. 20 éirc 142/._-, pgr.

Sasom icn cgcndomlighct ma antccknas att Ekcbcrg var dct cnda hem-
man 1 socknen som ”r'2intade” humlc, liirft, fir, giiss, héins och Egg. Troligen
‘vo=r0 clcssa skattcpeirscdlar rcminisccnser frin urgamla tidcr. Bctrliffandlc
dc bida sista postcrna i fértcckningcn, fodring av Limbctsméinncns och kun—
gens héstar »cller dct s. l<;. hiisteloppet, voro dc sedan liingt tillbaka friin na-
turapcrscdlar fiirvandladc i cn viss avgift i recll valuta.

Till jéimférclsc med Ekcbcrgs ordinarie kronoutlagor mi anféras sidana
friin niigra andra hcmmzm i sockncn. Midingsbriitc riintadc 15 dal. 4 tire, Ka-
ratorp Storcgrd 1S dal. 3O tire, Berg 19 clal. 2 Eire, Kéirr 7 dal. 26 éirc, Sc-
gcrsnéis 16 dal. 18 éirc (inclusive ilfiskets avkastning, 5 lisp. torr 31, viirdcrad
till 5 dalcr), Elmhult Ustrcgrd 20 dalcr 10 éirc (torr 5.1 S lisp. 51 1 dalcr),
Hackckvarn 26 dalcr 18 Eire (15 lisp. torr 51 51 1 dalcr) 0. s. v. ]ordcboks~
riintan fiir sockncns samtliga hcmman, ”6jz1r”, kvarnar och ilfiskcn framgiir
av nicdansticnclc tabell.

Pcnningar 93 dal. 17 bra 11‘/5 pgr.
201% lisp. smbr 327 ,, 1 ,,

51 ,, torr 31 $1 ,, —- ,,
V2 ,, humlc 24 ,,

3 ,, tort fisk 2 ,, 8 ,,
6 alnar lirft 24 ,,
1 fir 24 ,,
1 gis 12 ,,

2 hins 6 ,,
20 iigg 3 ,,

421 dagsvcrkcn 78 ,, 30 ,,
488 rliga hlaistar 147 ,, 13 ,, 8 ,,
1841/2 konungshiistar 36 ,, 28 ,, 19"‘/5 ,,

Sza 739 dal. 31 dre 142/5 pgr.

Om Ieigarna till Ekcberg under 1700- och 18OO—t2.lcn gcr mitt kiillmatc—
rial blott enstaka uppgiftcr. En tid syncs hcmmanct ha varit uppdelat mel-
lan trc fiboar med var sin trcdjcdel. Ar 1709 omvittnas i domboken art
sakiiricsfogden Knuz Nilsson kijpt I/3 i girdcn av sin sviirfadcr, Béirje Nilsson
i Ekcberg F61: 160 clal. smt. med villkor att sljaren och hans hustru Kerstin
Hkansson ”sl<0lc f sitta pi cleras bruk sii liingc dc orlm och f6rm§ bruka.
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"Och r,” tilliigges i tingsprotokollet, ”Knut Nilsson med den V3 han till-lorende kopt silunda rdande om 2/3 i Ekeherg”. P5 vintertinget 1732 lithan uppbjuda ytterligare I/3 av skattehemmanet Ekeberg, som Sven fonsson
dbirstéides godvilligen till honom upplitit for 130 daler enligt tingsréittensextractum protocolli av Z1 fehr. 1731, ”varandes Knut Nilsson forut Zigareav 2/3 i samma hemman och dérpi haver faster”.

Knut Nilsson i Ekeberg levde iinnu 1735 men kallas d5. ej liingre sak-oresfogde. En son till honom var Nicolaus Canuti Ekelund, regementspréistvid Kronohergs regemente, bosatt en tid pi Ustra Elmhult i Urshults sockenoch clod 1752 under en kommendering i Lovisa, Finland. En annan son varPeter Knutsson, sedermera iigare av halva Ekeberg. Knut Nilsson hade Evenen dotter, som blev gift med klockaren och niimndemannen Sune Persson.De bda svigrarna, Peter och Sune, uppriittade sinsemellan den 2 febr. 1741ett kontrakt rorande delning av hus och gor i Ekeberg, vilket dokument
uppvisacles pi Kinnevalds sommarting 1748 och intogs i domboken, dlir detlyder som foljer:

"Contract och forenlng upprélttad i Ekeberg den 2 fehruari 1741.
Zcmo hava vi undertecknade svilgrar uti all vlinlighet bytt hide hustomt,iker och ling till Ekeberg, % hemman, vilket vi unclertecknade varderahalvparten nu tillkommande vir och framgent, vill Gud, komma attitnjuta; allts skedde hytet som foljer:
2.'do. 1-lusen i mangrden, d-en ostra stugan pi gilrden med 2:ne loft som denu sti och tomterne och klillare behiller Sune, liven ock den ostra stu-gan som stir intill Peters med fmmkammar och lorstugan och tomternehehiller Sune, men Peter behiller niivern niir dessa hus efter nigra rsforlopp nedrivas, den véistra byggningen horer iven Sune till med allt

dess behor, men 4 fonster och 2:ne lfisar behller Peter, och niir bygg—ningen nedtages, horer hela tomten Peters del till; det ostra svinhusethorer Sune till.
3.'ti0. Déiremot behller Pet-er uti mangrden den viistra stugan, forstuga,

kammar och loft, iiven det nyn loftet med hiigge hodarne, vrlket loft it
heléiget sunnan for Peters stuga; det vlistra svrnhuset behller Even Pe-ter.

4:10. Ladugirden till Sunes del, den sodra delen med liihus, loge och loge-lador och den ostra stallen, som Peter forr Zigt, och den sodra logen och
ladorn-e som iiro intill Peters del samt den lilla stallen nordan vicl Sunesladugird.

5.10. Peters del uti ladugrden: Den vlistra logen med Zzne lador, flihus ochfrhus samt redskapshus. Aker och Zing till Sunes del: Storfiker, Hind-iker, Bjorkfiker, Stensiker, Laduiker och Lilla nyllinde intill Laduiiker,
Hampelandet vistan vid ladugiirden och Hopalyckan samt vad somnodviindigt kan uppodlas diirintill till iker. Angen till denna del: ifringirden efter gamla miirket och gamla kyrkiovbigen upp till Riivehodamiirke, allt det viistra horer till denna del, den man [: maden] somligger nordan intill sjon och bron och kallas Mortars eller Borjees tre-
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Ekeberg 1:8 fr. sv. Fotoz P. G. Vejde 1953

ding“), den host-as ti11s21mmans cftcr gamla mirkcn, och rcncn inti11
stugubackcn horcr ti11 dcnna dcl och inti11 sjudarcgravcn.
Peters dc1: Eriksikcr, Sjo§.1<~cr, Ladubackcn, Stugulyckan och Mudyckan
i hagcn; bingcn cftcr samma méirkc och 55 halvpartcn av dcn madcn som
r spccificcrad, som horcr hértill halvpartcn.
Nér ctt it r fijrledct och dcn som skulls finnas missnojd med zmtingcn
ikcr @1161‘ Ling, 55 skall den liga frihct byta och lira den andrc taga.
Silunda dclat och oryggcligcn hi11as ska11 pi ovannlimndc omstiindig—
hctcr bekriiftas med cgenhiindiga namns undcrslittiandc ut supra.

Suns Pcrsson Peter Knutsson
Sisom vlttncnz

Dan1c1 jonsson jons Abrahamsson 1 Frshult.”

Peter Knutsson néimnes linnu 1756 sisom ligarc till halva girden i Ekc—
bcrg. For den andra héilftcn skrives Per Persson. /Kr 1832 var hcmmanct dc-
lat mcllan trc fiboar, néimligcn Sven, Olof och Anders, och 1861 uppforas 1

Urshults husfo'rh6rs1l1'ngd fo1jandc pcrsoncr pi Ekcbcrg:
Anders H5/eamson, 1. 1831 5/8, dgcr % mtl.
Peter H5/eansson, 1". 1826 14/9, bigcr %; mt1.
Olof I-likansson, f. 1822 22/3, gcr IA mtl.

For att itcrgi ti11 Ekcbcrgs iildrc historia, kan niimnas, act den fiirstc
kinds brukarcn avddcnna gird var en viss jons, som omtalas rcdan 154$ och
<2 ) Efter Borje Nilsson, Knut Nilssons sviirfar. Jfr ovan sid. 73.
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liven 1562. Hemmanet riintade den tiden bl. a. S lispund smor, en jl"£mforel-
scvis hog siffra. Ar 1574 skrives for garden jons, som troligen iir en annan
person an den forut néimnde. Han eftetrtraddes av Erik, vilken 1579 gav i
brudskatt 3 mark“) Tjugu r senare hette arrendatorn Nils. Han var 1601
namndeman. Vid den taxering som foregick 1600 rs betungande ”hjl1'lpe-
skatt”, befinnes han vara agate till silverforemil om 26 dalers viirde samt 4
kiivlingsoxar, 1 tjur, 16 kor, 8 fir, 1 hast och 1 sto. Arliga utsadet uppskat-
tas till 5% tunna. I kronotionde erlade han 4 sklappo-r rig och 6 tskappor
korn. Ar 1613 hade Ekeberg tvi iboar, Karl och Per; dessutom bodde dar
utom deras hustrur och barn en inhysesman och en piga. Per var tydligen
fattig, ty vid Alvsborgs losen s. 3. restade han 3 mark, som han fick efter—
skankta. Ar 1623 fanns pi Ekeberg en djurbeséittning, bestiende av 5 kor, 8
ungnot, 10 fir, 1O getter, 8 svin och 1 sto. Utsadet var nu 6 tunnor pr fir,
men 1628 hade detta minskats till 4% tunna och 1640 till 4 tunnor. Sist-
namnda r iigde Gumme i Ekeberg 1 hast, 1 oxe, 3 stutar, 6 kor, S kvigor, 7
fiir och 3 svin.

Bland senare boar namnes 1650 jons Markusson, som cla for utsmugg-
ling over grains-en av 4 skéippor pottaska pidomdes 1O mark i boter och for-
dubblad tullsats, samt 1659 Bengt Andersson. At denne beviljades pi tinget
18 febr. haradsbevis om ”Ekebergs ganska ringa villkor och lagenhet och att
déirtill ej fodas mer an 12 not, smiitt och stort, over vintern, varfor hemma-
net ej kan gora hogre skal [an] for V2 allt, bide i visst och ovisst” (ordi-
nare och e. o. utlagor).

Tydligen hadc det borjat gi bakut med Ekeberg pi sista tiden pli grund
av de evinnerliga krigen och kanske aven av andra orsaker, sfisom okade
skatter, boskapsdod o. d. P5 sommartinget 1661 lick Hiikon i Ekeberg intyg,
”att den lille kronegirden han ibor ar av ringa Zigor och hog skatt, kan ej
mer diir sis an 5 tunnor. Léinsmannen beriittar och giver till kanna, att dar
bemiilte gird icke itnjuter halv skatt, kan han icke bekomma ngon ibo dar-till.” Haradsattesten och liinsmannens tillstyrkan av densamma torde hora
ses mot bakgrunden av skattemyndigheternas benagenhet att ”forh6ja” en del
sedan gammalt formedlade hemman till helgirdar. sallan forekomma
i dombockerna klagomil over att namnda myndigheter nonchalerat h'aIrads-
rattens formedlingsbrev, vilka dock i allmanhet synas ha varit grundade pi
sakra uppgifter, inhamtade pi ort och stalle av edsvurna namndeman.

Den stackars kronobonden Hikon i Ekeberg néimnes foljande Zr (1662)
i lansmannens ”specification pi nigre husfattige som icke miiktige are att be-
tala Cronones utlagor utan mestadels sokia theres brod med tiggeri. Under-
fogden och profossen hava varit uti husen och sléitt inter linna att panta.”
Hikons kronorest utgjorde 1O dal. 22 ore smt.

Lojtnant Johan Svinhufvud, som vid denna tid kom i besittning av El<e-
berg, har tydligen skaffat nya brukare pi garden. En av hans arrendatorer
var Nils Gummesson, som niigon gang pi virkanten 1669 efter ett supgille
och gral drapte soldaten Peder Tuvesson och sedan ”tog skogen” och ej
kunde ertappas. Emellertid framkom han foljande r pi Gota hovriitts lejd
6) Vid hertig Karls giftermiil med Maria av P=fa1tz.
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Agate: Hembygdsfiireningen Gamla Urshult.

if ‘ id -. i. Q 1‘

“Briillopet i__Cana.“ Bonad mélad av Clemet Hkansson i Ekeberg

:_______1.».

,,_____  \lll

till c. o. hiiradstiiiget i Diinningelzinda for ”att svara clcn doclcs sllikt och
forvantcr”, vilka voro solclaton Tove Tuvcsson, Peder Karlsson i Klasamfila,
Pcd-er Karlsson i Rosvik, Johan Karlsson i Mollekulla och Zakris Karlsson i

Klasamila. Av rannsakningcn, som it rnyckct dctaljerad, framgir bl. 21. att
clrpct skcclde i Nils Gummcssons stuga i néirvaro av giirdboarnzi Mins och
I-Ikon samt nigra soldatcr, vilka stllt till ctr supkalas. I borjan syntcs allt
gott och véil, men sii bcgyntc Nils och Peder ordkastas, och plotsligt r'o'ko dc

ihop med knivarna, varvid Peder Tuvcsson ljot dodcn.

Sedan en clcl vittncn blivit horda avkunnadc Réitten ‘after néimndcns om-
rostning sin ”resolution och domb”, att, ”cmcd2.n dripct syncs i tringmil
skett vara -- — kan dcnnc ncdrigc Réitt cj cftcr samvctc sino finna dc skiil
art doma Nils Gudmasson [1] ifrin liver utan i undcrdinighct dcnnc drip-
sak yttcrligarc rcmitterar till den Hoglovlige Konungsligc Hovrlitt dlirover
viclarc uti nider att rcsolvcra.”

Hovriitt-en var cmcllertid av en annan m-cning Lin hiiradsréittcn, vilkct
framgir av dcss resolution 9 nov. 1670 angiendc driparcn, av innchill, at:
”néir lcjdcn cxpirerar [utlopcr], skall han eftcrslis, fiingslas och utan uppe-
hill justificcras [zivrlittas], cljcst lyses 5 tinget biltoger over all: Sverigcs
Rikc och underliggande Provincicr.”

Men Nils, som cnligt hovriittens lejdcbrcv hadc riitt till ljorton clagars

frid -cftcr rannsakningcn for art hinna tillbaka i sitt gonistlillc, forsummadc
nog inte att SI1ZLl3lDE lita sig uppslukas av do stora grinsskogarna.
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Till slut mi med nigra ord crinras om dcn frarnstcndc bonndsmlarcn
Klemet Hi/eunsson, asom i scnarc hiilftcn av 1700-talct lcvdc och vcrkadc i
Ekdbcrg, dar han éigdc %; mant.1l.7) Ickc blott konstnéirligt bcgivad syncs
‘han iivcn, siisom det framhillcs i Nordiska musccts irsbok 1890, ha varit cn
bclast man som tcxtadc inskriftcrna pi sina tavlor oklandcrligt och cj siillan
nvfattadc dcm pi tyska cllcr latin. Hans konstmctod karaktiiriscras av cn
nutida forskarc pi omrfidct, Sigurd Erixon, pi foljandc siitt: "Hans kompo-
sitioncr iiga ngot fascincrandc gcnom grundtoncrnas dystra karaktiir, gcnom
figurcrnas hogtidliga hillning och placcring undcr runda arkadbgar, vilka
konsckvcnt bibchillits sedan mcdcltidcn. Konungarnas ritt till Bctlchcm och
dcras frambéirandc av hivorna bildar vanligcn ccntrum i tavlan, och s5. har
dct langc varit inom hcla dct svcnska bondcmilcrict. Dct iir tydligt, att dcssa
sccncr, som nara ansluta sig till julfcstcns -cvangclictcxtcr, givit upphov till
dct spcciclla brukct av bonadcr vid julcn. En uppradning av dc visa och fi-
vitska jungfrurna l"ir ctt nastan lika omhuldat motiv och har ocksi mcdcltida
anor. - - Klcmct Hikanssons arbctc fortsattcs, men nu i gladarc flirgcr, av
hans son Abraham Klemetsyon, av vilkcn bonad-cl" Ziro kinda frn 1796 till
183 ”*4. )

7) Jfr t. ‘ex. 1784 rs mantalsléingd. Di-ir néimnes Kismet jimte sonen» Abraham ochdottern Elin.
8) Allmogeméilningar frén Sméland och Holland. Nordlska nmscets och Skansens;

biId»erb»6ck\er, nr 1 (1930).

Detalj ur en Clemet Hikansson-bonad, mélad 1792.
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I 54. Rveboda.
I likhet med Ekeberg var Réiveboda pi 1540—talet gammalt fralse och

hade 1562 samma agare, niimligen Fm Emerentia Holgersdotter (Gem), anka
efter stthillaren pi Viborgs slott i Finland, Abraham Eriksson (Leijonhui~
vud). I deras kortvariga iiktenskap foddes dottern Ebba, om vilken l1'ttartav—

lorna anteckna, att hon ”levde mojligen 1565”. Fru Emerentia dog nfigot fir
senare, i varje fall fore 1568.

Ar 1622 skrives for Raveboda fralsehemman ”Fru Karin till l.<'>'v£s”, vil-
ken med sakerhet kan identifieras med riksradet Nils Andersson Lilliehooks
till Frdala ('1' 1618) efterleverska. Hon var dotter till friherre Erik Gabriels~
son Oxenstierna af Eka och Lindo (tab. 20) och hans maka Bengta Gera, den
senare en brorsdotter till fru Emerentia. Det; iir alltsi mojligt att Raveboda
en tid varit i Oxenstiernska slaktens ago.

Fru Karin pi Lovis dog barnlos (troligen 1628 eller 1629), varefter Ra-
veboda smfiningorn overgick till hennes frande Nils Posse, kapten vid Alvs—
borgs regemente och herre till bl. a. ovannamnda Lovis i Gestads socken,
Dalsland, samt Bolmstad i Angelstads socken, Kronobergs léln. Han var fodd
pi 1590-talet och avled omkring 1664. Grden iirvdes av hams son, landsh'o'v—

dingen friherre Mauritz Posse, fodd 1632, och eft-er honom skrives for Rave-
boda greve Ludwig Weirich Lewenloaupt, vars arvingar 1693 bytt bort hem-
manet till Kromm. (jfr jordeboken for r 1694). Den 27 nov. 1701 slutli-
gen kopte iboarna Hiikan Persson och Mar/em Persson det till X2 mtl for-
medlade Réiveboda till 5/eatte for 120 dal. smt och delade det sig emellan.

Den iildste kande landbonden pi Raveboda iir en viss Peder som nam-
nes 1545 och 1557. Efter honom kommo Masse eller Mins (1562), Nils, som
1579 gav i brudskatt 3 mark, samt omkring 1600 Per och Nils, vilka torde
ha gemensamt brukat garden. Ar 1612 blev Riiveboda briint av danskarna
vid deras infall i januari minad. Det var ett kortvarigt flilttg, men stor
forodelse foljde i dess spar: utom Viixjo stad skovlades och mestadels liven
brlindes omkring 210 hemman i Viirend, bl. a. 13 eller 14 i Urshults socken.

Rorande iboarnas i Raveboda ekonomiska villkor under ildre rider sti
ett spar uppgifter till ‘buds. Ar 1623 fanns diir 2 oxar, 5 kor, 3 ungdjur, 9 fir,
6 svin och 1 sto. Utsiidet var 5 tunnor. 1640 hade irliga utsadet minskats
till 4 tunnor, men kreatursuppsattningen var tiimligen oforandradz 2 ston, 2

oxar, 6 kor, 3 kvigor, 12 fir och 1 svin. I

Z-Kr 1820 undergingo iniigorna i Raveboda storskifte, SOH1 forrattades av
lantrnéitaren Jon. Israel Aspelin, bosatt p3. Odensvallahult. Hemmanet agdes
vid denna tid av ]o'ns Minsson och Nils Hi/eansson. D5 tillkom ocks den
forsta karcan over garden, som innehiiller bl. a. forteckning och beskrivning
over rigingen. Endast ett av rimarkena, Bosasten vid norra grlinsen, syncs
ha haft namn.

Laga skiftc 5 samtliga agorna forsiggick iren 1857—58 och forrattades
av lantrnéitaren Carl Ab-erg. Divarande agate till hemmanet voro:

Nils Minsson, IA mtl.
/In/can Elin johansdotter och /aennes omyndiga dotter, ‘l,/M mtl.
Nils Peter Petersson, ‘/16 mtl.
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P e ~- Eliinr
Réiveboda 1:5 fr. s. (byggd 1839) Foto 1941

Laga skiftet foranledde utflyttning frn gamla tomterna av dels Nils
Peter Peterssons same Elins och hennes dotters gemensamt tillhoriga byggna-
der, dels Nils Minssons ladugird, briinneri m. fl. uthus. Boningshuset pi Nils
Peter Peterssons och Elins hemmansdel beskrives silundaz

”Mangirden, en byggnad av triicl i nordviisrra delen av tomterne, ut-
véndigt brlidfodrad, 43 for ling. 23 for bred och 16 for hog, tiickt med ni-
ver och torv, inredd till honingshus, kok, skafferi, forstuga och kammare 5
nedra samt boningsrum, kammare och vind 5. ovra botten, allt i gott skick.
Huset iir forsett med Zznc murverk och 5 eldstiider.”

Vidare néimnes hlir ”ett brénneri av triid, 16 for lingt, 21 fot brett och
9 for hogt, tiickt med halm och i forsvarligt skick”.

Aven Nils Mnsson hade ett briinneri, som var ”av triid, 19 for lingt,
17 for brett och 4 fot hogt, forsctt med murverk, 1 séimre sk1ck”.1)

Till Riiveboda horde fordom en liten mjolkvarn, som pi 1830-talet be-
skrives pi foljande siitt: ”Strommen kommer frn Arasjon och loper ut i
Asnen. Dammfiistet pi vélstra sidan eg-ct och 3 den ostra pi Frosjohults iigor.
Han gagnas av hemmanen Réiveborda, Ekeberg och Frosjohult umn forevist
ri1'ttighet.”2) Denna kvarn, som tydligen var en enkel skvalta, r for llinge
sedan borta.

1) Véixjo lantmiiterikontor, Urshult nr 153 loch 154.
2) Véixjo landskontors arkiv: 1838 érs vattenverk (G VHI:1).
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55. Raftamila.
Bland de elva skattebonder i Urshults socken som uppriknas i 154$ irs

jordebok nimnes 1SOm nummer tre 'i ordnvingen "Tori: [Tor] i Ra;‘ftam£z’la”.
Han iir den ildste kiinde iigaren till denna gird, men slikerligen har han haft
itskllliga foregingare pi hemmanet.

A

Tor skriv-es for Raftamila innu 1557, men 1562 Nils, 1574 /6215, 1579
Olaf (som di gav 4 mark i brudskatt till hertig Karls forestiende brollop
med furstinnan Maria av Pfaltz) och 1599 m. fl. ir ]0n._ Huruvida och i vad
min dessa personer kunna ha varit besliktade med varandra it ett sporsmil
som ej torde vara mojligt itt nigonsin utreda. Detta it ur fo-rskarens syn-
punkt en missrikning, men man bor dock vara tacksam iven for knapphéin—
diga notiser nir det giller si avligsna tider som det hir ir friga om.

]on i Raftamila skymtar ej blott i jordeboken, han nimnes iven i
hindlingarna rorande den s. k. Hjilpeskatten som upptogsrir 1600-1601 ef-
ter foregingen losoreslnventering landet runt. Di ll€I.(l€ ]on 2 kiivlingsoxar,
2 stutar, 7 kor, 8 fir, 8 getter, 1 hiist och 1 sto. Arliga utsiidet var 3 tunnor,
vilket troligen betyder att till hemmanet horde 3 tunnland iker. I krono-
tionde erlade han 1 skippa rig och 3 skippor korn pr ir. Det vanligaste si-
desslig-et synes alltsi hiir som annorstides i< bygden hi varit korn.

Ar 1613, di forsta ”terminen” av den betungande Alvsborgs losen skul-
le gildas, néimnes Jon ej lingre utan Botil -- kanske hans inka — vilken
antecknas som utfattig, varfor hon blev forskonad frin skatt. En s-enare ur-
kund upptar Min: i Raftamila, hos vilken Botil bodde som inhyses. Hem-
manet l'1ZI.d€ redan ”i gamble dager” pi grund av den rings. ikerarcalen blivit
formedlat frin 1 till V2 mantal, och vid jordrannsakning pi Kinnevalds ting
i mars 1622 avsades, att utlagorna fortfarande borde utgi som frin halv gird.
Eljest synes Mins’ ekonomiska stillning ingztlunda ha varit dilig, ty enligt
foljande irs boskztpsliingd ligde han 4 kor, 2 ungnot, 6 fir, 8 getter, 4 svin
och 1 risbit (sannolikt getabock). /Xrliga utsidet var nu 372 tunna. Men vad
tiden led och det stora tyska krigets verkningar gjorde sig mirkbara, blev en
del ik-erjord ode: 1640 sidde Mins inte mer in 2% tunna sid. Dock kunde
han nigorlunda hilla boskapsstammen uppe. I stall, ladugird och gethus
hade han nimligen 1 file, 2 stutar, 3 kor, 4 kvigor och 4 getter.

Frigan om hemmanets utlagor till kronan var aktuell innu 1681. Pi
sommartinget detta ir vittnades av bide nimnd och allmoge, att Raftamila
”bestir av mycket ringa igor, till iker pass 4 tunneland, stenig och bergsur,
fodes pass 1O not, har ingen kvarn eller fiilleskog, ej heller nigot fiske som
iir virt zttt omtala, si att dir bemilte hemman icke itnjuter nigon formed-
ling, ir att befara det liimnas‘ utan ibo” (d. v. s. blir 6de!)1)

Att det denna gingen gillde en nedsittning i utlagorna frin den tidigire
beviljade hilften till en fjirdedel synes vara troligt. Slutgiltigt bestimdes
hemmansrintan genom den syn och skattliggning som kort tid direfter holls
pi Raftamila av en i fogderiet arbetande skattliggningsniimnd, bestiende av

1) =Syne‘prot»okol1et saknar datering, men forréittningen torde ha slk-ett ‘vi»d 1680-ta-
lets slut. Di skattladlesy lde flesta. hemmanen i léinet. (Emellertid forekommo en
del skattléiggningar éiven under det foljande irtiondet.)
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kronobefallningsmannen, haradsskrivaren, en lantmlitarc samt ett par nL1'mn-
demén.

Enligt protokollet vid néimnda skattlaggning funnos i Ra.1:ta1n31a £51-
jande byggnader:

Mangirden.‘
Z siitesstugor (siik-erligen 15.ga ”rygg§sstugor”).
2 bodar, behildne.
1 badstuga, d:o.

Ladugirdens
1 logelada med Z golv, gammal.
1 fiihus, gammalt men dock brukeliget.
1 firhus, dzo.

Giirdesgirdarna, delvis gamla.

/1/eern brukades med virsiide och bestod av 1 storre och 8 mindre stycken,
néimligen Storiiker, Lngiiker, Lille Liingiker, Sissiker, Vasteriker, Hass-
leikcr, Kullsker, Ledsiker och Nyliinnet. Tillsamman kunde diir ut-
siis 3 tunnor 1% skiippa sad. Ungefar hiilften bestod av god jord, dct
ovriga var de1s sandjord med lonnskiirv, dels bergsur jord.

/fngen bestod av hfirdvall, dock med mycken sten, och gav i medelgoda fir
142/3 palmar ho. Diirmed kunde rst over fodas 12 not, 1 hast sarnt 10
fir.

Humlegrden inneholl 150 stanger och avkastade 1 lispund humle.

Uzéigornax
”En beteshage till 4 st. kor, tarveliget mulebete, giirds1e och vedebrand
samt svedjeskog till 1% skéippeland irhgen, lovskog till husbehov,
ingen néiv~er- eller ollonskog, ingen kvarn men gott sliipefiske, och inga
Here adpertinentier.”

Knlturen iir god och forsvarhg och stir for V2 i knektehillet (1: roteringen).
Med annan stil tillagtz ”Best§.r for full: [hemman] i det vissa [ordina-
rie utlagor] och IA,’ i det: ovissa” [e. 0. skatter].2)
Efter dessa anteckningar rorande girdens villkor under olika tidsskeden

ma vi forflytta oss tillbaka ett stycke i hemmanets historia.

Den 7 juni 16493) erholl major Erik Persson Maine:/eold ”for huld, tap-
per och ofortruten krigstjiinst” i donation bl. a. kronogirden Sinnahult Lil~
lcgrd samt riintan av Raftamila —- jorden kunde ju ej bortgivas eftersom
den, med hus och andra tillhorigheter, var boens egendom.

Min-eskold avled 1654, vaarefter hans Zinka fru Anna Ulfsparre skrives
for Raftamila. Emellertid indrogs forléiningen 1683 till kronan. Sedan an-
2) Viixjo laandskontors arkiv: G II d. 6, sid. 194»-96.
3) Detta datum u-ppgives‘ i "Donationasextrakt for Kronobergs lén och Halland”,

s. 57. Jordeboken 1669 har 4/7 1649.
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slogs hcmmansréntan itminstonc ftir en tid framit till fiirridarcn vid Kinne-
valds kompam av Kronobcrgs rcgcmcntc, ftirmodllgcn sisom l6ncb1drag.

P5 1660-talct ligdcs Raftamiila av Minx, vilkcn mihiinda var son till
den bonds med samma namn, som omtalas 1640; 1691 m. fl. r skrivcs fijr
girdcn Gudmund, 1700 Nils, 1756 Per Torsson och féns Mnsson. Ar 1784
ligclcs hcla Raftamila av /6215 Karlsson, och 1832 av Karl.

Cammalt sitiippletriid vid
Hssjn i Raftaméla.
Omkrets 3,75 m.
1 III. fr. marken. Fiillt 1942.
Fotoz Magni Svensson 1942.
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36. Héssleholxrl.
Hélssléholm hor cj till dc éildstzr gfirdarna i sockncn. Men det on1nl1'm~

ncs 1574 som cn kronomilc med V2 lispunds smorrlinta och var ctt av dc ny-
byggcn i Urshult som /oerzig Karl (scdcrmcra konung Karl IX) umn vidarc
hndc ltit ”vcc1crkiinna”, alltsi inforliva med sina domiincr.

Landbonden pi Héisslcholm vid dcnna tid hette Nils; 1599 niimncsMins, vilken enligt hjiilp-cskattléingdcn foljandc r var blgarc till 2 oxar, 1tjur, 8 kor, 1 svin och 1-héistsamt hadc fiker till 4 tunnors utsédc Zrligcn. Ikronotiondc crladc han 1601 Z skiippor rig och S skiippor korn.1)
Rcdan 1603 finna vi en ny arrcndator pi Hiissleholm, Per, omnlimnd iKinncvalds dombo-k samma fir, 1613 brukas girdcn av Kcttil och tio r sc-

narc av Sigfrid och Pcr. Dcn forrc hadc blott Z ko-r och 7 svin. Kanskc Va:dct pi grund av dcnna fattigdom som soncn Pct Sigfridsson 1 Hiisslcholm den
14 jan. 1623 vid utskrivningsmotct i Ujaby Nobbcle svor fanan och blcvknekt vid dct just nu under uppséirtning varande Kronobergs regemcntc Sig-frids girdbo hadc dot téimhgcn gott stéllt med 3 kor, 4 ungdjur, 1 hlisc och
1 file samt 6 fir och 4 svin.

Riksamiralen
Karl Karlsson Gyllenhielm

(1641) 1574—1650
Svenska Portriittarkivet,

Karlbergs slott 1

J

Enligt 1635 rs jordcbok bckom riksamiralcn Karl Karlsson GyZZen-
hielm bl. a. Héissleholm i Urshult, nu V3 mtl krono, i donation. Hans inne-
hav mitts ha varit av kortvarig natur, ty jordcboken 1646 néimner into Gy1-
1) Kronotiond-en for hela sooknen uppgives 1601 vara, 53 tunnor 2 skéippor rig sarnt

75 tunn-or korn.
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lenhielm i samband med Hiissleholm. Ar 1652 horde daremot garden till cle

miinga hemman i Urshult som sekreteraren Gustaf Hansson Taubelnfelt till—
bytte sig av Kronan mot gods i Uppvidinge och Konga hiiradelr. Sekretera-
ren, sminingom betitlad hovrid, fick behilla Hassle-holm till sin dod 1674,
mcn i stora reduktionen mast/e hans arvingar avsti frn sival dcnna gird som
-ett flertal andra hemman i socknen. Riintan av Hassleholm var pi 1690—ta—

let anslagen it landsgevaldigern i liinet, men 1700 och blnnu 182$ till ”9:de
fordubblingscorporalen” vid Smilands kavalleri sfisom lonebidrag.

Bland arrendatorer pi hemmanet under 1700—talet bor siirskilt namnas
jons Mnsson och iinkan Ingrid Andersdotter, vilka S dec. 1760 forvéirvade
frin Kronan var sin half: av Hassleholm for 31 daler 16 ore silvermynt. S5}
lunda vart iiven denna gird fri bondejord.

Aren 1815-16 forrattade lantmiitaren Nils Magni storskifte 5 Hassle-
holm mellan diivarande agarna Arwid fonsson och Karl Nilsson. Laga skifte
holls déilr 5 samtliga éigor 18SZ~—53 av lantméitaren Carl Aberg. Delagarc i
hemmanet voro 1852 Pe2fer_Karlss0n och ]O71dS Mnsson, som vardera inne—
hade 1/6 mtl, men fore skiftets avslutning overlat Jonas Minsson 1/18 mtl av
sin andel till Hikan Mimson, vadan boarna nu voro tre. jonas Mnsson
ansigs skyldig att avflytta alla sina hus ett stycke ”v'aster i gardet — — var-
est tjiinlige byggnadsplaner avensom tillfalle till vattens anskaffande ej sak-
nas.” Hans hittillsvarande boningshus besk-rives som ”en stugubyggning med
loft pi vastra andan, belagen i viistra delen av tomterna, och uppford av
trad, ZS alnar ling och 11 V2 alnar bred, darav loftet 6 och stugan 2% alnar
hog, taker med néiver och torv, inredd till boningshus, kok och forstuga
samt 1 rum i loftet med skafferi och vind over, i forsvarligt skick och for-
sedd med Zzne murverk och 3:ne cldst:iider.”2)

Kostnaderna for avflyttning av jonas Manssons samtliga byggnader
uppskattades till 108 rdr 21 skilling 4 runst. banko och skulle dclas jiimnt
mellan honom och Peter Karlsson med 54 rdr 10 skill. 8 runst. banko pa
vardera.3)

2) Stugan torde alltsé haft ungeféir samma utseende som manbygvgningen pé Bas-
tareméla; jlfr Urshults Kronika 1955, s. 38.

3) Vélxjo lantméterikontor, Urshult nr 112——113.
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57. S:l’1ngaremz°1la.

Sngaremla 1:3, byggt omkr. 1880 Fotoz Algot Svensson omkr. 1910
(med garen Petter Johan Pettersson)

Singarcmila, numcra »ctt liter: bysamhiille om 3 jo-rdbruksfastighetcr, iir
bcliigct i néirheten av Bjornsjon nigra kilometer sydvést om Urshults kyrka.
Vad forst sjonamnet angir utgor dct troligen en forvanskning av ”Bjursjon”,
cl. v. s. ”Bé£vcrsjon”. Avon hcmmanets namn iir av intrcssc, ty for—lcd-en i
ordct it ctt héir som tillnamn anviint Singaral) Dylika tillnamn tordc ickc
ha varit alldclcs ovanliga. I Kinncvalds dombok 1623 niimncs t. ex. en
bondc i Urshult ”M§u"t~en Siungarc”. Av-en namn som Per Skriidclarc, Nils
Snsleman etc. forcrkomma ibland. I viss min analogt med Sfingarcmila Iir
grdsnamnct Lekaretorp i Urisa socken, ehuru clct hiir éir friga om en ”lc-
karc”, spclman.

Singarcmila niimnes cj i jordcbokcn 1575 men diircmot 1599, dii dct
var en /eronomle som riintade 1 lispund smor irligen och brukadcs av en
viss Mins. Stéllct horde till dc fastighctcr i Urshult som hertig Karl (sedat-
mcra konung Karl IX) hadc lagt bcslag pi. Eftcr hans dod 1611 ovcrgick
Sfingaremila liksom dc andra arv och cgct—goclsc:n till hans son Gustav H
1) Nils Odeen, Studier i Smélands bebyggelslehistoria, sid. 262.
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Adolf. Vid denna tid var kronomalen Sangaremila isatt I/3 manta1. Det
brukades av Nils men overtogs, sannolikt 1613, av Simon, varefter Ni1s kal-
las inhysesman pi hemmanet. Ar 1623 hade iboen dar (vad han hette nam-
nes icke) 1 oxe, 4 kor, 3 ungdjur, 1 hast, 6 fir, 9 getter och 4 svin samt iker
till 3% tunnas rligt utséide.

Enligt uppgift i jordeboken 1635 erh611 iriksamiralen Karl Gyllen/Jielm
hemmanet samma at i donation, men 1646 lag det Eiter under kronan. Se-
nate, 1652 eller 1653, kom Singaremila genom byte i sekreteraren Gustaf
Taubenfelts hander (jfr Kinnevalds dombok 1674, fol. 10-11), och efter
honom igick det genom arv till hans sterbhusdelagare, viika dock forlorade
hemmanet i reduktionen. Ar 1694 var rantan anslagen it landsgevaldigern,
men sex if senate antecknas Sangaremila vara givet fit salig Ludwig Came-
rarii arvingar som vederlag for deras reducerade kopegods.

Ludvig Camerarius var, ssom tidigare omtalats (se Urshults Kronika
1950, s. 59) en tysk réittsliird och diplomat som 1626 triidde i svensk tjanst
och sedan i egenskap av ambassador gjorde vrt land stora tjanster. Drottning
Kristina belonade honom med sviil svenskt adelsskap som donationer. Ca-
merarius och hans iittlingar forvarvade genom kop ansenliga kronogods, bl.
a. i Smfiland, vilka itminstone till en del gingo forlorade i reduktionen men
omkring 1690 ersattes med andra hemman, som med tiden fingo friilse ka-
raktar. Annu i 1775 its jordebok skrivas ”Ludvig Camerarii arvingar” for
exempelvis Singaremala.

Per Unee. Namnteckning frén 1770.

[Sr 1789 antecknas emellertid lagmannen Per Unge pa Sodra Areda i
Hemmesjo socken som agare till I/3 mtl Singaremfila och efter hans d'o'~d 1795
hans arvingar. Mojligen innehade Unge och hans sterbhus endasgfriilserdtten
(vilken i forna tider betraktades som fast egendom och darfor jordebokfor—
dies) medan fiboarna redan nu forvarvat s/eatte- och besittningsriitten av hem-
manet. Huru harmed forhiller sig kan utredas blott genom en ingende un-
dersokning av haradets uppbuds— och lagfartsprotoko.

Z-Kr 1825 disponerade emellertid iboarna s§vi1'1 fra1se— som besittnings-
ratten (jfr jordeboken s. 5.).

Laga skifte undergick Singaremila 1868—69 genom lantmataren Carl
Ibohm. Delagare i hemmanet voro vid skiftets borjan Hi/ean Magnusson (1/6
mt1) och Magnus Svensson (1/6 mtl), men fore dess avslutande salde den sist-
namnde sin andel till Magnus johansson. Nagon forflyttning av boningshu—
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scn bchovdc cj komma ifriga mcn viil av bids. ladugiirdarna. De form voro
si uppforda, att Magnus johanssonsm stuga stod i sodcr och H§1kan Magnus—
sons norr i géirdet "5 omsc sidor om en dcm cmcllan uppford géirdcsgird,
inom vilkcn dc hittills héivdat sina iniigor”.

Akrarna voro i allmiinhct smi men talrika: Véistra och Ustra Stugkern,
Kilgirdslandct, Brunbiicksikcr, Storiker, Sjoikcr, Ustra och Norm Sjol}/‘c-
kan, Lingclyckc, Fhkcn, Sodralycke, Gubbfikcr, Lcdsikcr, Ustra Lcdsikcr,
Kyrkikcr, Sodra Broabéicksiker, Lisbetslyckan och Undantagsikcr. Av iingar
och utéigor néimnas Géirdct, Sjolyckan, Norrahage, Norramossc, Véistrahagc,
Framarkcn och Lillehagc.

~

Avcn Singarcmilaéhar haft en hten husbchovskvarn. Om denna antcck—
nas i en kvarnliingd 1838: ”Strommcn kommcr frfin Bjornsjon och lopcr i
Hossjon. Dammféistct egct. Riittighet till bcstindct éirv cj visad.”2)
2) Véixjo landskontors arkiv G VIII:1, s. 462.
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38. Limgaryd.

Den 11 mars 1311 skiinkte biskop Kar1 i Linkoping ti11 Véixjo dom-
kyrka i och for inrattande av en standig vicaria darstéides b1. a. girdarna
Hagsjoryd och Sjoaryd i Urshults socken. Sannohkt omfattade dessa girdar
pi den tiden betydligt storre jordrymd an vad nu at fallet, varfor det synes

mojligt, att L£z’ngaryd,ivi1ket angransar namnda hemman och dessutom r

1540 redovisas som f. d. kanikegods under domkyrkan i Vaxjo, kan ha blivit
upptaget pi Hagsjoryds e11er Sjoaryds utiigor. Triinger man 1itet djupare in
i bebyggelsens historia finner man ta1rika exempel pi huru nybyggen grun-
dats pi de gamla hemmanens och byarnas iigovalden, sminingom skilts Erin
modergirden resp. moderbyn och b1ivit vad som i den kamerala termino—

1ogien‘ka11as ”avgiirda hemman”. Marken, som nu hor till Lingarvd, kan
darfor mycket v';i1 ha for 650 r sedan varit linkopingsbispens egendom.

Gustav Vasa indrog efter reformationen en mangd biskops— och dom-
kyrkogods i Urshult ti11 Kromm, bland dem Lingaryd och Hagsjo-ryd, men

Sjoaryd beholl han for egen de1 och lade det under sitt ”arv och eget”.

Liingaryd namnes som sagt r 1540 och brukades dd av en ej namngiven
anka. Fem ir senare niimnes ”Tord i Longeryd”, 1558 och 1562 Abraham
samt 1574 och annu 1600 Mins. Den sistnéimnde agde enligt 1600 rs hj?i1pe—

skattléingd 2 kavlingsoxar, 4 kor, 3 fir och 1 théist. Utsadet var endast 2 tun—

nor arligen. Att folket trots en ringa ikerareal kunde £5. sin bairgning be—

rodde givetvis pi en starkt utvecklad boskapsskotsel, som gav ti11fa11e ti11

kreaturshandel over gransen. Annu sii sent som i medlet av 1700—ta1et k1a—

gas over det svaga jordbruket i Urshult. ”Man ser med forundran och gra-

melse deras betesmarker och hagar vara hela rnilen i omkrets, d5. daremot
siidesgardet foga bestiger sig till 8 tunnor i det hogsta”, skriver 1748 u~rs—

hultsson-en Samuel Krok. ”Vid en sidan hushillning skulle de snart gii over
anda, dar ej jorden vore sii fer och driiktig och spannemilsbristen ej ersattes

med en myckenhet av Zing och mulbete, som go-r att deras ladugirdar okas

och en fordelaktig boskapsskotsel lika fullt drives, vadan allrnogen déir tyc-
ker att den gyllene tiden éir for handen, d han fir sin oxe si viil betald, att
han med halva viirdet kan avborda sig sina utskylder och ut1ago~r.”1)

Vad nu betraffar Lingaryd minskades snart Skerjorden an mer: 1623

var utséldet b1ott 11/2 tunna. Men samtidigt var ladugirden nigorlunda val-
besatt, ty landbonden Anders hade dar 4 kor, 2 ungdjur, 4 fir, 1O getter och

3 svin. Vad tiden led blev dock laget katastrofalt. I en mantals- och bo-
skapslangd frin r 1640 antecknas om jons i Langaryd, att hans enda hus-

djur var en ko. Utsadet var 1 tunna. Sannolikt var garden nu si gott som

ode. Det synes alltsi inte ha varit mycket for (krigsmannen?) ]o-en Korpe
att hamta pi Lingaryd, som han 1646 fick ”fritt pa sin tjanst”.

Den i dessa girdsbeskrivningar ofta omnamnde sekreteraren Gustav Tau-
benfelt har innehaft aven kronohemmanet Lingaryd. Han fick det 31 jan.
1652 genom byte med kronan. Ocksi under hans tid var det tydhgen be-
drovligt stallt pi garden, ty arrendatorn kunde ej betala sina utskylde-r, si-

1) Urshults pastorats inbyggares seder, av Samuel Krok.
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som omvittnas i domboken ZS/11 1668. En Mans Miinsson i Lingaryd hade
tidigare givit sig till knekt (men ”rymt it Danmark” sedan han v'a'1 fart Lego-
penningen i handom), och pi 167O—ta1et gick Sven Nilsson friin samma gird
i krigstjanst, ”b1ev straxt diirefter commenderat och sedan spord doder
hem”. Emellertid var ryktet falskt, soldaten kom hem igen och pifordrade
d5. sin andel av det tvivelsutan magra farsarvet.

Sedan Lingaryd 1681 blivit reducerat f-ran Gustav Taubenfelts arvin-
gar anslogs hemmansriintan som lonebidrag it lantmataren i orten; I samma
veva forriittades syn och skattliiggning, varvid befanns att hemmanet pa se-
nare tiden i nagon min forbéittrats. Abyggnade-rna voro ”tiimme1igen vid
makt 'h§.1dne”, iikerjorden, som till halften bestod av god mulljord men i
ovrigt var bergsur, elak och stenig, uppgick numera till 6 tld 2% skpld,
Zingen ansfigs kunna ”efter §irsg§.ngen” avkasta 24 palmar ho, och ivret over
fanns mojlighet att pi garden foda Z0 st. not, 2 hastar och 16 fir. Utéigorna
beskrivas pi foljande siitt: ”Tvenne sma beteshagar till 4 st. kor, tringt mu-
lebetc, gardsle och vedebrand till nodtorften samt svedjeskog till 1 skippe-
land irligen, ingcn timme'r— eller b6keskog3) men lovskog ti1l nodtorft,
ingen kvarn eller fiskevattn, ej heller flere tilliigenheter”.

Resultatet av skattliiggningen blev, att hemmanet formedlades till IA i
jordeboksriintan och 34 i mantal.

I borjan av 1700—ta1et — r och dag har ej kunnat utronas —- koptes
Lingaryd frfin k-rono till 5/eatzfe och blev darigenom enskild egendom. Ko—
parna voro lansmannen Simson (Samsing) Henri/esson, Buskahult Rulsagrd,
och hcmmansbrukarna Sven Persson och Nils Olufsson. De biida f6rstnamn—
da loste vardera 7/24 mtl, Nils 1/6 mtl. Hela kopesumman var ZOO dal. smt.

Simson Henriksson syncs snart nog ha avyttrat sin anpart, ty 17OS nam-
nas som Zigare till garden Nils, Sven och Erik. Domboken 1727 upptar som
innehavare av hemmanet Erik, Sven och Hikan, och 1744 tillhorde L§nga—
ryd Hindri/e jéinsson, Sven Persson och Amid H5/eansson. Sistnamnda Sr
uppgicks rfigingen mot Sjoaryd, ”begynnandes med Sjoaryds soldatetorp ef-
ter hagegardesgfirden liter oster om ’Winterstidit’, sedan stendraget riitt nedit
myren och i ett upplagt stenméirke i Qstrahagen gent emot ’Hiissie gyl’, och
sedan sor déirifrin at 7 stycken stenméivrke i Linnehults gardesg§ird.”

Dessa gransmiirken forbundo sig iboarna sival i Lingaryd som Sjoaryd
att respektera ”nu och i tillkommande tider”. Uver forriittningen uppsattes
ett protokoll, dari vederborande tecknade sina bomarken, och till yttermera
vissa intogs skriften in extenso i domboken for framtida efterréittelses)

Ar 1744 ”overs§igs” aven griinsen mot Hagsjoryd, vilket resulterade i
foljande, likaledes till hiiradsriitten ingivna skrivelsez

”Anno 1744 den 6 aug. oversigo undertecknade rima-rket -emellan Hag-
sjoryd och Liingaryd, som begynnes vid Raftamala gardesgfird vid en gron
3) Vad timmerskogen angér torde tidigare utmiirkt ‘sédan ha funnits Ipé. Léngaryds

éigor, ‘s':§1s\om yen anteckning ‘fran 1600-talet i Urshults kyrkobok Ager vid handen:
”E:fter traditioner ‘som barnen hava av ftiréildrarna och man efter man sages,att timbret till Urshults kyrki-a skall vara taget uti Fohleboda mlyr, Dunshults
n10ssa,‘vid~Kall,si6n1 [Kalv-sjon] och uti mossan utanfor L 5 n g a r y d h”.

3) Kinnevalds‘ domb. 1747, hiisttinget, § 60.
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Briillop i Liingaryd 1:16 Fotoz Sven Johansson, Viixjii omkr. 1920

stcn, sedan diirifriin ctr bosseskott i en bokcstubbe, dlirifriin mitt it Hi1'ste-

korr2.n‘*), sedan linie-riitt till Lihgaryds hagcgiirdcsgfird, diir en sten éir upp-
lagd in i hagcn, och rétt déirifriin cfter girdcsgirdcn it det ostra lcdct pi hi-
radsvdgen och i Hagsjon, vilkct mblrkc av oss oryggelig-en hllas skall nu och

i tillkommandc tider, helst som vira forféider samma rnéirkc av urildrige ti-
der hillit, vilkec vi med namn och bomiirkcn bekriifta och stadfiista.

Lingaryd ut supra.

Mins Minsson, jons jansson i Hagsjoryd, Hindrik jonsson, Abraham Hi-
konsson och Per Svensson i Lfingaryd.

Sisom vittnc: Bengt Svensson, Eskil H§konsson.”5)

Rorandc esenare éiga-re till Lingaryd stii blott fi och spridda uppgifter
mig till buds. Ar 1784 iigdcs grdcn av /0/can Nilsson (9/32 mtl), Per Svens-

son (3/64), sjudcriverkmiistarcn Samuel fiinsson (9/64) och Mar/em Abrahams—

son) (3/16). P5. hemmanct var élv-en smcdgesiillen Gummc Rydberg bosatt.

1832 skrivas for Lingaeryd David Sjéberg, Sven och Peter, vardcra éigandc

I/4 mtl, samt 1851 Peter jonasson, Magnus Karlsson och Danie‘! [0/oansson.

Ar 1851 forriittade lantrniitarcn Carl Abcrg laga 5/eifzfe pi Lngaryd.
Diirvid blefanns oundvikligt att ovanndmndc Magnus Karlsson flyttade sina

hus cirka 1.0100 alna-r frin gamla tomtcn till den s. k. Norm Klockareikern,
varcst funnes ”tjénliga byggnadsplancr och odlingsliigenhctacr, iivcnsom til1~

féille till vattens anskaffand.-e”.

4) Korre, korra, dialektord for kéirr, sankmark.
5) Kinnevalds ‘domb. 1747, hosttinget, § 61. — Bengt Svensson och Eskil Hétkonsson

voro néimndeméin.
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Magnus Karlssons till avflyttning domda boningshus beskrives som ”cn
sparrstuga med loft pi viistra éindan, éir uppford av triid, 35 alnar ling, och
10 dzo bred, dblrav stugan 21/2 och loftet S alnar hogt, i forsvarligt skick,
riickt med néiver och torv, indelad i 2:ne boningsrum, kok, kammare och
forstuga samt vindsrum uti loftet. Huset éir forsett med Zzne murverk och
3:n\e eldstider”.

Kostnaderna for omflyttning av denna och Magnus Ka-rlssons ovriga
byggnader beriiknades till 172 rdr 1O skill. och 8 rst banko, vilken summa
skulle géildas av samtliga tre iboarna med vardera 57 rdr 19 sk. 7 rst banko.
Vidalre bestéimdes, att husflyttningen skulle vara verkstlilld inom tvi its tid
cfter det skiftet vunnit laga kraftf‘)

Till sist bor omniimnas den sjosiinkning som éigarna till Sjoaryd och
Liingaryd utforde pi 182O—talet med bitriide av Sven Minsson i Ustra Elme-
hult. Foretaget finnes omnéimnt i Kronobergs léins Hushillningsséillskaps
handlingar, héftet nr 14 (avseende odlingsvelrksamheten i léinet r 1828), dlir
det heter:

”Agarna av Sjoaryd och Lingaryd samt arrendatorn av halva Elmehult
Qstregird Sven Minsson ha frin Hagsjon till Havhéiltan i Morrumsin pi
egen bckostnad upptagit ctt dike, 820 alnar lingt, 3 alnar djupt och 3 alnar
brett ovantill, i avsikt att genom vattnets siinkning i Hagsjon bereda szolvlil
odlingstillféllen 5 de kringliggande mossarnc som mojligtvis liven slitter Z

den i allmélnhet grunda esjons botten”.

5) Véxjii lantméiterikontor, Urshult nr 132.
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