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Hans Oredsson och Krogshults gård. 
Skatteköpshandlingar. Släktgårdsbevis

Solvig Oredsson

Gården Krogshult är intressant för släktforskare av flera anledningar. 
Gustav Nilsson, känd släktforskare och skollärare i Mjönäs, gjorde redan 
på 1920-talet en släktutredning. Han publicerade den i en artikel i Kris-
tianstadsbladet den 13 april 1929. Rubriken lyder: Krogshult. Person- och 
kulturhistoriska anteckningar från norra Villand (Artikeln är återgiven i 
OVH:s Årsskrift 1997). Det är en skildring som innehåller många mus-
tiga berättelser om livet på gården från 1600-talet fram till 1920-talet då 
Nils Oredsson var ägaren.

Gustav Nilsson påpekar inledningsvis att det är svårt att hitta arkiv 
med handlingar som sträcker sig så långt tillbaka i tiden. Dels var går-
darna ofta utsatta för bränder och dels kastades mycket arkivmaterial då 
gårdarna flyttade ut i samband med skiftesreformerna på 1700- och 1800-
talen. På Krogshults gård finns handlingar i gårdsarkivet tillbaka till 1600-
talet då gården övergick i nuvarande släkts ägo.

Hans Ordesson 
Foto: Solvig 
Oredsson
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Hans Oredsson övertog gården från sin far Nils år 1949 och drev den 
fram till 1993, då han överlämnade den till sin yngste som Nils, som är 
den nuvarande ägaren. Hans och hustrun Ulla flyttade till en villa i Mjönäs. 
Nu när Hans blivit pensionär ökade intresset för släktforskning och med 
hjälp av Anders Hernbecker i Mjönäs, såg han till att gårdsarkivet inte 
bara bevarades utan också utvidgades. Anmodern Gunil Eriksdotter lades 
till släkten. Hon var född ca 1633 och kom från Hemmingslycke. Hon 
gifte sig med Trued Svensson i Krogshult ca 1649. Trued Svensson dog ca 
1663 och Gunil var kvar som änka på Krogshults gård. Hon gifte sig då 
med Nils Trulsson från Södra Mjönäs och de fick tillsammans fem barn. 
En ny släkt hade kommit till gården och det är denna släkt som är kvar 
än idag. Gunil blev 80 år och maken Nils 72 år

Krogshult var då en gård, men kom att delas upp på två gårdar, med 
Gunils och Nils söner Nicklas Nilsson på den ena och Håkan Nilsson på 
den andra. Inte förrän 1916, då Nils Oredsson köpte tillbaka den andra 
gården blev det bara en gård i Krogshult.

Hans ville gärna ha ett släkgårdsbevis, sk Diplom för släktgård, något 
som utfärdas av Jordbrukare Ungdomens förbund och ansökte om det. 
Det tog några år och först den 27 maj 2018 kunde sonen Nils med barn 
åka till Stockholm och hämta hem diplomet. Diplomet hänger i storstu-
gan på Krogshults gård. Där hänger också Skatteköpshandlingarna från 
1791 vackert inramade. Handlingarna återges här på s, med förklarande 
text av Anders Hernbecker. Att skatteköpa sin gård var viktigt, först då 
var åbon, självägande.

Hans gick bort den 12 oktober 2018 och jag återger här de minnesord 
jag skrev: 

Hans Oredsson, Mjönäs, har avlidit i en ålder av 91 år. Närmast anhö-
riga är makan Ulla, barnen Ored, Anette, Åke i första giftet, Niclaus, Nils, 
Yvonne i andra, med familjer; barnbarn, barnbarnsbarn och syskon.

En skogsman har gått ur tiden. Eller har han kanske gått in i den 
tid som är skogarnas och som är mera långsiktig? Så ofta han betonade 
sin roll som förvaltare av den lilla jordplätt som är Krogshults gård och 
som han bar ansvar för under ett halvt sekel. Ansvar gentemot sin far 
som han efterträdde 1949, ansvar gentemot sina efterkommande. Som 
barn och yngling under 1930- och 40-talets kris- och krigstider fick han 
lära sig vilka breda kunskaper man måste ha för att driva en gård in i 
framtiden. På många sätt följde han i faderns spår: samhällsengage-
manget var stort, djurhållningen förändrades, maskinparken växte och 
skogsbruket utvecklades. Så stolt han var när han 40 år senare, 1989, 
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mottog Silverkvisten, Svenska Skogvårdsförbundets högsta utmärkelse 
för föredömligt skogsarbete. 

Under hela sitt liv var Hans engagerad i ideellt arbete. Han var all-
tid intresserad av bygdens utveckling och har innehaft en rad förtroen-
deuppdrag i föreningsrörelser inom jordbruk, skogsbruk, bank, fiske, 
jakt och idrott. Idrotten var nog den ideella verksamheten som kom först. 
Tillsammans med andra lokala eldsjälar drog han 1949 igång Mjönäs IK 
och var aktiv fotbollsspelare i många år. Under 1970-talet blev han ord-
förande i denna förening som samlade ungdomarna i flera olika sporter 
och ordnade sociala och kulturella aktiviteter.

Hans satt i styrelsen för lokala LRF i 25 år och var också aktiv i LRF 
Skåne. Han var med i Skogsbruksområdets ledning från mitten av 1960-
talet, var med och bildade en ny skogsägarförening 1980, Skånes skogs-
ägare, där han var vice ordförande fram till samgåendet med Södra.

I Föreningsbanken Arkelstorp satt han först med i styrelsen och var 
sedan ordförande från 1981 till 1997 då banken gick upp i Kristianstad. 
Hans var med i den nya styrelsen tills Föreningsbanken försvann in i  
Kristianstads Sparbank. Hans såg med sorg hur alltmer bestämmande 
flyttade allt längre bort från det lokala engagemanget.

På Krogshults gård var jakt och fiske viktigt, både för försörjning 
och som fritidsnöje. Hans fortsatte denna tradition och var jaktledare i 
Krogshults jaktlag och under många år engagerad i sjön Immelns fiske-
vårdsområde, länge som ordförande.

Hans hade ett gediget historiskt intresse och särskilt sedan han 
1991 överlämnat gården till yngste sonen kunde han ägna tid åt att 
samla fakta och dokumentera. Gårdsarkivet på Krogshults gård har 
vuxit rejält! För mig som historiker och ordförande i vår lokala hem-
bygdsförening har samtalen med Hans gett mängder med kunskaper 
om vår bygd och männi skorna här. 

Hans har alltid velat ha många människor runt sig. Många minns 
hans berättarglädje, äventyrliga turer ut i skogen och ut på sjön och hans 
stora gästfrihet.

Solvig Oredsson, lillasyster
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Skatteköpshandlingar för Krogshult 1790–1791 
Rusthållare Hans Åkesson med familj
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Krogshults gård ca 1920

Nils Ordesson med 
Släktgårdsbeviset 
Foto: Gösta Strandberg
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