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SÖDRA WIXEN KRÖNIKAN
Koncept III - 2008-10-31

Förord - Allmän historik
Nils Boman, Eksjö och Bertil Jonsson, Broarp har överlämnat
år 1997 till medlemmarna inom Södra Wixen denna Krönikan,
ett koncept II-bidrag (1997.02.03) med hjälp av intresserade
och konstruktiva medlemmar från cirkelträffar.
Komplettering/rättelse i Tillägg till Wixen-krönikan (i april -97)
samt från Restlista uppgifter om Officersboställen och Soldattorpet
är infört i nedan presentation.
Södra Wixen Krönikan ovan har renskrivets exakt lika med originalkopian och kompletterats med bl a enligt nedan presentation.
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******************

SÖDRA WIXEN m m - Koncept III
******************
i historisk och kronologisk återblick (krönika).
På årsmötet för Södra Wixens fiskevårdsområdesförening
(fvo) fredagen den 8 mars 1996 beslöts, under paragraf 13,
att starta en studiecirkel angående sjöns historik.
Som sammankallande utsågs Bertil och Nils, som härmed
lämnar ett koncept II-bidrag med hjälp av intresserade
och konstruktiva medlemmar från cirkelträffar.
Som referensram ingår stolpar från svensk historia.
**************************************************
Koncept II: 1997.02.03
********************
* = nytt innehåll börjar här/överkurs

j

+
r
t
j

k

k = Komplettering

r
t

=
=
=
=

nytt innehåll börjar här/Wixenkurs
Rättelse enligt Tillägg till Wixen Krönika (1 april -97)
Kompletterat "Tillägg till Wixen Krönika (1 april -97)"
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Kvartär-period i jordens historia omfattande de
senaste 2-3 årmiljonerna. Perioden karakteriseras
av upprepade istider. Nedan åsyftas den senaste.
**************************************************
-10000 * När inlandsisen för 11000 - 12000 år sedan avsmälte från
-10000
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småländska höglandet, startade livet på nytt.
Götaland var en halvö till Danmark. Baltiska issjön hade
sitt avlopp till Vita havet. Från Vätterns norra del låg
inlandsisen kvar norrut. Den kilometertjocka isen hade
tryckt ner delar av Skandinavien flera hundra meter. Då
var Sverige endast 15 procent av dagens yta (Götaland).
När den vikande isranden norr om Vättern (Billingen)
smälte, sänktes plötsligt Baltiska issjöns yta genom en
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tappningskatastrof från 30 meter över havet till havsnivå.
Yoldiahavet hade nu skapats. Av den tidigare Baltiska
issjön blev nu detta en vik av havet, farbart över Närkesundet förbi Vätterns nordspets och vidare över Väner-
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området mot havet.
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För cirka 8500 år sedan blev småländska höglandet igenskogat av björk, tall och hassel.
Genom landhöjning gick det ej längre att sjövägen komma till havet. Yoldiahavet ombildades från att vara en
havsvik till en insjö som kallas Ancylussjön och motsvarar dagens Östersjö. Detta bortsett från strandkonturen, som låg mycket längre in än dagens. Utloppet gick
genom Dana älv, söder och väster om Själland.
För c:a 7500 år sedan invandrade ek, lind, ask och alm.
Västerhavet steg så småningom in över Bälten och Öresund och Ancylussjön blev återigen en havsvik, som då
kallades Litorinahavet, nuvarande Östersjön.

-1000

Fångsthushållningen övergår så småningom till sädesodling och boskapsskötsel.
Granen som varit sällsynt börjar sakteliga att sprida

-1000

sig söderut. Jordbruket förkovras genom bl a den oxdrag-

-1000

na plogen.
En väsentlig klimatförsämring inträder "fimbulvintern".
Människorna flyttade söderut och nästan avfolkade landet.
Kristi födelse. Först nu kunde man framställa järn ur
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inhemsk myrmalm i Sverige.
Svearna, ett germanfolk, bosatta omkring Mälaren. Den andra
folkstammen utgjordes av götarna bosatta söder om de
stora gränsskogarna Kolmården och Tiveden.
Gotland börjar bli knutpunkt för handeln i Östersjön.
Norrlands kustbygder börjar bebyggas tätare.
Hunnerna och tidigare Kelterna har anfallit Europa som

0500

medförde stora folkvandringar.
0500 * De första runstenarna är från
0800 * Vikingatiden
0800 * Birka grundades på Björkö i Mälaren.
0800 * Norges grundare är Harald Hårfager.
0900 * Gorm och hans son Harald upprättar det danska riket
0900
däri inräknat Skåne.
0900 * Från ryska taigan kommer granen så sent som för 1000
0900

år sedan.
1000 * Dn 96.10.23/ Om en tusen år gammal brytningstid. Recen1000
sion av en ny bok: "Spåren av kungens män" av Maja
1000
Hagerman. Den handlar om ett tomrum mellan arkeologers
1000
1000

och historikers epoker. För dessa viktiga men osynliga
århundraden finns inga inhemska källor förutom runstenar.

400-1050
800-1050
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1000 * Sigtuna blev ledande handelsort vid Mälaren.
1000 * Lödöse vid Göteborg blev också handelsort.
1000 * Olov Skötkonung vår 1:a kristna kung döptes i Husaby.
1050 * Medeltiden
1050 * Forskningen har velat lägga en skiljelinje mellan för1050

historisk och historisk tid här. Arkeologisk forskning
1050
ger oss värdefull upplysning om främst den förhistoriska.
1100 * 1100-talet tillhör de dolda seklerna i vår historia.
1100
Icke en Sveriges konungalängd kan säkert fastställas.
1100
Sverige är ännu ett halvt barbariskt gränsland i den
1100
västerländska kulturkretsens norra utmarker. Det dåtida
1100
Sverige hade mindre omfattning än det nuvarande. Till
1100
1100
1100

Norge hörde då Bohuslän och Härjedalen och vid 1100talets slut även Jämtland. Skåne, Halland och Blekinge
utgjorde en huvudbeståndsdel i det danska riket.

1101 * 1101 äger ett nordiskt trekungamöte rum i Kungahälla,
1101
1101
1101
1101

då en norsk stad. Härvid medlar Erik Ejegod av Danmark
fred mellan Inge den äldre av Sverige och Magnus Barfot
av Norge. Härmed biläggs en norsk-svensk gränsfejd som
föranletts av konung Magnus anspråk på Dalsland.

1107 * 1107 sprider sig korstågsrörelsen till Norden.
1110 * Omkring 1110 dör Inge den äldre.
1122

Nu dör även Inge den yngre "förgiven med en ond dryck i

1122

Östergötland". Med honom utslocknar den stenkilska kunga1122
ätten och ett långvarigt skede av förvirrade tronstrider
1122
synes ha följt Sverige.
1123 * 1123 ev 1124 företa konungarna Sigurd Jorsalafare av
1123
Norge och Nils av Danmark ett krigståg mot Småland, efter
1123
landstigningsplatsen kallat "Kalmar ledung".
1130 * Sverker har nu valts till ny svensk kung.
1130
Kungen själv tillhörde en gammal östgötsk storbondeätt,
1130
1130
1130
1130
1130
1130
1130
1130
1130
1130

han ägde gods och gårdar på flera håll i landskapet.
Alvastra var en av dessa och den hade han skänkt sin
drottning som morgongåva-om man nu får tro biskop Brask.
Som konung var Sverker således en uppkomling. Drottning
Ulvhild åter var av förnäm norsk börd. Hon var ättling av
Harald Hårfager och lika högt begåvad som ärelysten och
hänsynslös. Redan en gång tidigare hade hon varit Sveriges
drottning, nämligen Inge den yngres, men efter dennes död
omkring 1122 blivit Danmarks genom sitt giftermål med konung Nils. Honom hade hon emellertid lämnat, för övrigt un-

1050-1520
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der ganska dramatiska omständigheter. Hon lär nämligen ha
1130
spelat en viss roll vid mordet på sin makes brorson Knut
1130
Lavard, för att i stället bli Sverkers gemål.
1130 * Ättesamhället domin. med fria och trälar fram till 1335.
1130 * Ägo- och arvsbest. fanns fastlagda i landskapslagarna.
1140 * De första klostren i Sverige.
1143 + När Alvastra kloster år 1143 grundades, skänkte Sverker
1143
den I:s drottning Ulfhild sina morgongåvegods till
1143
1143
1143
1143
1143

klostret. Dessa gods äro icke till belägenhet eller namn
kända, blott att de omfattade även den mark, på vilken
klostret byggdes. Klostret anlades av från Frankrike invandrande cisternciensmunkar. Det erhöll under 1200 - 1300-

1143

talen rika tillskott till sitt jordinnehav, och fler än
en av de släkter, som ägt gård och grund i norra Småland,
ha donerat större eller mindre jordegendomar till

1143

klostret. I fogderäkenskaperna av år 1561 återfinnes dessa.

1143

1152 * Ett kyrkomöte församlas i Linköping, men man kan ej enas
1152
1152
1152

om var ärkebiskopssätet skall förläggas. Det har antytts
att schismen berott på ett inre uppror - uppsvearne skola
ha rest sig mot Sverker, som haft sitt stöd i götaland-

1152

skapen och upphöjt en motkung vid namn Erik Jedvardsson.
1152 * En politisk kamp pågick 1152-1222 mellan den östgötska
1152
Sverkerska och den västgötska Erikska ätten med omväx1152
lande maktinnehav.
1156 * Sverker dä - stamfader för Sverkerska ätten - dog 1156.
1160 * Den 18 maj uppges enligt en senare traditionskälla, att
1160
en blodig strid ägt rum vid östra Aros, det nutida Uppsala.
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160
1160

Konung Erik Jedvardsson, som besökte en mässa i en kyrka,
överfölls oförmodat av Magnus Henriksson och omkom under
striden. Hans kvarlevor bisättas sedan i Gamla Upsala domkyrka, där de snart bli föremål för med åren tilltagande
helgonkult. För en senare tid blir Erik som "Sankte Erik
konung" eller "Erik den helige" eller "S:t Erik"
Sveriges nationalhelgon och en symbol för det svenska
rikets slutligt vunna enhet. Eriks son Knut blir även be-

1160

segrad och måste gå i landsflykt.
1161 * 1161 möter den danske usurpatorn Magnus Henriksson sitt
1161
öde och stupar nära Uppsala i strid med konung Sverkers
1161
son Karl, som sätter sig i besittning av fäderneriket.
1164 * Uppsala ärkestift instiftades.
1167 * Den 12 april, begynna de vilda tronstriderna på nytt.
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Då blir Konung Karl Sverkersson, som befinner sig på sin
borg Näs på Visingsö, oförmodat överfallen och dräpt av
Erik Jedvarssons son Knut. Karls späde son Sverker blir
dock räddad och finner en fristad i Danmark. Den dräpte

1167

kungens broder Kol och Burislev under långvariga strider
1167
söka hävda sin ätts anspråk på riket.
1172 * Enligt ett brev från påven Alexander III synes den sven1172
ska missionsverksamheten i Finland - sannolikt inledd med
1172
Erik Jedvarssons korståg - ha rönt bakslag genom att fin1172
narna avfalla från den kristna tron och förfölja predi1172
kanterna.
1185 * Alvastra klosterkyrka stod nu färdig för invigning och
1185

liksom ordens andra kyrkor helgad åt Jungfru Maria.
1185 * Alvastra klosters stora insats utöver teologiska stu1185
dier och undervisning, blev en utomordentligt stor in1185
sats, som ligger på ett helt annat plan - på samhälls1185
1185
1185
1185
1185
1185
1185

utvecklingens och på det praktiska livets oändligt mångskiftande områden. Cisterncienserna voro framstående ekonomer i en betydelsefull övergångstid från naturahushållning till penninghushållning. Hela deras månsidiga
verksamhet präglades av tre principer: Rationalisering,
disciplin och organisation, något som det svenska samhället under den äldre medeltiden i hög grad saknade.

1187 * 1187 gör en hednisk sjörövarflotta - troligen från Karelen1187
1187
1187

ett anfall in i Mälaren. Uppsalaärkebiskopen Johannes, uppges ha stupat vid Almarestäket och Sigtuna härjas av
brand. Härjningståget torde ha haft till följd att Mälar-

1187

inloppet vid Stockholm blev befäst.
1200 * Konung Sverker Karlsson utfärdar ett ryktbart gåvobrev
1200
till Uppsala domkyrka, vilket torde ha varit att betrakta
1200
som allmänna privilegier för den svenska kyrkan. Härigenom
1200
skapas det "andliga frälset" -befrielse för kyrkans egen1200
domar för kunglig skatte- och bötesuppbörd samt befrielse
1200
för kyrkans män att i brottmål dömas av världslig domstol.
1200 * Rikets ekonomi stabiliserades gn bergsbruket och Hansan.
1200 * Kyrkans makt och jordinnehav ökade.
1200 * Den självägande bondeklassen bestod.
1200 * Erövringen av Finland inleddes.
1200 * Västergötland bröt fram till havet vid Göta älv.
1202 * 1202 dör den ryktbare riksjarlen Birger Brosa, som under
1202

ett trettiotal år varit rikets mäktigaste man och som vid
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1202

slutet av sin bana möjliggjort att den landsflyktige
1202
Sverker Karlsson upphöjts till konung.
1220 * Västgötalagen stadgade tio alnars bredd för:
1220
"tingsväg och folkväg, karls väg och konungs väg"
1229 * Knut Lange, en ättling till Erik den helige, upphöjes till
1229
konung.
1234 * Knut Lange dör och jarlen Ulf återförskaffar Erik Eriksson
1234
den kungliga värdigheten.
1238 * Nu företar Birger Magnusson (Birger Jarl) ett "korståg"
1238
1238
1238

mot de hedniska tavasterna och bygger borgen Tavastehus
varigenom det svenska väldet och den kristna kyrkan i
Finland säkerställes.

1248 * Rikets representant är Birger Magnusson, som skoningslöst
1248
1248

krossat ett uppländskt stormannauppror och upphöjts till
Sveriges jarl.

1248 * Skänninge möte ang skattefrihet för kyrkan.
1248 * Celibat infördes för prästerna.
1248 * Vid seklets mitt utslocknar de rivaliserande Sverkerska
1248 * och Erikska kungahusen och Sveriges tron tillfaller den
1248 * ryktbare dynasti, som av ålder, men utan varje fog, kallas
1248

"folkungarna".
1248 * Folkungaätten
1248
Birger Jarl styrde till sin död.
1250
Birjer Jarl´s korståg till Finland.
1250 * Tiggarmunkar grundar ett nät av kloster över hela landet
1250
och utvecklar dem till härdar för boklig bindning. Boken
1250
gör sitt inträde i det svenska samhällslivet.

1248-1389
1248-1266

1250 * Utrikeshandel tilltar och leder till en omfattande tysk
1250

invandring-borgarståndet qör sitt intåg i Sverige.
1250 * 1250 omtalas för första gången i en bevarad urkund den
1250
nygrundande staden Stockholm.
1266 * Valdemar och brodern Magnus Ladulås låg i fejd.
1266
Valdemar (son till Birjer Jarl)
1275 * Magnus Ladulås.
1279 * / Adeln/-det medeltida frälset uppkom genom kungarnas
1279
1279
1279
1279
1279
1279

behov att inom landet rekrytera en krigsmakt med tungt
kavalleri som kärna. Magnus Ladulås genom Alsnöstadgan
1279 fullbordade detta nya stånd, det världsliga frälset.
Frälset blev härigenom befriade från skatt. Enstaka rika
adelsmän kunde köpa upp många gårdar och bilda större
godskomplex (förköpsrätt).

1266-1275
1275-1290
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1279 * 1279 bilägger Magnus de inre tvistigheterna vid en herre1279
1279
1279
1279
1279
1279
1279

dag i kungapalatset på Adelsö i Mälaren. Han förbjuder att
stormän våldgästar bönderna-härav tillnamnet "Ladulås".
I varje by skulle också tillsättas en rättare, som mot
betalning ägde skaffa kvarter och kost åt resande.
"Alsnöstadgan" förbjöd våldgästning och stadfäste Birjer
Jarls fridslagar. Som en konsekvens av detta uppstod
succesivt gästgiveriet.

1284 * Magnus utfärdar privilegier för staden Jönköping och för1284

bjuder därvid allt "landsköp" i Småland.
1290 * 1290 avlider Magnus Ladulås på Visingsö. Konungens lik
1290
bärs av bönderna till Stockholm, där det bisättes i Grå1290
munkeholmens klosterkyrka, den nuvarande Riddarholmskyrkan.
1290 * Birger Magnusson
1302
Birger krönes till konung i Söderköping.
1306

1290-1318

Birgers fängslande i Håtunaleken 1306.

1317 * Nyköpings gästabud.
1319 * Magnus Eriksson (endast tre år gammal)
1335 + Socknen Höryth omtalas nu för första gången i brev. Det
1335

rör sig om den under Hult`s s:n omtalade gåvan till

1335

Hult´s k:a av frälsejorden "Orraskogh".
1335 * Skarastadgan 1335 avskaffade träldomen i Sverige.
1347 * Magnus Erikssons landslag ersätter de olika landskapslag.
1347
Ex."Ej må någon närmare till grannens tomt bygga, än att
1347
han till stödje- eller stolparum en och en halv aln å sin
1347
tomt lämnar".
1350 * Allmänna lands- och stadslagen 1350 innehåller talrika
1350

paragrafer, som drar upp riktlinjer för "landbornas" och
1350
tjänstefolkets rättigheter och skyldigheter.
1350 * /Landbo/-motsvarar arrendator. De tidigare trälarna har
1350
omvandlats till "landbor" som brukare av stormännens
1350
och kyrkans växande gårdsinnehav. Alternativt har trälar1350
na fått anställning som tjänstefolk.
1350 * /Husmän/- ett mellanskikt mellan landbor och tjänste1350
folk, närmast jordtorpare eller backstugesittare.
1350 * /Skattebonde/- självägande bonde med skattskyldighet
1350

enbart till Kronan.

1350 * /Frälsebonde/- bonde som brukade ett frälsehemman, vars
1350
1350

kronoskatter delvis erlades till jordägaren. Han saknade

rösträtt till bondeståndet.
1350 * /Skattefrälsebonde/- skattebonde vars kronoskatt under

1319-1364
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1600-talet bortdonerats till en adelsman och därmed ris-

kerade att komma i beroende av denne.
1350 + Höreda blev moderk:a och Eksjö k:a och församling blev
1350
annex i och med att den siste kände Eksjöherdens till1350
bakadragande vid tidpunkten för digerdödens härjningar
1350

i socknarna.
1350 * / ödegårdar /- uppstod efter digerdöden omkring 1350. När
1350
en gård blev öde arrenderade grannen ofta gården som
1350

betesmark. Några fysiska lämningar av gårdarna finns inte
1350
men de finns bevarade i olika skattlängder.
1364 * Albrekt av Mecklenburg
1370 * Heliga Birgitta grundade Vadstena Kloster.
1350

1364-1389

1375 + Bo Jonsson Grip, död 1386, storman, drots 1375, på sin
1375

tid Sveriges mäktigaste man, innehade talrika slottslän

1375

och gods i Sverige och Finland,
Vid Bo Jonssons död 1386 fanns från hans mödernearv

1386

minst 77 gårdar i Södra Vedbo och för hela Vedbo h:d
1386
uppskattas till 170 gårdar.
1389 * Nordens tre riken har sedan 11 år tillbaka haft samma
1389
härskare. Margareta Valdemarsdotter har befriat Sverige
1386

från en hatad usurpator och jagat honom och hans tyska
1389
anhang ur riket. Slaget vid Falköping.
1389
Tyskarna innehar dock fortfarande Stockholm och Kalmar.
1389 * Unionstiden

1389-1521

1389 * Margareta

1389-1396

1389

1389
1389
1389

I och med drottninq Margaretas trontillträde 1389
skedde en panikartad upplösning av det stora Bo Jonssonska arvet. Alla hans slott och förläningar indrogos

omedelbart till Kronan. Resten överlämnades till släk1389
tingarna. Sonen Knut Bosson tillskiftades Vinäslotten.
1389 * Unionsregenter samt inhemska kunqar och riksföreståndare:
1389

"-"
1391 * Drottning Marqareta börjar belägra Stockholm som hålls
1391
av tyskarna.
1391 * Den heliga Birgitta helgonförklaras.
1389

1389-1521

1395 * Vid fredsmötet på Lindholmen bestäms att Stockholm efter
1395

tre år skall lämnas av tyskarna till Margareta.

1397 * I Kalmar kröns Erik av Pommern till kung över Sverige,
1397

Danmark ocn Norge, Kalmarunionen

Han var systerdotterson till Margareta.
1397 * Kungamakten stärktes på adelns bekostnad.
1397

1397-1439

Årtal
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1397 * Dalkarlarnas uppror under Engelbrekts ledning.
1398 * Stockholm överlämnas av tyskarna enligt Lindholmsmötet.
1400 * Det har varit ett århundrade av hårda inbördes maktstri-

der, av folkresningar och utländska kungars regemente.
1400 * Man kan säga att 1400-talet på sätt och vis är den sven1400
1400
1400
1400

ske bondens storhetstid. Under Engelbrekt och Sten Sture
gjorde han en stor insats i vår historia och hävdade med
vapen i hand sin urgamla frihet, som varit på väg att kvä-

vas av högadeln och kungens fogdar.
1400 * Bondens sociala ställning berodde på hans förmögenhet,
1400
och det rådde säkerligen stor skillnad mellan självägande
1400
bönder, arrendatorer och "löskemän", dvs legohjon. En sär1400

1400
1400
1400
1400

skild kategori utgjorde gerningsmännen, dvs hantverkare,
som funnos på större gårdar och konkurrerade med städernas skrån. På gränsen till bondeståndet stod också lågfrälset, som väl i vanliga fall levde på samma enkla sätt som

bönderna.
1412 * 1412 avlider drottning Margareta, det medeltida Nordens
1412
märkligaste härskargestalt.
1416 * Erik återupptar kriget med holsteinarna, vilken fejd sedan
1400

med vissa avbrott varade i sexton år.
1432
Erik ingår ett vapenstillestånd med hansestäderna och
1432
Holstein.
1432 * Missnöjet i Sverige med konungens utländska fogdar och
1416

de tyngande skatterna har nått en kritisk punkt.
1434 * Engelbrekt börjar ett uppror mot Erik av Pommern i
1434
Dalarna. Snart står Engelbrekt utanför Stockholm.
1435 * Ett riksmöte hålls i Arboga "Sveriges första riksdag".
1432

Engelbrekt blir hövitsman.
1436 * Erik av Pommern avsätts vid nytt möte i Arboga.
1436 * Engelbrekt
1435

1435-1436

Engelbrekt mördas på en holme i Hjälmaren.
1436 * Ånyo begynna långvariga förhandlingar om unionsrikets
1436
framtida bestånd, varvid bestämt hävdas, att riket skall
1436
styras med "inländska män icke utländska". Samtidigt utfärdas nya privilegier för Stockholm, som förklaras, som
1436
1436
Sveriges huvudstad.
1436

1438 * Danskarna föreslå till konung hertig Kristofer av Bayern,
1438

den avsatte konung Eriks systerson. Karl Knutsson väljes

emellertid tills vidare till riksföreståndare i Sverige.
1438 * Karl Knutsson Bonde
1438

1438-1441

Årtal
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1440 * Nu erkänner Sveriqe Kristofer som unionskung, Karl Knutsson

träder tillbaka utan motstånd ocn erhåller större delen
1440
av Finland som län.
1441 * Kristofer av Bayern
1448 * Karl Knutsson Bonde
1440

"-"
"-"
1448
1451 * Nu bryts freden 1. Norden genom svensk-danska tvistefrågor
1448

1441-1448
1448-1457
1464-1465
1467-1470

och förödande gränskrig vidtar.
1452
Svenskarna lägger Lund i aska.
1457 * Uppror mot Karl Knutsson medför att han flyr till Danzig
1457
och Kristian kallas att övertaga kronan. Unionen synes
1451

vara återställd efter en nioårig parantes.
1457 * Kristian I
1463 * En period av förvirrade upprorsrörelser mot Kristian
1463
pågår. Kristian fängslar och bestraffar upprorsmakarna.
1457

1457-1464

Dessa får i Sten Sture en god mednjälpare.
1467
Konung Kristian företar ett nytt anfall mot sitt svenska
1467
rike, men slås tillbaka av de mäktiga Axelsönerna (Tott).
1470 * Karl Knutsson avlider pä Stockholms slott och gravsättes
1463

på Riddarholmen.
1470 * Rådet utser Sten Sture till riksföreståndare. Under 27 år
1470
regerar denne oavbrutet som Sveriges okrönte härskare.
1470
Han visade sig vara en ihärdig, slug, och hänsynslös po1470

1470
1470
1470
1470
1470
1470
1470

litiker, som förstod att på lång sikt stärka sin makt.
Visserligen tvangs Sten Sture av rådet att efter Kristians
död erkänna dennes son Hans som konung i Sverige, men
detta innebar inte, att Hans släpptes in i landet för att
regera där. Med stöd av dalkarlarna och stockholmarna, av
en lojal krets adelsmän, som byggde sin framtid pä riksföreståndarens gunst, och bönderna, som bearbetades meto-

diskt och skickligt, timrade Sten Sture upp sin nya makt.
1470 * Sten Sture dä
1471 * En dansk här under Kristian belägrar det muromgärdade
1471
Stockholm. I spetsen för en uppbådad allmogehär angriper
1470

1471
1471
1471
1471

Sten Sture de på Brunkeberg förskansade danskarna och
vinner en lysande seger. Omedelbart därpå upphäves på
Stockholms borgerskaps begäran den bestämmelse i stadslagen, att halva dess råd skall bestå av tyskar .

1473 * Rikets råd beslutar att flytta den gamla staden Lödöse
1473

till en plats närmare Göta älvs mynning. Det nya Lödose

1470-1497
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länge vår enda port mot väster, växer upp där den nu-

varande stadsdelen Gamlestaden ligger.
1477 * Uppsala universitet grundas. Vadstena klosterkyrka ökade
1477
i rikedom och anseende.
1492 * Kolumbus upptäcker Amerika.
1473

1497 * Riksrådets flertal som leds av ärkebiskop Jakob Ulfsson
1497
1497

och Svante Nilsson, beslutar att unionskungadömet skall
återupprättas. Hans inkallas i landet och riksförestån-

daren nedlägger frivilligt sitt ämbete. Hans blir högtid1497
ligen krönt i Stockholm och herr Sten tillerkännes stora
1497
förläningar****.
1497 + Svante Nilsson Sture har Södra Vedbo i förläning.
1497

1497 * Hans

1497-1501

1500 * Först på 1500 talet fanns slutna bestånd av granskog.
1500 * Vid medeltidens slut fick vi ett kulturlandskap med
1500

slutna byformer. Inägorna fördelades på gårdarna så att

alla fick del av byn´s bättre jordar också med trädes1500
bruk (tegskifte o solskifte).
1501 * Sten Sture dä
Sten Sture dä "gamle herr Sten" avlider.
1503
1500

1501-1503

1504 * Svante Nilsson Sture

1504-1512

Svante Nilsson Sture, riksföreståndare efter Sten sture av1512
lider plötsligt.
1512 * Sten Sture dy

1512-1520

1512

Sten Sture dy såras i slaget vid Åsunden i Västergötland
1520
och dör på Mälarens is på väg mot Stockholm.
1520 * Kristian II bryter in i Sverige. Vid den sk Uppsala dag1520
tingan hyllas Kristian II som svensk kung. Stockholm kapi1520

1520
1520
1520

tulerar. Kristian II kröns. Efter 3 dagars festande fängslas gästerna. 82 personer döms för kätteri och avrättas
på Stortorget i Stockholm.

Stockholms blodbad, som realistiskt och dramatiskt beskri1520
ves i Olaus krönika. Händelserna utspelades på Stortorget,
1520
men galgar voro också resta på Södermalm.
1520 * Kristian II.
1520

1520 * Gustav Vasa återkommer till Sverige som flykting.
1520

Han talar till dalkarlarna på kyrkovallen i Mora och ma-

1520

nar dem till kamp mot danskarna.
I januari är Gustav Vasa på flykt mot Norge på skidor.

1521
1521
1521

Han blir upphunnen i Sälen av dalkarlar också på skidor,
som ber honom återvända. Dalkarlarna väljer honom till hö-

1520-1521

Årtal
1521
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vitsman. Didrik Slagheck besegras vid Brunnsbäcks färja

och Gustav Vasa väljs i Vadstena till riksföreståndare.
1521 * Vasaätten
Gustav Vasa väljes den 6 juni i Strängnäs till Sveriges
1523
1523
konung. Gustavsdagen har bl a av detta skäl valts till
1521

1523
1523
1523

svensk nationaldag och i senare tid även Svenska flaggans dag.
Gustav 1

1523 * Alla veta vad landsfadern Gustav Vasa 1 politisk måtto
1523
1523
1523
1523
1523

gjorde av det land han tog i sina maktfullkomliga händer,
hur han med sitt verk lade den politiska grunden till det
moderna Sverige. Vad han ville var att bringa ordning och
reda i ett samhälle där det förut hade härskat splittring
och regeringslöshet.

1523 * Inom sina dåvarande gränser hyste det egentliga Sverige
1523

750000-800000 invånare, omkring en tiondel av dagens be-

folkning (1996).
1523 * Gustav Vasa anställde fogdar som svarade för ett eller
1523
två härader. Dessa var vanligen ofrälse män som utmärkt
1523
sig för handlingskraft och rådighet. Ofta brukade de fram1523

ställas som råa och hänsynslösa.
1524 * Det första dalupproret mot Gustav Vasa.
1526 * Ny testamentet på svenska 1526 och hela bibeln 1541.
1527 + Västerås riksdag 1527 bröt med den katolska kyrkan, vars
1523

1527
1527
1527
1527
1527
1527
1527

egendom till största delen tillföll staten. Enbart
Alvastra klosters gårdsinnehav vid reformationen uppges
till 438 gårdar, spridda över Östergötland, Västergötland,
Södermanland, Småland och Öland.
+ Från kyrkogodsen härstammar: Broarp, Bränna, Eldstorp,
Orrarp, Paradis, Smedstorp och Tannarp.
* Celibatet för prästerna upphävs med reformationen.

1527 * Det andra daluppropet mot Gustav Vasa (Daljunkerns).
1527 * Konungen blev kyrkans överhuvud.
1528 + Svante Sture ärvde bl a Broarp i Höreda.
1531 * Gustav Vasa bestämmer att den största klockan i varje
1531
1531

socken skall tillfalla kronan och smältas ner. Detta
blev anledning till klockupproret mot Gustav Vasa.

1539 * De första "jordeböckerna började upprättas sedan kyr1539

kio och klosergodsen efter 1527 års Västerås beslut

vore indragne".
1542 * Dackefejden-före midsommar 1542 överfölls och dödades
1539

1521-1654

1523-1560
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flera kungliga fogdar och en frälseman i södra Möre h:d

av en allmogeskara, anförd av Nils Dacke. Detta blev upp1542
takten till det största rena bondeuppror som svensk och
1542
nordisk historia känner.
1543 + Gustav Vasa helt enkelt beslagtog de omtalade Stureska
1542

1543
1543
1543

köpegodsen från fru Marina Goije och lade dem under en
rättare med säte i Sjustad i Höreda, varefter rättardömet
kallades Sjustads rättardöme (nuv Ryningsholm).

Från Stureska köpegodsen härstammar: Prostorp, Sjöarp,
1543
Svartarp och Åsarp.
1544 * Arvrike infördes i Västerås 1544.
1545 * Efter Dackefejden 1542/1543 organiserades en nationell
1543

arme. Ett antal gårdar bildade en rote ur vilken en man
1545
uttogs till knekt.
1551 + Årliga räntan ger oss en god inblick i omfattningen av
1551
de egendomar Gustav Vasa för sin del, under åberopande av
1545

1551
1551
1551
1551
1551
1551
1551
1551
1551
1551
1551
1551

sina bördsanspråk här inhöstade, bland andra:
Ithem en gårdh Swartatorp ther är åker iordh 3 spannelandh Engebol 2 1/2 lass. Fisk i Höksziö renter årligen
Landgillis Smör 1 (lisp) 5 marcer pundh etc.
Item en gårdh Ååsatorp ther är åkeriord 7 spanneland,
Engebol 7 lass. 2 stäck i Wäxan, rentar årlighen Landgille
Smör...2 (lisp) 5 marcer pund etc.
Item en gård Siötorp ther är åker medh 3 spannelandh,
Engebol 7 lass, 2 stäck i Wäxan, rentar thenne gårdh årligen.
Item en gårdh Prostatorp (Prostorp) ther är åkeriordh 5
spannelandh, Engebol 7 lass. Fisk i Wexan, renter årl. etc.

1557 + Om Alvastra kloster´s jordegods i Höreda s:n, som enligt
1557
1557

fogdens uppgift 1551 först år 1557 vederkänts, vet man i
övrigt ingenting förrän efter reduktionen.

1560 * Erik XIV
1560 * Redan under 1560-talet hade Erik XIV dragit upp riktlin1560
1560
1560
1560

jer för ett system med gästgivaregårdar och skjutsstationer till de resandes tjänst. De skulle ligga utmed de
större vägarna med ett par mils mellanrum. Efter växlande
bestämmelser blev till slut en stadga 1649 normbildande

för framtiden.
1561 + I fogderäkenskaperna detta år finnes den mest utförliga
1560
1561
1561

specifikationen på desa klostergods, uppgjord i och för
skattläggningen. Den är synnerligen detaljerad och av

1560-1568
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1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561

stort intresse ur kulturhistorisk synpunkt, varför denna
godsförteckning in extenso återgives:
Torssziöö (Torsjö)-Enn Gård. Såår 10 t:nor.Eng till 20 lasz.
Passelig good timberskogh. Skarp fäämark. Ther under liggher ett Torp. N.Lijnderyd. brukar fiske uthij Wixsziön,
Torsziö och Repzsiön.
Landgillis smör……………...2 1/2 (lispund)
Dagzwerke……………...….…2
Årlige hestar…………..……..2
Fougttehester……………..….4
Laqmandzhester………..…..2
Biskopzhester……………..….2

1561

Konungzhester…………..…..2
Foderoxe…………………..…...1 st
Broarp.En gård.Såår 5 t:nor. Eng till 8 lasz.skarp fämarc.

1561

fiskie uthij Wixsiön. Rentter. Landgillis Smör…..2.

1561

Brenna (Bränna). Enn Gård. Såår till 3 t:nor. Engh till 4
lasz. Skarp fämarck.Fiske ij Wixsiön.R.
Landgillis Smör…...1 ( lispund )
Åårarp (Orrarp). Enn Gård. Såår 4 t:nor. Engh till 5 lasz.

1561

1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561
1561

Skarp fämarck. Landgillis Smör…..1 1/2 ( lispund).
Paradijsz (Paradis). Enn Gård. Såår 6 t:nor. Engh till 16
lasz.Ther under är ett Torp Nemlige Råszeed.Skarp fämarck.
fiske ij Wixziönn. Rennter. Landgillis Smör…..2. (lisp)
Tannarp. Enn Gård.Såår 5 t:nor.Engh till 8 lasz.Med itth
torp nemlige Druszholmenn. Passeligh good timberskog.
Skarp fäämarch. Fiske ij Wixziön. R.Landgillis Smör…..2 1/2.
Smedztorp. Enn Gård. Såår 5 1/2 t:na. Engh till 12 lasz.
Skarp fäämarck. Rennter. Landgillis Smör…...2 (lisp)
Den för alla gårdarna lika beskattningen, bortsett från
smörskatten, som varierar. Dagsverken, årliga-, fogde-,

1561

lagmans-, biskops-, konungshästar samt foderoxen är för
1561
alla gårdarna lika som under Torsjö angivits.
1561
1 lispund = 20 skålpund = 8,4 kg. En tunna = 16 lispund.
1562 + Allt frälse i Höreda s:r ägdes 1562 av Nils Ryning (+1578).
1562
Barnen Olof (+1589), Per och Erik (båda ++1613), Axel (+1620)
1562

och Kerstin Nilsdotter (+1616) uppdelade gårdarna sig emel-

1562

lan. Med ett par undantag kommo dessa åter efter en generation att samlas i landbogodset under Sjustads säteri.

1562

1563 * Nordiska sjuårskriget 1563-70. Under detta inföll Erik´s
1563

sinnessjukdom som föranledde Sturemorden 1567 och kungens
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avsättning följande år.

1565 + Friherre Birger Nilsson Grip till Vinäs, som då var ståt-

hållare över Småland, hade hela S.Vedbo i förläning.
1565
Denna indrogs efter hans död 1565.
1568 * Johan III
1565

1568
1568
1568

Johan III gynnade adeln och hade en viss dragning åt katolisismen och gift med en polsk prinsessa. Sonen Sigismund
uppfostrades katolskt och genom att han valts till Polens

kung kom Sverige i union med P.vid Johans död 1592.
1568 * De danska trupperna under Daniel Rantzau, brände ner ??
1568
Eksjö stad. Rantzau´s arme lämnade nästan 1000 brända
1568
och skövlade gårdar efter sig i nordvästra Småland.
1568

1572 * Krig mot Ryssland 1572-95 ang hand.centra vid östersjön.
1572 + Efter Gustav Vasa´s död var arvskiftet mellan konung
1572
1572
1572
1572
1572
1572

Johan och hans bröder, varvid på konung Johans anpart kommo bl a arvegodsen i S. och N. Vedbo h:d, tillsammans 211
gårdar liggande i Småland samt 4 kvarnar, 23 utjordar och
5 torp. Vid samma tid utmönstrades de gårdar ur arvegodsen,
som hade sitt ursprung i konungens indragning av kyrkooch klostergodsen, varefter dessa återfördes till sin rät-

ta jordeboksnatur, såsom kronogods.
1573 * I en ovärderlig redovisning för utspisningen åt det van1573
liga folket på alla kronans slott och gårdar år 1573 som
1573
tillsammans över 5300 personer, får man veta att årsran1572

1573
1573
1573
1573
1573
1573
1573
1573
1573
1573
1573
1573
1573
1573
1573

sonen av kött, fläsk och fisk uppgick till drygt 100 kilo.
Av dess var c:a 98% saltade eller torkade. Saltet var en
nödvändighet för hushållningen. Maten var många gånger svår
att få ner pga att den ofta kunde vara "skämd". Ofta måste
man krydda maten starkt för att få ner den.
Utöver saltet och kryddorna kommer som det 3:e: "ölet".
Man kan avläsa det på konsumtionen av öl, nästan den enda
dryck som stod de breda lagren till buds. En kanna öl,
2.62 liter om dagen, ansågs som det normala för vuxna människor, både kvinnor och män. För knektarna fick man efter
klagomål ölransonen ökad till 4 lit/vardag, 5 lit/söndag.
Födan blev oehört enformig, den bestod knappast av annat
än spannmål samt salt och torrt kött, fläsk, fisk och smör.
Ytterst lite mjölk, lika lite ägg, så gott som inget socker,
betydelselösa mängder av andra vegetabilier, och naturligt-

vis ingen potatis.
1573 * För 1500-talets bönder var jakten en viktig binäring över
1573

1568-1592
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hela landet. När bönderna jagade var det mest "för att få

något till matz", som det heter i gamla domböcker.
1578 + Nils Ryning (sonson till Erik Petterson Ryning) avled den
1578
13 mars 1578 och beqrovs i Storkyrkan i Stockholm. Hans
1578
hustru, Ingeborg Trolle, genom vilken han kom i besittning
1573

av det Trolleska medeltidsarvet, ett mycket omfattande
1578
gårdskomplex i Småland (därav 92 gårdar i Vedbo).
1590 + Ingeborg Ryning (Trolle) avled 1590 med följande arv:
1578

1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590
1590

1:a/Dottern Kerstin gift med amiralen Klaes Hansson Bielkenstierna på Årsta i Österhaninge, Sthlms län. Hon ärvde
Långanäs och Stenstorp i Höreda (12 gårdar i Vedbo).
2:a/Sonen Axel Ryning till Tuna, hertig Karls råd, ståthållare på Stockholms slott, gift med Margareta Bielke i
hennes 1:a gifte, fick Eldstorp, Danstorp och Djurarp i
Höreda s:n (17 gårdar i Vedbo).
3:e/Sonen Peder Ryning till Ryningsholm, ståthållare på
Stockholms slott, hertig Karls kansler och råd m m, gift
med Kerstin Gyllenstierna af Lundholm. Han ärvde: Näs
(östra eller Västra ?), Eket, Prestorp och Förenäs i
Höreda (24 gårdar i Vedbo).

1592 * Sigismund

1592-1599

1593 * Uppsala möte 1593 fastst. den lutherska läran i Sverige.
1596 + K.h i Höreda Jöns Nicholai men. att Höreda skate tillhör
1596

av ålder Höreda s:n avseende 2 gårdar Katteryd, 2 gårdar

Torp, 1 gård Mörteryd, 1 gård Boasjögle, 1 gård Hestarskog,
1596
1 gård Nömme och ytterligare 1 gård jämte ett torp som
1596
kallas Vik tillhört Höreda k:a fram till 1593.
1596 + Äbisk. Angermannius beslöt att dessa 7 gårdar hädanefter
1596

1596
1596
1596

ligga till Höreda s:n och icke Björke s:n.
Äbisk.dom gick ej i verkställighet, då fogdarna fortsatt
redovisa dessa gårdar till Björkö skate under Björkö s:n.

1596 * /Häxprocesser /-dessa tog fart på 1500-talet. Ärkebiskop
1596
1596
1596
1596
1596
1596
1596

Abraham Angermannus visitation i Eksjö och Jönköping 1596
ger en ganska klar bild av tidens föreställningar. I protokollen förekommer elva personer, som anklagas för trolldom samt nitton som anklagas för att ha uttalat besvärjelser. De flesta bestraffades genom risslitning med upp
till 35 slag. Den sista "häxa" som avrättades i Sverige
var en 80-årig gumma som halshöggs 1704. Detta från

Smålandstidningen 96.04.06.
1599 * Hertig Karl
1596

1599-1604
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1599 * Sigismund avsattes 1599 och följande år avrättades opposi-

tionen i Linköpings blodbad.
1600 + Margareta Sture, gift med lagmannen Ture Nilsson Bielke,
1600
medförde de Stureska arvegodsen efter sin far riks1600
rådet Svante Stensson, bl a Broarp i Höreda.
1599

1600 + Efter indragningen förläntes klostergodsen, som det heter
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600

"på behaglig tid" till konungens olika tjänsteandar.
I början av 1600-talet och under Gustav II Adolfs många
krig på Tysklands och Polens jord engagerades en hel del
skotska krigare som befäl, varibland icke mindre än fyra
kommo att, till belöning för sina förtjänster i kriget,
erhålla förläningar i S. Vedbo h:d, där de många klosteroch kyrkogodsen, tillika med ett icke mindre talrikt "arv
och eget", utgjorde ett lockande belöningsobjekt.
På så sätt kommo praktiskt taget alla klostergods i Höreda
att hamna i, först den skotske översten Johan Kinnemunds,
sedan i en likaledes skotske översten Johan Bourdons,
under det att klosterg. i Eksjö s:n tillika med en hel
del arv och egne gårdar hamnade hos den skotske översten
Thomas Muskamph på Kvänsås.

Kyrkogodsen i Eksjö socken tillföllo den likaledes skots1600
ke översten Patrik Redwin.
1600
Man skulle nästan kunna säga, att bygden "förskotskats"!.
1600 * Den första invandringen av valloner genom de fyra brö1600

derna de Besche. Dessa kom från Liege och är kunniga i
1600
smideskonsten.
1604 * Karl 1X
Karl 1X arbetade hårt för att återställa landets ekonomi.
1604
1600

1604-1611

1609 * Axel Oxenstierna blir riksråd.
1611 * Stormaktstiden

1611-1718

1611 * Gustav II Adolf

1611-1632

1611 * Kalmarkrigets utbrott och freden i Knäred.
1611 * Adeln får ensamrätt till landets viktigare ämbeten.
1612 * Axel Oxenstierna blir rikskansler.
1617 * Under Gustav II Adolf och Axel Oxenstiernas ledning slöts

fred i Stolbova med Ryssland 1617.
1617 * Sverige organiserades i län, rättsväsendet moderniserades
1617

och statens styrelse effektiviserades.
1617 * Den första riksdagsordningen 1617, regeringsformen 1634.
1617

1619 * Mellan hovet och de olika länsresidensen upprättas ordi1619

narie postgång vars budbärare ska vara unga bonddrängar,

Årtal
1619
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försedda med ett stort postvapen, vilka har rätt till fri

förtäring under resan.
1622 * "Lilla tullen" införs, d v s alla varor från landsbygden
1622
in i städerna ska beskattas.
1622 * Landet skall sätta upp 30 fältregementen, varav 6 från
1619

Finland, på sammanlagt 36000 soldater.
1624 * Axel Oxenstierna framför förslag om "gästningh och skiuss1624
färder" d v s hur en fungerande postgång, även för privat1622

personer, bör inrättas. Förslaget går ej igenom.
1625 * 12000 svenska och finska soldater överförs till Livland.
1625
Soldaterna "dö som hundar sin kos" i epedemier.
1625 * Kvarntullen införs för varje tunna råg och korn.
1624

1626 + Johan Kinnemunds förläning går tillbaka till år 1626 då
1626

Gustav II Adolf den 24 oktober från "Litzow uti Prijtzen

1626

skänker till sin "Troo Mann och öfwersteleudtnampt älskelige, Edle och Manhafftige Johan Kinnemund" för "Wälwillig

1626
1626
1626
1626
1626
1626
1626
1626
1626
1626
1626
1626
1626

flijtigh och trogen tienst" och till hans hustru och deras
"ächte manlige bröstarfwinge och så erfwinge ifra erfwinge
wåra och Cronones Godz och Gårder i Småland, Södra Wedbo
häradt uti Höreda Sochen": (9 gårdar och en kvarn) bl a:
Suartarp (Svartarp) 1/2 kronohmn
Siöarp (Sjöarp) 1/2 kronohmn
Dessa med alla "tillhörande lägenheter i åker, äng, skog,
mark, fiskeri, sjöar, strömmar, torp och torpställen, Pachter,
Rentor, Rettigheter, Inkompster samt alle andre Tilägor i
wåto och Torro, Närby och fierran", vilka han nu ägde rätt
"niuta, bruka och beholla under Adlige privilegier rätt,
frelse och frelsemanne tienst, til euerderlige äger". Allt

enligt Norrköpings besluts villkor av år 1604.
1626 + Rikskansler Axel Oxenstierna förvärvade i hmn Sjustad.
1628 * Det svenska lantmäteriet instiftades 1628 under ledning
1626

av generalmatematikern Anders Buhre.
1628 + 1628 får Kinnemund ett nytt, från "wårt fältläger wid
1628
Dirssehof" utfärdat brev, vari förläningen betydligt ut1628
ökas, tillhopa 15 gårdar, varav en heter Prestorp 1/2 hmn
1628

(Prostorp).
1629 * Stillestånd med Polen 1629 banade väg för trettioåriga
1628

kriget, som fortsattes efter Gustav II Adolfs död 1632.
1630 * Gustaf II Adolf landstiger i Tyskland på ön Usedom.
1629
1630
1630

Hären räknar 14500 utskrivna bönder och 23500 värvade
soldater (utländska legoknektar ??).
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1630 * överste Muskamps (Muschamp) förläning överflyttades efter

hans död gn ett k.brev 1630 på hans änka Helena Lindsay
1630
och deras döttrar Margareta och Isabella samt deras man1630
liga bröstarvingar.
1631 * Sverige sluter avtal med Frankrike om att få 400000 riks1630

daler om man håller 36000 soldater i Tyskland i kampen
1631
mot kejsaren.
1632 * Kristina
1631

Landet styrdes 1632-44, då Kristina blev regent av en för1632
myndarregering.
1634 * Axel Oxenstierna stärker sin ställning genom att brodern
1634
Gabriel Gustavsson blir riksdrots och kusinen Gabriel
1632

Bengtsson Oxenstierna blir riksskattmästare.
1634 * Göta hovrätt med säte i Jönköping inrättas.
1634

1635 * "Landshövdingestadgan år 1635" reglerar länen som förvalt1635

ningsområden. Landshövdingarna skall genom att föra "Lands-

böcker" utöva kontroll över fogdarnas ekonomiska förvaltn.
1636 * Postväsendet inrättades 1636. Utmed de postförande vägar1636
na installerades postbönder med ett par mils mellanrum.
1636
Mot ersättning skulle de ett antal dagar i veckan "genom
1635

natt och dag, såväl uti oväder som god väderlek" föra den
1636
ankommande postsäcken vidare till nästa postbonde.
1638 + Johan Kinnemund (Kinninmond) avled 1634/38?, och hans änka
1638
Kerstin Ivarsdotter Ulfsparre (Hjortösläkten), (+1671) fick
1636

1638
1638
1638
1638

förmyndarreg. bekräftelse på mannens förläningar 1639
samt k.konfirmation 1645. Hon miste besittningsrätten 1659
till följd av omgifte med Alexander Irving (+1665).
Johan Kinnemunds förläning bestod av 18 1/2 mtl, men efter

änkan 1659 fanns endast 15 7/8 mtl kvar.
1640 * Peder Jonsson Duuker var den förste ordinarie lantmätaren
1640
i Jönköpings län (ung överlantmätare). Detta ämbete inne1638

1640
1640
1640
1640

hades av tre generationer Duuker från 1640 - 1772. Karta
över Södra Vedbo härad i Jönköpings län upprättad av lantmätaren Peder Jonsson Duker år 1650. Kopia av denna karta
kan köpas i Eksjö. Södra Wixen är fint återgiven med alla

gårdarna, som ett pärlband runt sjön.
1642 + /Stenstorp/-rörande Stenstorp kan antecknas, att Jöran
1640
1642
1642

Gyllenstierna (+1646), vars mormor tillhörde ätten Ryning,
sålde denna gård 8 dec 1633 för 300 sv.daler till Bengt

Bagge, som fick fasta 13 sept 1642.
1643 * När Peder Menlös tillträdde, som kraftfull inspektör för
1642

1632-1654
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1643

lantmäteriet, såg han till att det i 1643 års instruktion

1643

för lantmätarna togs in några paragrafer från riksantikvariens stadgar, nämligen: "Ävenså alla gamla monumenter
och runstenar, jordhögar, jordgrifter, väderkvarnar, stenbroar, landsvägar i sitt rätta lopp och milstenar".

1643
1643
1643

1645 * Freden i Brömsebro mellan Danmark och Sverige.
1645 * Genom krig med Danmark 1643-45 erövrades Jämtland, Härje1645

dalen, Gotland och dessutom Halland på 30 år.

1645 + Detta år har Kirstin Ulfsparre hänvänt sig till drottning
1645
1645
1645
1645
1645
1645
1645

Kristina med begäran, att få behålla de gods, som hennes
man Johan Kinnemund, den 27/2 1634 tillåtits övertaga
från hennes far, hans svärfar, Iffwer Christersson
(Ulfsparre), belägna i Tjust.
Drottningen medger därpå "kommendantens på Nöteborg" änka
fru Kristina Ulfsparre, att få behålla en del av dessa.
Senare får hon även bekräftelse på att hon får behålla

hans förläning i Höreda "quitt och frijdt alle Vthlagor
1645
och besuer", så länge hon "Enckia och en soriande ähr".
1648 * Westfal.freden 1648 gav Sverige provinser i N Tyskland.
1649 * Stadga 1649 angående gästgivaregårdar och skjutsstationer.
1645

1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649

I samband med gästgivarförordningen 1649 underströks
ytterligare vikten av vägmätningar. Det hörde till landshövdingars, fogdars och "lagläsares" plikt att hålla uppsikt över allmogen fullgörande av sina väghållningsskyldigheter. Vägarna skulle röjas och lagas och sedan
mätas med snören, så att alla mil blev lika långa: 6000
famnar eller 18000 alnar skulle utgöra en mil och vid var
mil skulle uppsättas stenar (10688.5 meter).

1649 + /Sjöarp och Alversjö/-såldes 1649 till Christina Stolpe
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649
1649

(+1680).
/Prostorp/-såldes 1649 till Jöran Gyllenfalk (+1675) avseende Prosttorp (N.I).
Alla dess köp hade emellertid transporterats på Bengt
Bagge (+1660), vars barn enligt reduktionskollegii 1661
immiterades i egendomarna, som lades under Sjustads säteri.
/Sjöarp och Prosttorp/- ägdes i periodens slut av Nils
Flintstens (+1713?) arvingar.

1650 * Från 1600-talets mitt utförde lantmätarna en noggrann
1650

kartering över länets härader til länskartor.

1650 * 1650 råder svår missväxt och boskapspest i landet.
1652 + Drottning medgiver 1652 "öffwersten oss älskelige Edel
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1652

och Wälbördigh Johan Bourdon för den långliga, trogne,

1652

tapper och oförtrutne Krigztienst, han oss,wår Sahl.Kiäre
Herfader - gjort och bewist haffwer", att på livstid få
åtnjuta de gårdar och hemman i Höreda s:n, som Johan
Kinnemund innehaft i förläning och senare hans änka.

1652
1652
1652
1652
1652
1652
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Tillsvidare får överste Bourdon åtnöja sig med drottn:s
brev på följande hemman: (10 hemman i Höreda) varav:
Åssarp och Swartarp anknyter till S. Wixen.

1653 * De ofrälse för fram krav på reduktion av adelns gods och

privilegier.
1653 * Gustav Horn (1592-1657) finl.-sv. adelssläkt, friherre,
1653
riksråd, fältmarskalk i 30-åriga kriget, riksmarsk 1653.
1653

1653
1653

Han köpte Haga på Norrköpings besluts villkor, men sålde
det strax därpå till Erik Bagge på Ryningsholm.

1654 * Axel Oxenstierna avlider.
1654 * Pfalziska ätten

1654-1751

1654

1654-1660

Karl X Gustav
Karl X Gustav övertog kronan 1654 vid drottning Kristinas
1654
1654
abdikation och övergång till katolisismen.
1655 * Karl X Gustav kräver, med stöd av de ofrälse stånden, en
reduktion av adelns gods, d sk fjärdepartsräfsten, 1/4 av
1655
de donationsjordar som adeln erhållit efter 1632 skall
1655
återlämnas till kronan.
1659 + 1659 i Landskrona bekräftar Karl X Gustav drottning
1655

t

1659
1659
1659
1659

t

Kristinas donation av förestående hemman i Höreda och
Rumskulla s:n, men tillfogar nu bl a Sjöarp, Prestorp.
Allt med tillhörande lägenheter, på Norrköpings besluts
villkor av år 1604.

1659 + Maj månad 1659 kommer ett nytt kungligt brev, vari under1659
1659

rättas om att Johan Kinnemunds änka numera trätt i nytt
gifte, varför gårdarna återgått till kronan. Johan Bourdon

kan nu omgående tillträda förläningen (från 1652).
1660 * En riksdag sammankallas till Göteborg. Karl X Gustav dör
1660
plötsligt i staden. Änkedrottning Hedvig Eleonora tar över
1660
förmyndarregeringen. Hon flyttar med sonen Karl XI in på
1659

Gripsholms slott.
1660 * Karl XI
1661 + Alversjö hade landshövd. Bengt Bagge köpt 1661 på Norr1661
köpings villkor 1604. Det ärvdes av sonen Erik Bagge.
1660

Samma var förhållandet med 1/2 hmn Prostorp, (Sjöarp?).
1662 + /Gästgiveri/ - den nu först kända gästgivaren på Broarp
1661

1660-1697
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1662

var Niclas Håkansson, född på gården Grönlid mellan

1662

Broarp och Mariatorp. Han innehade gästgiverirättigheterna 1662 - 1694. Hans initialer är ingjutna i en
spishäll från 1678 som finns välbehållen på Broarp.
Mycket tyder på att det var Niclas Håkansson som upp-

1662
1662
1662
1662
1662
1662

förde gästgiveriet, vilket fortfarande efter c:a 300 år
används som mangårdsbyggnad på gården. I en senare upplaga kan övriga gästsgivare och ägare redovisas separat.

1667 * En betydelsefull jaktordning utfärdas.
1672 * Karl XI förklaras som myndig regent.
1675
1675

Han trolovar sig med den danske kungens syster Ulrika
Eleonora.

1676 * Läkaren Urban Hjärne ingriper mot de pågående häxproces1676

serna genom att klarlägga deras physiska bakgrund.

1680 * Riksdagen samlas, vars främsta fråga blir hur det av kri1680

get utmattade riket skall komma i ekonomisk jämvikt.

1680

Den besluter på konungens anmodan att ställa den forna
förmyndarregeringen och delvis det övriga riksrådet till
ansvar för dess 12-åriga misskötsel av rikets förvaltning.
Den startade rannsakningen varslar om stora skadesstånds-

1680
1680
1680
1680
1680
1680
1680

belopp för högadelns främsta män. Samtidigt reser de ofrälse stånden på en ny och radikal reduktion av adelns förläningar. Det högadliga rådsväldet upphör och ersätts av
"enväldet"

1680 * Karl XI beslöts att genomföra en kraftfull omorganisa1680
1680
1680

tion av krigsmakten. En indelt arme tog nu gestalt. Allt
befäl över korprals rang försågs med boställen, som en
del av deras löneförmån. Rotarna blev permanenta, där

varje rote skulle hålla en knekt. Kavalleriet med rust1680
håll skapades av större gårdar mot skattefrihet.
1681 + Med faderns (Johan Bourdon) bortgång började reduktions1680

1681
1681
1681
1681

kommitten att närmare syna förläningsgodsen. Fastän
arvingar ännu funnos i livet, indrogs en hel del av dessa
till Kronan.
Detta var till att börja med fallet med gårdar i Höreda

(inalles 7 gårdar och en kvarn), varav Åsarp tillhör S.W.
1682 * Karl XI drev igenom vid 1682 års riksdag sitt beryktade
1681
1682
1682
1682
1682

indelningsverk. Gårdar med sammanlagt c:a 1.5 mtl skulle
bilda en "rote", inom vilken en knekt skulle tillhandahållas permanent. Roten svarade för soldattorp och
vissa naturaförmåner för soldat med familj. Ryttartorpen
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torde ha inkommit senare, först in på 1700-talet.

1682 enades man om 1100 knektar, istället för tidigare
1682
krav om 1200, inom Jönköpings län.
1682 * En ny riksdag är inkallad i den pågående reduktionens
1682
tecken. De sista riksråden avskedas och ersätts av kung1682

1682
1682
1682

liga råd. Riksdagen tillerkänner konungen all lagstiftningsrätt och rätt att ensam avgöra den pågående reduktionens omfattning. De flesta landskapen åtager sig rote-

ring mot frihet från utskrivning, d sk indelningsverket.
1683 + 1683 medgav Kungl. Maj:t, att sonen Johan skulle få behålla
1683
en av gårdarna i Bonderyd (östergården) samt de sex sist1683
nämnda på livstid. Bl a Åsarp återgick till Johan Bourdon.
1682

1683 + Alla övriga donationsgårdar indrogos 1683 till Kronan
1683

och tilldelades militien (Red.jbkn 1686.KA.).

1683 + /öfrabo/- av Breviks gårdskomplex sålde Anna von Klencke
1683

3 sept 1683 öfrabo för 400 rd.sp. till Paul Aschling

1683

(adl.Ehrenbielke), (+1700), som fick fasta 19 okt 1686,
vilket berodde på att hemmanet ansågs som köpt från kronan. Icke desto mindre indrogs detsamma 1691 till militiens behov (majorsboställe) och indelades i likhet med

1683
1683
1683

övriga till förläningen hörande egendomar på kavalleriet.
1683 * Carl Gripenhielm övertog chefsskapet för lantmäteriet
1683
1683. Då han ägde Karl XI:s personliga stöd för kartlägg1683
ningsarbetet, med anledning av indelningsverket och reduk1683

1683
1683
1683
1683

tionen, framställdes nu en anmärkningsvärt stor mängd kartor. Han kunde 1688 framställa en generalkarta över svenska riket. Han kompletterade denna karta med ett "Itinerarium eller Wägebook öfwer alle de största och Förnämsta

Landzwägar uti SWeriges Rijke".
1686 * En tjänstehjonsstadga maximerar böndernas rätt att hålla
1686
tjänstefolk till två vuxna och en halv-vuxen dräng på ett
1683

helt hemman ( 1 mtl ).
1690 + Men det fanns även andra förläningstagare till Alvastra
1690
klosters gods.
1690
Den på Brevik i Eksjö s:n bosatte, inledningsvis omnämnde
ävenledes skotske översten Patrik Redwin fick Broarp och
1690
1690
en utjord därstädes, liksom Enkarp, Kulla, Smedstorp, Elds1686

1690
1690
1690
1690

torp, Orrarp, Paradis, en kronoutjord därstädes, samt övrabo i
förläning, på Norrköpings besluts villkor, förutom alla de
gårdar under Brevik, som lågo i Eksjö s:n.
Hans (Patrik Redwin´s) änka Anna Heiedorot Erasma von
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Klencken fick em.tid Kungl.Maj:ts brev på att hon under

sin livstid fick behålla gårdarna. Hon dog 1690, varefter
1690
alla mannens förläningar i Höreda s:n indrogs av kronan.
1690 + Sedan komma vi till resten av de av Gustav Vasa "rappade"
1690
Stureska köpegodsen i Höreda socken:
1690

Svartarp, Åsarp, Sjöarp, Prostorp och 1/2 hmn Kräpplehult
1690
indrogos med 1683 års ränta från Johan Bourdon (sonen).
1692 + /Förenäs, Prosttorp (N.2) och Stenstorp (fm 1/2 mt)/-vilka
1690

1692
1692
1692
1692

av mågen Jonas Starenflucht pantsattes i flera repriser
(20 mars 1697 samt 16 febr och 12 jul 1706) till Nils
Flintsten (+1713), som dels enligt köpebrev 31 maj 1704
övertog äganderätten till Prosttorp sörgård, dels enligt

en 26 okt 1710 verkställd förlikning jämväl de övriga.
1693 * I den s k "Suveränitetsförklaringen" förklarar ständerna
1692
1693
1693

att Karl XI och hans arvingar skall ha full suveränitet
att styra riket ( Envälde ).

1697 * Karl XI avlider.
1697 * Karl XII-15 år förklaras av riksdagen myndig
1697
1697

1697-1718

Under Karl XII:s tid kollapsar den svenska stormakten.
Sverige dras in i det nordiska krig, som kommer att fort-

gå under hela hans tid. Krigsmakten uppgår till 90000 man.
1700 * / Torp /- under 1700- och 1800-talen utvecklades torp1700
kulturen. Någon form av nyodling måste till för att kun1700
na ge mattillskott till den ökande jordlösa befolkningen.
1697

Många ängar omfördes till åker, där råg blev det vik1700
tigaste sädesslaget. Senare blev havre och potatis ytter1700
ligare inslag på de utarmade lätta jordarna.
1702 + /Paradis/- (fm.3/4 mt) skatteköptes 10 sept 1702.
1700

1704 + /Eket/-(fm.1/2 mt) såldes 3 aug 1704 av Erik Bagges måg

Claes Prytz (+1707) till Lorentz Clerck (+1720).
1709 * Ett svart år för det svenska stormaktsväldet. Poltava1704

slaget blev en katastrof, armens återstod, 16000 man kapi1709
tulerar och bortföres i fångenskap.
1709 + /Smedstorp/- Smedstorps klosterhemman (fm. 1/2 mt) skat1709
teköptes 12 apr 1709.
1709

1710 * Flera missväxtår och en pestepidemi härjar landet.
1718 * Karl XII startar ett nytt anfall mot Norge. En kula ändar
1718
1718

krigarkonungens sällsamma liv. Hans syster Ulrika Eleonora
utses till ny regent.

1718 * Frihetstiden

1718-1772

1719 * Ulrika Eleonora

1719-1720
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1721
1723
1724

Ulrika Eleonora abdikerar till förmån för maken Fredrik I.
* Fredrik I av Hessen
* Hudiksvall och Härnösand ödeläggs nästan helt av ryssarna.
* Arvid Horn blir nu rikets starke man
* Jonas Alströmer börjar odla potatis.
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1720-1751

1725 * Vi sågo också det låga ryttartorpet, där innehavarna, man
1725
1725

efter man, lytt namnet Kusk. Tillsammans bildade byns gårdar under indelningsverket ett rusthåll under Smålands

Kavalleri och hade sålunda att hålla kronan med häst och
1725
karl. Denne delade sin tid mellan arbetet på den lilla
1725
torvan och tjänsten i fält eller på slätten.
1726 * Husförhöret blev obligatoriskt 1726, men ur allmänt bruk
1725

under slutet av 1800-talet.
1727 + /Orrarp/- skatteköptes 30 jun 1727.
1730 + /Broarp/- skatteköp ägde rum för Broarp (fm.1/4 mt)
1730
den 4 dec 1730.
1726

1731 + Bränna 1/2 mtl, skatte Nr 1

Bränna-skattläggn av Höreda Allmänning
1731 + Orrarp Nr 1, 1/2 mtl, skatte
1731
Orrarp-ang Höreda Allmänning
1731

(akt 16)
(akt 16)

1731 + Broarp 3/4 mtl, skatte Nr 1

Broarp-Höreda Allmänning skattläggning
1731 + Paradis Nr 1, 3/4 mtl, skatte
1731
Paradis-skattläggning av Höreda Allmänning
1731

(akt 16)
(akt 16)

1731 + Smedstorp Nr 1, 1/2 mtl, skatte
1731

Smedstorp-skattläggn av Höreda allmänning
1734 * Förslaget till "Sveriges rikes lag" antas av riksdagen.
1735 * Linne publicerar "Systema natura".

(akt 16)

1736 + Bränna-uppmätn av tvistep. mot Smedstorp nr 1

(akt 17)

1736 + Smedstorp-uppmätn av tvistep. mot Bränna nr 1

(akt 17)

1742 * Glasbruket Kosta grundades.
1742 * Anders Celsius inför sin berömda termometer.
1745 * Carl von Linne utger den svenska floran.
1747 * Sillen går till i Bohuslän med stort uppsving till 1808.
1747 + Öfrabo nr 1 7/8 mtl krono:
1747
1747

Öfrabo1-skattl samt rågf mot Vackarp nr 1 och
Alfversjö nr 1

(akt 3)

1747 + Öfrabo nr 2 en utjord krono:
1747

Öfrabo2-skattl samt rågf mot Vackarp nr 1 och

Alfversjö nr 1
1748 + Smedstorp nr 1 1/2 tl skatte.

1747

(akt 3)
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Årtal
1748

Smedstorp-skattläggn av utjord Brorsmålen

Årtal & Akt
(akt 5)

1748 + Åsarp nr 1 3/4 mtl frälse:

Åsarp-skattläggn samt tvisteparker mot vissa
1748
angränsande
1748 + Broarp-Brorsmålen skattläggning
1748

(akt 4)
(akt 5)

1748 + Prostorp Norregård Nr 1, 1/2 mtl, frälse
1748

Prostorp N-tvistepark mot Åsarp nr 1
1748 + Prostorp Södergård Nr 2, 1/2 mtl, frälse

(akt 4)

Prostorp S-tvistepark mot Åsarp nr 1
1750 * Sv.folkmängd: 1.78 milj.
1750 * /Åker/-i lyckliga fall hade var bonde in smal teg som ut1750
gick från bygatan, med tegarna i samma ordning som bönder-

(akt 4)

1748

1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750

nas byggnader lågo. Det var så endast i början, ty sedan
upprepades samma ordning på vart och ett av byns fält, så
att en bonde mycket väl kunde ha sin jord fördelad på 60
olika ställen i byn och i ytterlighetsfall över 100.
Följden blev ofta att ingen bonde kunde sköta sin jord
individuellt, för ingen kunde komma fram till sina många
tegar utan att gå över grannarnas. Det blev således en
slags kommunistisk drift, trots att äganderätten var en-

skild. I fastställd ordning måste byalaget som helhet plö1750
ja, så, skörda och släppa ut djuren på bete samtidigt.
1750 * Storskifte infördes i mitten av 1700-talet till början
1750
av 1800-talet, varigenom ägorna sammanfördes till större
1750

sammanhängande brukningsdelar.
1750 * I de småländska skogarna finner man överallt halvförvitt1750
rade spismurar och förvildade fruktträd, som stå som min1750
nen efter de småtorp och backkstugor, från vilka arbetare
1750

1750
1750
1750
1750
1750
1750
1750

längs slingrande skogsstigar vandrat ned till herrgårdar och bruk. Redan på 1600-talet utvecklades detta torpsystem på storgårdarna, men 1700-talet blev dess glanstid.
Det är alltså tydligt att de gamla dagsverkstorpen inte
får glömmas, då det gäller att ge en bild av svensk 1700talsbygd. De bilda där ett inslag av fattigdom och slit.
men också av arbetsamhet och förnöjsamhet.

1750 * En jordbruksform, utan vilken man inte kan tänka sig 17001750
1750
1750
1750
1750

talets bondeliv var svedjandet, då man på skogen lät elden röja upp ett område för sädessådd, en plats som efter
ett par års skörd lades ut till bete. Dåtidens plog var
det urgamla "årdret", som endast förmådde att ytligt
luckra upp jorden.
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Årtal

Årtal & Akt

1751 * Fredrik 1 avlider och Adolf Fredrik blir ny kung
1751 * Holstein-Gottorpska ätten

1751-1818

1751

1751-1771

Adolf Fredrik
1751 * Den store uppfinnaren Christoffer Polhem avlider.
1752 + Paradis-skattläggn av utj Paradis eller
Smestorp Nr 2
1753 * Gregorianska kalendern infördes i Sverige. Förändringen
1753
var 11 dagar. Från 17 febr hoppade man till 1 mars.
1752

(akt 6)

1757 * Storskiftet införes under inspektor J.Faggots ledning.
1762 * Hemvändande soldater har ocks fått lära sig odla potatis.
1766 * Gustav III gifter sig med den danska prinsessan Sofia M.
1770 * På byarnas utmarker, i skogskanterna och i hagmarkerna hade
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770
1770

redan under 1600- och 1700 talen en torpbebyggelse börjat
växa fram. 1770 kom en lag, som gav rätt åt en enskild byaman att efter häradsrättens prövning anlägga nybygge på
oskiftad mark. Där fanns dels soldattorpen, och dels- och i
allt större utsträckning-en motsvarighet till våra dagars
jordbruksarbetare men med dagsverksskyldighet. En bonddräng
som gick i giftastankar, blev ofta torpare. Han åtog sig att
hacka upp en åker på bondens svedjeland på utmarken. Mot
det skulle han- efter fem år- erlägga en årlig avgift eller
också utföra dagsverken. I torp och backstugor bodde också
utövare av hantverk och hemindustri, såsom byskomakaren,
bysmeden, m fl. Hela denna befolkningsgrupp växte starkt

under 1800-talet och gav upphov till bebyggelse i bygdens
1770
utkanter, ofta långt från byn.
1771 * Adolf Fredrik avlider hastigt på Stockholms slott. Han ef1771
terträds av Gustav III.
1770

1771 * Gustav III

1771-1792

1772

1772-1809

Gustivianska tiden
1772 * Hungersnöd råder i landet.
1775 * Gustav III inför statsmonopol för brännvin
1775 * Tidigare förhärskade den långa, låga envåningsstugan, men
1775
1775
1775
1775
1775
1775

med 1700-talets andra hälft börjar allmogen efter förebilder från herresäten och prästgårdar mer och mer att
bygga sina boningshus i två våningar. Brädpanelen, den röda
färgen och tegeltaken, som byns stugor nu ståtar med, höra
inte till 1700-talsbilden. Då låg väggens timmer bart och
grått och taket var täckt av näver och torv.

1778 * Dödsstraffet avskaffas för vissa brott.
1778 + Prostorp N-rågf mot Rönningesholm el Sjustad nr 1

(akt 22)

SIDA 29

Årtal
1778

Prostorp S-rågf mot Rönningsholm el Sjustad nr 1

Årtal & Akt
(akt 22)

1779 + Bränna 1/2 mtl skatte nr 1

Bränna-storskifte och gränsbestämning
1780 + Smedstorp-rågångstvist mot Bränna nr 1
1780 + Bränna-jämkn av 1779 års storskifte och gräns-

(akt 25)

bestämn mot Smedstorp nr 1
1783 * Enskiftet införes.
1787 + Orrarp-uppmätn av tvistepark mot Älgstorp Nr 1

(akt 26)

1779

1780

(akt 26)

(akt 28)

1789 * 1789 febr 21 - K.F. (Kungl Förordning) om kronohemmans
1789
1789
1789
1789
1789

försäljande till skatte, samt de förmåner och villkor
varunder skattehemman hädanefter skola innehavas.
Bönderna börjar förvärva frälsehemman. Härmed läggs grunden för de självägande böndernas starka ställning i
svensk politik framöver.

1789 * Före 1789 var jakten adelns privilegium. Gustav III
1789

släppte jakten fri. För 1700-talsbonden, som inte ens

fått nedlägga en harkrake på sina egna marker, var detta
1789
en revolution i sig.
( ???? Se 1500-talet !)
1791 * /Hushållningssällskap/- länsorganisationer med syfte att
1791
främja jordbruket med binäringar, det första grundades på
1789

Gotland 1791.
1791
Senare har lantbruksnämnderna övertagit denna roll.
1792 * Gustav III mördas på en operamaskerad och efterträds av
1792
Gustav IV Adolf som blir omyndig kung.
1791

1792 * Gustav IV Adolf
1794 * Kaffe förbjuds i Sverige.
1797 * Gustav IV Adolf gifter sig med Fredrika av Baden.
1800

Gustav IV Adolf krönes i Norrköping.

1800 * Sv.folkmängd: 2,35 milj.
1800 * " Det lyckliga århundradet i vår historia".
1800 * Dagsnäs gods-de femton gårdarna med byggnader och till1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

hörande jord ägdes av godsherren, och brukarna sutto sålunda på synnerligen ofri grund (ett kontrakt):
"Till Herregården utgöras av varje helt hemman och i
proportion för mindre: 8 dagsverken i veckan på egen kost.
Sädes-och gödselkörning förrättas med åboernas egna ökar
och fordon efter befallning, ävensom om krokning, harvning,
eller annat dylikt arbete blir anbefalt med egna redskap som alltid sker i tur och avkvittas varje dagakörning mot ett dagsverke. Sammanledes avkvittas även anbefallta skogs- och långresor och all annan anbefalld daga-

1792-1809

SIDA 30

Årtal
1800

körning, men kvarnresor och kyrkskjuts förrättas efter tur

1800

på befallning utan avkvittning.-Varje halvhemmans åbo
är skyldig rödja, slå, ansa och väl inbärga 1/16 av Dagsnäs
äng. Likaledes ansvarar och underhåller varje halvthemmans
åbo 1/16 av all Dagsnäs herregård tillhörig stängsel och

1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

Årtal & Akt

led.
Såsom skatt giver varje helgård om hösten 4 unga gäss,
4 kannor lingon samt så mycket enbär som befalles, samt
spinner över vintern 16 skålpund grovblånor eller däremot svarande finblånor eller 2 skålpund lin eller 6 skålpund ull efter befallning.
Til dagsverk, som räknas från solens upp- till solens nedgång, får ingen framkomma som ej är fullt arbetsför, men
då såsom hjälp kvinnfolk eller barn frambådas, skola sådana hjälpedagar kvittas mot halva dagsverken. De som till
körslor med herregårdens egna ökar frambådas, skola själva
medhava tömmar eller yddar och till andra arbeten yxor,
spadar, liar, rivor etc. allt som anbefalles.
Efter troget uppfyllande av dess villkor jämte sedligt,
hövligt och anständigt leverne, försäkras åboerne om Husbondens välvilja och åtnjutande av laga uppsägning och
fardag, då hemmanet efter laga syn avlämnas, men den häremot bryter gör sig skyldig att från hemmanet genast avflytta och med kontrakt eller lösören ersätta, vad han i
sina skyldigheter eftersatt".
(Dagnäskontraktet, som är typiskt för sin tid, visar oss
vilken dagsverksbörda godsbönderna hade att bära, dels
den makt godsherren ägde över sitt folk).

1800 + Svartarp nr 1 1/2 mtl frälse:
1801 + Paradis-storskifte samt jämkning däri 1803

(akt 65)

1803 * Rutger Maclean på Svaneholm drog upp de första stora
1803
1803
1803
1803

grundlinjerna till 1800-talets gigantiska, snabba omvandling av det svenska jordbrukssamhället.
Enskiftet infördes i Skåne, "Förordning angående ägors
fördelande i enskiften och utflyttningar från större

byalag i hertigdömet Skåne".
1804 + Näs Västra Nr 2 1/2 mtl frälse:
1803

Näs Västra-storskifte
1804 + Tannarp nr 1 1 mtl skatte:

1804

Tannarp-rågf mot Mostorp nr 1
1805 + Broarp 3/4 mtl skatte Nr 1:
1804

(akt 33)
(akt 154)

Årtal
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Årtal & Akt

1805

Broarp-storskifte och rågångsförrättning

(akt 66)

1805 + Smedstorp-rågf mot Broarp nr 1

(akt 66)

1807 + öfrabo1-uppmätn av hustomter och åker

(akt 57)

1808 * Lantvärn en form av värnplikt. I Sverige benämning på
1808

reservtrupper under 1808-09 års krig, illa beryktade.

1809 * Karl XIII

1809-1818

1809 * Generalstabskartan (gamla topografiska) påbörjades i år.
1810 * En ny riksdagsordning och tryckfrihetsförordning antages.
1810 * Göta Kanal påbörjas under ledning av Baltzar von Platen.
1812 * En allmän beväringsinrättning med 12 dagars övningstid.
1813 + Förenäs 1/4 mtl frälse nr 1:
1813

Förenäs-gränsbest mot Alversjö Nr 1

(akt 49)

Förenäs-gränsbest mot Alversjö Nr 1
1813 + Prostorp N-prot rör rågf mot Alfversjö nr 1
1813
Prostorp N-rågf mot Alfversjö nr 1

(akt 56)

1813 + Öfrabo1-prot rör rågf mot Alfversjö nr 1

(akt 49)

Öfrabo1-rågf mot Alfversjö nr 1
1813 + Prostorp S-protok rör rågf mot Alfversjö nr 1
Prostorp S-rågf mot Alfversjö nr 1
1813
1814 * Norge och Sverige ingår union med Karl X111 som Kung.

(akt 56)

1813

1813

(akt 49)
(akt 56)

(akt 49)
(akt 56)

1816 * Tvångsvaccinering av barn mot smittkoppar.
1818 * Bernadotteska ätten
1818

Karl XIV Johan
1827 * Laga skifte genom skiftesstadga av år 1827

18181818-1844

1832 * Göta kanal har fullbordats.
1835 + Orrarp-laga skifte/Orrarp nr 1 1/2 mtl skatte

(akt 74)

1836 + Kongl Kalmar regemente/Wedbo kompani Nr 2:
1836

Befälsboställen inom Södra Wixen´s revir - kompanichef

1836

på öfrabo, löjtnant på Åsarp, förare (furir) på Svartarp.
Soldatboställen vid Södra Wixen - Paradis Nr 97, Eket
Nr 100, Prostorp Nr 109, Näs (Västra?) Nr 111.

1836
1836

Kongl Smålands Husarregemente/ Liv skv: Inga boställen
1836
vid Södra Wixen.
1837 + Bränna-deln av d sk Höreda Allmänning
1838 + öfrabo2-uppmätning (Höreda allm.?)
1836

(akt 76)
(akt 76)

1838 + Orrarp-deln av Höreda Allmänning

(akt 76)

1838 + Paradis-deln av d sk Höreda Allmänning

(akt 76)

1838 + Broarp-delning av Höreda Allmänning

(akt 76)

1838 + Smedstorp-delning av Höreda Allmänning

(akt 76)

1840 * Förbudet att utvandra till utlandet upphäves.
1842 * Allmän skolplikt, för 7-16 år gn folkskolestadgan.
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Årtal
1842

Årtal & Akt

Hitintills fanns många analfabeter.

1843 + Åsarp-rågf mot Mörteryd nr 1

(akt i Björkö s:n)

1844 * Oskar I

1844-1859

1846 * Skråväsendet upphäves och handelsrörelse utanför städ1846

erna blir tillåten.

1847 * En fattigvårdsförordning utkommer.
1848 * Från London utfärdar Karl Marx det kommunistiska par1848

tiets manifest med slutorden: "Proletärer i alla länder

förenen eder".
1850 * Sv.folkmängd: 3,48 milj.
1850 * Sv.utvandring 1850 - 1930 c:a 1,2 milj. (1887/50800 pers).
1850 + /Brännvin/ - det berättas att det fanns ett bränn1848

1850
1850
1850
1850

vinsbränneri på Öfrabro någon gång tidigare, troligen
före indelningsverkets upphörande? Det sägs att
man odlade potatis på Tannarp och fraktade denna
på en pråm som kallades "Plommen" till Öfrabo.

(Kan det vara Bränneriudden på Tannarp ??)
1853 * Decimalsystemet införes : 1 fot = 10 tum och vikt.
1855 * Brännvinstillverkning får endast ske i fabriker under
1855
offentlig kontroll och med en prisfördyrande skatt.
1850

1855 + Orrarp-ang andel i kostn för Paradis soldatt.

(akt 81)

1855 + Paradis-uppmätn och värdering av soldattorp

(akt 81)

1857 * Den av sjukdom nedbrutne Oskar I överlämnar regeringen
1857

till kronprins Karl.

1857 * Generalstabskartan som tidigare varit hemlig släpps fri.
1857 + Sjöarp nr 1 1/2 mtl

frälse:
1857
Sjöarp-ang andel i kostn för Ekets soldattorp
1857 + Förenäs-ang andel i kostnad för Ekets soldatt.

(akt 88)
(akt 88)

1858 * Upphävande av "konventikelplakatet", som tidigare til-

lämpats mot religiösa väckelserörelser.
1859 * Mot ökat folkstyre

1859-1945

1859

1859-1872

1858

Karl XV
1862 * Nya lagar om kommunalstyrelse i stad och på lands1862
bygd samt inrättande av landssting i länen.
1864 * Stockholm erhåller järnvägsförbindelse med Malmö.
1864 * En ny humaniserad strafflag utfärdas.
1864 * Fullständig näringsfrihet för var svensk man och kvinna.
1865 * Ståndsriksdagen (adel, präster, borgare och bönder) skall
1865

omvandlas till en tvåkammarriksdag.

1867 + Broarp-delning av torpet Allmänningen

(akt 93)

1867 + Orrarp-deln av Torpet Allmänningen

(akt 93)
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1867 + Paradis-delning av Torpet Allmänningen

(akt 93)

1867 + Smedstorp-deln av Torpet Allmänningen

(akt 93)

1867 + Bränna-deln av dsk Torpet Allmänningen

(akt 93)

Årtal

1868 * Landet drabbas av en svår missväxt som fortsätter nästa
1868

år. Antalet Amerikaemigranter stiger oroväckande.
1869 + Paradis-laga skifte
1869
Paradis Nr 1 3/4 mtl skatte:
1869 + Fältarbetena för Generalstabskartans blad Nr 27 Nydala
1869
påbörjades. På dessa äldre kartor specificerades bl a alla
1869
torp, ex. T, ST, GT, HT osv, vilket försvann med indelnings1869
verkets upphörande. Torpen runt Södra Wixen är säkrade i
1869
1869-70 års befintlighet på oreviderad karta.

(akt 99)

1870 * Ardennerhästarna börjar nu tränga undan oxarna i
1870

böndernas tjänst.
1872 * Karl XV dör och efterträds av sin broder Oskar II.
1872 * Oskar II
1873 * Kvinnor medges rätt att avlägga akademisk examen.
1874 * Östra stambanan, Katrineholm-Nässjö, blev färdig 1874.
1875 * De Geer blir vår första statsminister.
1877 * De första enskilda telefonlinjerna anlägges.
1878 * Metersystemet införes.
1878 * Svenska Missionsförbundet grundas av P.P.Waldenström.
1879 * Vetenskapsakademien prisbelönar Gustaf de Lavals mjölk1879

separator.
1879 + Skolminne-"den 10/6 1879 gjordes detta afträde af
1879
Johan Teodor Carlsson", ett fyrhåligt "dass", varav
1879
ett med halvhöjd för de mindre barnen. Finns ännu i
1879
originalskick (nästan) på Prostorp 2:5.
1885 * Svenska Turistföreningen (STF) bildas i Uppsala.
1887 * Emigrationen når sin kulmen - 50800 personer.
1888 * Skyddstullar införes för jordbruks- och industriprodukter.
1889 + Smt 1975.06.26/ Om öfrabo, kaptensboställe fram till
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889
1889

1870-talet, berättas följande historia av civ.jägmästare
Torvald Ostwald: "På Öfrabo under 1890-talet, alltså långt
efter indelningsverkets upphörande, bodde en officersänka
med tvenne minderåriga barn. Denna änka var ingen mindre
än makan till den genom Elvira Madigan-visan riksbekante
Sixten Sparre. Hans maka var född grevinna Adlercreutz
år 1859. Sixten Sparre berövade Elvira Madigan och sig

själv livet år 1889 i Taasinge i Danmark".
1889 * Det socialdemokratiska partiet bildas.

1872-1907
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1891 * E.G.Boström blir ny statsminister tio år framåt.
1892 * Riksdagen antager en ny härordning med 90 dagars värn1892
1892

plikt och besluter att avskriva de betungande grundskatterna.

1894 + /Södra Wixen/- 1882 -83 utförde fiskeribiologen fil.dr.
1894
1894
1894

Filip Trybom en beskrivning av sjön. Denna är publicerad
1894 i Hushålln.sällskapets handlingar och avser även
provfiske.

1898 * Fackföreningarna sammansluter sig till Landsorganisa1898

tionen (LO).
1899 + Paradis-delning av Höreda Allmänning
1900 * Sv.folkmängd: 5.14 milj.
1900 * Förändringar under 1800-talet:
1900
Anm/år
1820 1840 1860 1880

(akt 122)

1900

folm.

2,5

3.25

3.7

4.7

1900
5.1

1900

järnhant

100

125

180

400

520

milj.kg

1900

sågverk
import
jordbruk
landsbo

0.25
0.
700
90

0.5
10
1000
80

0.75
75
1300
70

2.75
300
1400
60

5.0
580
2000
50

milj/kbm
milj/kr
prod/pers
%

1900
1900
1900
1900
1900
1900

milj

stadsbo
10
20
30
40
50
%
Under samma tid emigrerade c:a 1 milj människo r. Denna
utveckling torde vara den största som skett i svensk

1900

historia, inklusive hela 1900-talet (Gnosjöanda).
1900 * Av de många kronogodsen återstår i våra dagar endast ett
1900
litet fåtal. Största delen hava under de senaste århundra1900
dena skatteköpts, ett mindre antal köpts till frälse.
1901 * Indelningsverket från 1682 avskaffades efter skarpa
1901
politiska strider under senare hälften av 1800-talet
1901
och definitivt år 1901.
1901 * Allmäm värnplikt för män 18-47 år infördes.
1901 + Paradis-avsöndring betr.1:4 (soldattorp)

(akt 599)

1903 * Grundskatter, fasta stående skatter på jordegendom, av1903

skaffades i Sverige 1885 - 1903.
1904 * Skogsvårdslagen 1904 krävde föryngringsåtgärder vid
1904
avverkning och samtidigt förbjöds skogsbetet.
1904 + Orrarp-avsondr betr 1:4
1905 * Union med Norge upplöses.
1905 * Åkerareal i Småland 1905 = 398516 ha
1905
1905

"-"
1805 = 87904 "
Åkerarealen har ökat med c:a 450% under 1800-talet.

(akt 596)
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Årtal
1907 * Gustav V

1908 + Öfrabo1-uppmätn av inägor och rågångar

Årtal & Akt
1907-1950
(akt 130)

1909 * Allmän rösträtt för män till 2:a kammaren
1909 + Öfrabo1-rågf mot Tannarp nr 1

(akt 135)

1910 + Tannarp-uppmätn av inägor, ägost samt rågf mot

Mostorp nr 1, Vackarp nr 1 och öfrabo nr 1
1911 + Tannarp-avs betr 1:4
1912 + Åsarp-uppmätn av inägor och rågångar

(akt 135)

1914 + Paradis-inställd deln av fiskevattn S.Wixen

(akt 142)

1918 + Paradis-avsöndring betr. 1:5

(akt 600)

1918 + Orrarp-avsöndr betr. 1:5

(akt 597)

1919 + Orrarp-avsöndr betr. 1:6

(akt 598)

1910

(akt 617)
(akt 141)

1920 + /Vägnät/- med osäkra årtal berättas att innan vägarna
1920

blev utbyggda skedde transporter på vattendragen. På

1920

västra sidan av sjön saknas grus. Därför transporterades
grus från Öfrabo, kallades "Rävelen", med häst och släde

1920
1920
1920
1920
1920

vintertid på isen till uppfarten vid Paradis. Gruset användes för väggbyggnation och underhåll. Varje gård hade
underhållsskyldighet för en viss sträcka.
"Västbovägen" förbi bl a Prostorp är en av de bäst be-

varade vägsträckningarna från äldre tider, där man tror
1920
att djuren en gång i tiden banat väg.
1921 * Allmän rösträtt för kvinnor infördes.
1922 * Generalstabskartan är efter mer 100 år komplett.
1920

1922
1922
1922
1922

Södra Sverige återges i skala 1:100000 - 110 blad.
Norra "
" "
" " 1:200000 - 84 "
Dessa kartor kom att ersättas succesivt av den nya
"Topografiska kartan i skala 1:50000" samt derivat.

1923 + Prostorp N-laga skifte Norregård nr 1 1/2 mtl frälse:
1923
1923

Prostorp N-rågf mot Alfversjö nr 1 och ägoutb
mot vissa angränsande

(akt 162)

1923 + Prostorp S-laga skifte Södergård nr 2 1/2 mtl frälse:

Prostorp S-jämte rågf mot Alfversjö nr 1 och
1923
ägoutb mot vissa angränsande
1924 + Sjöarp-ägoutb mot Prostorp nr 1 - 2

(akt 162)

1924 + Förenäs-ägoutb mot Prostorp 1-2

(akt 162)

1924 + Åsarp-ägoutb mot Prostorp nr 1-2

(akt 162)

1923

1924 + Småland 1:a upplagan-STF:s resehandbok 1924:
1924

Vägar som å generalstabens karta i skala 1:100000 be-

1924

tecknas med en linje, kunna vara oframkomliga för cykel
och få i regel icke befaras med automobil. Till ritt äro

1924

(akt 162)

Årtal
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1924

i allmänhet Smålands vägar goda.

1924

Vargens utrotande i Småland på 1850-talet efterträddes
så gott som omedelbart av rådjurets inflyttande.
Eksjö-utflyktsmål 6:
Till sjöarna N. och S. Vixen 8 km. Trakten omkring Vixen

1924
1924
1924

Årtal & Akt

samt sundet mellan dem, där Broarp ligger, höra till de
1924
fagraste i denna nejd.
1925 + Orrarp-ägoutb mot Almeberg nr 3 (Orrarp 1:5)

(akt 165)

1925 + Prostorp N-rågf mot Rönn.holm el Sjustad nr 1

(akt 168)

1925 + Prostorp S-rågf mot Rönn.holm el Sjustad nr 1

(akt 167)

1924

1928 + /Södra Wixen/- fiskeristatistik från 1928:
1928

2 notar, 71 nät, 13 ryssjor och 514 andra redskap.

1928

Fångsten uppgick till 380 kg gädda, 200 kg abborre,
865 kg mört och 1915 tjog kräftor (specifikation ?).

1928

1929 * Om Sverige och svenskarna-föredrag av Kronprins
1929

Gustav Adolf i samband med sitt hedersdoktorat, Maj 1929.

1929

vid universitetet i Cambridge. Här vissa citat:
"Sverige är ett land nånstans bortåt Nordpolen till . . ."
"Men även tvärs genom Ryssland drogo vikingarna som krigare och som handelsmän- vare detta sagt till deras beröm-

1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929

melse- och de nådde fram ända till Konstantinopel, där
Byzans´ kejsare en gång i tiden rent av hade en livvakt
av svenska kämpar."
"Sveriges rike är av hög ålder. Redan så tidigt som vid
mitten av 800-talet var landet samlat under en härskare,
och från den tiden ha vi att räkna med en verklig svensk
statsbildning."
"Vår medeltid, som varade från ungefär mitten av 1000talet och till 1521, var en tid av mycken oro och nationell svaghet. Den slutade, då Gustav Vasa med fast hand
upprättade ett nationellt, svenskt kungadöme och omorganiserade landet efter sunda, för dåtida förhållanden modärna
principer.
Sedan kom småningom det andra allbekanta skedet av nationellt uppsving, 1600-talet, då Gustaf II Adolf och Karlarna
ledde riket till en stormaktsställning av internationell
betydelse.
Vid tiden för Karl XII:s död- den svenske konung, om vilken
dr Johnson talar i ´Vanity of Human Wishes´- var landet
emellertid fullständigt utmattat och en svaghetsperiod
hade börjat.". . .

Årtal
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1929

"Jordbruket är nämligen en utomordentligt viktig närings-

1929

gren och sysselsätter omkring 40% av vår befolkning.
Under de senaste femtio åren ha mycket avsevärda förbättringar genomförts, tack vare bl.a. elektrifieringen, som på
sista tiden gjort stora framsteg. För närvarande torde

1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
1929
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mera än en tredjedel av våra jordbrukare ha tillgång till
elektriskt ljus och elektrisk kraft. Dessutom ha vi lyckats förbättra produktionsförmågan hos praktiskt taget
alla våra odlade växtslag, särskilt vetet, vars avkstning
i vissa fall ökats med icke mindre än 40%, jämfört med
förhållandena för 40 år sedan.". . .
"Sedan urminnes tid har den svenske bonden ägt sin jord.
Samma släkt har under många århundraden besuttit den gård,
där dess avkomlingar ännu bo. De forntida gravkullar, som
ofta ligga tätt intill den nutida gården och som kanske
äro 1000-1500 år gamla, gömma med all sannolikhet ej sällan stoftet av just den nuvarande ägarens förfäder.". . .
"Vid dessa husförhör tillfrågades alla utan hänsyn till
person. Svaren protokollfördes, och dessa protokoll finnas
fortfarande i behåll. Man skall där ofta finna, att de be-

tyg som gåvos den adlige godsägaren eller storbonden, voro
1929
mycket sämre än lagårdspigans eller drängens.". . .
1929 + Öfrabo2-kompl av karta
1929 + Öfrabo1-kompl av karta
1929

(akt 186)
(akt 186)

1930 + Öfrabo2-grb mot Vackarp 1:1, Orrarp 1:2, 1:3 och

Ärnanäs 1:1
1930 + Öfrabo2-ägoutb mot Vackarp 1:1, Orrarp 1:2, 1:3
1930
och Ärnanäs 1:1

(akt 182)

1930 + Orrarp-gränsb mot utjord övrabo 2:1

(akt 182)

Orrarp-gränsb mot utjord övrabo 2:1
1930 + öfrabo1-rågf mot Vackarp 1:1

(akt 183)

1930

1930

1930 * Torpen och backstugornas avfolkning:
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930

I våra dagar, då både jordbruket och skogsbruket undergått
en kraftig rationalisering och industrins betydelse ökat,
har dessa torp mist sitt berättigande i allt större utsträckning. De gamla har bott kvar till döddagar, och sedan
har torpet fått förfalla.
1850 redovisas 5200 manliga jordtorpare i Jönköpings län.
Därefter inträdde en långsam nedgång, som tog fart på
1880-talet. 1930 stannade antalet vid 850. Däremot tycks
antalet "stattorpare" eller statare ha stigit något,

(akt 183)

(akt 182)

Årtal
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1930

från 200 till 400. En del torp utvecklades till bonde-

1930

jordbruk, men många fler övergavs.
Antalet backstugusittare sjönk ännu snabbare än antalet
jordtorpare. 1850 redovisas 3600 manliga arbetsföra backstugu- och inhysehjon.

1930
1930
1930
1930
1930
1930

Den största obesuttna gruppen inom jordbruksbefolkningen
var drängarna och pigorna. 1850 uppgick dessa till 20000.
Uppgifterna avser enbart Jönköpings län.

1930 * "Så såg man Sverige under 1500- och 1600-talen"
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930

av Thyra Lund. Vissa brottstycken redovisas:
Till lands tog en resa från Nyköping till Hälsingborg
nio dagar på 1590-talet. Hälsingborg till Stockholm tog
fjorton dagar. Till lands voro besvären och farorna föga
mindre än till sjöss. Mot Norge och de gamla gränslandskapen Skåne, Halland och Blekinge lågo stora skogar, som
sedan gammalt voro tillhåll för förrymda knektar och fredlösa från båda länderna, som höllo sig "i skogen och buskan" och gjorde vägarna osäkra.
Vagnar äro kända i Sverige från förhistorisk tid, men ännu
in på 1600-talet färdades man mest till häst sommartid på
grund av de backiga, dåliga vägarna. Färden upp till Stockholm från Skåne gick vanligen över Jönköping och vid
gränsskogarna mellan Skåne och Småland måste de resande
övergiva sina vagnar och fortsätta resan till häst. Ända
in på 1800-talet var vagnbroms en okänd lyx på den svenska
landsbygden; därför var det verklig fara i de långa nedförsbackarna.
Sedan gammalt vilade på allmogen skyldighet att gratis
hysa, förpläga och befordra vidare konungahuset och kronans utskickade. Denna skyldighet missbrukades flitigt av
alla färdande. Gästfriheten kunde ej hållas vid liv, när
adelsföljen och krigsfolk huserade i bondgårdarna, trots
att man enligt fäderneärvd sed höll det för en skam att
neka de vägförfarande härbärge. Magnus Ladulås förbjöd i Alsnö stadga år 1279 våldgästning och friskjuts. Men ofoget
fortsatte. Så sent som 1686 upprepas förbudet mot våldgästning. I landslagen bestämdes, att en rättare i varje by
skulle tillsättas, som skulle "rätta" d v s visa de resande
till de gårdar, där de mot betalning kunde få mat, husrum
och skjuts. Under 1500-talet voro fordringarna på gästgivargårdarna rätt och slätt, att de skulle tillhandahål-
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Årtal
1930

la "ööl, maat, hestefodher och fordenskap". Priset för en

1930

måltid växlade mellan 1 och 2 öre, för häst per mil var
det något billigare. Under stormaktstiden steg fordringarna
på bekvämlighet. Tre klasser: adliga ståndspersoner, annat
hederligt Folck och för "gement sälskap".

1930
1930
1930

1931 + Södra Wixens fiskevårdsförening bildas:
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931

Protokoll fört vid sammanträde med strandägarna vid sjön
Södra Wixen för bildande av s k fiskevårdsförening, hållet
i Eksjö den 18 april 1931.
Efter föredrag av fiskeritillsyningsmannen löjnant
Lünning beslöts enhälligt att bilda fiskevårdsförening
omfattande Södra Wixen samt de s k mossgölarna i Höreda
socken. Förslag till stadgar upplästes och godkändes.
Till styrelse för tre år valdes K.Burman Förnäs, Hj. Andersson Paradis samt Gottfrid Carlsen Sjöarp den sistnämnde som ordförande och kassör. Till suppleanter valdes
E.Fransson Paradis och D.Pettersson Tannarp. Tillsyningsmän
förutom styrelsen blevo Pettersson Tannarp, Johansson
Övrabo, Karlsson Bränna, Axelsson V.Näs,?. Carlsson och
John Johansson Prostorp.
Beslutades att föreningen skall kallas Södra Vixens fiskevårdsförening. Årsavgiften bestämdes till en krona per år.
Till justeringsmän valdes löjtnant Lindberg Tannarp och
E. Fransson Paradis.
Eksjö som ovan
Hjalmar Andersson
?.
Lindberg
Edvard Fransson.

1932 + Protokoll fört vid sammanträde med Södra Vixens och Norra
1932

Vixens fiskevårdsföreningar i Eksjö den 10 sept. 1932.

1932

Syftet med sammanträdet var att diskutera möjligheter att

1932

söka hindra kräftpestens spridning till Vixensjöarna.
En kommitte på fyra personer utsågs som genom kalkning
skulle verkställa detta: Fiskerikonsulent Lüning (sammankallande), godsägare Lundgren samt herr E. Lindberg och G.

1932
1932
1932

Carlsen.
1933 + Protokoll fört vid sammanträde med Norra och Södra Vixens
fiskevårdsföreningar å Paradis den 20 juli 1933.
1933
1933
Efter en livlig diskussion beslöts att utlägga 2000 kg
1932

1933
1933

kalk nedanför Stenkvills kvarn för att därigenom söka
hindra kräftpestens spridning till Vixensjöarna.

Årtal & Akt
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Årtal
1933
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Att verkställa detta beslut utsågos herr E. Lundgren Sked-

hult, Gottfr.Jonsson Broarp och Gottfr.Carlsen.
1933
Den 26 juli utlades 1700 kg välsläckt kalk nedanför Sten1933
kvills kvarn.
1933 + Tannarp-avst från Tannarp 1:2

(akt 191)

1933 + Orrarp-gränsb/ägoutb 1:4 och 1:6

(akt 187)

1933

1934 + Årsmötesprotokoll saknas för 1934 ???
1934 + Förenäs-avst från 1:1

(akt 194)

1935 + Årsmötesprotokoll saknas för 1935 ???
1935 + Broarp - ladugårdarna på Broarp 1:2 och 3:1 brann ner
1935
1935

till grunden den 5 maj 1935. Branden var anlagd och
samtliga djur c:a 40 stycken innebrändes.

1936 + Årsmötesprotokoll saknas för 1936 ???
1936 + Sjöarp-avst från Sjöarp 1:1

(akt 200)

1936 + Paradis-avst från 1:2

(akt 208)

1936 + Paradis-avst från 1:3 och saml med 1:5

(akt 217)

1937 + /Södra Wixen/- 1937 utförde dåvarande fiskerikonsu-

lenten Gillis Lüning en sjöbeskrivning samt en viss
1937
djuplodning.
1937 + Protokoll fört vid årsmöte med S.Vixens fiskevårdsförening
å pensionat Paradis den 24 mars 1937.
1937
1937
Till styrelse valdes Gottfrid Carlsen ordf, John Johansson
1937
kassör samt Gösta Karlsson med E.J. Karlsson Bränna samt
1937
Hj.Andersson till suppleanter. Till revisorer och jus1937

teringsmän utsågs H.Axelsson och Axel Karlsson med Johan
1937
Johansson till suppleant.
1937 * /Ekonomiska kartan/-bland de åtgärder, som från statens
1937
sida vidtagits för att öka kunskapen om vårt land och
1937

1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937
1937

dess jordbruk, intager den 1859 påbörjade ekonomiska kartläggningen. Trots att mer än 45 år förflutit har 1905 inte
mer än en fjärdedel av Sverige uppmätts. Denna huvuduppgift har blivit åsidosatt p g a topografiska och militära kartläggningar med hög prioritet. Rikets Allmänna
Kartverk (RAK) bildades 1894 för att påskynda bl a den
"Ekonomiska kartläggningen", vilket pågick enligt gängse
metoder fram till 1937. Man övergick nu till modernare
metoder genom flygfotografering och kartkonstruktion i
stereoinstrument. Fältinventering utfördes med flygbilden
som underlag, speciellt inom vegetationskymda och svår-

tolkade områden.
1937 + Orrarp-avst från 1:2
1937

(akt 216)
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1938 + Årsmötesprotokoll saknas för 1938 ???
1938 + Förenäs-2 avst från 1:1 jämte nya handläggn

akt220/221

1939 + Årsmötesprotokoll saknas för 1939 ???
1939 + Orrarp-avst från 1:2 betr. 1:8

(akt 231)

1940 + Årsmötesprotokoll saknas för 1940 ???
1940 + /Isupptagning/- ända fram till kylskåpen blev vanliga
1940
1940

sågade man isblock om c:a 0.5*0.5*istjocklek. Dessa block
förvarades i "islador" packade till isberg och isolerade

med mängder av sågspån. Sommartid såldes isen till hus1940
håll, restauranger m fl som var i behov av kyla.
1940 * Konstgödsel har använts i blygsam omfattning från
1940
slutet av 1800-talet, men det dröjde ända intill 1940
1940

innan någon större användning kom till stånd.
1940 + Prostorp-1:4, 2:4: lagf.äg.Naemi, Nils och John Johansson.
1940

1940 + Förenäs-avst från 1:1 betr 1:5

(akt 236)

1940 + Förenäs-avst från 1:1 betr 1:6

(akt 237)

1941 + Årsmötesprotokoll saknas för 1941 ???
1941 + Förenäs-avst från 1:1 betr 1:7

(akt 241)

1941 + Förenäs-avst från 1:1 betr 1:8

(akt 242)

1941 + Förenäs-avst från 1:1 betr 1:9

(akt 244)

1941 + Förenäs-Högsta Domst res ang ej godk avstplan

(akt 253)

1942 + Årsmötesprotokoll saknas för 1942 ???
1942 + Paradis-avst från 1:2 betr 1:8

(akt 245)

1943 + Årsmötesprotokoll saknas för 1943 ???
1943 + Förenäs-avst från 1:1 betr 1:10

(akt 256)

1944 + Årsmötesprotokoll saknas för 1944 ???
1944 + Bränna-avst från 1:2 betr 1:4

(akt 262)

1945 + Protokoll fört vid årsmöte med Södra Vixens fiskevårds1945

förening å Paradis pensionat den 3 aug. 1945.

1945

Att leda förhandlingarna valdes Gottfrid Carlsen.
Till styrelse valdes: Gösta Karlsson, ordf., John Johansson,

1945
1945
1945
1945
1945

kassör samt Sven Pettersson och till suppleanter Tore
Karlsson och Herman Wern. Till revisorer och justeringsmän
valdes Arvid Jonsson och Sigvard Håkansson.
Herrskapet Andersson bjöd på kaffe och konsulent Lüning

visade en del ljusbilder samt gav goda tips om fiskevård.
1946 * Efterkrigstiden
1946 + Protokoll fört vid årsmöte med S.Vixens fiskevårdsförening
i övrabo den 6 augusti 1946.
1946
1945

1946
1946

Till revisorer valdes Tore Karlsson och Herman Rickard.
Styrelsen fick i uppdrag att ordna för en organiserad plan

1946-

SIDA 42

Årtal
1946

Årtal & Akt

för inplantering av gäddyngel.

1946 + Sjöarp-avst från Sjöarp 1:1 betr 1:3

(akt 266)

1946 + Sjöarp-avst från Sjöarp 1:1 betr 1:4 jämte

grb mot samf till Prostorps by
1946 + Bränna-gränsbest vid avst Orrarp 1:9 mot 1:1
1946

1946 + Prostorp N-grb vid avst betr Sjöarp 1:4 mot samf

(akt 272)
(akt 271)
(272)

1946 + Orrarp-avst från 1:2 betr 1:9 och 1:10

(akt 270)

1946 + Orrarp-1:2 gränsb mot 1:9 och Bränna 1:1

(akt 271)

1946 + Paradis-ang samf väg betr 1:2, 1:3 samt grbst

(akt 276)

1946 + Orrarp-1:2 gränsb mot Paradis 1:2 och 1:3

(akt 276)

1946 + Prostorp S-grb vid avst betr Sjöarp 1:4 mot
1946

samfällighet

(akt 272)

1947 + Protokoll fört vid årsmöte med Södra Vixens fiskevårds1947

förening i Paradis den 18 februari 1947.

1947

Styrelsens förslag om organiserad utplantering av gäddyngel godkändes ej. Styrelsens förslag om införande av

1947

fiskekort godkändes ej. De flesta fiskevattensägarna an1947
teckande sig för inköp av gäddyngel och braxen.
1947
Kaffe intogs under gemytlig stämning.
1948 + Protokoll fört vid årsmöte med Södra Vixens fiskevårdsförening i Paradis den 4 mars 1948.
1948
1948
Kaffe intogs under gemytlig stämning.
1949 + Årsmötesprotokoll saknas för 1949 ???
1949 + Åsarp-grb vid avst betr Eket 1:2 mot 1:1 åter1947

förvisat i ny handläggn
1950 * Gustav VI Adolf
1950 * Sv.folkmängd: 7.04 milj.
1950 + Protokoll fört vid årsmöte med Södra Vixens fiskevårdsförening i Orrarp den 28/3 1950.
1950
1950
Vid val av styrelse blev den förutvarande styrels.omvald,
1950
och består av Gösta Karlsson ordf., Sven-Inge Wixe v.ordf.,
1949

j

1950
1950
1950

j

1950

John Johansson kassör, suppleanter Herman Wern och Tore
Karlsson. Till revisorer omvaldes Herman Rickard samt nyvaldes Gösta von Porat. En ny medlem ingick i föreningen.
Herrskapet Wern bjöd på kaffe.

1951 + Protokoll fört vid årsmöte med Södra Vixens fiskevårds1951

förening i Västra Näs den 31/3 1951.

1951

Vid ett eventuellt bildande av ett länsförbund beslöt
föreningen, att ingå i densamma och till ombud valdes ordf.

1951
1951
1951

Nya stadgar föredrogs av konsulenten vilka godkändes av
föreningen. Efter livlig diskussion beslöt föreningen att

(akt 281)
1950-1973

j

j

Årtal
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1951

varje fiskevattensägare får sälja fiskekort på sitt egna

1951

vatten, säsongskort till ett pris á 10 kr och ett dagskort
á 2 kr, under tiden från den 15/5-30/7 och från den 1/9
till och med den 30/9 och avgiften för desamma skall helt
tillfalla föreningen. Till suppleanter för revisorerna val-

1951
1951
1951
1951
1951
1951

Årtal & Akt

des Folke Karlsson och Gottfrid Jonsson. Årsavgiften höjdes
till 2 kronor. Doktor Hasselström bjöd på kaffe som intogs
under pigg och gemytlig stämning.

1951 + /Kräftpest/-drabbade Södra Wixen 1951.
1952 + Protokoll fört vid årsmöte med Södra Vixens fiskevårds1952

förening i Broarp den 5/12 1952.

1952

Till ordf. omvaldes Gösta Carlsson. Till revisorer omval-

1952

des Gösta von Porat och Herman Rickard, till supplianter
för revisorerna valdes Folke Carlsson, Gottfrid Jonsson.

1952
1952
1952

Föreningen beslöt att fiskekorten ska gälla hela tiden
den 15/5 till och med den 30/9. Konsulent Lüning visade

en film och värdfolket Jonsson bjöd på kaffe.
1952
(obs ! kräftpesten 1951 berördes inte ??).
1952 + Paradis-grb mellan 1:2 och 1:3
1953 + Årsmötesprotokoll saknas för 1953 ???
1952

(akt 308)

1953 + Broarp-utredning ang 2:1´s belägenhet

(akt 328)

1954 + Förenäs-avst från 1:1 betr 1:11

(akt 316)

1954 + Förenäs-avst från 1:1 betr 1:12

(akt 317)

1954 + Förenäs-avst från 1:1 betr 1:13

(akt 314)

1954 + Paradis-avst från 1:6 till 1:9 samt 1:10

(akt 313)

1954 + Protokoll fört vid årsmöte med Södra Wixens fiskevårds-

J

1954

förening i Prostorp den 19/3 1954.

1954

Till ordf. valdes John Johansson, kassör Sven-Inge Wixe

samt Tore Carlsson. Till revisorer valdes Herman. . .???.
1955 + Årsmötesprotokoll saknas för 1955 ???
1955 + Förenäs-avst från 1:1 betr 1:14
1954

1956 + Årsmötesprotokoll saknas för 1956 ???
1957 + Protokoll fört vid sammanträde med Södra Vixens fiske1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957

vårdsförening den 28 aug. 1957 hos familjen G.Carlsen i
Sjöarp.
Till justeringsmän valdes Herman Wern samt läroverksadj.
Nils Willen. Till ordf för 1957 valdes John Johansson.
Till styrelse ledamöter valdes för 1 år Gottfrid Carlsen
samt för 2 år Sven-Inge Wixe och Tore Karlsson, suppleanter Folke Karlsson och Herman Wern. Till revisorer valdes
Herman Rickard och Sven Törnvall, suppleanter Erik Johans-

J

(akt 315)

Årtal
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1957

son och Folke Triberg. Beslutades att 135 tjog kräftor

1957

skulle inplanteras 1957, samt att 6 st minkfällor skulle
inköpas av föreningen. Beslutades om försäljning av fiskekort till ett pris av dels 10 kr dels 5 kr samt dagkort
för 2 kr varav hälften tillfaller föreningens kassa samt

1957
1957
1957
1957
1957
1957
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hälften till fiskerättsägaren. För inköp av inplanteringskräftor 1957 skall ur föreningens kassa utgå bidrag med
1 kr per tjog, dock högst 10 kr till varje medlem.

( glömt att tacka för kaffet ?).
1958 + Årsmötesprotokoll saknas för 1958 ???
1958 + Förenäs-avst från 1:1 betr. 1:14 t o m 1:19
1958 + /Gamla tider/- åren 1958-59 var bland de sista då
1957

1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958
1958

(akt 352)

Johan Carlsen (född 22 okt.1863) ännu bodde kvar på
Sjöarp. Vid flera tillfällen fick min svärfar och jag
förmånen att lyssna till Johan´s berättarkonst om äldre tider. Han fastslog bland annat att mangårdsbyggnaderna på Prostorp 2:5 uppfördes omkring 1825-27 som
envåningshus. Den andra våningen påbyggdes under 1870talet. Man märker här den högre takhöjden än i den nedre.
Vårt uthus byggdes 1877 och blev då byn´s skola. Lärarbostaden utgjordes av ett rum på första våningen. Skolsalen blev hela boden ovanpå. "John Johansson i Prostorp
berättar att deras mamma som flicka bodde på Eket.
Hon gick i skola på Prostorp, så det blev inga dåliga

promenader i regn och rusk"/Nils.
1959 + Protokoll fört vid sammanträde med Södra Vixens fiskevårdsförening den 14/1-59 hos familjen Andersson Paradis.
1959
1959
Till ordf. för år 1959 valdes John Johansson. Till styrelse
1958

1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959

valdes för 1 år Tore Karlsson, 2 år Sven-Inge Wixe. Suppleanter för 2 år Herman Wern, Bertil Jonsson. Revisorer
Herman Rickard, Sven Törnvall. Suppleanter Folke Triberg,
Erik Johansson. Beslutades om inplantering av kräftor 1959.
Beslutades om försäljning av fiskekort för sommaren 1959
till ett pris av dels 10 kr för hela sommaren dels veckokort för 5 kr dels dagkort för 2 kr, dock skall fiskekort ej gälla för tiden 1-15 augusti. 50% av summan för
sålda fiskekort gå till föreningens kassa, 50% utställaren

av fiskekort. Familjen Andersson bjöd på kaffe.
1959 + Förenäs-avst från 1:1 samt 1:14 betr 1:20

(akt 363)

1959 + Förenäs-avst från 1:1 samt 1:19 betr 1:21

(akt 364)

1959

1959 + Smt 1959.07.09/ Höredabor sköter hela gården åt sjuk

Årtal
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1959

granne. Erik Johansson på en av Prostorpsgårdarna har

1959

fått hjälp av många vänliga grannar med djuren, skogsplantering och just nu med höskörden. Arbetet på åkern
sköttes av en styrka på 27 personer. Efter dagens slut
stod där c:a 30-35 stora, långa höhässjor dignande av

1959
1959
1959

Årtal & Akt

nybärgat hö. De som inte hjälpte till på gärdena svarade
1959
för slåtterförtäringen med drycker, smörgåsar och kaffe/.
1960 + Protokoll fört vid sammanträde med Södra Vixens fiskevårdsförening hos familjen Triberg Paradis den 23/4 1960.
1960
1960
Till ordf. för 1960 valdes John Johansson. Till styrelse
1960
valdes för 1 år Folke Karlsson Bränna, för 2 år Folke Tri1960
berg. Revisorer Herman Rickard, Sven Törnvall, suppleanter
1959

1960
1960

Erik Johansson, Karl-Filip Axelsson. Beslutades undersöka
förutsättningarna i samråd med fiskerikonsulenten om ut-

plantering av gös och sik.
1961 + Protokoll fört vid sammanträde med Södra Vixens fiskevårdsförening hos Jonssons Broarp den 23/2 1961.
1961
1961
Till ordf. för 1961 valdes John Johansson. Till styrelse
1961
för 2 år Folke Karlsson Bränna samt Tore Karlsson Orrarp.
1961
Beslutades om inköp av 6 st minkfällor. Beslutades ansöka
1960

om 2 dagars kräftfiske. Beslutades om 10 kr för varje
1961
fångad mink.
1961 + /Södra Wixen/- under åren 1947-61 gjorde Thorbjörn
1961
Wille´n vid Institutet för systematisk botanik vid
1961

Upsala Universitet en kvantitativ fytoplanktonunder1961
sökning i sjön.
1961 + Prostorp S-avst från 2:2 betr 2:5 jämte sml av
1961
återstod av 2:2 med P.Norreg 1:2 och Sjöarp 1:1
1961

1961

till Sjöarp 2:1.
Prostorp 2:5-lagf äg: Gun och Nils Boman.
1961
1961 + Sjöarp-sml av 1:1 med Prostorp N. 1:2 och S.2:2

(akt 370)

till Sjöarp 2:1.
Sjöarp nr 2 5/6 mtl
1961
1962 + Protokoll fört vid sammanträde med Södra Vixens fiskevårdsförening i Bränna den 2/3 1962.
1962

(akt 370)

1961

1962
1962

(akt 370)

Till ordf. för 1963 ? valdes John Johansson. Till styrelse
valdes Folke Triberg för 2 år, suppleant Sven Törnvall.

Revisorer Sven Törnvall, Bertil Jonsson.
1962 + Förenäs-avst från 1:1 betr 1:22
1962 + Smt 62.06.27 Eksjös tio sjöar har nära hundraprocen1962
tigt badvatten. Visserligen är det sju kilometer till
1962

(akt 373)

Årtal
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1962

det finaste badvattnet i sjön Norra Vixen men det är

1962

sannerligen mödan värt att ta sig dit. Vid den senaste
provtagningen hade Norra Vixen noll (0) termostabila
colibakterier per 100 ml, vilket är det bästa tänkbara
enligt hälsovårdsinspektör K-E Everland/.

1962
1962
1962
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1963 + Protokoll fört vid sammanträde med Södra Vixens fiske-

j

1963

vårdsförening i Åsarp den 27/2 1963.

1963

Till ord. för 1964 ? John Johansson. Till styrelse för

2 år Folke Karlsson Bränna. Revisorer Bertil Jonsson, Herman
1963
Wern. Beslutades ansöka om 4 dagars kräftfiske. Beslutades
1963
att inplantera 800 st bäckröding eller regnbåge.
1963 + Protokoll fört vid sammanträde med Södra Vixens fiskevårdsförening hos Dr. Hasselström V.Näs den 12/10 1963.
1963
1963
Diskuterades medlemsvärvning av enskilda personers rätt
1963

1963
j

1963
1963
1963
1963
1963

j

att vara medlem i fiskevårdsföreningen, åtgärder att höja
kräft- och fiskproduktionen, minkens förekomst. Beslutades

j

att till Domänverket insända en skrivelse med förfrågan,
huruvida Domänverket är villig deltaga i utgifter för
fiskefrämjande i sjön S.Vixen. Att ombesörja detta valdes
Dr. Hasselström samt ordf.

1963 + Bränna-ägoutb mln 1:3 och Orrarp 1:9

(akt 378)

1963 + Orrarp-ägoutb mln 1:9 och Bränna 1:3

(akt 378)

1963 + Smt 1963.10.19/ Eksjö stads äldste 100 år. På tisdag
1963

den 22 oktober fyller Johan Carlsen 100 år. Han är en

man med hög inre resning och hans många insatser på
1963
olika områden kan knappast överskattas.
1963
Johan Carlsen har tidigare bott på Sjöarp i Höreda.
1963 * / Fideikomiss/- en frälseegendom som skall gå i arv
1963

1963
1963
1963

inom en släkt och inte får säljas eller pantsättas.
Enligt lag av 1963 skall institutionen succesivt avvecklas vid nuvarande ägares död.

1964 + Protokoll fört vid sammanträde i Orrarp den 16/4 1964.
1964
1964
1964

Till ordf. för 1964 valdes J.Johansson. Till styrelse valdes Folke Triberg 2 år, Sven Törnvall 1 år. Revisorer:
Herman Wern, Bertil Jonsson, suppleant Wixe.

Årsavgiften bestämdes till 5 kr.
1964 + Broarp-saml av 1:3 med avst från Åsen till 3:1
1965 + Protokoll fört vid sammanträde i Paradis den 30/5 1965
1965
med S. Vixens fiskevårdsförening.
1964

1965
1965

Till ordf. för 1965 valdes John Johansson. Till styrelse
valdes Folke Karlsson 2 år, Sven Törnvall 1 år. Suppleant

(akt 387)
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G. Carlsen. Beslutades föreslå till fisktillsynsmän Folke

Triberg Paradis, Folke Karlsson Bränna, Sven Törnvall V.Näs,
1965
Karl-Filip Axelsson Åsarp.
1965 + Orrarp 1:3-lagf äg: Philip Lindholm.
1965 + Åsarp-sml av 1:1, 1:2 och Stenstorp till Åsarp 2:1
1965

Åsarp nr 2 1 1/4 mtl
1965 + Orrarp-avst från 1:2 betr 1:11
1965 + Orrarp-avst från 1:2 betr 1:12

(akt 393)

1965

(akt 389)
(akt 390)

1966 + Protokoll fört vid sammanträde med S.Vixens fiskevårds1966

förening i Prostorp den 28/7 1966.

1966

Till ordf. 1966 valdes John Johansson. Till styrelse valdes
Folke Triberg 2 år, Sven Törnvall 1 år. Revisorer H.Wern,

1966

B.Jonsson, suppleant G.Carlsen.
1966 + Smedstorp-grb mln 1:1 och Nifsarp 1:4
1967 + Protokoll fört vid årsmöte med S. Vixens fiskevårdsförening
Å Bränna den 20/6 -67.
1967
1966

1967
1967
1967
1967

(akt 396)

Till ordf. för 1967 valdes John Johansson. Övriga styrelseledamöter, Folke Karlsson 2 år, Sven Törnvall 1 år. Till revisorer valdes: Bertil Jonsson, Herman Wern. Priset å fiskekort
bestämdes till 30 kr hela sommaren, 15 kr per månad, 2 ? Kr

per vecka, 3 kr pr dag.
1967 + Tannarp-grb mot 1:3 vid fiskedeln inom Broarp
1967 + Broarp-delning av fiske mln 1:2 och 3:1
1967 + Bränna-grb mot 1:2 vid fiskedeln inom Broarp
1967

1968 + Protokoll fört vid årsmöte med Södra Vixens fiskevårds1968

förening hos H.Wern Orrarp onsdagen den 8/5 1968.

1968

Till ordf. för 1968 valdes Arne Axelsson Eksjö samt
styrelseledamöter, 2 år Folke Triberg, 1 år Folke Anders-

1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968
1968

son. Till revisorer valdes, Bertil Jonsson, Herman Wern,
suppleant Hugo Andersson. Beslutades att samtliga fiskekort skall utskrivas på fastställt formulär. Uppdrogs åt
styrelsen att under tiden 13/7 - 3/8 ordna studieresa.
Beslutades att högst 500 kr av föreningens kassa får användas till studieresans kostnader. Uppdrogs åt styrelsen
att undersöka kvicksilverhalten i fisk från S.Vixen.

1969 + Protokoll fört med Södra Vixens Fiskevårdsförening på
1969

Ullinge den 30 juli 1969.

1969

Mötet öppnades av ordföranden Arne Axelsson. Nya fiskekortsavgifter fastställdes och gäller fr o m den 1/1 1970

1969
1969
1969

enl. följande: Årskort Kr 50:-. Tiden 1/1-31/12 innefattande 10 krok angel, pimpel, drag, kast, mete. Sommarkort 30:-

(akt 406)
(akt 406)
(akt 406)
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Årtal
1969

kast, drag och mete. Vinterkort 30:- 10 angel och pimpel.

1969

Dagkort 10:- 10 angel och pimpel och/eller drag, kast, mete.
Förslag framkom om att ingå till fiskerikonsulten med
anhållan om utredning angående fiskets ordnande i Wixen,
bl.a. i vad som avser ev. inplanteringar, skräpfiske osv.

1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969
1969

Detta blev också mötets beslut. Till ordförande för kommande arbetsår omvaldes Arne Axelsson, Westra Näs. Val
företogs av övriga styrelseledamöter och omvald blev Folke
Carlsson, Bränna på två år samt nyvalda för två år Bertil
Jonsson, Broarp samt för 1 år Karl-Olof Jonsson, Förnäs och
till suppleanter Teddy Nilsson, Ullinge 2 år och Fru Linnea
Håkansson, Tannarp 1 år. Revisorn Herman Wern, Orrarp omvaldes samt nyvalda blev Teddy Nilsson, Ullinge och suppleant
Sven Törnvall, Westra Näs.

1969 + Tannarp-avst från 1:2 betr 1:6
1970 * Jordabalken från 1734 ersätts 1970.
1970 + Protokoll fört vid sammanträde med Södra Vixens fiske1970

vårdsförening den 13/3 1970. Medlemmarna hade kallats till

1970

Ullinge Pensionat, där källarmästare Nilsson hälsade välkommen. Mötet öppnades av ordföranden Arne Axelsson.

1970
1970
1970
1970
1970

Mötet beslöt att premier för fångad mink, av föreningens
medlemmar skulle höjas från 10 kr till 25 kr. Till föreningens ordf. valdes enhälligt Arne Axelsson Västra Näs.
Till föreningens ledamöter som var i tur att avgå, omvaldes

Linnea Håkansson, Karl-Olof Jonsson och Folke Triberg, 2 år.
1970
Mötet avslutades varefter källarmästare Nilsson bjöd på
1970
förfriskning.
1970 + /Södra Wixen/- under 1970 har fiskerikonsulent Birger
1970

1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
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Ahlme´r kompletterat bilden av sjön och dessutom företagit provfisken.
I en sammanställning av fiskerikonsulent Birger Ahlme´r
från Lantbruksnämnden i Jkpg (11 A4 sidor) 1970 framgår i kort sammanfattning:
S-Wixen (510 ha) är belägen på 215.4 m över havet. Sjöns
längd är ca 4.2 km och dess medelbredd c:a 1300 m.
Maxidjupet uppgår till 16,5 m och medeldjupet har angivits till 8,3 m. Huvudsakligen är det en mängd synliga
och osynliga källor som förser sjön med vatten. Utflödet
sker genom en smal bäck till Norra Wixen.
Årsmedelnederbörden ligger omkring 600 mm. Vattenståndsobservationer utföres sedan 1954 från en markering i ber-

(akt 416)
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1970

get på sydvästra stranden.

1970

Mellan Norra och Södra Wixen finns kalk. Lüning tog vid
besök 1932.09.15 pH-värdet i sjön och erhöll 7.2.
Wille´n slår fast att sjön är mycket lite förorenad.
Fiskevårdsföreningen lät provfiska 1970.05.25-27 med

1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970
1970

22-nät med varierande maskstorlek. Den totala fångsten
uppgick till 59,7 kg fördelat på 731 fiskar. Matfisken
vägde c:a 25 kg (41%) och skräpfisken vägde 35 kg (59%).
Det är angeläget att påpeka ett snedfiske i sjön. Förhållandet hänger samman med husbehovsfiskets tillbakagång
och fritidsfiskets frammarch. Ett betydligt utökat nätryssje- och mjärdfiske från fiskevattenägarnas sida är
att rekommendera.
/Inplantering/ - allt räknat i st.
1897-röding
1898-röding

4000
2000

1899-gös
1901-röding
1902-gös
1904-gös

50000
5000
100000
100000

1907-gös
1922-kräftor
1923-braxen
1925-braxen

100000
800
240
108

1927-gädda
1937-gädda
1938-gädda
1939-gädda

2000
20000, sik
20000
30000

1940-sik
1942-gädda
1944-siklöja

50000
10000
50000, Vättersik

50000

50000, småsik 50000

1945-öst.sik
1947-gädda
1948-gädda
1950-gädda

50000, småsik
90000
113000
35000

50000, gädda

20000

1952-siklöja
1954-kräftor

100000, vättersik
2700

10000, gädda

10000

1955-kräftor
1957-kräftor

2600, gädda
2760

1958-kräftor
1959-kräftor

2300
880

10000

SIDA 50

Årtal
1970

1961-gädda

Årtal & Akt

10000

1962-regnbåge
4000
1970
1963-regnbåge
800.
1971 + Protokoll fört vid Södra Vixens Fiskevårdsförenings årsmöte den 12/5 1971 hos familjen Axelsson Åsarp.
1971
1970

1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971

Mötet öppnades av ordföranden Arne Axelsson. Folke Triberg
redogjorde för fiskevårdsutredningen. Till föreningens ordförande valdes Arne Axelsson, sekreterare Bertil Jonsson,
kassör Folke Karlsson, suppleant Filip Axelsson. Revisorer
Gunnar Samuelsson och Herman Wern, suppleant Sven Törnvall.
Två nya medlemmar inskrevs nämligen Börje Kvarnstrand och
Villy Bagge af Berga. Värdfamiljen bjöd på kaffe.

1972 + Protokoll fört vid Södra Vixens fiskevårdsförenings års1972

möte hos familjen Axelsson Västra Näs den 11/4 1972.

1972

Mötet öppnades av ordföranden Arne Axelsson. Till föreningens ordförande nyvaldes Bertil Jonsson, Broarp. Till kassör

1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972

utsågs Folke Karlsson, Bränna. Till sekreterare utsågs Teddy
Nilsson, Ullinge. Till föreningens ledamöter som var i tur
att avgå omvaldes Folke Triberg, Arne Axelsson och CarlOlof Jonsson för två år. Till suppleant valdes Linnea Håkansson för två år. Till revisorer valdes Gunnar Samuelsson
och Herman Wern, suppleant Sven Törnvall. Bertil Jonsson
avtackade den avgående ordföranden Arne Axelsson för ett
gott arbete som han nedlagt för föreningen. Värdfamiljen

bjöd på gott kaffe.
1972 + Sjöarp 2:1-lagf äg: Lars-Uno Carlsen.
1973 * Carl XVI Gustaf
1973 + Protokoll fört vid Södra Vixens fiskevårdsförenings årsmöte hos fam. Triberg Paradis vilohem den 15/3 1973.
1973
1973
Till ordf. för 1973 valdes Bertil Jonsson. Nyval för 2 år
1973
Folke Karlsson, Teddy Nilsson suppleant Börje Kvarnstrand.
1972

1973
1973
1973
1973

Revisorer Samuelsson och Wern, suppleant Filip Axelsson.
Årsavgift oförändrat 5 kr. Som nya medlemmar antogs S.G.U.
Eksjö som arrenderar å Förnäs enl. avtal. Mötet beslutar att
låta f d överlantm. Helge Sölscher Jönköping utföra en fis-

kerättsutredn.enl.infordrat anbud. Värdfolket bjöd på kaffe.
1973 + /Södra Wixen/- fastigheter med fiskerätt 1973:
1973
1973
1973
1973
1973

Broarp
Broarp

1:2
3:1

Bränna
Bränna

1:2
1:3

1973-
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Förenäs

1:1

1973

Förenäs
Förenäs
Näs Västra
Näs Västra

1:2
1:3
2:2
2:3

1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973 +
1973 +
1973 +
1973 +
1973
1973

Orrarp
Orrarp
Orrarp

1:2
1:3
1:7

Orrarp
Orrarp
Paradis
Paradis

1:8
1:9
1:3
1:10

Prostorp
Prostorp

1:3
1:4

Prostorp
Prostorp

2:3
2:4

Prostorp
Sjöarp
Sjöarp
Sjöarp

2:5
1:3
1:4
2:1

Svartarp
Tannarp
Tannarp
Åsarp

1:1
1:2
1:3
2:1

övrabo
1:1
Åsarp-frgl ber 2:1 och Prostorp Norregård 1:3
Prostorp N-frgl berör 1:3 och Åsarp 2:1
Orrarp 1:8 lagf äg: Teddy Nilsson.
Smt 1973.xx.xx/ Höredabonde sålde av djuren-bygger nu
båtar i ladugården! I tolv år har John och brodern Nils
Johansson ägnat sig åt båtbyggandet. Sedan man etablerat

"varvet" i Prostorp har uppskattningsvis 200 välformade
1973
och sjösäkra ekor levererats för sjösättning/.
1973 * Kungl Norra Smålands Regemente (1623-1973) - 350 år.
1973
Smålandsregementens historia 1623-1927 av Jan von Konow
1973

m fl intressanta artiklar av olika skribenter.
1974 + Protokoll fört vid Södra Vixens fiskevårdsföreningens årsmöte på Ullinge Wärdshus den 29 oktober 1974.
1974
1974
Ordf. Bertil Jonsson redogjorde för föreningens utredning
1973

1974
1974

angående bildandet av fiskevårdsområde. Minkpremie för
varje fångad vildmink skall utgå oförändrat med 25 kr.

Årtal & Akt

(akt 475)
(akt 475)
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1974

Till orförande valdes Bertil Jonsson. Nyval av 3 styrelse-

1974

ledamöter t o m 1975, Folke Triberg, Sven-Inge Wixe och
Lars-Uno Carlsen. Suppl. i styrelsen Karl-Filip Axelsson.
Revisorer för 1 år John Johansson och Gunnar Samuelsson.
Suppleant Gottfrid Carlsen. Mötet beslöt bilda fiskevårds-

1974
1974
1974
1974
1974
1974
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område, dock fick styrelsen i uppdrag att omarbeta de av
styrelsen föreslagna stadgarna. Mötet utsåg Bertil Jonsson
som befullmäktigad att föra fiskevårdsområdets talan vid

en eventuell förrättning, biträdd av Folke Triberg.
1975 + Årsmötesprotokoll saknas för 1975 ???
1976 + Årsmötesprotokoll för 1976 saknas ???
1976 + Förenäs 1:3 lagf äg: Lokalföreningen 248 Ragnar Kämpe
1974

av IOGT-NTO.
1976 + Paradis-frgl 1:9, 1:10, avst från 1:9 till 1:11
1976 + Förenäs-avst från 1:1 betr 1:23
1976

(akt 487)
(akt 490)

1977 + Årsmötesprotokoll för 1977 saknas ???
1977 + Södra Wixens fiskevårdsområde bildades

(akt 651)

1977 + Södra Wixen ang vattenstånd - PM 1977.06.02.
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977
1977

Länsstyrelsen i Jönk/Naturvårdsenheten:
Sjöarna Södra och Norra Vixen avvattnas via Långanäsån
till Solgenån, som är ett av Emåns större tillflöden.
Norra Vixen är reglerad för vattenförsörjningsändamål
till förmån för centralorten Eksjö. Vattenbortledningen
och dennas konsekvenser för därav berörda har prövats av
vattendomstolen, som i deldom 1958.10.25 lämnat tillstånd
till företaget. Av domen framgår bl a följande:
1). Tröskeln i förbindelsefåran mellan de båda sjöarna angavs ligga på höjden +215.10 m (denna PM kompletterad
1977.07.01 med Textpl.2 till VBB:s förslag 1955.09.23,
som visar dåvarande bottenförhållanden)
2). De naturliga vattenstånden angavs för Södra Vixen till
vid vegetationsmedelvatten +215.55 m
vid lågvatten
+215.30 "
3). Medgivande gavs att vattendraget mellan Södra och Norra
Vixen fick rensas ned till höjden +214.85 m, vilket beräknades medföra en vattenståndsvariation i Södra Vixen
mellan +215.50 m och 215.10 m (Rensningen har dock inte
utförts).
Efter klagomål från Sven Ifverberg har vattentröskeln mel-

lan sjöarna kontrollavvägts till +215.20 m, medförande att
1977
tröskeln ligger 0.35 m högre än vad vattendomen medger.
1977 + Komplettering av 1973 års fiskerättsinnehavare:
1977
Bilaga 1 till stadgar för Södra Vixens fiskevårdsområde.
1977

k
k

k
k
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I denna nya Bilaga har tillägg för Paradis 1:9 gjorts.

k

1977

k

Lagfaren ägare: AB Paradis Vilohem, Paradis.
1977 + Tannarp-förrättn enl anl-lagen ber 1:5 och
1977
Skedhult 1:1 i Eksjö s:n
1977 + öfrabo1-avst från 1:1 betr 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5

k

1977

k

(akt 504)
(akt 497)

1978 + Fiskevårdsområdets (fvo) verkar för en tid av tio år från

och med 1 januari 1978.
1978 + Från fvo:s årsmöte 1978:
1978

Gästkort skall tryckas och blockas.
1978
Undersöka om en ev inplantering av gös
1978 + Broarp-avst av 3:2 och 3:3 från 3:1
1978 + Prostorp (1:4, 2:4) 1/3-del:lagf. äg Naemi, John Johansson.
1978

1978 + Sjöarp-frgl ber 1:4 och 2:1

(akt 512)
(akt 517)

1979 + Från fvo:s årsmöte 1979:

Årsmötet har avslagit en motion om inplantering av gös.
1979 + Sjöarp 1:4 lagf äg: Inez Carlsen.
1979

1979 + Under 1979 lade kommunen ut ett stomnät i form av
1979
1979
1979

ett polygonnät runt hela Södra Wixen, mestadels i
vägnätet samt ett tvärgående tåg över sjön via
Förenäs, Storön och Paradis.

1979 + Orrarp-inställd avst från 1:8
1980 + Från fvo:s årsmöte 1980:
1980
1980

Styrelsen fick i uppdrag att undersöka ev inplantering
av Vätterröding samt ökning av lakebeståndet.

Årsmötet beslöt att inköpa en fiskekortsautomat med
1980
placering på Paradis.
1980 + övrabo 1:1-lagf äg:Sonja och Gomer Brunius.
1980
övrabo 2:1-lagf äg:Sonja och Gomer Brunius.
1980

1981 + Från fvo:s årsmötet 1981:
1981
1981

Gomer Brunius föreslog inplantering av gäddyngel.
Mötet beslöt att högsta tillåtna motorstyrka för båt-

motorer som används i sjön skall vara 6 hkr.
1981
I år är det jämnt 50 år sedan Södra Vixens Fiskevårds1981
förening bildades.
1981 + Paradis 1:3 lagf äg: Annica Triberg.
1981

Paradis 1:4-lagf äg: Annica Triberg (fd soldattorp).
1981 + Åsarp 2:1-lagf äg: Göte Axelsson.
1981 + Smt 81.06.10/ kräftpest har nått N.Wixen. S.Wixen är nu
1981
starkt hotad. Kalkning av bäcken emellan pågår/.
1981

1982 + Från fvo:s årsmöte 1982:
1982
1982
1982

Vi har drabbats av kräftpest under det gångna året.
Föreningen gjorde en studieresa till Aneboda och Mörrum förra året med anledning av bl den nu nerlagda

(akt 523)

Årtal
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Fiskevårdsföreningens 50-åriga tillvaro.
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1982 + Bränna-1:2 och 1:3 ang s:1 och s:2 (samf)

(akt 539)

1982 + Åsarp-avst från 2:1 betr 2:2 - 2:5 jmt inrät1982

tande av Åsarp ga:1 - ga:3
1982 + Bränna 1:2 & 1:3 & S:1 och S:2 samt avst från

(akt 538)

1:2 beträffande 1:5
1982 * Smt 82.08.06/ Den som eventuellt går omkring och fun1982
derar på att forska i Höreda sockens brokiga historia

(akt 539)

1982

har fått god hjälp på traven. Ett gediget kursarbete som
1982
gjorts av ämneslärare Agneta Lindkvist i Bonderyd och
1982
som finns samlat i ett trevligt arrangerat häfte/.
1983 + Från fvo:s årsmöte 1983:
1982

1983
1983
1983
1983

Under 1982 har det förekommit en hel del planering inför kommande inplantering av kräftor i Södra Wixen efter
kräftpesten 1981.
Beslöts att inplantering av signalkräftor skall ske un-

der 1983 till ett pris av c:a 20000:-. Detta skall ske
1983
av vuxna kräftor. Vid ett á pris om 7:-/st blir det c:a
1983
3000 kräftor som fördelas enligt plan i september.
1983 * Sv.folkmängd: 8.33 milj.
1983

1983 + Broarp-fiskevattendelning 1:2 resp 3:1

(akt 406)

1983 + Tannarp-avst från 1:3 ber 1:7 - 1:10

(akt 548)

1983 + Broarp-deln av samf fiske - slutförrättning

(akt 633)

1983 + Tannarp-frgl ber 1:2, 1:6 och Vackarp 1:1

(akt 628)

1983 + Tannarp-avst från 1:2 betr 1:11

(akt 634)

1983 + /Södra Wixen /- kommunens vattenprover:
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983

Parameter
Vattentemp

1979
7

1980
8

1981
8

1983
7

ph
Alkalinit.
Färg

7.2
0.33
10

7.3
0.33
10

7.5
0.32
10

7.6
0.33
5

7.3
0.33
15

Grumligh.
Kondukt.
Ca+Mg
Ca

0.40
9.4
-

0.60
9.3
12
8.8

0.70
9.0
18
9.6

0.80
8,7
16
8.7

0.75
8,7
21
8.9

Aluminium
Perm.förbr

-

0.01
12

0.01
11

0.01
15

0.01
12

12

Sulfat
8
10
14
27
16
Samtliga prover tagna första veckan i maj med okänd

dag för 1979.
1983 * /Vatten/-av professor Malin Falkenmark:
1983

1982
8
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Vattenbalans i Eksjötrakten - medelvärden:

1983

Nederbörd/år
Avdunstning/år
Avrinning/år
Saldo

1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
j

1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983

Vattenutbytestider:
Vänern
Vättern

Årtal & Akt

+650 mm
-400 "
-250 "
0
9.7 år
70.
"

St Lulevatten
0.15 "
S Wixen
9.
"
N Wixen
1.
"
Språngskikt (termoklin):
I sjön råder ett intimt samspel mellan de fysiska och kemiska miljöfaktorerna och organismerna. Solljuset spelar
därvid en grundläggande roll. Eftersom det släcks ut mot
djupet består vattenmassan av ett övre belyst skikt epilimnion, där merparten av biologisk produktion och konsumtion äger rum, och ett undre syretärande skikt med sämre
ljusförhållanden, hypolimnion.
Sjöns temperaturskiktning:
I en sjö är vattnet mestadels skiktat med det lättaste
vattnet vid ytan och det tyngsta vid botten. På våren är
sjön dock under en kort period helt omblandad med samma
temperatur allt igenom. I övergången mellan skikten, språngskiktet, kan temperaturfallet vara dramatiskt. Vid uppvärmningen byggs en sommarskiktning upp ganska snabbt efter
islossningen. På bara några veckor kan språngskiktet tränga ned 4-5 m. Efter den första snabba värmeinblandningen
går det långsammare, och i slutet av augusti ligger språngskiktet på kanske 10 m djup. Trots att språngskiktet har
isolerande effekt på blandningsrörelser i vattenmassan,
sker ända en långsam nedblandning av värme i djupvattnet.
Vad som styr detta är oklart. Förmodligen har det att göra
med processer på de ställen i strandzonen, där språngskiktet har bottenkontakt. På hösten avkyls sjön, ytvattnet blir
tyngre och sjunker, under bildande av ett allt tjockare
temperaturutjämnat vattenskikt. Förloppet påskyndas av omblandningsrörelser, som kan vara mycket häftiga i samband
med höststormar. Till slut har vattenmassan samma temperatur alltigenom. Ingenting hindrar nu vindomblandningen att
nå ända ned till bottnen. Man talar om denna tid som höst-

j

Årtal
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1983

cirkulationen. Cirkulationsperioden pågår intill dess tem-

1983

peraturen sjunkit till +4 grader, temperaturen för vattnets
densitetsmaximum. Den fortsatta avkylningen skapar nu ett
allt kallare ytvatten. Eftersom det samtidigt blir allt
lättare ligger det kvar vid ytan och vinterskiktningen tar

1983
1983
1983
1983
1983
1983
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vid. När islossningen väl ägt rum kan vattenmassan vara
flera grader varm. Vindomblandningen tar vid, och snart är
temperaturen återigen utjämnad från yta till bottten. Vår-

cirkulationen är därmed inne, sjön syresätts och bereder
1983
sig på nästa årscykel.
1984 + Från fvo:s årsmötet 1984:
1984
Inplantering av kräftor 1983- fvo = 3000 st
1983

"-"
- priv = 1780 "
1984 + Prostorp-fbst betr S:1 och P.Norreg 1:4
1984 + Prostorp-fbst betr S:1 och P.Söderg 2:4
1984 + Prostorp-fbst betr S:1 och P.Norreg 1:4
1984

(akt 641)
(akt 647)
(akt 648)

1984 + Prostorp N-fbst ber 1:4 och S:1 samt avst från

1:4 betr 1:5 - 1:7
1984 + Prostorp N-avst från 1:4 betr 1:8 samt fbst
1984
ber S:1 och 1:4
1984

(akt 641)
(akt 648)

1984 + Prostorp S-avst från 2:4 betr 2:6, och fbst

ber 2:4 och S:1.
1985 + Från fvo:s årsmötet 1985:
1985
Inplantering av kräftor 1984- fvo = 1620 st
1984

1985
1985
1985
1985

(akt 647)

"-"
- priv = 400 "
Besl. om inplantering av 2000 kräftor 1985
Beslöts att provfiske får ske de första 7 dag/period.
Vattenregleringen i sjön diskuterades.

1985 + Smedstorp-reg beslut och utredn ang den sk all-

männingen eller Broarps reservhemmans allm.
1985 + Prostorp 1:3, 2:3-lagf äg: Ulla Hernemalm, Karin och Sven
1985

Eskilsson samt Marie o Markus Ifverberg.
1985 + Broarp-registr. besl ang reservhemmans allmänn.
1985 + Bränna-reg besl ang Broarps reservhemmans allm
1985 + Paradis-reg besl ang Broarps Reservhem. Allm.

akt 654)

1985

(akt 654)
(akt 654)
(akt 654)

1985 + Öfrabo1-avst från 1:1 betr 1:6 och 1:7

(akt 655)

1985 + Orrarp-ang Broarps reservhemmans allmänning

(akt 654)

1985 * SvD 1985.06.07/ Nationaldagsfirandet i Eksjö blev en
1985

jättelik folkfest med kung och drottning och småländ-

1985

ska karoliner som laddade styckena, lade an och sköt
så att hela torget gungade/.

1985
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1986 + från fvo:s årsmöte 1986:

Inplantering av kräftor har skett till ett antal av
1986
1750 st på föreningens bekostnad.
1986 + Bränna 1:2, 1:3-upph.gn saml till Smedstorp 1:1
1986 + Paradis 1:10-lagf äg: Lennart Swärdh (fd 1:2).
1986

(akt 662)

1986 + Smedstorp 1:1 lagf äg: Lennart Johannesson.
1986 + Smedstorp-frgl ber 1:1 och Bränna 1:2 och 1:3

(akt 662)

1986 + Bränna-Frgl betr 1:2, 1:3 och Smedstorp 1:1

(akt 662)

1986 * /Fornminnen/- inom länet var tidigare ett 50-tal bo1986
1986
1986
1986
1986
1986
1986

platser kända. I och med att riksantikvarieämbetets fornminnesinventeringar för revidering av ekonomiska kartan
1983-86 gått över alla utom de östra och sydöstra länsdelarna, så har antalet ökat till c:a 300, varav 258 utsättes med ett (R) på den nya kartan. C:a 80% av länets
c:a 475 ekonomiska kartblad har reviderats t o m 1986.
Resultatet har blivit att länets 126 socknar i dag kan

uppvisa 6374 kända lämningar och fynd från stenåldern.
1987 + Från fvo.s årsmöte 1987:
1987
För första gången har under året fiske av signalkräftor
1987
ägt rum, utöver tidigare års provfiske.
1987 + Smt87.07.28/- "Ingen fara för kommunens sjöar"
1987
. . .En sådan undersökning har gjorts i Norra Wixen, Eksjö
1987
vattentäkt. Det var den som visade på onormalt stora mäng1987
der av järnbakterier som kanske är orsaken till syre1986

1987
1987
1987
1987

bristen i sjön.
Södra Wixen som är ett tänkbart alternativ till Norra
Wixen om situationen där blir krisartad, är en mycket fin
sjö. Sjöns vatten är näringsfattat och klart. ph-värden

visar att den inte är speciellt känslig för försurning.
1987 + Svartarp 1:1-lagf äg: Ingrid och Lennart Hagelberg.
1987 + Orrarp-fastigh.regl 1:9 och 1:10
1987

(akt686/26)

1987 + Orrarp-fastbest betr 1:2 och 1:3 samt avst

från 1:3 betr 1:13
1987 + Orrarp-sammanl 1:7 och 1:10 betr 1:14
1988 + Från fvo:s årsmöte 1988:

1987

1988
1988
1988
1988

(akt686/29)
(akt686/38)

Kräftfisket under året visar ett tillfredsställande
resultat. Till vassbekämpning avsattes 5000 kr. Beslöts
att 11 cm skall vara minimimått, dock att rekommenderas
12 cm som minimimått för kräfthonor.

1988 + Prostorp-fbst betr S:1 och P.Norreg 1:4
1988 + Prostorp-N-fbst ber 1:4 och samf mark-vattenomr

(akt686/48)
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samt avst från 1:4 betr 1:9 och 1:10

1988 + Orrarp-fastbest 1:2, 1:8, 1:9 och 1:14
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(686/48)
(akt686/88)

1989 + Från fvo:s årsmöte 1989:
1989
1989
1989
1989
1989

Kräftfisket fortsätter att visa gott resultat och det
är god spridning på kräftorna i sjön.
Vad begreppet riksobjekt innebär tycks hittills vara
oklart.
Årsmötet uttalade sig positivt till bebyggelse kring sjön.

1989 + Smedstorp-fbst ber 1:1 m fl

(686/126)

1989 + Orrarp 1:9 lagf äg: Borit Birgitta Bergsten och

Björn Bergsten.
1989 + Tannarp-avst från 1:3 betr 1:12
1989

(686/142)

1990 + Från fvo:s årsmöte 1990:
1990

Per Axelsson redogjorde för sin statistik från 1984-

1990

1989, där 34000 kräftor har mätts och registrerats.
Kommitte "Rädda Södra Wixen" tillsatt.

1990
1990
1990
1990
1990

Skriftlig kallelse skall utgå till årsmöte i fortsättningen istället för annonsering.
Fisket under året har varit bra liksom kräftfisket som
också varit tillfredsställande.

1990 + Sjöarp 1:3 lagf äg: Ebon Kvarnstrand, Conny Kvarnstrand,

Monica Andersson och Gunvi Fridholm.
1990 + Förenäs 1:2 lagf äg: Sonja Bagge af Berga.
1990 + Smt 1990.10.01- stöldraid mot stugor vid S.Wixen. Sju

j

sommarstugeägare i norra delen av Södra Wixen har fått
1990
påhälsning av tjuvar någon gång mellan lördag och sön1990
dag. De har stulit för ett sammanlagt värde av 100000:-.
1990 * Stadsbyggnad 1990.2/Kväveprojektet-avloppsvattenrening

k

1990
j

1990

k

1990
1990
1990
1990
1990
1990
1990

för 90-talet:
Från 1995 har Sverige genom riksdagsbeslut kvävereduktionskrav på 50%, i vissa fall 75%, vid ett 70-tal
kommunala reningsverk i södra Sverige.
. . ."När den bildade biomassan sedan dör börjar nedbrytningen och stora mängder syre förbrukas i vattnet, den sk
sekundära syreförbrukningen". . ./.

1991 + Från fvo:s årsmöte 1991:
1991

Inplantering av gös bör undersökas.

1991 + Broarp 3:1 lagf äg: Ola Jonsson.
1991 + Förenäs 1:1-lagf äg: Karl-Olof, Karin och Peter Jonsson.
1991 * Smt91.04.13/-Det är den "gröna revolutionens" fel att vi
1991

i dag har gifter i vår mat. Fram till andra världskriget
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hade vi ett välbalanserat jordbruk i Sverige utan gifter

1991

eller handelsgödsel.
Anders Råsberg från lantbruksnämnden talade om bland annat alternativ odling för intresserade FUBU-medlemmar.
I ett alternativt odlat jordbruk används inga bekämpnings-

1991
1991
1991
1991
1991
1991
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medel eller någon konstgödsel. Istället naturgödsel men
också med gröngödsling via vallodling.
Vid övergång från kemikaliejordbruk till ett ekologiskt

jordbruk minskar produktionen med c:a 30%. Det gör maten
1991
dyrare. I Jönköpings län har vi goda förutsättningar med
1991
60% vall och 40 % spannmål.
1991 + Smt 1991.07.10- På Sjöarp har Lars-Uno och Per Carlsen
1991

1991
1991

nystartat ett mindre sågverk för specialsortiment vid
sidan av deras ordinarie verksamhet.

1992 + Från fvo:s årsmöte 1992:
1992

Sten Dahlbom redogjorde för avlopps-situationen på

Ullinge Wärdshus från 1985 och framåt.
1992 + Tannarp 1:2- lagf äg: Eva Sunnåker och Jörgen Wixe.
1992 + Paradis-inställd avst från 1:10
1992 + Emåns Vattenvårdsförbund. Recipientkontrollen är fr o m
1992

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

1992 samordnad för hela avrinningsområdet. Kalmar län
har tidigare haft samordnad recipientkontroll i Emåns
avrinningsområde medan man i Jönköpings län har skött
kontrollen kommunvis.
Ansvarig för genomförandet av "program för samordnad
recipientkontroll i Emåns avrinningsområde inom Jönköpings och Kalmar län" är Vetlanda Gatukontor.
Södra Wixen med stationsnummer 875 ligger under rubri-

ken Solgenån med normalt två provtagningar per år.
1992 * Dn92.04.05/-" Fiskgjusarna vänder åter".
1992
Fiskgjusarna lämnade Västafrika för några veckor sedan.
1992

1992
1992
1992
1992

De har tillbringat vintern i Senegal eller nedåt Kamerun
och Zaire. Nu är siktet inställt på Sverige. Tillsammans
med örnar och glador tillhör de våra största rovfåglar.
Huvuddelen av det europeiska fiskgjusebeståndet finns i

Sverige. De söker sig nästan undantagslöst till samma tall1992
topp som härbergerade dem förra året.
1992 + Smt 92.04.11/ Dags att satsa på Höglandsfisket.
1992
Nils-Erik Eriksson Bodafors, som är ordförande i styrel1992

1992
1992

sen för höglandsfisket säger att det nu är dags för
turistnäringen att börja marknadsföra satsningen på ett

(0686/366)
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gemensamt kort för välordnat fiske i 17 sjöar runt om

på Höglandet. Visa av tidigare erfarenheter (fiaskot i
1992
Eksjö) tar man det lugnt och försöker bygga upp verk1992
samheten från botten/.
1992 + Kommunens egna vattenprover, Södra Wixen:
1992

1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

Parameter
Vattentemp
ph

1989
13
7.2

1990
14
7.4

1991
9
7.1

1992
9.5
7.2

Alkalinit
Färg
Grumligh.
Kondukt.

0.33
10
0.40
8.8

0.34
10
0.55
8.7

0.35
15
0.70
9.1

0.34
20
1.2
9.0

Ca+Mg
Ca

13
9.2

19
10.0

12
9.2

13
8.0

Aluminium
Perm.förbr

0.010
13

0.010
16

0.010
16

<0.010
12

Sulfat
14.0
15
11
8
1992
Samtliga prov tagna under första veckan i maj.
1992 + Smt92.06.25/-Hur löser fritidshusägare problemet med
1992
avloppet ? Nils Gustavsson inventerar sommarstugornas
1992

1992
1992
1992
1992

vatten- och avlopp åt miljö- och hälsoskydd i Eksjö. Nils
Gustavsson läser biologi vid Göteborgs universitet och
har tidigare gjort flera inventeringar åt kommunen, bl a
om Södra Wixen och Mycklaflons vatten.

1992 + / Brunnsvattenkvalite /-fys-kem undersökning 92.07.17
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992
1992

i grävd brunn på Prostorp 2:5 med utlåtande:
Mjukt vatten med bl a ph=6.4, hårdhet Ca=29, järn=0.95,
mangan=0.09, kolsyra CO2=50 och sulfat=20.
* Smt92.12.02/-Limnolog helt säker - Signalkräftorna drabbade av pest.
Det är pesten som slagit ut kräftorna i Svartån. Limnologen Per Lundgren från Ydre är helt säker på att han har
svaret på varför fisket gick så dåligt i höstas. Vi måste
få bort det här snacket om att signalkräftan inte kan
drabbas av pesten, fortsätter Per Lundgren. Den bär på den
svamp som orsaker pest och blir kräftan stressad kan den
dödliga sjukdomen utbryta. Orsaken till stress kan enligt
Per Lundgren vara många. Höga vattentemperaturer, algblomning, för grunt stillastående vatten eller helt enkelt för

många kräftor.
1992 + Eksjö kommun/Plan- och byggkontoret, 1992.12.22:
1992

Årtal
1992
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"Områdesbestämmelser för fritidshusbebyggelsen utmed

Södra Wixen" - förslag till områdesbestämmelser finns
1992
utställda för granskning på plan- och byggkontoret.
1993 + Från fvo:s årsmöte 1993:
1993
Trots en rekordtorr sommar (1992) har ej den lägsta
1992

vattennivån 214.85 underskridits.
1993 + Västra Näs 2:1-lagf äg: Gunilla och Per Axelsson.
1993 + Orrarp 1:14-lagf äg:Ullinge Wärdshus AB (fd 1:7 o 1:10).
1993 * Smt 1993.02.19- "Flodpärlmusslan", det är något ursprung1993
ligt med det märkliga djuret som kan bli 150 år gammalt.
1993
Idag är den hotad i hela landet genom försurning och
1993
övergödning. I Jönköpings län är den inte fridlyst.
1993 + Smt93.07.31/- "Nu kartläggs Wixensjöarna"
1993

1993

I Södra och Norra Wixen, två av Eksjö´s mest betydelsefulla

1993

sjöar, görs nu ett mycket omfattande arbete för att kartlägga exakt vilka näringsämnen som kan orsaka tillväxt,

1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993
1993

till exempel algblomning, under högsommaren, som är en kritisk period. Det är ekologen Sven Gustafsson som gör undersökningen som sitt examensarbete på biologlinjen på Linköpings universitet. Södra Wixen betraktas som naturvårdsobjekt av riksintresse och Norra Wixen är Eksjö´s vattentäkt. Alla sjöar är egna individer. Men just Wixensjöarna
är speciella, berättar Sven Gustafsson. Södra Wixen är en
mycket ren sjö. Södra Wixen har en lång omsättningstid,
åtta år. Så lång tid tar det innan allt vatten bytts ut,
förklarar Sven. Norra Wixen har en omsättningstid på ett
år. I huvudsak är det två ämnen som styr tillväxten;
fosfor och kväve.
+ Smt 93.11.09/ Södra Wixen är en av Sveriges tre vackraste
sjöar. Detta säger dykaren, fotografen, biologen m m Inge
Lennmark från Uppsala som nyligen släppt sin tredje bok,
Sjö & Älv med undervattensbilder bl a från S. Wixen.
Vattenpestproblem:
För några år sedan slog amatördykaren Morgan Stråhlman
från Ekenässjön larm om bland annat vattenpestens förökning i Södra Wixen. Vattenpesten som kan binda stora mängder fosfor, frigör fosfor när den dör och Morgan Stråhlman
kämpade för en rensning av vattenpest i Södra Wixen.
Morgan Strålman fick här stöd i sina studier av bland andra professorn i limnologi vid Uppsala universitet,
Torbjörn Wille`n. Morgan Stråhlman har gjort ett fantas-
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tiskt jobb i Södra Wixen, konstaterar Inge Lennmark/.

1994 + Från fvo:s årsmöte 1994:

(Gränsvärde för kvicksilver i fisk = 1.0, någon har
1994
angivit värdet för S. Wixen til 0.2 för Nils men vem?)
1994 + Orrarp 1:2-lagf äg: George, Carl, Roy och Kenneth Wern.
1994 + Smt 94.04.19/ Södra Wixen dykarnas paradis. Det säger
1994
Kjell Wennerholm, sportdykare och medlem i Nässjö Dykar1994
klubb/.
1994 + Smt94.06.01/- "Notdragning intressant och gångbar fiske1994

j

1994
1994
1994

j

metod"-. . .när fiskevattenägareförbundet arrangerat visning av notdragning i Södra Wixen, på lördagsförmiddagen.
Med bl a Lars-Uno Carlse´n och Per Carlse´n i båten lades

sedan noten ut i halvcirkel och fiskafänget kunde börja.
1994 * Smt 94.07.23/ Simmarklådan härjar i Assjön. Klådan och
1994
1994
1994

utslagen förorsakas av sekret från millimeterstora
suglarver vid namn cerkarier. När vattentemperaturen

går upp mot 20 grader kläcks äggen och larverna söker
1994
sig till varmblodiga varelser. För att undvika klåda
1994
och utslag kan man duscha direkt efter badet/.
1994 + Smt 94.10.07/ Vi når inte fram med vårt budskap. Den
1994

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
j

1994

j

1994
1994
1994
1994

anläggning som vi nu diskuterar för att lösa avloppsproblemen vid Ullinge Värdshus är att betrakta som en
mönsteranläggning. Det säger byråinspektör Sven-Åke
Svensson på miljö- och byggkontoret i Eksjö. Vi har vid
upprepade tillfällen förklarat för medlemmarna i Södra
Wixens byalag hur situationen är och vad vi planerar
att göra, men det verkar ändå inte som om vi når fram
förklarar Sven-Åke Svensson/.
Smt 94.10.07/ Professsor ger lugnande besked: "Finns inga
tecken på att Södra Wixen är övergödd". Tvärtom har förhållandena i sjön varit stabila under många år. Det lugnande beskedet ger professor emeritus i limnologi och
algologi Thorbjörn Wille´n från Uppsala som följt Södra
Vixens utveckling sedan 1950-talet. När det gäller den
föreslagna lösningen av Ullinge Värdshus avloppsproblem

anser Thorbjörn Wille´n att det är en extremt god lös1994
ning om planerna verkställs/.
1994 * Smt 94.11.17/ Nya fastighetsregistret utan gårdsnamn.
1994
De nya fastighetsbeteckningarna börjar gälla allmänt
1994

1994
1994

i mars 1995 i amband med omläggningen till databaser.
Gårdsnamn som "Prostorp Södergård 2:5" ersätts numera

j
j

SIDA 63

Årtal
1994

Årtal & Akt

med enbart "Prostorp 2:5 o s v/.

1995 + Från fvo:s årsmöte 1995:
1995
1995
1995
1995
1995
1995

Stadgeändring, paragraf 11-Kallelse till fiskestämma
skall ske minst 14 dagar i förväg genom personlig
kallelse.
Ny bättre djupkarta undersöks.
Sjöns historik-försök att sammanställa material om sjön
för att sedan dela ut till vattenägarna.

1995 + Orrarp-grb/vägomb mot Allmänning
1995 + Sjöarp-frgl ber 2:1, Prostorp 2:3 och 2:5
1995 + Broarp-gränsbest vid vägomläggning
1995 + Smedstorp-fbst mln 1:1 och Rottnaby 1:1

(akt 488)
(686/435)
(akt488)
(akt 488)

1995 + Tannarp-avst från 1:3 betr 1:13

(686/459)

1995 + Tannarp-Lr-förr ber 1:2 och 1:3

(686/488)

1995 + Paradis-frgl Käringstorp, Rottnaby, Sjö, Älgstorp,
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995

Arnanäs m fl ang allmänning
* Smt 95.02.21/ Vattenägarna rasar mot ny fiskevårdsavgift. Staten räknar med att få in 80 miljoner kronor.
Förslaget innebär bl a att husbehovsfiskaren skall betala 250 kr/år liksom medhjälparen som ror båten/.
* /Ortnamn källa för släktforskare/- Smt 1995.03.27:

(akt 448)

Jan Agertz, antikvarie vid Jönköpings läns museum, arbetar
för närvarande med kartläggning av Jönköpings läns medeltida bebyggelse vid ortnamnsarkivet i Uppsala. Jag har
börjat med uppgifter om orter på runstenar från tidigt
1100-tal och har nu hunnit fram till 1417. Jag räknar med
att fortsätta forska ännu några år tills jag är framme
vid 1520-talet, förklarade han. Släktforskare som saknar

präster och adel bland anfäderna brukar som bäst kunna
1995
leta sig fram till 1600-talet, då kyrkböcker började föras.
1995 + Smt 95.08.01/ Per Axelsson har under tio år regi1995

strerat c:a 35000 av Södra Wixens signalkräftor/.
1995 + Paradis-fbst 1:3/1:10, 1:3/Broarp 3:1, 1:3/Sjö 1:1
1995 + Paradis-avst från 1:10 betr 1:12
1995 + Prostorp S-frgl ber 2:3, 2:5 och Sjöarp 2:1
1995

j

1996 + Från fvo:s årsmöte 1996:
1996

Styrelsen skall undersöka möjligheten att införskaffa

1996

flygfoton över hela sjön till en rimlig kostnad. Flygbilden bör redovisa stenar i vattnet, bränningar och

1996
1996
1996

undervattenstenar till minst 0,5 m under vattenytan.
Styrelsen fick i uppdrag att kontakta kommunens fiske-

(akt686/448)
(akt 479)
(686/435)
j
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ekolog angående provfiske i sjön för att senare om det

är lämpligt utplantera en ädel fisksort.
1996
Det beslutades att starta en studiecirkel om sjöns histo1996
rik.
1996 * Smt 96.01.10/ Ett nytt lantmäteriverk fr o m 1996/.
1996

1996 * Kartarkiv lämpliga för vidare forskning:
1996
1996

Krigsarkivet-stor saml äldre småskaliga.
Lantmäteriverket-storskaliga från skiften och skattl.

Riksarkivet-många lantmäterikartor m m.
1996
Univ bibl Uppsala-många storskaliga kartor över de
1996
Gustavianska Arvegodsen.
1996 + Smt 96.06.17/ Undantag vid Södra Wixen. Områdesbestäm1996

1996
1996
1996
1996

melser har upprättats i huvudsak för att säkra vattenkvaliteten i sjön Södra Wixen, ett vatten som är av riksintresse. Länsstyrelsen har fastställt kommunfullmäktiges
beslut. Byggrätten begränsas härigenom och permanent-

boende försvåras/.
1996 * Smt 96.07.31/ Nömmen kartläggs med hjälp av satellit.
1996
På upppdrag av Sydsvenska hälsogruppen AB gör Lasse
1996
Granath ett nytt sjökort över den milslånga sjön.
1996

1996
1996
1996
1996

Priset för ett sjökort lär hamna på 150-200 kronor.
Om vi får sälja 2000 kort går det hela jämnt ut berättar talesmannen Ulf Johnsson/. En enkel uppskattning: 150*2000 = 300000 kronor (dyrt ?).

1996 + /Provfiske/- har utförts genom kommunens försorg av

fiskeekolog Peter Johansson 1996.07.28-08.02. Sam1996
manställning och redovisning har utlovats till 1997.
1996 + Smt 1996.08.12/ Höreda kyrka beskrivs i ny skrift,
1996

som kyrkorådet i Höreda givit ut i sommar/.
1996 + Den 30 okt besökte Bertil och Nils överlantmäteriet i
1996
Jönköping för fastighetsutredning. Vid detta tillfälle
1996

1996
1996
1996
1996
1996
1996

passade vi på att studera befintligt flygbildsmateriel
över Södra Wixen. Som bildmateriel fanns där endast foton
tagna från standarhöjden 4500 m i bildskala 1:30000.
Vår bedömning är att dessa bilder inte är lämpliga för
avsett ändamål. En inventering på LMV i Gävle är det som
står till buds, såvida vi inte ombesörjer fotografering

i egen regi vid lågt vattenstånd.
1996 * Smt 1996.11.05/ "Fish-o-meter" en räknare som vid sport1996
1996
1996

fiske fästs på spöet och registrerar den hastighet varmed fisken drar ut linan. Gäddan kan göra 32 km/tim.
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Abborren c:a 17,5 km/tim. Mörten endast 6 km/tim.

1996

1996 * Efterkrigstidens småländska jordbruk präglas av

specialisering och rationalisering. Byarna som brukningskollektiv dör ut och ersätts av större brukningsenheter.
På några få år har dagens bonde raderat ut det allra

1996
1996
1996

mesta av en 2000-årig bondekultur.
************************************************************
Med ovanstående sammanställning, som omfattar promille

1996

av grundmaterialet, tror vi oss ändock ha uppnått den
förväntning, som årsmötet har avsett med cirkeln.
Restlistan och kvarstående fel och brister bör åtgärdas
i nya etapper - koncept III osv - konvergerande till en
bättre dokumentation genom uppdateringar efter behov.
Till alla som medvetet eller omedvetet bidragit till
sammanställningen framföres ett vördsamt tack /
Bertil och Nils
PS!

©

I detta skick avsett endast för fvo:s medlemmar
och våra fiske- och vattenvårdare !
Tidigare utsänt koncept: "Arbetsversion: 1996.11.09"
var oredigerat och innehåller flera fel - riv detta !
***********
Restlista:
**********
Skatteköpen
Tidigare ägare
Livet i byarna förr
Skolgång före skolskjutsarna
Husförhör-protok/minnen
Byastämmor-protok/minnen
Torp-soldat/civila
Hembygdsföreningen m fl
Ägare av övriga fastigheter
Kyrkoböcker
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Grundmaterial:
**************
Svensk historia

- (flera förf)

Naturen på Småländska höglandets hjässa - Ingemar Hjort
Förhistorien
Från den historiska tidens gryning

- Lars Löthman/Björn Varenius
- Lars-Olof Larsson

Det forntida Sverige

- Mårten Stenberger

Med arkeologen Sverige runt

- När, Var och Hur-serien

Häradsbeskrivningar

- lantm J. Allvin 1857

Minnen från vår forntid

- af Oscar Montelius 1917

Från islossning till kungarike

- Herman Lindqvist 1993

Min Svenska historia

- Vilhelm Moberg

Svensk historia 1

- Jerker Rose´n före 1718

Genom Sveriges Bygder

- H. Hofberg 1896

Småländska gästgivaregårdar och skjutsstationer-Chr. Westerman
(Historiska föreningen i Kronobergs län), ej Jönköpings län
Sommarresa i Eksjöbygden

- Hallgren/Palme´r

(En byskolas öde/Kulla och En skål för Broarp)
Jönköpings läns sociala och politiska utveckl-Sten Carlsson
Landsbygdsnäringarna under ett 200-årigt förändringsskede Folke Karlsson
Frälsegodsen i Sverige

- Joh.Ax. Almquist

Från norra Smålands medeltid

- J. Silfving

Tidningsartiklar - enligt ovan
Länslantmäteriet - Jönköping
Inskrivningsmyndigheten - Eksjö
Eksjö kommun
Uppslagsverk - många olika
Sv.lantmäteritidskrift
Kartograf. sällskapet
STF - årsböcker
Statarliv

- Ivar Lo-Johansson

Raskens

- Vilhelm Moberg

M fl
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--------------Uppgifter om officersboställen och soldattorp har införskaffats med undantag för husartorpet vid Norra Wixen
som ev har legat på Tannarps ägor.
Uppgifterna har lämnats av SOLDATREGISTRET SMÅLAND
Garnisonsmuseet
Kapten Magnus Ragnarsson.
Officersboställen
*****************
Sammanställning över innehavare av Furirs/sergeants indelning vid Svartarps furirs/sergeantsboställe i Höreda
socken, Vedbo kompani.
-------------------1688 + Den förste som hade Svartarp som löneboställe var Magnus
1688
1688
1688
1688

Östergren. Han ersattes 1688.01.30 i Ekesiö med Carl
Mikaelsson som tjänt 29 år och som får avsked och underhåll. Han tjänade för Svartarp under Karl XII tid och medföljde under marchen i Polen och avled år 1707 när armen

1715

skulle passera de Poldaviska träsken.
Han ersattes 1710.12.30 av Johan Dufwa som fick avsked
24 Martii 1715.
Och istället hit transporterades Furiren Nils Westenberg

1715

den 24 Martii 1715. Han togs till fånga på ön Rygen 5 No-

1688
1710
1710
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1715

vember 1715 och kom inte därifrån.

1716

Han ersattes istället den 24 februari 1716 av furiren
Petter Starenflycht som överste Biörnberg ställt till
förfogande. Starenflycht avancerade till 2:dre förare vid
kompaniet den 1 Augusti 1717, samma datum hit avancerat

1716
1716
1716
1717
1717
1717
1718
1718
1718
1723
1723
1726
1726
1726
1726
1726
1726
1741
1741
1741
1742
1742
1743
1743
1743
1743
1744
1757
1757
1757
1757
1760
1760
1770
1770
1770
1775
1775
1775

Fouriren Botvid Gyllenbring vilken sednare avancerat till
2:dre förare den 24 Augusti 1717, dito dag från Wästra
Härads Compagnie Gustaf Pauli, 21 år. Wästgöte.
Furir Pauli befordrades den 15 october 1718 till Second
förare. Istället avancerade corporalen Germund Piihl som
fått avsked den 21 januaris 1722.
År 1723 januari 13 placerades med furirs indelning sergeanten Carl von Fitinghof vid Svartarp.
Han transporterades till sergeants indelning den 16 mars
1726 och samma dag hit avancerade corporalen Eric Hessling 20 år. Hessling omfördelades den 23 dec 1737 till
sergeants indelning vid Aspolands Härads Kompani och hit
till ordinarie indelning samma dag Herman Georg Olldenkopp
som den 15 januari 1741 avancerade till sergeants indeln.
Den 10 novembris 1/41 från förares indelning vid detta
kompani Wilhelm Fredrich Starenflycht som avancerade till
sergeants ordinarie indelning 17 Decembris 1741.
Nu transporterades Samuel Ekwall hit samma dag, han var
commenderad i Callmare enligt notering i rullan 1742.03.04
Ekwall fick avsked i CarlsCrona den 6 october 1743, samma
datum istället Hindrich Richard Ridderskiöld som gjort
tienstebyrte med fourir Daniel Mellberg vid Aspolands
Härads Compagnie den 8 october 1743, ersatt
1744 den 12 januari med Ludwig Grönhagen.
Enligt 1757 års Generalsmönstrings Rulla var en Lars
Rimius tjänande för Svartarp och 1761/64 års rullor omtalar att Petter Mellberg fången i Demin 18 januari 1759
sig sielf ransonerat (friköpt) 31 Maii 1760, hemtransport
till Sverje i början av juni månad samma åhr från sjukstugan i Stralsund.
I rullan från 1770.09.10 hämtar jag följande: 5 te Corporalens löns indelning besätter från 14 september 1767?
med sergeanten Johan Sahlström.
fem år senare 1775.09.14 noteras att: Fouriren Stephan
Pauli med rotelön vid översteleiutnants compagnie är
tjänstgörande för Svartarp.
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1777

Den 28 januari 1777 är det fouriren Afolph Fredrik von

1777

Porat som tjänar för Svartarp.
Vidare framåt i tiden till 27 April 1788 då från Kongl
Maj:ts LifGarde hitkommenderas Sergeanten Nils Hallenberq.

1788
1788
1788
1797
1797
1797
1800
1800
1800
1804
1804
1804
1804
1804
1826
1826
1833
1833
1833
1833
1833
1833

19 juni 1797 är det Carl Jacob Buhrman som tjänar för
Svartarp, han befordras till fältväbel den 20 juni 1798
med denna lön.
Den 5 april 1800 avskedas han då sergeanten med rotelön
vid Lifcompagniet Baron Eric Hummerhjelm transporteras
hit.
Den 9 april 1804 innehas Svartarp av Furir Swen Björkman.
Hans efterträdare blir Johan Magnus Blohm.Han befordras
till Rustmästares indelning och sergeanten Pehr C Hörberg
20 år med 6 tjänsteår blir ny innehavare av Svartarps indelning.
Det noteras i 1826 års rulla att han är "sjuk hemma enligt
attest".Han innehar indelningen även 1829 års mönstring,
Är 1833 den 18 juni noteras följande i mönstrings rullan:
"Pehr Carl Hörberg erhöll på begäran avsked den 4 april
1830". Rotelönen disponeras av Löningsfonden och Svartarp
bortarrenderas. Pehr Hörberg blir alltså den siste som innehar Svartarp. Det var sedan bortarrenderat tills Indelningsverket upphörde 1901.12.31
Sammanställning över innehavare av löjtnantsbostället
Åsarp Höreda socken, Vedbo Kompani.

1683
1683
1683
1683
1683
1683
1709
1709
1718

År 1683 tillträdde leiutnanten Jonas Starenflycht sin indelning vid Åsarp 1öjtnantsboställe. Han tjänade för Åsarp
tills han år 1708 under Karl XII Ryska fälttåg avled av
umbäranden i samband med marschen mot Ukraina. Exakt dödsdag går ej att fastställa då alla handlingar brändes upp
i samband med kapitulationen efter Poltava-förlusten.
Näste som tjänade för Åsarp hette Lars Gabriel Forsmark
Han fick indelningen år 1709 i december månad.
1718.10.09 noteras i handlingarna att: Äldsta Lieutenant

1718

wid compagniet Lars Gabriel Forsmark avgått, istället den
22 juli 1717 hittransporterad enligt Kongl.Maj.ts Nådiga

1718

Fullmagt i Lund augusti 1717 andre Lieutenant vid detta

1718
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1718

compagnie Hindrich Johan Sahlström med mundering samt

1718

hirsfängare. Han avancerade 26 juni 1718 till captaine.
Nu tillträdde Leiutnant Johan Östberg med fendrich indelning för Åsarp.
Han dog under en Commendering till Karlskrona den 17

1718
1718
1730
1730
1731
1731
1731
1738
1738
1738
1738
1738
1738
1739
1739
1739
1739
1744
1744
1761
1761
1761
1761
1770
1770
1770
1770
1775
1775
1775
1788
1788
1788
1788
1788
1798
1798
1798
1798

augusti 1730.
Istället ifrån Lifcompagniet med Kongl.Majts Nådiga Fullmagt af den 18 Martii 1731 hit transporterad, Anders
Mårten Rothlieb.
Han dog 1 juni 1738 och istället den 21 october samma år
antogs Swen Norling, leiutnant med fendrich indelning vid
Upvidinge Härads Compagnie som blev död den 4 maii 1739,
istället den 5 junii samma år sergeanten vid Aspolands
Härads compagnie till denna indelning Daniel Johan
Strömbeck.
Han transporterades till Lieutnants indelning vid Aspolands Härads Compagnie 25 october 1739. Samma dag hit från
sergeants indelning vid Konga Härads Compagnie fendrichen
Eric Mellberg - commenderad i Callmare-.
Sedan följde en lieutnant Hans Gruvstedt som var skriven
för indelningen 1744.10.11
År 1761-64 står noterat att löitenanten Carl Friedlich
Rothlieb återkommit ur fångenskap. Han fångades i Demin 18
januari 1759 och utväxlades och ankom till Åsarp 18 juli
1760.
10 år senare står det i rullan 1770.09.10, att Lieutnanten
Hans Leonard Drake är död vorden den 22 Decernber 1767.
Istället den 2 maj 1768 hit avancerat från Fendreich indelning vid östra Härads compagnie Hindrich Grönhagen,
Den 22 maii 1775 antogs stabskapetenen Löjtnanten Carl
Wilhelm Weidenhielm och den 14 januari 1778 Otto Magnus
Braun.
År 1788.03.14 transporterades hit från Aspolands Härads
Compagnie Christian Fredrik "Zyske?" Befordrad till Kaptens indelning vid Konga Härads Compagnie den 14 martii
1793, och samma dato hit från överstelöjtnants Compagnie
Leutnanten Stabskaptenen Herr Baron Axel Engelbrecht Raab.
Den 29 mars 1798 transporterades hit från Östra Härads
Kompani, Lieutnanten med Stabskaptens indelning Friedrich
Klingström, som den 12 maj 1805 byttes ut mot Eric Wilhelm
Reutercrona som den 24 oktober samma år blev befordrad
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till Captain med lön vid Konga Compagnie, samtidigt som

1798

Carl Klingström antogs för denna indelning.
Han befordrades den 3 april 1810 till capetain och compagniechef. Hans efterträdare blev Lieutnanten med capitens
caractär Carl Ulric Rehnborg. Han blev avskedad den 26

1810
1810
1810
1810
1819
1819
1819
1823
1823
1823
1823
1829
1831
1831
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1832
1838
1838
1838
1850
1850
1850

october 1819 efter begäran.
Den 7 december 1819 avancerade från andre leiutnants lön
vid Konga Härads kompani i Nåder hit befordrade Lieutnant
B Georg Liedholm, 35 år, 17 3/4 tjänsteår.
Han transporterades den 3 December 1823 till Capitains
beställning vid Westra Härads Compagnie och under samma
dag från lieutnants lön vid östra Härads Compagnie i Nåder
hit Befordrad Lieutnant Wilhelm Mauritz Edman.
Han anges år 1829 vara 45 år med 29 års tjänst.
Edman erhöll den 17 september 1831:"på begäran Nådigt afsked med pension".
Han ersattes den 11 Februari 1832 med: "af Kongl Maj:ts
från Fendrich lön vid 3dje majors Compagnie till denna Lön
Nådigt Transporterade Carl Jacob Apolloff. Befordrades till
Capitaine 7 december 1819 och övertog befälet vid kompaniet. I hans ställe kom 1:te löjtnanten Adolf Christer
Phalen, 24 juni 1820, han var då 39 1/2 år gammal med
18 9/12 tjänsteår. Som hans efterträdare på Åsarp kom den
19 år gamle Carl Gustaf Fabian Rappe, den 26 october samma år.
År 1838 den 23 juni blev han utbytt mot 1:te löjtnanten
Mauritz Samuel von Porat som den 10 april 1850 utnämndes
till kapten och chef för kompaniet.
När han inte längre tjänade för Åsarp fick indelningsverket arrendera ut Åsarp. Så skedde och det var utarrenderat ända fram till indelningsverket upphörde 1901.12.31.

Kaptensbostället 7/8 mtl öfrabo Nr 1
för chefen Vedbo Kompani av Kongl Calmar Regemente.
Innehavare:
1700

1700-1702: Kaptenen Erik Silfversparre
Stupad vid Poltava 1709, som överste.

1706

1706-1716: Kaptenen Baron Ludvig Fahlström
överste och Ch Calmar Reg 1740.
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1717
1720
1845
1851
1864

1717-1719: Kapten Paul Schantsberg
Fången vid Tönningen 1713.
1720-1844: ?
1845-1851: Kapten Fredrik Magnus Dandenell
överste och Ch Calmar Reg 1859
1851-1864: Kapten Mauritz Samuel von Porat
Avsked 1864.
1864-1865: Kapten Karl Johan Drangel.

1870

1865-1878: Kapten Pontus Reutersvärd
Anm 1867-69 bodde Brukspatronen Bengt GustaF Geier på
öfrabo.
Indrogs gården till Kronan men uthyrdes därefter till

1877

officerare:
1877-83: Kapten Knut Flach.

1865

1885
1889

1885-87: Kapten F T von Scheele.
Bodde löjtnanten Sixten Sparre på öfrabo.
Härefter synes gården varit utarrenderad.
öfrabo Nr:is 1 och 2 förvärvades 1977 av Ryttmästaren
och Fru Gomer T Brunius genom byte med annan fastighet.

Soldattorp
**********
1692 + Paradis - soldattorp Nr 97 i Höreda s:n:
1692
Höreda 373 97 Måns Månssson från Paradijs, instält af Rothen
1692
i stället effter Sergeant Johan Norman, som för dee För. . .
1692
1692
1692

. . .är. . .ifrån sin tjänst och af Hans Kungl.Majt resolverat,
utgå för Rothen, och alltså för denna 1692 blefne vacante
Rothen inställt, men befinnes hafva brutit sitt ben, att han

är oduglig, ty går han af uthan avsked 1697 för sitt . . .
1692
skull.
1712 + Prostorp-soldattorp Nr 109 (Prosthemmet):
1712
Sven Ekeroth 28 år. (allt).
1692

1712 + Västra Näs-soldattorp Nr 111.
1712

Gumme Hörling 42 år.

1739 Gumme Hörling 69 år. 23 tj.år, gift, casseras.
1718 + Paradis- soldattorp Nr 97:
1712

Mönstr. 1718 Nils Dinnerman, befordrad till korpral med nr
1718
24 vid mönstringen i Carlscrona 17 okt. 1716.
1728 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1718
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1728

Johan Tällegren 35 år 12 tjänsteår antagen 1716, född 1693,

död 4 maj 1734 på roten.
1728 + Prostorp-soldattorp Nr 109:
1728
Per Svensson Ekeroth 44 år 19 tj.år,
1728
Per Svensson Ekeroth död 21 juli 1738 på roten.
1728

1737 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1737
1737

19/11 antogs Nils Larsson Hultgren född 1711 död vid sjöexp. 20/8 1741.

1739 + Prostorp-soldattorp Nr 109:

14 maj antogs Lars Persson Ekeroth 20 år 1 tj.år ogift.
1740 + Västra Näs-soldattorp Nr 111;
1740
Måns Hörling 20 år,
1739

1740
1740

Måns Hörling Kommenderad till Pommern och död i Demin den
5 okt 1758.

1741 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1741

12/12 antogs Bengt Ingesson Hultgren född 1713 död 24/9

1742 i Prennt.
1743 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1743
jan. antogs Anders Grimsberg död i aug. 1742 i Prennt (??)
1743
5/12 antogs Bengt Hielmberg född 1722 kommenderad Avsked
1741

14/9 1775. Husförhörslängden uppger honom född 1720. Hustrun
1743
heter Sara och är född 1721.
1757 + Prostorp-soldattorp Nr 109:
1757
Lars Ekeroth 34 år 14 tj.år Casseras.
1743

Lars Ekeroth avsked 20 juni 1757.
1757
Samma år 29 nov ersatt med Sven Prosting som år 1759...
1757
...30 juni 1761 Roten vacant.
1759 + Västra Näs-soldattorp Nr 111:
1757

4 april Sven Hörling 27 år ogift.
1759
Sven Hörling Död under sjöexpedition 1789.09.04.
1790 + Västra Näs-soldattorp Nr 111
1759

29/1 Anders Skön 33 år gift.
1790
Anders Skön Avsked 1811.08.28 för sjuklighet efter skott1790
skada erhållen vid Sävar mot ryssen.
1770 + Prostorp-soldattorp Nr 109:
1790

1770
1770

Sven Prosting 41 år 12 tj.år gift.
Sven Prosting död 28 juli 1777.

1776 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1776

5/2 antogs Johan Hielmberg född 1752 Avsked 1788. Husfl:

1776

uppger honom född 1753. Ankom till roten 1776 och gifte sig
samma år med Beata Carlsdotter född 1751. Hielmberg uppges

1776
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1776

död 1789.

1778 + Prostorp-soldattorp Nr 109:
1778
1778
1778

Sven Prosting ersatt 23 jan 1778 med Johan Prosten 18 år,
1783 Johan Prosten 23 år 5 tj.år gift.
1797 Johan Prosten 35 år 17 tj.år får avsked 8 okt 1795.

Roten enligt kontrakt till Kongl Majestät och Kronan vän1778
ligen betal 15 riksdaler för...(oläsligt)
1788 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1778

20/10 antogs Jonas Pamp död under sjöexp. 2/11 1789.
1790 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1790
29/1 antogs Per (Peter) Pamp född 1754 Avsked som odug1790
lig 1797. Husfl:Pamp ankom till roten 1790, gift med Chris1788

tina Pehrsdotter född 1759. Pamp lever ännu 1798.
1797 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1790
1797
1797
1797
1797
1797
1797

13/11 antogs Anders Quick född 1775 Begär och får avsked
med anmälan till underhåll 7/11 1829. Bevistat 1806-07,
1808-09 och 1813-14 års fälttåg. Tjänat med beröm. Och är nu
sjuklig och orkeslös. Husfl:Quick är gift sedan 1805 med
Anika Johansdotter född 1764. Vid hans avsked flyttar de
till backstugan Nyholm, på gränsen till Kulla. (En son,

skräddare Johan Quick, blev soldat för Ägersgöl under nam1797
net Hör.) Quick dör 1848.
1802 + Prostorp-soldattorp Nr 109:
1802
Vakant. Ersatt den 1 sept 1801 med hittransporterad från
1797

nr 94 vice corporal Peter Hörberg 24 år 2 tj.år gift,
1812 + Västra Näs-soldattorpet Nr 111:
1812
10/1 Jonas Klein 27 år. Gift avskedas som oduglig,otjänlig
1812
1817.06.20.
1802

1817 + Prostorp-soldattorp Nr 109:
1817
1817

Vakant. Roten ersatt 13 juni 1815 med Emanuel Brunn 20 år,
Emanuel Brunn avsked 25 febr 1820. Roten antagen 22 mars

samma år till underofficers avlöning.
1818 + Västra Näs-soldattorp Nr 111
1818
11/2 indragen till Underofficers avlöning fram till.
1829 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1817

1829
1829
1829
1829

24/8 antogs Carl Four född 1806 i Höreda. Fick avsked 17/12
1832.
Roten indragen till avlöningsfonden 30/4 1833.
Roten indragen till musikens underhåll 1849.

1843 + Prostorp-soldattorp Nr 109:
1843

Indraget till furirsnummer.
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1846 + Prostorp-soldattorp Nr 109:

Indraget till furirsnummer. Roten ersatt den 26 okt med
1846
den från nr 75 hittransporterade soldaten Johan Sköld. An1846
tagen den 3 nov 1840 26 år 5 tj.år
1846 + Västra Näs-soldattorp Nr 111:
1846

6/10 Peter Säll 21 år, Han befordrades 1851.08.01 till dis1846
tinktionskorpral, var gift och avskedades 1868.11.10.
1852 + Prostorp-soldattorp Nr 109:
1846

Johan Sköld erhållit avsked vid mönstringen 18 juni 1849.
1852
Ersatt med Anders Sköld 27 år 2 tj.år antagen 1 okt 1849.
1852
1863 Anders Sköld 38 år 13 tj.år Gift.
1859 + Paradis-soldattorp Nr 97.
1852

1859
1859
1859
1859

22/10 antogs Gustaf Carlsson Lindgren född 1840.Erhållit
transport till nr. 95 den 7/10 1863.
Husfl: Inflyttad 1859 soldaten G.C.Lindgren född 1839 i
Höreda. Trolovad med Maria Sofia Adolfsdotter född 1841 i

Höreda. Lysn.1863. Dottern Maria Charlotta född 1863 i Hö1859
reda. Familjen till Eksjö 1864.
1863 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1863
7/10 Oscar Andersson Lindblom född i Björkö 12/1 1845.
1859

1863
1863
1863
1863

Erhållit interims avsked 21/2 1876.
Husfl:Inflyttad 1869 från Rydsnäs. Hustrun Anna Lovisa
Petersdotter född 1846 i Höreda. Dottern Helga Charlotta
född 1870 i Höreda. Familjen till Björkö 1872.

1868 + Paradis-soldattorpet Nr 97 m m:
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868
1868

inflyttar arrendatorn Anders Peter Johansson och hans
hustru Anna Katarina Israelsdotter födda i Höreda 1840
resp. 1829 och gifta 1869. De får samma år en dotter Susanna Sofia. De uppges 1868-72 bo i Förnäs. 1901 flyttar
de till Eksjö. Soldattorpet är struket i husförhörslängden
1902-10. 1906 flyttar emellertid Matilda Maria Fransson,
född Johansdotter 1860 i Höreda, till soldattorpet (ST).
Hon uppges äga både 3/16 mtl Paradis och ST. Hon är änka
sedan 1905 och har 7 barn. När hon dör 1913 äger hennes
äldste son Johan Edvard Fransson född 1887 (på) torpet

och bor kvar där. Torpet rivet och skylt uppsatt,
1869 + Västra Näs-soldattorp Nr 111:
1868
1869
1869

22/1 Gustaf Otto Dolk Sandell född i Eksjö stad 1846.07.08
ogift. När mönsterrullorna upphörde att föras var han fort-

farande soldat för roten.
1876 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1869
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1876 + 21/2 antogs Frans August Svensson Fält född i Skepperstad

5/10 1854. Erhållit transport till roten nr.1 Prästabo
1876
18/10 1880.
1880 + Paradis-soldattorp Nr 97;
1880
18/10 antogs Carl Johan Svärd Eklöv född i Eksjö stads1876

församling 1/6 1861. Tyvärr inga uppgifter om denne f.n.
1880 + Prostorp-soldattorp Nr 109:
1880
Anders Magnus Carlsson Sköld född i Eksjö stad 10 jan 1825
1880

1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880
1880

Antagen 10 okt 1849. Innehar Patriotriska Sällskapets Medalj för odlingsflit 30 9/12 tj.år gift.
Sköld erhållit avsked 9 juli 1880.
Sköld ersatt med från roten nr 31 Götsboda hittransporterade Frans Johan Törn 6 8/12 tj.år ogift.
Frans Johan Trofast Törn född i Eksjö stad 24 april 1858
Antagen 11 okt 1876 9 8/12 tj.år gift. Förnyat legokontrakt 1885.04.04 och 1900.07.21

1884 + Västra Näs-soldattorp Nr 111:
1884
1884
1884
1884
1884
1884
1884

Förnyat legokontrakt 1884 för soldaten Gustaf Otto Dolk
Sandell f. 8/7 1846 i Eksjö. l legomål har sold. erhållit 3 kr 50 öre. Dessutom sommarbete i enskild hage, lövtäkt till 25 tjog på rotens område efter anvisning, långved 6 lagliga famnar, som med rotens dragare framköres till
torpet; Veden upphugges av soldaten men köres av roten.
Dragare med åker och körredskap o.s.v.

Undertecknat av Carl Johan Johansson
1887 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1887
1/10 skrevs Legokontrakt med soldaten Per Otto Grann Ros
1887
född 11/6 1864 1 Hult. l legomål erhöll han 3 kr. av sol1884

1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887

daten Eklöf och för uppsågning och inbärgning skulle Eklöf
till Ros lämna 10 kr. Årlig lön var 23 kr. samt 9 fot råg.
sommarbete i torpets enskilda hage. Lövtäkt på torpets omrÅde. 6 famnar ved som med rotens dragare framköres till
torpet av soldaten som själv hugger veden å anvisad plats.
Varje famn skall vara 6 fot bred, 6 fot hög och 3 fot lång.
Dragare med åker-och körredskap till åkerns verkande, sädhö-och gödselkörning samt gärdsles framskaffande. Gärdslet
hugges av soldaten på av roten anvisad plats. Kvarnskjuts
turvis av varje fjärding i roten då de själva fara till
kvarnen. Undertecknat av J.B. Jonsson 3/4 mtl Paradis och
för strörotar C.J.Wern 1/4 mtl Orrarp, F.J.Carlsson 1/4
mtl Orrarp och David Pettersson 1/4 mtl Rottnaby.
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1899 + Västra Näs-soldattorp Nr 111:
1899
1899
1899
1899

Av noteringar som ej är bekräftade har Gustaf Otto Dolk
Sandell senare ersatts av en soldat Karl Johan Georg
Karlsson Källström född 1879.01.16 i Mellby socken. Han
antogs den 11 nov 1899 och var 174 cm lång. Ogift, dräng,

Han återfinnes pÅ sista sidan av Västra Näs handlingarna.
1899 + Läkarundersökning för ovanstående soldat;
1899
Drängen Karl Johan Georg Karlsson, född den 16 jan 1879
1899

1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899
1899

från Medalby förs. har denna dag blifvit af mig undersökt
i och för stamanställning vid Kongl.Kalmar Regemente och
dervid befunnits frisk och till krigstjenst duglig, hvilket
jag härmed på heder och samvete intygar,
Eksjö den 11 Nov. 1899
John H.Bergman
Regementsläkare
Längd= 174 cm.

Bröstvidd= 89 cm,
1899
S= 1 b.ö.
1899 + Medgivande för omyndig:
1899
Jag undertecknad gifver mitt bifall till att min omyn1899

1899
1899
1899
1899

dige son Carl Johan Georg Carlsson får ingå såsom Soldat
vid k1 kalmar regemente
Sjövik den 24 november 1899
Carl Gustaf Johansson

Bevittnas Hj. Löf
1899 + Fullmakt för Fröken Emma Nylander fr. Westra Näs i Höreda,
1899
att vid skeende uppgörelse med ny soldat för torpet No 111
1899
Westra Näs Wedbo Kompani föra Ryningsholms Gårds talan,
1899

1899
1899
1899

och godkänner jag, hvad ombudet lagligen beslutaRyningsholm pr Eksjö 22 Mars 1899
för 1/4 mtl Qvarnkullen

Ryninqsholms Gård
1899
g. Ivar Andre'e
1899
(Sigill)
1900 + Paradis-soldattorp Nr 97:
1899

1900
1900
1900
1900
1900
1900

14/3 förnyades kontraktet men nu erhåller Ros 150 kr. i
årlig lön. Om han begär torp om minst 25 har (??) får roten ett årligt avdrag å lönen med 75 kr. Undertecknat av
samma strörotebönder som förut med huvudroten är nu delad.
A.P Johansson 9/16 mtl Paradis och C.O.Carlsson 3/16 mtl
paradis.
*********************************************************
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