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Våra 400 mjöIkleverantör'er inlevererar till oss
vi sedan förädlar till högklassiga mejeriprodnkter. Vår strävan har alltid
varit, att hålla högsta möjliga standard på våra
en prima rävaya, som

tillverkningar'.

Dct skall är'en i fortsättningen bli vår strävan,

|itt till de nya KöPINGSBORNA, hålla samma
höga klass på
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Gynno helo köpingens egen bonk
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Förvaltar 12 L/2, rnillioner.
Inlåningsränta 5 %. Utlärnnar lån rned lägsta räntor.
trnget privat vinstintresse.
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{z Kassafack, hernsparbössor, sparklubtiar, cnreckräkning, utlandsNZ
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affärer trn. rn.
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Upplysningar kostnadsfritt i aåla ekonorniska angelägenheter.
\u
\,2
Gåvornotböcker lämnas till alla inorn köpingen födda barn.
\Z

Exp.-tider: Ryd: Vardagar kl. 10-13, fredagar även kl. 16-18.
Häradsbäck: Fredagar kl. 10-13.
Omslogets 1:o sid.: Stig Johonsson
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Annonser: Stig Johansson.

MED BLICKEN MOT FRAMTIDEN

i

rnför köpingsbildningen är det naturiigt att tankarna går mot framtiden.
Köpingsblivandet är inget mål i och för sig. Det är ämnat som ett medel i strävandet att förhindra vår kommuns folkminskning, det var vidare den lättaste
vägen att få bort municipalbildningen, som genom den extra beskattningen avskräckte många, som annars gärna skulle ha byggt hem eller startat rörelse

i

i

Ryd.

Tänk, så anspråkslösa människorna m å s t e vara förr. Hur många personer hade inte då sin nödtorftiga bärgning på även mycket dåliga jordbruk
i våra bygder. Det var inte gott om pengar i dessa hem. Nu har hela vårt
levnadssätt förändrats. Penninghushåtlning har efterträtt naturahushållningen.
Jordbruket ger inte skälig försörjning åt lika många som förr. Maskiner, battre
redskap och rationalisering gör att en gård kan skötas med mindre arbetskraft.
Därav kommer strömmen av ungdomar, som söker sig ut för att få arbete.
Landsbygden blir mer och mer g).esl bebygd. Folkminskningen medför försämrade kommunikationer, sämre postgång, längre skolvägar m. fl. försämringar.
Detta drar i sin tur med sig ytterligare minskning av landsbygdsbefolkningen.
(Sedan 1950 har befolkningen minskat med 203 personer.)
tr'inns då någon möjlighet att råda bot för denna för kommunen så ödesdigra folkminskning? om rnan kunde ställa om så, att ungdomarna kunde få
sin försörjning hemma, skuile otvivelaktigt många bli kvar. Tätorterna måste
vara lancisbygdens komplement. De måste utvecklas med arbetstillfällen och
service, så att ungdomarna måste säga sig, att det är lika bra hemma som
borta. vi få försöka göra arbetsmöjligheterna så mångsidiga, att olikheterna
i håg och förmåga kan tillfredsställas. Närmast tänker jag på önskvärdhetel
av att en mekanisk industri kommer till stånd här.
Naturligtvis få vi inte heller glömma landsbygden. Där behövs bland annat
r'ägar. Vår största naturtillgång är skogarna.

Det nya förslaget om riksvägar medför ingen förbättring i våra lokala

kommunikationer, vilket emeliertid inte utesluter att vi kan få goda vägar ändå.
Myndigheterna ha på sistone visat sig vara mycket välvilliga mot vår bygd.
Järnvägsbreddningen ser

ut att tåta vänta på sig. Naturligtvis försämrar

det

möjligheten att få hit industri med skrymmande och tung produktion.
Men det räcker inte med bara ett gott ekonomiskt underlag för trivseln
inom kommunen. Det ger oss endast möjlighet att skaffa andra nödvändigheter.
ungdomarna behöver utbildningsmöjligheter. vi hoppas på och arbetar
för att få till stånd en högre avdelning av enhelsskolan i Ryd. Då skulle våra
ungdomar komma så långt som till realexamen här hemma. Yrkesundervisningen
måste kompletteras med fler yrkeskurser.
Åldringarnas antai stiger oavbrutet. snart är de stora kullarna födda omkring sekelskiftet. Redan arbetas det på att f.ä till stånd ytterligare ett pensionärshem. rnom en icke allt för avlägsen tid blir frågan om nytt vårdhem
aktuell.
Samlingslokalfrågan är brännande för Ryd och Fridafors.
-ytlig
Detta var en
genomgång av allt som skulle b.li utfört. Allt kostar
pengar och det blir väl tillgången av sådana, som blir avgörande för takten i
arbetet. vi kan inte skaffa allt på en gång, men vi få ta krafttag så att vi han
lämna vår kommun bättre rustad till nästa generation.
Jag tror på Almundsryd och önskar.alla en god framtid.

INGEMAR TYSK.

L

]

[n höstkväll för 50 år sen

drfa,

I Ryd hade vid seklets början bildats en godtemplarloge och som det på den tiden ej var så trångt med föreningar, fick den redan från början god tillslutning. Församlingens kyrkoherde P. G. Olsson var välvilligt inställd

lnterrrju med landshövd ingen

till

nykterhetsrörelsen och genomdrev

att

leöpingtinoign lngen

sockenstugan

fick disponeras för dess möten. Men, egen lokal var en
viktig angelägenhet om något skulle kunna uträttas.
Sång- och musikcirklar, teateramatörer och ordnandet
av aftonunderhållningar .fordrade ett eget hem.
Och så byggdes nuvarande ordenshuset, den första
byggnad som betjänat allmänheten med lokaler och som
under de 50 åren stått öppet för alla meningsriktningar.
Den nouemberkuiill å,r 7907 d,å, Wi,gfors
den iilsk- gtistade
udrdn miinniskan och hatad,e finansmi,ni,stern
god,templarlogen, startades en stud,ieci,rkel, som -lade grun-

ti,ll det första bi,bli,oteket i, den bli,uande köpingen.
Biblioteket består nu av 1.100 band. Till en början
blevo bokinköpen små. Endast cirkeldeltagarna satsade
någon krona årligen. På 2}-talet erhölls begärt anslag
från kommunen och några år även av municipalsamhället; 25 kr. av vardera.
Även om bokpriserna då ej var så höga tillväxte biblioteket med dessa medel ganska sakta. En anhållan om
en liten förhöjning av anslaglet avslogs. Även det förut
erhållna anslaget upphö.rde några år.
X'ör att få pengar till löpande utgifter ordnade godtemplarna fester och bazarer. Så började biografen som
tlll en början ägdes av några medlemmar som erlade
vissa procent i hyra. Numera äges biografen av godtemplarnas ekonomiförening och därmed har biblioteket ett
säkert årligt anslag. Även kommunen är nu välvilligt
stämd och avslår aldrig en begäran. Dessutom erhålles
årligen några hundra kronor i statsanslag.
d,en

Alm"undsr

y

d,s f olltbibliot ek

startade åtskilliga år senare. En sjukvårdsförening inom socknen ägde en liten boksamling och vid föreningens
upplösning överlämnades dessa böcker till kommunen.
Därmed var grunden lagd och som detta bibliotek var
kommunalt växte snart logen Trojenborgs och räknar
nu cirka 2.000 band.
Än finns det emellertid människor som anser att böcker tar. onödig tid och kostnad,
Så sent som år 1951 var kommunens anslag titl .detta
bibliotek endast 500 kr. Upprepade uppmaningar från
stiftsbibliotekarien om frikostigare bidrag till biblioteken
har dock ej förklingat ohörd. 1958 års stat slutar på
kr 3.650. I denna summa ingår cirka 1.500 kr, som statsanslag.

Bibl,coteken

sltt s sq,mnlen.

Så finns det inom den blivande köpingen även ett ABFbibliotek i F ridafors. Här är det emellertid svårt att finna
någon intresserad föreståndare. I Rimshult har SLUföreningen ett mindre bibliotek och i Häradsbäck finns
filial till folkbiblioteket.
Den dag är kanske inte så avlägsen då ,alla dessa
bibliotek slås samman. Det är ett önskemål för bättre
tillvaratagande av statsbidraget. Men då ökas också
fordringarna. Det skall finnas läsrum. Förbståndaren skall
vara godkänd av skolöverstyrelsen. Och så en annan sak;
höstkvällen för femtio år se'n är inte glömd.

-

Sedan lång

tid tillbaka har landshövding Thorwald
tisdagen den 31 dec. för invigningen

Bergquist vikit

av Almundsryds köping.
Är det första köpingen landshövdingen inviger här

- ?
i länet

Almundsryd är den tredje köpingen i Kronobergs
län- som jag inviger. 1951 gällde det Traryd, 1956 Lenhovda och nu Almundsryd. Under min tid som landshövding har även trfovmantorps köping invigts, men då invigningen sammanföll med köpingsinvigningen i Traryd
kunde jag ej förrätta den.
IIör det till vanligheterna att landshövdingen firar
nyårsafton
i samband med något officieltt uppdrag?
Ungefär varannan nyårsafton har jag varit uppta-

- av kommunala festligheter, invigningar eller jubil6er.
gen
När det gäller Almundsryd vad anser iandshövdingen- vaia den största fördelen med bildandet av köping?

största fördelen med köpingsbildningen är, att
- Den
Ryds
municipalsamhälle upphör. Municipalbildningen är
en föråldrad form för kommunal verksamhet, som leder
till dubbelorganisation och dubbelbeskattning. Storkom:
munens ombildning till köping kan också vara ägnat att
främja näringslivets utveckling.
Till sist; har landshövdingen några speciella önske- för den blivande köpingens vidkommande
mål
?
Min främsta önskan ar, att det skall bliva ett gott
- fruktbärande samarbete mellan tätorternas invånare
och
och landsbygdsbefolkningen. Om så blir fallet, kan vi nog
motse en lyckosam utveckling för köpingen till gagn för
alla dess medlemmar
.ING.
En annan gren
av bildningsarbetet som också bör närnnas är föreläsningsverksamheten, som på 1920- och 30-talen visades
så stort intresse, men som av olika anledningar tvingades
upphöra. När föreningen för ett 10-tal år sen återupptog
verksamheten visade det sig att intresset sjunkit avsevärt. Inte ens riksbekanta Wera Siöcrona kan nu samla
några större skaror, fast hon vore värd fulla hus.
Vad

-

Hur vi blev köping
Av Torsten

cch vcrför

Johansson, Rimshult.

Ryds municipalsamhälles vara eller icke vara har under de senaste åren vid flera tillfällen varit föremål för
diskussion. Slitningar mellan samhället och kommunen i
övrigt var orsaken till att municipalsamhället bildades.

Även efter municipalsamhällets tilikomst har sämjan
mellan kommunen och samhället icke alltid varit det
bästa,

etl förhållande som ej bidragit till att främja

de senaste åren har förhållandet mellan samhället och kommunen varit gott.

kommunens utveckling. Under
Samhällets representanter

ha emellertid låtit förstå, att
uppgifter munici-

de önskade upplösa municipet, enär de

att lösa numera åvilade kommunen.
uppdrog kommunalfullmäktige åt en kommitt6 att utarbeta ett handlingsprogram för kommunen.
Under överläggningar inom denna kommitt6 aktualiserades åter frågan om samhällets upplösning och i samband
härmed en köpingsbildning av representanter från samhället. Efter en ingående debatL beslöt kommitt6n föreslå kommunalfullmäktige ocli rnunicipalfullmäktige att
utse tre ledamöter vardera i en kommitt6, vilken skulle
undersöka om förutsättningar förelåg för ett samgående
mellan samhället och kommunen. De båda fullmäktigeinstutionerna biföllo framställningen och utsågo representanter i den kommitt6, som sedermera framlade förslag
palsamhället hade

I maj 1954

om köpingsbildning.

Den kommitt6 som sålunda

fått i

uppdrag

att

förena

var enig orn att Ryd med sitt
centrala läge, fastställd stadsplan, utbyggt vatten och
samhället och kommunen

avlopp, industritomter, banker och annan service hade

förutsättningarna för en industriell utveckling.
Kommitt6n var även enig om att municipalsamhället med
en utdebitering av tre kronor utöver den kommunala uttaxeringen utgjorde en väsentlig hämsko i detta avseende. Av samma anledning kunde även konstateras att municipalsamhället utgjort ett hinder för bostadsbyggandet.
de största

Kommun eller köping.
Då municipalsamhället av anförda skäl enligt kommitt6ns uppfattning borde upplösas och förslag orn köpings-

bildning framställts företogs en grundlig utredning om
vad en sådan lösning skulle innebära för Almundsryds
del. I denna utredning deltogo som sakkunniga länsassesor Tage Killander och konsulent Karl-Erik Johansson, Växjö. Av utredningen framgick, att den formeila
skillnaden mellan köping och iandskommun numera är
ungdomen nu behöver
sina motorer.

är i:ite lokaler, utan vägar för

En rörelse som under nägra år utförde ett gott arbete
var Ungdomsrådet. Atdrig förr eller senare har så många
studiecirklar varit i arbete. Ledaren, pastor Erik Ekblad,
utförde ett hängivet arbete för denna verksamhet och vid
hans adlyttning upphörde Ungdomsrådet.
Det frivilliga bildningsarbetets förespråkare önskar att
köpingen Almundsryd visar sin goda vilja genom att

bistå bibliotek, studiecirklar, föreläsningar och nykterhetsrörelsen.

Carl Petersson.

* "LageL som

ordnade köpingen", skulle man kunna säga

om denna bild. Det är program- och köpingsbildningskommittderna samlade i kommunalhuset. Flera av ledamöterna representerar båda kommitt6erna. Främre raden från vänster mejeriföreståndare Ove Andersson, fabriksarbetare Albert Tingstedt, folkskollärare Rudolf
Jonsson, köpman Einar Svedberg, kamrer Erik Karlsson. Bortre raden från vänster folkskollärare Per-Ivan
Nilsson, landstingsman Torsten Johansson, skogsarbetare
Teoder Olofsson, kamrer Sture Thordn och kantor Inge-

mar Tysk. I köpingsbildningskommitt6n har dessutom
medverkat lantbrul<are Karl Gustavsson, som på gtund
av sjukdom var förhindrad närvara.
mycket liten. Den kommunala utdebjteringen bleve i båda
fallen lika. Däremot ansågs en köpingsbildning främja
den av alla önskade industriella utvecklingen.
Kommitt6n var emellertid medveten om att den fått
sig förelagd en grannlaga uppgift. Även om skillnaden
mellan landskommun och köping är liten och vissa fördelar med en köpingsbildning kunde vinnas stod det klart
att ett sådant beslut ej kunde genomföras utan en grundlig upplysning. Kommitt6n beslöt därför att anordna ett
offentligt upplysningsmöte. Detta hölls i sockenstugan i
början av oktober 1956 under medverkan av länsassesor
Tage Killander. Anslutningen till mötet var stor och av
den iivliga diskussionen att döma kunde konstateras att
det var en fråga som omfattades med mycket stort intresse. Känslorna tog ibland överhand på några talare
men i stort präglades debatten av saklighet.
Efter detta upplysningsmöte överlät kommitt6n åt de

politiska partierna
land.skommun.

att avgöra fuägan

-

köping eller

Då samtliga partier uttalade sig för en köpingsbildning
beslöt kommitt6n föreslå kommunalfullmäktige och municipaifullmäktige att hos kungl. maj:t göra framställning
härom.

I maj 1957 avgjordes frågan inom respektive fullmäktige försa.mlingar. Kommunalfullmäktige biföll framstäIltringen med 27 röster mot 4 och en nedlagd, medan municipalfullmäktige enhälligt gav sin anslutning till förslaget.
Namnet: Almundsrytl.
yttranden
I sina
till konungen förordade såväl länsFarts. fi niista sdtl,,

N/äster Påvels hytta i Trestensh u lt
Om Smålands äldsta giasbrul<
av J. E. ANDERBJöRK.
Sedan gammalt har man känt till att en glasmahare,
mäster Påvel, varit verl<sam på Riksamiralen Kari
I(arlsson Gyllenhielms gård i Trestenshult i Kronobergs
län. Det dröjCe dock ända till 1932 innan man närmare

börjacle intressera sig för detta det äldsta småländsira
glasbruket, och initiativet till dessa forskningar togs av
våri lands främsta giasman disponent Edward Strömberg.
Man kunde rätt snart konstater:a, att glasbruket legat
vid Sävaretorpet i Almundsryds sn; där fanns i åkrarna
massor av glasskärvor, där levde en gammal tradition om
att "en holländare" huserat 200 m. norr om det nuvarande boningshuset, och clär fann man ocl<så mycket ril<tigt
Iämningarna efter hyttan. Dessa lämningar undersöktes
av docent Heribert Seitz, disponent Strömberg och ingenjör Yngve Wictorin, och det ur glassynpunkt viktigaste
fyndet var resterna av hyttans ugn. Den var, kunde man
konstatera, av samma typ som en s. k. småländsk stoppugn. Sådana ugnar användes här i Småland ännu i början
av 1900-talet, och har bl. a. beskrivits av Vilhelm Moberg
i boken "Soldat med brutet gevär". Ugnen i Trestenshult
rymde 4 deglar och invid den låg en hjälpugn, som al1vänds till kylugn, uppvärrnning av deglar och sträckning
av fönsterglas.

Omkring hyttan låg otaliga rester av giasskärvor och
liten salvburk för något
medicinskt bruk. Tack vare dessa glasskärvor har man
en enda hel glaspjäs, nämligen en
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lr öDer 300 Ar gamla cit^ ouanstå,entle glctsföremål lunna
efter Bmålands dldstu glcLsbruk i AI,mundsrgd. öuerst från utinster ses grep till ltanna, sctlubut'k, glcittsten, I nedre rcrden fr. u. botten tiltr ett dricksglcts, öuerd,el cr,u en flasku samt skiirrtor au Ttassglas.
rsid, lcimningarna

l<unnat rekonstruera några ay de föremålstyper,
se
tillverkats vid Trestenshult, bl. a. fyrsidiga
flaskor, kolvar, glättstenar, kannor med grep och dricksglas, varav ett s. k. passglas, där de pålagda blå glastrådarna stod vackert moi bägarens svagt bruna massa. Detta passglas är förresten av samma slag, som det man
Jran se på ett av Rembrandts berömda självporträtt. På
bruket tillverkades även fönsterglas enligt en då för tiden
rätt avancerad metod, närmast 1800-taiets s. k. taffel-

bilden,

glas.

fr. föreg. sida.
styrelsen som kammarkollegium köpingsbildning och i
konselj den 1 november 1957 beslöt Kungl. maj: t att AImundsryds kommun fr. o. m. den 1 januari 1958 skall utgöra l<öping samt att namnet skall vara Aimundsryd.
Som redan framgått har motivet för köpingsbildningen
varit att främja bygdens näringsliv och framförallt den
industriella utvecklingen. Detta är en förutsättning för
att den avfolkning som länge kännetecknat utvecklingen
skall upphöra oeh därmed möjligheter skapas att tillgodose ökade l<rav i både socialt och kulturellt avseende.
lvorts.

Den 1 januari blir ett historiskt datum för vår bygd.
Då blir Almundsryd köping. En köping som inom sig
rymmer tre tätorter och en vidsträckt landsbygd. I många avseenden har den goda förutsättningar tiil en gynnsam utveckling. Hurudan denna blir beror i hög grad på
den arbetsamhet, förelagsamhet och energi som innevånarna prestera. Lät oss hoppas att Almundsryds köping
blir en effektiv kommunal enhet präglad av tolerans och
framåtanda. Om så skall bli fallet gäller det att bortse
från trånga lokalpatriotiska synpunkter och låta enbart
hänsyn till vad som främjar hela bygden vara utslagsgivande i allt handlande. Detta krävs i första hand vid
handläggningen av de kommunala ärendena.
Almundsryds köping blir vad vi gör den till.
4

I3ruket necllades för över 300 år sedan.
1932 påträffades i det de la Gardieska arkivet uppgifter, som gjorde oss närmare bekanta med denne mäster
Påvel. Sannolikt var han tysk och i hans hytta i Trestenshuit tillverkades "allehanda dryc!<esgias och fenster".
Hans efternamn var Gaukunckel
namylsl Kunckel är
förresten väl representerat i 1600-talets
europeiska glashistoria
och han var tydligtvis både förmögen oeh
skickiig. -IIan lånade nämligen ut en ganska stor summa
pengar till sin herre Riksamiralen Gyllenhielm och fick
också dennes lov att fara till Ryssland, där han på uppdrag av "Hans Storrnäktigaste Zariska Majestät" grundade ett glasverk. Efter några år d. v. s. 1634 var rnäster
Påvel åter i Sverige och därefter förlora vi honom ur
sikte, och vi vet ej heiler något om brukets vidare öden.
Sannoiikt var ugnarna i hyttan släckta för gott senast

omkring 1640.
Ldmningarna efter den gamla glashyttan har skyddats
genom att en byggnad av trä uppförts över dem. De äro
också skyddade av lagen, de tillhöra den typ,av fornlämningar, som betecknas som "fordom övergivna arbetsplatser". Vi får hoppas att detta sarnt ortsbornas och glasmännens intresse utgör en garanti för att den gamla
hyttpla,tsen bevaras åt framtiden.

Av Helgo Lindberg

HARLUNDA GENOM TIDERNA
NAGRA GLI MTAR FRAN FORNTID TILL NUTID
Då man, efter ett kvarts sekels bortvaro från sin
blivit ombedd att med mycket kort varsel,
skriva en artikel om nämnda församling, med anledning

hemsocken,

av dess uppgående i Almundsryds köping, kan skildringen inte bli vare sig djupgående eller allsidig. Jag har dock
ej velat neka mitt medarbetarskap, i synnerhet som kärleken till Härlunda aldrig rostat, enligt gammal kärleks
sed.

Församlingen skall alltså gå upp i den blivande köi och för sig är en upphöjelse. Och
ny tid har ju i följe nya förordningar, ibland till godo.
Dock: Om det tillåtes mig säga vad jag f1e1
och jag
- nu inte
gör det med ett litet illfundigt smil, för vi skall
vara allt för högtidliga, snarare uppriktiga
så tror
jag, att på samma sätt som Ryds befolkning- nog velat
gå sina egna vägar, utan "paroxe" sockengränsmässigt
räknat, så är jag säker om, att Härlunda församlings
innevånare velat detsamma, för sin urgamla självständighets skull. Köpingvärdigheten till trots. Men som god
inre sämja råder sä går det hela nog bra, och den nya
köpingen önskas en god och hedrande framtid.
Det har snöat många vintrar och blommat många somrar sedan hävdatecknaren i sin "beskrifning" omnämnde
Härlunda, dess stolta men fattiga befolkning, dess lilla
tempel, "beläget bland bergskrefvor mitt i tjocka skogen".
pingen, något som väl

Vi veta blott litet om socknens forna kyrkohus. Att ett
litet kapell funnits i Långasjömåla, där f. ö. ett minneskors av ek nu markerar platsen, känner vi. Någon begravningsplats fanns dock inte här.
Grovtimrat obygdskapell, hemma i socknen ej sände
Liibeckska klockklangen ut för sorgtyngda skaror.
Griftgård ej fanns. I skogen runt helgade murar
vargflock ylande strök i köldvita nätter . .
I "Hersbäcks" kyrkby stod, vad vi gemenligen benämner den gamla kyrkan. Även den är höljd i seklers
dunkel. En intarsiabild å ett golvur i Vashult, ger oss
dock en god föreställning om vad gamla soclcenstämmoprotokoll på sitt sätt skildrat i ord. Vi vet att kyrkan
hade klockstapel, benämnd "klåcketorn", att ett rundat,
murat hus av silosliknande utseende låg i dess närhet,
rymmande "fattigsäden", etc. Då som nu fanns människor
som värdesatte och älskade sin kyrka. Vi känna till, att
den 1631 födde bonden och nämndemannen Bengt Sunesson i Häradsbäck, som "dödde 99 åhr gammal", på sin
tid nästan årligen shänkte 2 daler till kyrkan. Denne
bonde var svåger med självaste biskopen i Växjö, Olof
.

Cavaliius.

vi 1700-talets människoalla krig satte, här som annorstädes i vårt land, djupa spår efter sig hos allmogen.
Härlunda var ju, och är, en gränsbygdsocken, och sent,
mycket sent glömdes släktfejderna här. Något av snapphanelynne har dröjt kvar nästan in i våra dagar, i varje
fall in på 1900-de seklet. Jag tänker närmast på marknadstillfällen o. d. Mörk låg vidskepelsens ruvande fågel
kvar i denna bygd, som en kvarleva från dimhöljd medeltid, Ännu på 1800-talet beskyllde grannkvinnorna varandPå hävdernas blad skymtar

öden. De store Karlarnas

ra för att ha bedrivit trolldom och förgörelse med mjölkkor, ja, även med mänskligt material. Fattigdomen var
stor. I Vadstena landsarkiv stötte jag vid ett tillfälle
på en anteckning ur en kyrklig räkenskapsbok, som täljde, att socknen erlagt "2 kronor till likkista åt utfattige
enkan N. N. på Knihults backstuga". Bara dessa få ord
rymmer en stor tragedi, man anar och förstår åtskilligt
Många binäringar måste Härlunda-borna tillgripa för
att hålla nöden borta i en tidsålder, då skogen ej var en
faktor att räkna med, och då jordbruken voro små och
karga. Man slet på Skånes betfält
något som väl ännu
- tjära. Tillverkade
händer
bröt stubbar och b.rände
korgar, laggkärl och trägkor, vävnader etc. Man for också den långa vägen till Växjö och Karlshamn för att avyttra sina produkter, även "smalakroppar", (fårkroppar)
smör och ull.
Att socknens fattigdom var vida känd framgår av en
prästerlig utnämning för omkring 300 år sedan.
Om jag inte minns alltför fel, var det herr Birgerus
Johannis som "förvisades till Härlunda för sin städse
hvidöppna muns skull . . ." Mannen var måhända lite påstridig och talför. Och fick taga konsekvenserna i form
av ett magrare gäll.
Som en illustration till härlundaborns sega kamp mot
fattigdom och motgång:, ser jag framför mig bilden av
den en gång fattige bondsonen från Långasjömåla, sedermera. domprosten Håkan Sjögren i Växjö, där han i det
sparsamma skenet från ett ensamt ljus, bedriver sina
studier. Han var en god son av Härlunda och hans namn
har spridit ärans milda skimmer över födelsebygden.
Men låtom oss taga ett lårrgt steg fram i tiden, till
våra dagars Härlunda. Mycket har förändrats med tiden
och blivit annorlunda, blivit bättre och tidsenligare. Socknen och dess kyrkby är inte längre isolerad i fråga om
kommunikationer. Landsvägar och busstrafik i alla riktningar skär sönder isoleringen, trots att det är långt till
järnväg. Handel och industri blomstrar och på den enskilda företagsamheten är det alltjämt inte att klaga. I
Häradsbäck finner främlingen allt vad han bruhar finna
i ett välordnat, modernt samhälle: Stora och vä,lsorterade affärer, pensionat, kaf6er, verkstäder, sågverk och
småindustrier av olika slag. En nybyggd och välordnad
bygdegård för id6ella intressen på fritid; en av landets
pampigaste nöjesenteblissemang i landsortsmiljö, för att
blott i stora drag nämna något. Bebyggelsen har gått
stadigt framåt under senare år och vackra villor ha växt
upp som svampar ur jorden.
En renovering av kyrkan, byggd !822, är påtänkt, Iikaså ett bårhusuppförande. Under den gångna sommaren
har kyrkogården helt lagts om och försetts med smakfull
plantering. Socknens kommungård Potteboda, en värdefull donation, är med sina flerhundrade tunnland skog en
rik källa för storkommur.ren att ösa ur. Om den förste
kände ägaren till nämnda gård, "dannemannen Jon", född
på 1500-talet, idag kunnat taga del av det värde PotteForts.
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Största arbetsgivanen i köpingen

@zidaflozr
Träförädlingens genombrott på 1880-talet
då massaproduktionen igångsattes
markerar en -vändpunkt i
det svenska skogsbrukets historia.
Tillverkningen av trär-nassa och massaprodukter innebar att den äldre och ensidigare sågverksdriften snabbt
efterträddes av en rationell och högt specialiserad träförädlingsindustri.
Fridafors tr'abriks AB grundades år 1892. Bolagets fabriksanläggningar förlades av framsynta malmököpmän
till F ridafors, vid Mörrumsån, på gränsen mellan SmåIand och Blekinge. I en av landets skogrikaste trakter,

milt klimat och riklig vattentillgång, finner man
de väsentliga och mest gynnsamma förutsättningarna
för massaproduktion och högkvalitativ träförädling.
med ett

Vid Fridafors produceras i dag 20.000 ton kartong och
papper årligen
varav ungefär hälften exporteras. Den
egentliga rävaran
massaveden
bearbetas först me-till vit eller brun slipkaniskt enligt slipmassemetoden
massa, som därefter förädlas

till

någon av Fridafors

fyra huvudprodukter: Blekt falskartong,

trämassepapp,

solid p.app och tryckpapper.
Bolagets egna skogstillgångar omfattar över 7.000 har
högproduktiv skogsmark, som med modernaste avverkningsmetoder och en rationell skogsvård ger en borgen

för

massavedens konstant höga kvalitet. Kraftbehovet
tillgodoses genom egna vattenkraftstationer och genom
ångkraft.
För samhällets utveckling har bolaget, i intim samverkan med de kommunala myndigheterna, bedrivit ett intensivt arbete för att få till stånd en ändamålsenlig lösning av byggnadsplanen för samhället och lösandet av
vatten- och avloppsfrågorna. Betr. det sistnämnda äro
de första sträckorna, visserligen bitvis provisoriska, men
dock i bruk sedan halvtannat år tillbaka. Under år 1958
skall reningsverk för avlopp byggas, varefter lednings-

nätet succesivt skall utbyggas.
tr'ör de anställda har bolaget under de senaste två
åren färdigställt ett kedjehus och ett radhus om vardera tre lägenheter. Ytterligare nybyggnad av tre tvåfamiljsvillor pågår.
Det är också bolagets mening att inom det nydanade
bostadsområdet öster om järnvägen kurrna erbjuda arbetare och tjänstemän tomter för egnahemsbebyggelse,
vilket är önskvärt ur alla synpunkter.
Landsvägsförbindelserna med övriga delar av kommunen har de senaste åren avsevärt förbättrats, icke minst
genom den i höst färdigställda vägen mellan Fridafors
och Ryd, som är av mycket hög klass.
Det är väl heller icke långsökt att hoppas och tro att
även de allmänna kommunikationerna skola utvecklas

i takt med samhällets

expansion.

H. HEDMAN.

Visste Ni ..

.

att Ifridafors Fabriks AB idag har ca 545 anställda, varav 420 äro sysselsatta

i

i

industrien och

shogsbruket;
ca ett 50-tal av de anställda äro kvinnor;

125

att
att bolagets totala årsproduktion av elektrisk
lrraft, 15.000.000 kwh, motsvarar årsbehovet
för ca 5.200 normalhushåll;
att i denna produktion årligen förbrukas över
50.000 kbm massaved;

att produlctionen av papp år 1913 var 3.000 ton
mot 19.500 ton papp och papper år 1956;

att av den nuvarande årsproduktionen går ca 50
a,/a pä export till ett 20-tal olika länder;
att bolaget i sin produktion år 1956 använde ca
5.600 ton cellulosa, motsvarande ca 370 järnvägsvagnar;

att inom bolagets skogar finnas ett nät av skogsvägar om sammanlagt 160 km.
I

* Treans pappmaskin i Fridafors med maskinförare VaI-

ter Karlsson vid

"spakarna".

Fridafors lär ha fått sitt namn efter en
n vacker
vacker
kvinna, om sägnerna talar sanning. På 1880-talet
880-talet
d?o
ttofd
bodde i denna trakt en bruksägare Gråberg
vars
hustru hette Frida, och det skulle alltså vara efter
henne som samhället, bruket och järnvägsstationen
fått sitt namn. tr'örut hette platsen Bjällernäs
även detta ett klingande namn.
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Köpingen som gränsor
till fre lqndskcp
Långt inne

i

de gamla gränsskogarna mellan Sverige

och Danmark ligger den nya köpingen Almundsryd. Den
tillhör Kinnevalds härad i Kronobergs län.
f norr gränsar den till V:a Torsås kommun, i öster
till Urshult, i söder till Asarum och Kyrkhults kommuner i Blekinge samt örkened i Skåne. I väster gränsar
den till Virestads kommun.
Ytvidden utgör 28.202 ha, sjöar och vattendrag ej
medtagna.

Berggrunden utgöres hur.'udsakligen av granit. De lösa
jordlagreir består mestadels av morän och sand.
Området har många sjöar och är tämligen rikt på mossar. Många sjöar växa igen till följd av den rika vegetationen. Sjöarna avvattnas genom flera vattendrag mot
söder: Mieån, Mörrumsån och en källarm till Holjeån äro
de största. Fall bildar särskiit Mörrumsån, där nu ett
kraftverk uppföres.
Folkmängden utgjorde den 7/1 7957 4.347 personer.
'Större delen av innevånarna äro sysselsatta i jord- och
skogsbruk samt industri. Fridafors tr'abriks AB är den
största industrin. Det största jordbruket är Ålshults gods
på 2.078 ha.
Området har tidigt varit bebott, vilket visas av stenåldersfynd, Namnets uppkomst ä,r mig veterligt inte
klarlagt.
De största tätorterna äro Ryd, F ridafors, Häradsbäck
oeh Älshult.
Ingemar Tysk.

flv,rlo Amotöuft(w$&
Den 15 okt. 1957 firades i Ryd ettårsdagen av Ryds
Amatörklubbs bildande. Denna ungdomsförening omsluter i dag ett medlemsantal på över trettiotalet a,ktiva

ungdomar, huvudsakligen i tonårsåldern.
Redan vid starten var riktlinjerna för klubbens syften
i stort uppdragna. Det beslöts, att den politiskt neutrala
klubben skulle inrikta sig på att samla ungdomen kring

* Bolaget har stora skogar och egen kraftstaticn. På
bilden ses darnmbyggnaden till kraftverkets regleringsdamm, med skogen
råvaran *- i bakgrunden.
-

ett gemensamt intresse, en fritidssysselsättning. En
lämplig sådan ansågs vara amatörteater och rev;ruppträdande, där varje medlem själv ges tillfälle uppträda offentligt och odla sina anlag i samband med underhållningar av skiftande slag. Det är därför med största tillfredsställelse klubbstyrelsen kan konstatera, att medlemsantalet ständigt ökat och att ungdomen tycks ha
fattat intresse för vår sak.
fillsammans har vi under det gångna verksamhetsåret
uppfört revyprogram i Ryd och på andra orter. Dessa
program har varit välbesökta och har därför även medfört en viss ekonomisk stadga åt vår unga klubb. Vår gemensamma förhoppning är, att det även i fortsättningen
blir oss möjligt, att hålla klubbens verksamhet vid liv,
då vi nu står i begrepp att vid årsskiftet möta köpingen
med en tvåtimmars revyunderhållning i Ryds Folkets
Park.

c-th.

KYRKNN
och det kyrkliga arvet

att en sådan utveckling icke direkt är ägnad
att främja det kyrkliga och andliga livet? Vi måste ärligl tillstå, att de senaste årtiondena medfört en viss
tillbakagång i kyrkligt avseende.
Och dock måste vi vara oändligt tacksamma över arvet
ifrån fäderna, som gjort denna bygd till en av vårt stifts
mera kyrkliga bygder. Tack vare det arvet se vi ännu
ganska betydande skaror söndag efter söndag samlas i
vår helgedom. Och då känna vi, att arvet förpliktar' Då
iirse vi det vara vår kallelse att så söka förvalta det, att
det om möjligt må kunna överlämnas till våra efternamn sägas,

kommande berikat och förskönat.

Av kYrkoherile GöSTA

NOR'R'LID.

När Hvaembo socken i början av 1400-talet delades i
Urshutt och Nykirkio, såsom vår församling då kallades,
fick Almundsryd. troligen sin första kyrka. Det var en
liten träkyrka, som b;zggdes invid stranden av Hönshyltefjorden intill den plats, där Almundsryds nuvarande kyrka är belägen. I mer än 500 år har Almundsrydsborna
sålunda vanClrat vägen fram emot kyrkogården för att
träda in i Herrens gårdar och fira sin gudstjänst. Där
har man samlats ofta i stora skaror å såväl glädje- som
sorgedagar, och dit har man sekel efter sekel följt sina
kära ä den sista färden. Mycket har förändrats ute i
församlingen genom århundraden, men platsen där de
döda vila i sina grifter, och där vår församling alltjämt
får samlas till sin gudstjänst är i stort sett densamma.
Nära den plats å kyrkogården, där den gamla träkyrkan en gång stod, reser sig .dlmundsryds nuvarande
mäktiga helgedom. Den uppfördes under biskop Esaias
Tegn6rs tid och delvis tack vare hans personliga insats
under åren 1829-30. I sin mäktiga resning, i sin bredd
och sin tyngd står den där såsom ett dyrbart äreminne
över fädernas gärning och såsom en manande kallelse
från levande Guci. Från det höga och resliga tornet, som
överst bär Korsets spira, går söndag efter söndag, helg
efter helg, Guds kallelse ut över bygden genom kyrkans
tre klockor, taed den sällsynt fylliga och sköna klangen.
Och de har icke kallat förgäves.
Visst har mycket förändrats också i kyrkligt avseende
i vår församling sedan förra seklet. Från att ursprungligen ha varit en utpräglad skogs- och jordbruksbygd'
med i allmänhet mindre och små brukningsdelar, har
handel, hantverk och industri sedan början av detta århundrade mer och mer satt sin prägel på hela bygden.
Förvisso har detta haft stort inflytande också på det
hyrkliga livet. Befolkningen har blivit mera rörlig. Tätorterna, Ryd och Fridafors, liksom Häradsbäck, som numera hör titl vår kommun, ha vuxit, om ej snabbt, så
dcck sakta men säkert. Sålunda bor f. n. inemot hälften
av befolkningen inom vår nybildade köping i dessa tre
tätorter.
Hela denna utveckling har ju inedfört ett betydande
uppsving ur borgerligt-social synpunkt, för vilket vi måste vara tacksamma. Däremot måste det väI i sanningens
8

Med stor tacksamhet kan det också betygas, att de
män och kvinnor inom kyrkorådet, kyrkofulimäktige och
kyrkorestaureringskomrnitt6, sorn anförtrotts den betyclelsefulla uppgiften att förvalta kyrkan och dess egendom samt besluta i kyrkliga ärenden samtliga har ett
klart och levande intresse för sin uppgift. Detta har under senare år tagit sig påfallande starka uttryck. Så har
församlingen tack vare de kyrkliga organens klart positiva inställning till kyrkans liv och arbete under det nu
snart tiltändalupna året kunnat genomföra en genomgripande yttre renovering av kyrkan för en sammanlagd
kostnad av omkring 110.000 kronor. Därjämte har kyrkofullmäktige under detta år efter förslag av kyrkorådet
och kyrkorestaureringskommitt6n beviljat ett anslag å

omkring 300.000 kronor för utvidgning av kyrkogården,
uppförande av nytt bårhus, toilettrumsbyggnad och redskapsbod sarnt anläggande av parkeringsplats. Samtliga
dessa arbeten ha vi beräknat kunna utföra utan att höja
nuvarande utdebitering till kyrkan å 1 krona per skattekrona. Vi hoppas få fullfölja dessa planer under nästkommande år. Länsarkitekt Hans Lind6n, Växjö, som
visat stort intresse och kunnighet, när det gällt att utarbeta förslag till samtliga här berörda restaureringsarForts.
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Utför alla slag' åv elektriska anläggningar
och reparationer.

*
tr'örsäljer:
F'RYSBOXAR - KYLSKÅP -

ELSPISAR

MOTORER - ARMATURER samt atlt övrigt
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inom branschen.

TILL ALLA

BEMÄRKELSEDAGAR
linnes stor sortering
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Gynna platsens affärer.

Na järnväien viddes

* Byggmästare F'ritz Persson, Ryd, till höger på bilden,
är här klar att överlämna fabriksbyggnaden till bygg-

herren, fabrikör Hans Loberg, Asarum.

f

. En

bakgrunden

skymtar en strimma av Mörrumsån.
På en av de vackraste tomterna i Ryd, med Mörrumsån,
Balders hage och ishockeybanan som närrnaste grannar,
har en ny pampig fabriksbyggnad uppförts under året.
Det är Firma Lobergs Snickeritabrik i Asarum, som här
ämnar tillverka köksinredningar m. m. inom byggnadsbranschen. Byggnaden, som alltigenom är uppförd
av siporex, mäter i längd 57 m. och i bredd 10 m. plus
en tillbyggnad inredd till matsal odh omklädningsrum för
personalen. Så småningom kommer företaget att syssel-

sätta ett 15-tal man. Arbetsledare blir fabrikör Hans
för fabrikens uppförande har
varit Byggnadsfirman tr'ritz Persson, Ryd. Eiinstallatör
B. O. Idsten, Ryd, har svarat för de elektriska anläggningarna, Thorens Rörfirma, Karlshamn, för värme och
sanitet, medan fläktsystemet instailerats av Svenska
Fläktfabriken, Malmö. F abriken, som är ett välkommet
tillskott i köpingens industrivärld, beräknas kosta i runt
tal 200.000 kr.
Loberg. Huvudentreprenör

gammal paschasa på bygdemål av
GUSTAI' HÅKANSSON, Torstensmåla.
Ja har höat en gammal rallare talt ånem håat dä jeck
te na Kallsamsbanena viddes ing få åvå aotti aoå sing.
Si di hadde spoåt att Oskå dänn anre, såmm va kong
pao dänn tien, skålle va mä tåget na dä kåmm te Ryd,
så dä va ju klaat att så mönna såmm tiddel) håppa å
necka2) så skålle di dit får ä titta pao kongen. Ä alla
rallara såmm hadde gaott å sletet i schakten å i grusgropånå, däa di tjänte åpp te nie dalor3) åmm dan, di
skålle va mä å stao imällan kongen å fåtket, så di ingte
kåmme få nära håmen.
Å dao va där åin rallare, såmm di kallte få "Kall Sigg",
såmm jeck å trödde4) di såmm våe näagaoena pao
taiåna5) å skåffade pao dåmm å sae:
"Dä ä bäst
- örnfötta"6).
ni staonn stella, hera, få älla kanse ni blinn
Å na sing tåget kårnm åppifraom å stante mettfå
stattsjonshuset så ståi7) där av en håillans hop mä fina
harrr, såmm glensade8) utav gull å selvå9), så ingen
utav fålket kånne veta håeken såmm va kongen, utan di
pejtelO) pao änn dänn åine å änn dänn anre å skreke:
"Dät: ä kongen! nä, där ä kongen! håcken av dåmm e
korrgen"

BYGGNADS FIRMA

Fritz ?ersson
RYD

Nybyggnader

-

-

Reparationer

tr'ackmässigt arbete
Ombud

TeL22

-

-

i

för STÄDERNAS I'öRSÄKRINGSBOLAG

1 orkade. 2) gä. 3)

kr

1.50.

4) trampade. 5) tårna. 6)

öm-

ma i fötterna. 7) steg. 8) glänste. 9; gutdsmidda kammarherrar. 10) pekade. 11) klädd. 12) Karlshamn. 13) se. 14)
flera.
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Å dä höade kongen så dao ynkade han ve dåmm, å lae
näven pao bröstet pao se säl å sae: "Här ä kongen"!
Männ dä kånne di knappt tro, få si han va klaiddå11)
såmm en aen finå harre, å sao ut såmm na vanlia mänske,
å na han hadde staott där en stånn å pratat mä di såmm
sloe nämmst an så klöv han åpp pao tåget ijen, å na
dä sing hade påffat iväj mot stan12) så va där ingen
såmm fick såi13) an flåiå14) gangå i Allmånsry.

Kostnadsförslag

Humana priser

tng

Företag

i

Almundsryd som försvunnit

Det företag som genom tiderna betytt mest för Rycls
samhälle har utan tvivel varit Ryds Brunn & Batlanstalt.

"Brunnen" skänkte inte bara glans och ryktbarhet åt

det lilla samhället vid Mörrumsån, den förde också klingande valuta till bygden och dess folk. Det var kring brunnen som samhället byggdes ut; stora hus och små hus,
där man skulle kunna ta emot och härbärgera den växande skaran av badgäster, betjäna dem och sälja varor till
dem. Priser och efterfrågan har ju alltid följt varandra
tätt i hälarna och i tider när den allra minsta lilla kammare blev eftersökt och eftertraktad var det ju inte så
konstigt att de bofasta trängde ihop sig i garderober och
uthus, samtidigt som de byggde till, byggde nytt och utökade fasadernas antal. Är 1916 när besöksfrekvensen
stod på toppen b,esöktes badanstalten av 1.450 personer
under de tre sommarmånader anstalten var öppen.
Denna skiftesrika anläggning startade i juni 1892 på

initiativ av tre framsynta herrar: direktör P. J. Lindahl,
källarmästare G. R. Rosengren och nämndeman Sven
Svensson

i

Hönshylte.

Anstalten kallades från början Ryds Sanatorium och
hade på sitt program en del hälsobringande kurer: bl. a.
drickande av järnvatten, dusch från femton meters duschtorn samt barfotapromenader i daggigt gräs. Att alla
gästerna kom enbart för hälsans återvinnande är kanske
inte hela sanningen. Badanstalten fungerade troligen också som en något camouflerad äktenskapsmarknad. Societetsfamiljerna från storstäderna liksom adelssläkterna m.
fl. kom oftast med giftasvuxna söner och döttrar i släptåg. Näringen kan väl dock knappast deklareras fristående bland de fria företagen i Almundsryd.
Glansåren skulle emellertid inte vara evinnerligen. Efter första världskrigets slut började strömmen minska
för att omkring 1940 vara nere i endast 200 gäster på
säsong. tr'öretaget var inte längre ekonomiskt bärande
och år 1947 såldes hela anläggningen till Ryds samhälle.
Det pampiga badhuset där baronessor och hodröknar
njutit sina tallbarrsbad, blev nu omvandlat till industrilokaler, med tillverkning av fiskedon och herrunderklädler, medan restaurangen, societetshuset och de båda
skogsvillorna -- efter ett kort mellanspel som sommarrcstaurang tagits i anspråk som vårdanstalt för
alkoholmissbrukare.
Många är de Ryd-bor som på ett eller annat sätt varit
förknippade med "brunnen". Det kan ha varit som rumsu+,hyrare, extrapersonal vid restaurangen eller i något
arinat sammanhang. Under glansdagarna fanns det t. o.
m. en charabangförare anställd vid företaget, en kusk
som med sin hästdroska höll reguljära turer mellan järnvägsstationen och badanstalten. Avgiften för en sådan
resa var bara fem öre och ändå ansågs charabangföra_
rens syssla som mycket eftersträvansvärd.

*
Här nedan följer nu en rad företag inom Almundsryd,
vilka vart och ett inom sin tid och plats haft sin betydeise för bygdens utveckling och framåtskridande. De omsluter ett flertal näringsfång oeh yrken men de har ändå
ett gemensamt
de finns inte längre till.

-

,fohansborgs spinneri invid Granö i Skåramåla rote bedrev sin verksamhet under ett 15-tal år i ganska stor

omfattning. Det uppfördes år 1878 av spinnmästare Johan Johansson från öja församling, vilken dock 1891
utvandrade till Amerika varvid industrin nedlades. Fabriken låg intill Mörrumsån och drevs med vattenkraft
från denna. I början på 1900-talet revs husen och flottades över ån till Slattesmåla för vidare transport till
Ryd, där de uppbyggdes på nytt och ännu finns kvar.
Skåramåla kvarn fanns en gång invid Granö bro, där
det stora kraftverksbygget nu håller på att ta form.
Kvarnen byggdes omkring 1860 och var i gång till 1890
då en målaremästare vid namn Julius Ringström inköpte
byggnaden och lät omändra den till bostadshus. Det var
seclan bebott till 1934 då huset revs. Grundmurarna finns
dock alltjämt kvar.
Ii,ytts Såg & Kvarn uppfördes i början på 1900-talet
av virkeshandlaren Olof Petersson på ett område strax
intill Ryds glasbruk. Rörelsen bedrevs under en följd av
år i ganska stor omfattning men upphörde sedan av någon anledning. Efter en del försök att åter få igång
verksamheten ändrades så lokalerna till en lådfabrik,
vilken också den så småningom avtynade.

Etlvartl Nilssons Såg uppfördes år 1920 på den plats

i Ryd dår handlande Björse nri har sin affär. tr'em år
senare härjades anläggningen
uppbyggdes ej därefter.

av en eldsvåda och åter-

BrorsmåIa Stenhuggeri startade någon gång på 1880-

taiet då firman tr'ernström i Karlshamn, som var ett
tyskt bolag, förvärvade sig rätten till brytningen för en
summa av 500 kronor. Den användbara stenen forslades
till ldekulla sliperi och användes huvudsakligen till grav-

vårdar.
Brytningen pågick till år 1900. Att den ägt rum i ganska stor skala därom vittna de väldiga högarna av skrotsten.

tsrännvinsbrännoriet i Ryd var placerat på den tomt
där Nya bryggeriet nu ligger. Företaget, som började sin
verksamhet i mitten på 1880-talet var under flera år av
stor betydelse för bygden då bönderna där fick sälja såväl
potaiis som spannmåI. År 1897 upphörde emellertid helt
plötsligt verksamheten. Orsaken torde ha varit att en
del olaga uttag förekommit från bränneriet. Byggnaderna användes därefter en tid som barkmagasin varefter en
kronojägare vid namn Boring i ett av husen startade en
Frökläckningsanstalt, i allmänt tal kallad för "klängstuan". Här installerades nu en stor ugn där en mängd
tall- och grankottar fick släppa till sitt frö, vilket sedan
såldes till domänverket. Vid första världskrigets utbrott
blev det åter skifte i fabrikationen. Efter brännvin, bark
och frö blev lokalerna nu omändrade till

Marmeladfabrik oeh frukttorkeri. Även detta företag
tog slut och efter en del ombyggnader inreddes det svagdricksbryggeri som alltjämt är i verksamhet.
Kolugnarna anlades på den plats i Ryds samhälle där
glasbruket nu ligger av en engelsman vid namn Macintosh. Anläggningen startade på 1880-talet och bestod av
Forts. å, sid 26
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Gräns som lörsvinner

Till
K ö p in

gs- Festlig heter no

EKITTRNR
Ni Eder böst
hos

Med r:änta på ränta
Något om, en sochenbank,

* Än så länge står de på var sin sida om gränsbäcken:
kommunalfullmäktigeordf. Rudolf Jonsson, Ålshult, och
municipalnämndsordf. Erik Kronblad, Ryd. Men med
trädets grenar som symbolik, räcker de glatt varandra
handen över gränsen. I 51 år har den tilla bäcken porlat
sln skiljesång om "mitt och ditt", men när nyårsnattens
klockor ringt in det nya året blir den bara en helt vanlig
liten bäck, som tyst rinner sin väg mot havet.

i

oaa

Almundsryd

Är 18?0 hade några personer inom Almundsryd samlats och beslutat bilda en sparbank. Vid ordinarie kommunalstämman den 16 oktober 1871 hade godkänts och
antagits förslag till stadgar för Almundsryds församlings
sparbanksinrättning. Den 22 i samma månad. hade beslutet kungjorts i socknens kyrka. Jonas Danielsson i
Idekulla lämnade kort efter in förslaget till stadgar till
Konungens befallningshavande i Kronobergs län. Den 23
november 1871 blevo stadgarna fastställda. I g 1 i dessa
stadgar heter det: "Ändamålet med en sparbanksinrättning för Almundsryds socken år; aLt av mindre bemedlade personer av bägge könen, i synnerhet tjänande och
hos andra arbetande, emottaga smärre summor och dem

till

insättarens nytta förkovra genom beräkning av ränta
därå och densammas läggande till kapitalet vid varje års

slut". Ur $ 2 framgår, att varje insättning skall ske i
helt eller halvt riksdalertal eller åtminstone icke sluta

En gång Köpingsbladet

aldrig mel Köpingsbladet.
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på mindre än jämna fjärdedelar av riksdaler. Insättningar skulle emottagas i sockenhuset vid kyrkan sista helgfria lördagen i varje månad, eller, om helgdag då inträffar, nästföregående söckendag. Sparbanken skulle hållas
stängd i december månad och öppnas sista lördagen i på-

följande januari, vilket direktionen skulle låta kungöra
från prediksstolen. Ur g 3 framgår, att räntan beräknas
efter 5 Vo per år för jämnt riksdalerstal men icke för öre.
För sockensparbankens grundläggande bildades en
fond, vilken skulle utgöra säkerhet för insättarna. 28
personer tillsköto sålunda sammanlagt 133,50 riksdaler.
Sparbanksinrättningen betraktades i stadgarna som
socknens. Till direktion skulle socknen utse nio ledamöter. Direktionen skulle inom sig välja ordförande samt
suppleant för denne för ett år i sänder. Dessutom skulle
socknen välja 3 revisorer. Valet skulle ske vid kommunalstämrnan i december. De, som önskade avgå ur direktionen skulle i november månad anrnäla detta till ordföranden. Denne skulle därefter lämna skrifilig uppgift
härom till ordföranden i kommunalstämman. Någon lön

skulle ej utgå. Undantag gjordes dock för den persön,
som förde sparbankens räkenskaper. Lr 1872 b,örjade
verksamheten. I bokslutet pr BI/IZ 1872 upptages på

Vern hlir den förstc
inföddo köpinssbon ?

inkomstsidan den tidigare nämnda fonden. Här hade kontant influtit 723,50 riksdaler. på utgiftssidan märkes lösen av reglementet med 2,75 samt vid auktionen i Milleboda inköpt kassakista för 15 riksdaler. Årets vinst var

29,75 riksdaler.
Som den förste ordföranden

50 k,onor

i

direktionen utsågs Jonas
Danielsson, Idekulla. Den förste räkenskapsföraren blev
organisten J. Johansson. För år 1873 tillerkändes han en
lön av kr. 150. Ordföranden, som tillika var kassör, till-

slor och
vonfor

erkändes samtidigt en lön av kr. 50. I{äri skulle ingå
felräkningspengar, resor till Karlshamn för insättning av
överskottsmedel i Skånska Banken samt skrir.rynaterial
m. m. Vid sammanträde med direktionen i december 1875
fick ordföranden i uppdrag att ltfia anbringa ett skranh
på kammaren över kommunalrummet. Skranket skutle
uppsättas så, att styrelsen fick rum, oberoende av allmänhetens trängsel. Vid decembersammanträdet 1877 beslutade styrelsen att en famn björkved skulle inköpas
och bekostas av sparbanken för eldning i bankens lokal.

Köpingsbladet har
liksom alla andra tidningar av
rang och värdighet - även sin lilla pristävling, vilken
säregen som den är, -vi härmed ber att fä presentera för

den ärade läsekretsen.
Tävlingen, om uttrycket tilåtes i det här sammanhanget, kan summeras i följande ord: Den första flickan och

den första pojken som föds och inskrivs

Med åren blev lokalen otillräcklig. Den 25 februari

till

direktionen, huruvida den ville, för att

den nya kö-

Härlunda. Enda villkoret för prisens utdelande är att
pristagarnas föräldrar den 1 januari lgbg är skril,na, i
Almundsryd eller Härlunda församlingar.
Välkomna alltså ärade föräldrar och ärade
tr'öRSTA KÖPINGSBOR!

bereda sparbanken en egen och känlig lokal, deltaga i
omkostnaderna vid uppförandet av den nya skolhusbygg-

vid kyrkan, i den mån banklokalerna komme att
upptaga utrymmet. Direktionen beslutade att till förnaden

samlingen överlämna 4.000 kronor på villkor, att lokalen
skulle vara färdig till den 15 december 1881. Vid sammanträde den 3 jan. 1881 valdes nämndeman Adam
Svensson

i

pingen erhåiler var sitt pris på 2b kronor, insatta på sparbanksbok. Frisen, som är skänkta av Almundsryds sparbank, finnes att avhämta på bankens kontor i Ryd eller

1880 hade församlingens kyrkostämma beslutat göra en

framställan

!

i

i Bjellerhults Gretagård till ny ordförande efter

Jonas Danielsson och till vice ordförande valdes grosshandlaren G. R. Rosengren i Ryd. Samma dag beslutades
att inga nya Iån till lägre belopp än 50 kronor skulle
beviljas, emedan detta medför onödiga besvär oeh bokföringar. Adam Svensson avgick efter några få år med
döden. f januari 1886 valdes Nils Johan Svensson i BjelIerhult Storegård till ny ordförande.
Lokalfrågan synes nu ha blivit ordnad. Nästa problem
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Utför alla slags plåtslageriarbsten.
Fackrnässigt arbete. Humana priser.

varit att lönerna stego. Organisten N. J. Johanssons lön som räkenskapsförare hade 1889 höjts till
600 kronor. År 1891 erhöll han även titein ombudsman.
Hans sammanlagda lön steg nu till 750 kronor. N. J. Johanssons son, nuvarande f. kantor Hugo Johansson, anställdes år 1889 som extra biträde mot en lön av 10 kronor för året. Är 1881 utsågs J. Rundqvist till ordförande
och kassör mot en lön av sarnmanlagt kr. 250 pr år.
torde ha

Mattis Johansson i Sandåsen omnämnes specietlt. tr ör
sitt särskilda nit och besvär erhöll han fr. o. m. år 18g1
ett arvode av kr. 50 pr år. Är 1891 hade Johan Mattisson
Forts. å, si,d. l0
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Efter ombyggnad och modernisering står vi i år bättre rus-

tade än vanligt när det gäller att betjäna Eder i julktappsvalet. Vi har i det närmaste lagt om hela vår försäljning till
självvalsprincipen.

Ni, kan på, egen hand, uiil,ja
Ed,er b(tst

i
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En av de äldsta sammanslutningarna i Ryd är platsens
fabriks- och hantverksförening.
Den bildades år 1933 och kan således under 1958 fira
sitt 25-årsjubileum. Redan 1920 voro krafter i gång för
att bilda en ,förening, en sådan kom också till stand men
avsomnade emellertid efter 4 år på grund av bristande

Tapetsera!

i

Gärna under vintersäsongen. Då kan vi snabbast
effektuera Edra beståIlningar.
R,YI}S MÅLAR,EMÄSTAR,EFöR,ENING.
SV. MÅLIIR,EFöR,BUNDET AVD. 179 IiYD.

intresse.

Omkring 10 år senare uppstod ånyo tanken på en hantverksförening i Ryd. En interimstyrelse tillsattes bestå'ende av: urmakarem. W. Agn6, bruksägare C. R. Johansson, plåtslagarem. W. Loeb, skräddarem. B. Petterson samt skräddarem. G. Pålsson.
Samhälliga och kommunala spörsmål har ägnats stort
intresse och flera beaktansvärda initiativ har tagits.
Postutbärningen genomfördes på föreningens förslag likaså den kommunala yrkesskolan, som idag arbetar med
stor framgång. Hantverksföreningen står ständigt inför
nya arbetsuppgifter, säkert är att styrelse och medlem-

------t

SIORA
-

mar hysa stora planer för framtiden, planer som kan
bliva av betydelse för bygden.
Yrkesutbildningen intar också en framträdande plats
på programmet. Föreningens strävan är att medverka
till den enskilde hantverkarens utveckling; till en hel-

BAGE RIET

REKOMMENDERA

Tel.

gjuten människa, god yrkesman och samhällsmedborgare.
Sveriges Hantverks- och småiadustriorganisation sysslar
med partipolitik
den skär rakt igenom de demokra-
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Att skapa Hemtrerrnacl

- näringspolitiken med sina viktiga
tiska partierna, men
avgöranden och konsekvenser står helt naturligt på pro-

Tack vare våra förbindel,ser med kiinda
svenska möbelfabrikanter och vårt eget
stora urval, kunna vi stå till tjänst med
nästan alla tänkbara möbler och möbelstilar. Och detta till priser, som ni kom-

grammet.

Lokalfrågan har länge varit ett brännande problem,
och när därför ortens organisationer för kort tid sedan
slog sig samman för att försöka få ett storbygge till
stånd, sorn kunde fylla ortens behov av samlingslokaler,
stödde hantverksföreningen denna aktion.
De män som nu har förtroende att styra föreningen
äro: Mejeriföreståndare Ove Andersson, ordf., målarem.
Rune Hörberg, skräddarem. W. Pålson, fabrikör Arne
Arvidsson samt elektriker C. G. Anderson.
X'öreningens damkiubb som tillkom på målarern. Axel
Hörbergs initiativ år 1940 har i stor grad bidragit till
föreningens framgång. Den har genom alla åren varit

i flitig

och

mer att finna s1'nnerligen
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när det gäller byggnadsplåtslageri, industriella konstruktioner samt i övrigt allt
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Köpingens starkaste karl
Att olympiska guldmedaljer inte växer på träd har de
bittert fått erfara, inte minst vid de senaste
mönstringarna i Helsingsfors och Melbourne. Nu finns
det för all del inte så få svenska män och kvinnor som
är lyckliga innehavare av denna eftersträvansvärda metall och även i Kronobergs län har vi som bekant några
svenske

stycken, men när det gäller en så säregen sak som olympisk mästare i dra gk a mp lär det bland rikets sju mil-

joner innevånare inte finnas mer än ett par tre stycken.
En av dessa är bosatt i Ryd, och som den initierade läsaren väi redan räknat ut rör det sig om förre pölisman
Karl Jonsson eller "Ankaret Jonsson" som han oftast

får heta.
blir man då olympisk mästare i dragkamp ?
-Ja,Hur
eftersom Köpingsbladets redaktion och polis Jonsson är närmaste grannar ligger det nära till hands att
sticka tvärs över gatan och fråga.
Vi l<nackar alltså på ytterdörren till hans lilla stuga
en kväll i november, hälsar på fru Johanna i köket och
fortsätter så småningom in i rummet där föremålet för
vår utflykt just är i färd med att komponera en tipskupong till lördagens drabbning. När han reser sig upp från
stolen kan man inte låta bli att imponeras av den ansenliga bredden över axlarna och på handslagets fasthet kan
man inte heller klaga.
- Hur det gick till att bli olympisk guldmedaljör? Jaa,
det kan jag väI tala om, säger Kalle Jonsson stilla och
stryker upp sina silvergrå knävelborrar.
Och så börjar han då så småningom att berätta: om
sina idrottsliga bedrifter, sin polismannabana och sitt liv
i övrigt. Vi får veta att han är en son av bygden; född i
Blidingsholm, Almundsryds socken år 1884. Som 1?-åring
värvade han sig till Svea artilleriregemente i Stockholm,
där han stannade i fyra är och avancerade till konstapel.
Sin första polistjänst fick han 1907 i Linde i Västernorrlands län men redan året därpå återvände han till huvudstaden där han fick anställning vid stockholmspolisen.
Forts. å, söd..
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v Ankaret Jonsson från Ryd, svenska dragkampslagets
fasta klippå. i Stockholms-olympiaden 1912.

\IZ

Nz

V

NZ

Nz

SVEA NORNAN
nar det gäller forsäkring

\{z

\P
\tz
NZ
\tz
stz

\tr

\lz
Nz

\k
\12

!

Nz
\]Z
Nz

\tz

NZ
\l,z
NZ

Ombud

i

\lz

Ryd:

STURE STAMMINC
I{yrkogatan l. Ryd. Tel. 90,

310.

NZ
\Z
NZ

\tz
\lz
{/
\iz
Nz

\z
\lz

\k
fåK<KK<K<<KKKKKff KKKKKK<<<<<<<<<<<(KKK((KKK(K<KK< /////////{?\
\\\\\\\\ro.J

15

5l dr hlev Ryds municipulsurmhfille
MLrniopclskoffen

Lite ve modigf

ovs krackte mangc

aff sögo farval

När den första bebyggelsen i Ryd kom till vet väl
folk åtrninstone strövat omkring här mycket tidigt visas av att fynd från stenåldern gjorts inom

mod inför tanken att Ryd om några dagar skall upphöra
att vara rnunicipalsamhälle. För undertecknad känns det

ingen, men att

det stadsplanerade området. I slutet av medeltiden uppfördes en kyrka och Ryd blev därigenom etl slags centrum i socknen. Några århundraden längre fram vel man
att marknader började hållas här. L{en ännu år 187b, då

järnvägen färdigställdes fanns knappast annan bebyggelse än de hus, som hörde till jordbruken.
Efter järnvägens tillkomst och ännu mer efter det
Badanstalten öppnats 1892, tog byggandet fart. Antalet
gäster vid anstalten blev nämligen så stort att rydborna
hade en icke föraktlig inkomst av att hyra ut rum. tr'örmodligen har många glasverandor byggts just med tanke

på badgästerna.
Den ökade bebyggelsen medförde emellertid problem,
som fastighetsägarna skulle lösa gemensamt. Så uppstod

tanken att bilda municipalsamhället. Den 23 april 1906
hölls den första municialstämman. År 1g0T godkändes
plankarta för reglering av tomter och gator. Gatuljuset
ordnades år 1908. Gården 7 /24 mil köptes 1910. Arbetet
med den första stadsplanen pågick 1913. Redan tidigt
pågick arbetet med avloppsanläggningar, men verklig fart
tog arbetet först på 1940-talet och är nu i det närmaste
färdigställt. F ör att finansiera alla de arbeten, som utförts har municipalskatten måst hållas förhållandevis
hög, vilket förhållande under senare år avskräckt en del
från att bygga inom samhället. Då det fanns risk för
att utvecklingen skulle om inte upphöra, så ändå bromsas,
var municipalfullmäktige eniga. när det gällde köpingsfrägan.
Ingemar Tysk.

U*fieans
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KOSTYMER och ULSTRAR finnes i moderna modeller och i stor sortering av Junex Clipper kostymer som står på toppen

när det gälier passform och

Det han inte undvikas att rnan gripes av ett vist

ve-

åtminstone på detta sätt.
Om man låter tanken vandra tillbaka i tiden för att
försöka få fram några mera interna detaljer och händelser från gångna tider, blir man genast på det. klara med
att samhällsborna haft många och svåra problem att

brottas

med.

Ett

av de svåraste problemen har säkerligen varit ti[lämpningetr av den fasts{tällda hälsovårdsstadgan för
samhället.

Tillsammans med hälsovårdsnämndens ordf., Gustaf
har jag blädcirat i hälsovårdsnämndens protokoll och arkiv och därvid har framkommit att redan i
början av år 1896 hade Almundsryfls kommunalstämma
ansökt hos K. Befhde om att hälsovårdsstadgan för rikets
städer, Kap. 1, skulle i tillämpliga delar lända till efterrättelse inom Ryds sta'cionssamhälle, villien ansökan resulterade i att K. Befhde den Z mars 1896 avlät en
längre promemoris, till kommunalnämndsordf. N. J.
Svensson, Bjellerhult, vari bl. a. föreskrevs att karta
skulle upprättas över ett lämpligt område och samtidigt
upplystes om lämpligheten att jämväl ordningsstadga,
brandstadga och byggnadsstadga för rikets städer samPålsson,

tidigt infördes.
Det är helt naturligt att tillämpningen av den nya hälsovårdsstadgan i början ej möttes med någon större entusiasm, utan utlöste flera protester, varför hälsovårdsnämnden flera gånger blev nödsakad tillgripa drastiska
åtgärder.

Av en 1907 upprättad fastighetsförteckning,

omfat-

tande 97 fastigheter, framgick att av dessa hade 42 st
svinstior, 17 st fähus med kreatur och 13 st stallar, kyrkstallarna ej här inräknade. Som en .jämförelse kan nämnas att år 1956 hade endast 1 fastighet svinstia, en
ladugård och 1 stall.
Då samhällets struktur var så lantbetonat, förstår man
vilka problem, som kunde uppstå. Ditintills hade var och
Forts. å, sid. 44

elegans.

Junex omtyckta Attachd och Aveny-rockar

till

det Iåga priset av kr. 158:
168:
-, i nya
-.
Ynglingkostymer, Dufflar, Rockar

modeller.

Skjortor, Slipsar och underkläder i stor

sortering.

BRÖDERI\A PÄLSSOI\
t_
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SKRÄDDERI & HERREKIPERING
Tei. 48
Tel. 48
RYD

SPUTNIK
hqr komrnit rill RYDI
Den nya TÅRTÄN som kan beställas hos

ECKERSTROMS CONDITORI

_l

Tel.

16,?.
I

KUPINGENS ÄIDSTE
H01 Feststämningen
vid köpingsbildondet med
en vocker BTOMMA från
Johanssons Handelsträdgård
och Begravningsbyrå

-

TEL. 17

-

Firma BILMEKANO, RYD
Försäljer:
UTF'ÖR

ALLT
INOM
BRANSCHEN
*
Då skulle ni kommit i går, sa åldermannen i församlingen,
KarI Johan Jönsson, Vrångaböke, Ryd, när Köpingsbladet kom för att få en bild och en pratstund. I
går höll jag på med att gräva ner sten, de hade sett bättre ut i iidningsbla'et. 97 är har Jönsson fyllt och med de
åren på nacken är han köpingens äldste innevånare. TiIIsammans med sin hushållerska bor han i sin lilia stuga
i Vrångaböke by. Varje dag hugger han sin ved och
dessemellan är l-ran "springpojk", dvs. han går den 5-6
km långa vägen till Ryd och handlar. Jönsson är inte
bara sällsynt vital och pigg för sin höga ålder, han har
dessutom ett strålande humör. Han vill önska köpingen
ett långt och lyckosamt liv.

*
*
*
*

SHELLS BENSIN
och OIJOR
samt GOODYEAR
Och ENGELBERT BILGUMMI

Tel. 722. Bost.
l

--- -_---lr_--larnvagshotellet rl
Gustal
RYD

1I

il

*

Samuelsson

& Co.

235 RYD

Tel. 235

Tel.

- REKOMMENDERAS

-

*
Tel.

ilil$$oll$

)

171.

*
Försriljet'

65

:

JÄRN- o. BYGGVAROR

a,.n{riteinv

ALLT INOM HÅRVÅRD UTI'öRES.
VÄLKOMME

Tel.

262

-'ffi
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Handla

med, bestiillni,ngar.

RYD

i hemortens alfärer !

Gynno qnnonsörernq

Tel. 262

!

lR .?\. lfD lf qD eller Ntr tU S X K ?

Vi hor nöiet rep. fölionde rodio för Er. GRUNDIG SIEMEUS, BLAU PUNKT,
CONSERTON, PHILIPS m.fl. Stor sortering. Allt i musik rill förmönligosre
priser. Ledonde pionofirmo. Skrivmoskiner, röknemoskiner, ledonde mörken.

fOtKE

TRASTH E5'I'IUSI KI'NPORT
_

TEL.27

_

R.YD

_

TEL.27
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Granö kraftverk ger köplngen
en stor sj ö och 3+ rnili, kwh,
Genom uppdämiringen kommer Hönshyltefjordens yta,
som nu är 3.3 km2, att ökas med 1,7 km2 till sammanlagt
5,0 km2. Härvid kommer totalt 103 har mark att sättas

under vatten. Den mark, som dränkes, består av 6 har
äker, 47 har skog och 50 har ängsmark jämte mader och

kärr.

Tekniska rlata.
Vida:e omtalas:
att max vattenmängd genom turbinerna blir b0 kbm
pr sek, fördelat på två aggregat,
att. två st turbiner kommer att installeras med en ef-

feht av 5.430 hkr vardera,
att två generatorer kommer att lämna
6.000

att
att
att
att

en

effekt av

kVA vardera,

dammens Iängd

blir

700 m,

skyddsvallarnas längd blir 1.300 m,
Mörrumsån fördjupas på en sträcka av 2 km,
av beiongblandning i dammar och kraftverk åtgår
8.000 kbm, och av armeringsjärn 230 ton,

att formytorna uppgår tilt 11.000 kvm,
att av stenfyllning till dammar o. d. åtgår 40.000 kbm,
och att av jordfyllning till samma ändamål 8b.000
kbm,

x 18,8 m fallhöjd blir det vid Granö kraftverk, som här.
håller på att ta form mellan de massiva bergblocken.
Den största händelsen under köpingens första år torde

väl bli fullbordandet av Granö l<raftverk och de ommöbleringar av geografin som därvid kommer i dagen.

Den dag är inte så avlägsen när Mörrumsåns vatten får
välja en ny strömfåra under ett par kilometer på sin

väg mot havet. Och därvid kommer en helt ny sjö att
bildas, en sjö med öar och gräsbevuxna stränder och som
i omfång inte kommer att ligga Hönshyltefjorden långt

efter.

tr'ör att få lite fakta och data om detta 10-rniljonersprojekt har Köpingsbladet vänt sig till ingenjören vid
Sydsvenska Kraftaktiebolaget, Karl Albertsson, Malmö,
vilken välvilligt lämnat nedanstående uppgifter.
Granö kraftverk blir det första kraftverk, som bygges
i det nu aktuella utbyggnadsprogrammet för Mörrumsån. Kraftverket, som blir det översta nedom sjön Åsnen,
skall utnyttja fallhöjden mellan nivån 136,9 m. ö. h.
eller ungefär normal vattenyta i sjön Hönshyltefjorden,
och övre vattenytan vid tr'ridafors övre kraftverk, vilken
vattenyta ligger 118,1 m. ö. h. Totala fallhöjden blir
således 18,8 m.
1rl

* Åtskilliga ton sprängämne har åtgått för den nya vat_
tenvägen genom Granös ktippor. på bilden ses bergborrare Knut Håkansson, Urshult vid sin kedjeborrmaskin.
T. v. skymtar en liten bit av den halvannan km. långa
tilloppskanalen.

att

sammanlagd schacktning utgör 300.000 kbm, därav
under vatten 120.000 kbm,
att utsprängning i berg utgör 90.000 kbm,
att byggande av vägar för arbetets utförande utgör
c:a 10 km,
att kraftverket beräknas producera 34 milj. kWh per
år, vilket motsvarar Växjö stads förbrukning under 1957.

Ålen får egen väg.

För ålen har en särskild nedvandringsväg byggts i
dammen över den nuvarande åfåran. Denna fiskväg är
utförd så, att möjlighet skall finnas att f.ägga ål under'

att minsL L/6 kan passera förbi fångstanor<iningen. I tilloppskanalens mynning har utförts en
särskild spärranordning för att hindra ålen att vandra
förutsättning

ned genom kraftstationen och därvid eventuellt skadas
i turbinerna.
Uppvandrande ålyngel avses att fångas vid nedanförliggande kraftverk och transporteras upp i vattentankar.

*

att stå till nästa år vid
fru Gertrud Hjelte, Inlockahult, Ryd,
som tillsammans med maken, byggnadssnickare Sven
Hjelte och sonen Christer ännu bor kvar i den till förSå här högt kommer vattnet

den här tiden, säger

--

intelse dömda fastigheten.

I

I CENTRUM av köpingen ligger
i CENTRUM avRydligger,

Ryd,

Co^lilrri e*tru,n
d,it går u nrir ui
gott kaflebröil.

uitrl,

ha gott kaffe, med

CHOKLÄD, presentkartonger i stort urval.

ÄPPLEN - PÄRON - APELSINER

t_

och

Arbetet med kraftverket, som utföres av Armerad Betong, Malmö, påbörjades i nov. 1956, och beräknas vara
klart till hösten 1958. Almundsryds-borna har således
ännu en invigning att se fram ernot.

tr'ullt färdigt beräknas kraftverkbygget vid Granö att
kosta omkring 10 miljoner kronor.
Sing

VINDRUVOR,

t-

J*

torn

tyrlr" oln
ll

sott OL och soda
lt

LAS K.

DRYCKER
han köper
aY oss

C"rldltamnö Rrggguri

tL-B

Tel. RYD 298
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Hönshylte och Norraryd
- HISTORISK MART( -

o/,tonu*i,,
LUNDAHL

BRöDERNA

TCI.

Utför:
BIL- och MOTORREPARATIONER av alla

393

slag.

Försd,Ijer :

B. P. BENSIN och OIJOR.
Biigummi: GOODYEAR - FRISTONE m. fl.

FRIVIttIG SAMVERKAN
mellan konsumenterna har skapat
goda garanti, som finnes i

den

KONSUMTIONSFöRENINGEN.

Ni gynnar Er själv genom att handla i KONSUM.
Vi erbjuder god sortering i:
spe,cerier - kött o, charkuterier - frukt
grönsaker - bröd - mjöIk.
GÄ IN FöR,
GöR SOM MÄNGA ANDRA

-

K0NSUM Rvd -

+ Almundsryds vårdhem

- vackert beläget mellan Hönshyltefjorden och Norraryds järnvägsstation.

Fridalors

Den rätta JULBL0MMAN
linner

il:

hos oss,
Stor sorteri,ng til,l' humana priser.
Alla slag av binderiarbeten utföres.
Pålssons Blomslerha ndel
Tel.

61.

I
I
I
I

-*-r
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i toppen

G.lll.:s bilar

Den svenska bilförsäljningsstatistiken visar,

fler och fler väljer G. M.-vagnar.
En vagn från G. M. ger mest valuta för

att allt

pengarna.

Köp Er bil lrån

Linn6rs

Vlotor:f ir:ma A B
ALVDS A.

llllllll lillilll
Kontakta

Itrr
rår

representant i

R,YD . HARALD
Tel.

20

mmt!il llllllll

ANDERSSON.
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Almundsryds köping hai fyra järnvågsstationer och
två hållplatser. Av stationerna är en, nämligen Norraryd,
tillika järnvägsknut, och det är om denna plats och den
by den ligger i, som denna artikel handlar.
Norraryds järnvägsstation ligger på en plats vid Hönshyltefjorden i Möruumsån, som varit känd sedan Hedenhös. En av bygdens äldsta fasta fornlämningar "Kung
Hönes hö9" ligger här öster om järnvägen strax söder
om järnvägsstationen. Enligt sägnen ligger i denna hög
en av Värends småkungar från vikingatiden begraven.
Den vackra högen är fridlyst.
Mörrumsån var, när denna hög uppkastades, en mycket viktig förbindelseled med havet för dem som bodde
i Värend. Vikingarna färdades på ån till havet, när de
begav sig ut på vikingafärder om vårarna, och när de
vände åter på hösten, med sitt byte.
I Hönshylte by, som sannolikt fått namn efter kung
Höne, fanas tidigare flera gårdar. Av dessa finns numera
endast två kvar. Sammanslagningen skedde någon gång
i slutet på 1800-talet, långt innan lagen om jordbrukets
rationalisering ko.mmit till.
För ungefär 300 år sedan stod här ett slag mellan
svenskar och danskar. Danska trupper kom söderifrån,
och de svenska krigarna inväntade de anfallande vid den
naturliga skans, som grusåsarna intill Itrönshyltefjorden
biidade. Danskarna lockades i bakhåll här "och nedgjordes till sista man", enligt vad som sägs i bygden. Under
striden satte man också eld på skogen, som helt avbrändes utom en gammal martall, vars ålder uppskattas till
mer än 300 år. Den ensam blev kvar efter branden, och
om den kunde tala, skulle den ha mycket att förtälja om
för oss, som nu bo vid Hönshyltefjorden.
Järnvägen, som g:enomkorsar köpingen, kom till omkring 1880 och kallades för Karlshamn-Vislanda-Bolmens Järnväg. Den går på en sträcka av c:a två kilometer genom Hönshyltes ägor. Det blev vid detta tillfälle

Glädjespridare i samhället
' ötig C)Co,lrro,,,
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inte någon järnvägsstation föriagd här. Denna tillkom
först ett 20-tal är senare, då Hönshylte-Kvarnamåla
Järnväg byggdes. Då anlades Norraryds järnvägsstation,
som tillika blev en av knutpunkterna för denna järnväg.
Här uppfördes då också lokstallar, och sedan har det
blivit en del bebyggelse omkring stationen. Någon industri har inte blivit anlagd här, trots att vissa förutsättningar finnes härför. Av denna anledning har bebyggelsen numera stagnerat.
Vård,h,emm,et.

Omkring 1910 inköpte Almundsryds församling en
mindre gård i Hönshylte intill järnvägsstationen. Mangårdsbyggnaden, som var ganska nyuppförd, omändrades
till vårdhem, och den användes fortfarande till detta
ändamål. Byggnaden har under årens lopp avsevärt förbättrats. Den största omändringen gjordes i början på
1930-taiet. Då blev huset tillbyggt och en genomgripande
renovering utfördes. Man fick härigenom betydligt större
utrymmen, vilket var mycket väibehövligt. Vårdhemmet
har fått en hel del beröm för sin trivsamhet av personer,
som arbetar inom socialvården. Det besöktes också för
ett par år sedan av en socialvårdstjänsteman från USA,
och denne blev mycket intresserad av hemmet just av den
anledningen, att det mera gav intryck av hem, än vårdhem.

På köpingens mark vid Hönshyltefjorden ligger Norraryd,sbadet. Det är en härlig badplats med utmärkt läge

för sol. Där är ganska långgrunt och en skaplig sandstrand för dem, som viil solbada. Där finns också möjligheter för bilparkering och tältplatser. Sedan ett 10tal år har de skolbarn i Almundsryd, som velat lära sig
simma, beretts tillfälle till simundervisning vid denna
badplats.

När Almundsryds kommun från och med den 1 jan.
1958 blir köping, hoppas skribenten att Norraryd, liksom
övriga delar av köpingen, skall gå en lyckosam framtid
till mötes med blomstrande utveckling på alla områden
till glädje och fromma för alla som bygga och bo inom
dess gränser'
Allan Bengtsson.

Ryds blåsorkester bildades den 3 mals 19b1 och har
allt från starten rönt ett välvilligt intresse från ortens
befolkning, vilket särskilt visats då orkestern anordnat
fester för att förbättra ekonomin. Denna välvilja har
orkestern kvitterat genom att spela vid olika tiilfällen
under åren, såsom vid valborgsmässoafton, 1 maj, adventsöndagen i kyrkan, samt vid dansen kring julgranen
på torget. Dessa framträdanden har blivit nära nog tradition och särskilt kyrkokonserten har livligt uppskattats
av ortsborna. Orkesterns förste dirigent var musikfanjunkare Karl Johansson, Ryd. Efter dennes avflyttning
från Ryd 7952,lyckades kåren engagera musikfanjunkare
Ragnar Holmqvist, F. 17, som ledare och dirigent, vilken
sedan dess på ett förtjänstfirllt sätt övat och dirigerat
blåsorkestern

i Ryd.

(Sxrtrora)
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Vid försökringsbehov
vönd Eder till
vår represenfont

Herr Uno Johonsson
Tröiemålo, Box 61 RYD, Tel.327

Agenluren stdr ollrid görno
med rdd och upplysningor
i försökr!ngsfrdgor.

till tiönst
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JwENS BuosKAP

Julens bud,skap

Profeten talar om att det, som hör krigsutrustningen
till, skall förstöras, det skall brännas upp och förtäras
av eld. Det var ett fridsbudskap i en tid, då konungarna
i Samaria och Damaskus anföll Guds egendomsfolk. Men

Av konrminister Gustaf Ohlsson, If,ärlunrla.
I.
Julens budskap

det var inte bara ett fridsbudsl<ap då, det är detsamma
ännu. Det talar om frid på jorden och frid i människornas
hjärtan genom det lilla barnet i Betlehems krubba. Det
barnet är den store fridsfursten, som med sin seger över
synC och död nedslagit all ovännens härsmakt, d. v. s.
själafi.endens, onskans furstes rnakt över oss. De kan väl
ännu oroa och ansä'rta oss, men vi är befriade från deras
makt över oss, så att vi inte längre behöver tjäna dem. Vi
får frid i våra hjärtan genom förlåtelsen och försoningen i Jesus Kristus, han som kom såsom ett litet barn i
fattigdom och armod men ändå är den störste biand jor-

iir ett Gltid,jebudskap.
iil\inr: r:ru:i::: li:i li
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Det var ett glädjebud-

ffi

skap, som profeten Jesaja

förkunnade för fsraels
folk en gång för länge sedan, då han profeterade
om ljuset över dödsskug-

ffi
, l.;l

iij

gans land, om stor glädje

och ett talrikt folk. Jesaja siade om ,en framtida
stormakt, men hans tanl<ar gick längre än till en
sådan

i rent yttre

iir ett Fridsbudskap.

dens söner.

IIr.
Julens bud,skap iir ett Friilsni,ng sbud,skap.
På det lilla barne'-s skuldror skuiie herradömet vila,
säger profeten. Detta lilla barn bar namnet Underbar i
råd, Väldig Gud, Evig Fader, tr'ridsfurste. Det är Gud
själv, den Evige, den Väldige, som kommit i vår värld

mening.

Även de inre förhållande-

na i fsrael skulle präglas
av glädje. M-en har detta
profetbudskap från 730-talet före Kristus något att säga
oss nu, när vi bereder oss att fira jul? Ja, det är ett
glädjebudskap även till oss, vi som jäktar och rusar och
är till ytterlighet uttröttade, när julen kommer, och som
plågas av oro och dystra tankar och aningar om komrnande ofärd. Det talar om ett ljus också för oss, om det stora
julljuset, Jesus Kristus, världens Frälsare och enda hopp.
Han kan med sin förlåtelse och frid förjaga mörkret ur
oroliga människohjärtan och ur en värld, som kvider i
ångest och vånda. Detta kan han göra om vi tar emot
hans ord i tro. Gör vi detta, får vi del av den verkliga
julglädjen och julfriden ty

såsom

ett litet människobarn i Jesu Kristi

person. Han

har gjort det för att kunna frälsa oss, som vandrade i
synd och dödsskuggans natt. Guds kärlek drev honom att
bli människa för vår skull och lida och dö för oss. Redan
på julens morgon reser korset sina armar vid horisonten.
Så är julbudskapet även ett frälsningsbudskap. Tag emot
detta budskap i ödmjukhet och tro, så får du del av den
stora gåvan, som heter frälsning. Då blir julen för dig
en verkligt God Jul !
Amen.
I

Redan innan sekelskiftet
bed,rer aår fi.rma ha,ndel,srörel,se i,nonu Almunilsrgds socken,

LrnuBLoMs

Traditionen förpliktar

Skor - Manufaktur
Trikåvaror - Specerier

oclt, skall ilet bli,tsa oå,r striiuan att ti,l,l, köpingsborna tillhand,ahå,ll,a .ett
fullgott aarusortiment i största möjl,iga sorteri,ng och ti,lt humana priser.
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Kanonkulor och fotaringar från järnbruket i Ålshult
f norra delen av Almundsryd, vid sjön Åsnens södra
strand ligger Älshults gods, med en areal av över 2.000
ha. Främlingen, som färdas genom denna fagra bygd,
anar säkert inte att Älshults gods och bruk en gång var
socknens industriella centrum, den plats där en stor del
av socknens inbyggare hade sitt arbete och bärgning.
En av den svenska storhetstidens märkligaste män,
riksamiralen och riksrådet Carl Carlsson Gyllenhjelm lät
på 1620-talet bygga en masugn och järnbruk i Åishult.
Genom dessa anläggningar kom Ålshult att bli socknens betydelsefullaste plats. Råvarorna för brukets drift,
sjömalm och träkol fick man från sjön Äsnen resp. de
stora skogar, som höra till godset. Väg byggdes från
Ålshult till utskeppningshamnen Bodekull (nuvarande
Karlshamn). Denna väg kallas ånnu i dag Holländarevägen, vilket tyder på att holländare svarade för driften
vid bruket. Om driften vid bruket skall jag låta urshultssonen Samuel Krok, berätta. Han har i ett tal inför
Småland nation i Uppsala fu 7749 gett följande beskrivning, som återges i den tidens stavning:
"Nu fcilles tlen skog, aon1, ernds till Ktrhl,milor dt de niistliggande Bruken ÅItlshult och, Husabg, och d,e brd,nda kohlen
löras tiltr Bruken, d,els till wissa platser att om sommq,ren
hiinfias nted, Pt"d,rnar. Nu upptages p& Åsne Siöbottn en nlgckenhet ltirn. tnalm, sonl töres ti,ll nyssniimde Bruk, Ttwilket
ock sker on1, solnrnaren pd, ftrottar, men ouigare: hwi,lken
malm gifuer ett godt och ltittllAtande j(r,rn, dock m,åste ilen
wara nnilerstödd, el en goil, lluss grönsten; waranile jörnet
nog segt, och brukas till, allahand,a Gduterden., men alt kallbrdckt (:briickes liitt som kall,t) och d,oger ei,j siird,eles ti,l,l,

Plogbilar iiro de enila, som (l,iiraf beretl,as. Af denna
malm, giutes rciil Åh,lshults bru,k jii,rnkackelugnar ti,l,l stor
mgckenhet, hfaraf Carlhamn ti,ll, Äng- och Holliinilare giör
en ansetitri,g afsd,ttning. Li,ka så, ti,Ilwiirkas ddr Canoner, Etycken, Kulor, Granater, Bomber, Wögtlod, grAtor, fotrtngar m,
m. uiil hwilltet bruk en stor tlehl, at Nykiörke (AlmundsrAd)

',"-

Motdu

från Ålshul,ts gods med

Så långt Samuel Kroks beskrivning, som ger oss en
tydlig bild av vad som åstadkoms vid bruket. Som synes
var tillverkningen vld Ålshults bruk till stor del inriktad
på export, men åtskilligt gick givetvis på den inhemska
marknaden. Så tycks brukets järnkackelugnar, med sina
vackra dekorationer (ofta motiv ur Bibeln) gått till
nästan varje bondstuga i Skåne, Blekinge och södra Småland.

De sista bruksägarna

i Ålshult, Olof

tr'ornander och
till grevar-

Magnus Bergquist, försålde bruket och godset

I{ugo Hamilton i Huseby år 1811.
Några år senare nedlades det gamla bruket efter att ha
varit i drift i omkring 200 år. Tillgången på arbete minskades, backstugor och jordkulor avfolkades. Så stannade Älshult i utvecklingen, gick tillbaka och stagnerade.
På 1930-talet började en ny epok för det gamla godset.
Den nuvarande ägaren, fröken Maggie Stephens
hennes kunnige och energiske förvaitare Arvid Alms k o g och en stam av dugande medarbetare ha på ett
par decennier förvandlat det gamla godset till ett mönster
ifråga om skogsbruk och jordbruk. Visserligen har inte
det gamla bruket återuppbyggts, men än en gång har det
idylliska Ålshult blivit av störsia betydelse för Almundsryds kommun och man kan med Samuel Krok säga: ',en
stor dehl af sockns inwånare hafwa här sin föda."
na Malkolm och

i

f örgrunilen,

EMIL SVENSSONS

smid,e.

socWs inwå,nare hafwa sin föda."

ncickrosd,ammen
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Frcn föder hcr det komrnit
Om en, gammal skaahkuarn i SiggamåIa
Almundsryds Hembygdsförening bildades i oktober
1935. Initiativtagare var folkskollärare Axel Mob r a n d t. tr'öreningen disponerar ett markområCe invid
idrottsplatsen i Ryd. Där har föreningen låta uppföra
flera byggnader.
År 1936 flyttades ett boningshus från Stensjömåta dit
och uppfördes i den gamla stilen. Huset har tillhört en
gård och är ifrån 1800-talets början. Redan år 1932 kunde
föreningen se en andra stuga uppförd
en soldattorpstuga från Milleboda. Stugan är från -1?00-talets mitt.
År 1955 lät föreningen uppföra den s. k. Bjellerstedtsstugan. Delta är en högloftsstuga från 1700-talet och är en
av de få bevarade inom Kronobergs Iän. Stugan, som
varit belägen på godsägarinnan Maggie Stephens ägor i
Sandåsen sl<änktes till föreningen av ägaren. Föreningen
förfogar över 1000-talet museiföremål. Dessa förvaras

i

hembygdsstugorna.
Sedan år 1945 utgiver föreningen åriigen en årsbok.
Denna utgår i cirka 400 ex. Boken torde ha ett gott värde
för hembygdsforskningen.

Under det gångna året har föreningen låtit avflytta
och uppföra en ekonomibyggnad vilken varit belägen å
Gamla Prästgården i Vrångaböke. len gamla skvaltkvarnen i Siggamåla har också grundligt renoverats.
Skvaltkvarnar
funnos under 1600- och 1700-talen på många ställen
inom socknen, såväl vid Mörrumsån som vid smärre vattendrag. Detta framgår av gamla kvarnkommissions- och
synerättsprotokoll från dessa tider. Den enda av dessa
kvarnar som bevarats är Siggamåla kvarn. Den har stått

i

Ellagölshult i Härlunda från 7822 till omkring 18?5,
då den flyttats dit, där den nu står och den användes till

omkring 1915.
Denna kvarn inköptes av några framsynta personer för
hembygdsföreningens räkning. Nytt torvtak har pålagts
och brädfodring har påspikats för att skydda det urgamla timret. Nlurarna ha förbättrats så att den nu vilar på
säker grund. Kvarnränna och drivanordning har också
iordningställts på ett verklighetstroget sätt.
När man vrider om det gamla låset för att ,,g\änta,,
på dörren, känner man sig åtskilliga decennier. tillbaka i
tiden. Här får man se hur enkelt och primitivt allt var.
Den lilla kvarnbingen pårninner om, att inga stora hektarskörciar lämnats från den småländska jorden på den
tiden. Enligt ett protokoll från 1822 ansågs denna skvaltkvarn kunna förmala 10 tunnor (1.000 kg.) säd årligen.
fngen hade då råd att sikta, allt skulle sammalas. Sädeskornens hela näringsvärde behövdes nog. Allt skulle tillvaratagas, inget överflöd fanns i de ofta barnrika hemmen.

Många munnar skulle mättas av den spannmål som
förmalts i de gamla skvalte- eller kölvekvarnarna som de
också kallades.

Låt oss med vördnad och tacksamhet dröja inför de
människor som här gjort sin insats i f,olkhushållets
tjänst.
Hembygdsföreningen skall lika aktivt fortsätta sin
verksamhet i fortsättningen. Den vill visa var och en
inom köpingen och andra hur våra förfäder haft det.
'{.Iice Thor6n

- Ernst Svensson.

Vi orbetor vidsre ien fromötgöende Köping!

I hiörtof
OV RYD
stor vöfsorterod butik,
som gör hqndlsndet
En

rill efi nöie!
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Bytudttstuga i köpingen
husmöd,rarnus önsked,röm
Almundsryds Husmodersförening bildades år 1943 med
Antalet är nu uppe i 66. Föreningen är
ansluten till Sveriges Husmodersföreningars Riksförbund
som i dagens kvinnovärld och hela vårt samhälle har en
24 medlemmar.

viktig uppgift att fylla. Att tillhöra en husmodersförening ger för kvinnan, som ofta är ganska isclerad, tillfälle

till

I den goda, glada samlätt kontakter, om man öppnar dörren

gemenskap med andra.

varon skapas
aldrig så litet.

Gemensamt har det arbetats för mänga barmhärtighetsverk. Bl. a. avgich många gåvopaket till vår fadderort Uurainen i Finland. Vi har deltagit i klädinsamlingar,
arbetat för husmoderssemester m. m. Men även saker av
praktisk betydelse har föreningen varit iniativtagare till
såscm badplatsen i Norraryd. Simundervisningen där
startades och bekostades av föreningen de första åren.

till

anställande av en diakonissa kom också
En vävstuga med fyra vävstolar hör
också till våra glädjeämnen. Den står öppen även för
icke medlemmar och användes flitigt. Under årens lopp

Initiativet

x Vi förstår att den ärade läsaren skakar en aning misstänksamt på huvudet när vi taiar om att den här bilden
är tagen omkring månadsskiftet till december år 1957.
Så är emellertid fallet och så spänstiga flickor har vi
i Rycl. Avsikten med bilden är deLs att pryda upp den
här sidan en aning' dels att illustrera det landskap där
den eventueila badplatsen vid Idekulla skulle förläggas.
Platsen där flickorna står kommer nämligen om ett år
att vara sjöbotten efter uppdämningen av Mörrumsån
vid Granö kra.ftverl<. Förslag inkom som bekant till
kommunalfullmäktige i somras om anordnande av en
badplats här. Platsen är belägen vid fdekulla, ungefär
mitt för Vrångaboda vägskäI. Förslagställarna hade då
tänkt sig att badplatsen kunde i ordningställas, planeras,
grusas m. m. innan vattnet kommer att stiga upp övel
området. Flickorna, som i adventsolens bleka sken och
utan att huttra radade upp ,sig framför kameran, är från
vänster Ros-Marie Nilsson, Barbro Magnusson, GrmBritt Gnnnarsson cch Ingrid Gustafsson, samtliga från
Ryd. Att en yngling i samma nejd, som var ute för att
hugga julgran, påtog sig en något konfunderad min inför mötet, varder honom härmed förlåtet.

genom föreningen.

har där vävts hundratals mattor och andra vävnader
samt hållits flera vävkurser i föreningens regi.
"Om man siktar till solen så kanske att man når trädtopparna", så resonerar många för närvarande i Husmodersföreningen på tal om vårt sista projekt: Maskintvättstuga. På en av våra trevliga träffar är 1947 sjöngs
det bl. a. i en bordsvisa:
Nu gubbens klär' ska tvättas i maskin, fallera
så han ska bli så rysligt ren och fin, fallera
sen in me'n i bastun på andra sidan farstun
så blir han som en renhetens symbol, fallera.
Det året var nämligen tanken på en stor tvättanlägg-

ning aktuell. Det skulie byggas en lokal med så stor uraskinutrustning aLt Cen kunde betjäna 150 familjer. Kostnadsberäkningarna gick på minst 85.000 kr. En kommitt6
tillsattes och fick i uppdrag att utreda frågan och begära kommunalt anslag. Municipalfullmäktige lovade att
skänka tomt till bygget. Kommunalfullmäktige däremot
visade mindre förståelse, men efter en långvarig debatt
anslogs dock 15.000 kr. Med ett så litet anslag vågade
dock inte kommitt6n sätta i gång utan det storslagna
projektet fick förfalla cch 150 Iedsna husmödrar fick
med svett och möda fortsätta vid tvättbaljorna. Nu har
många skaffat sig egna tvättmaskiner.
Forts. å si,il. 29
25

Goff Nyff Kopingcr
forls. lr. sid.

RYD
Andersson, Harald, rned fam.
Andersson, Ove, med fam.
Bengtsson, Victor, firma,
Carlsson, Josef, med fam.
Enocsson, Ragnar, med fru

Elmqvist, Gullan och tr'ritz
Freij, Karl-fngemar
Gustafsson, IJelge, med fam.
Håkansson, Ture, med fam.

Johansson, Karl med fam.
Johansson, Törsten, med fam.
Johansson, Sven-Uno, med fru
Johansson, Stig

Karlsson, Alfred J., med fru
Pålsson, Agaton
Pettersson, Viktor W., med fam.
Pettersson, Ifarry, med fru
Svensson, Einar, med

fru

Sjösten, Oskar, med fru
Skoog, Tage, med fam.
Ros6n, Holger, med fam.
Ryds Aamatörklubb
Ryds Bilskola

FRIDAFO
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fyra stora ugnar, vilka var i gång så gott som året runt.
Kapaciteten var stor och en mängd ved åtgick till glädje
för den skogrika bygden. Den färdiga kolen levererades
till järnverken i landet och likaså exporterades en hel del.
Tjäroljefabrihen i Norrary'4 uppfördes under första
världskriget och tog slut samtidigt med kriget. Den var
efter tidens förhållande modernt utrustad med erforderliga maskiner. Av råvaran, som i hur,rrdsak bestod av
tallstubbar, utvanns terpentin, tuätjära och tjärolja och
även slagget betingade ett visst värde som smideskol.
F abriken låg alldeles intill Norraryds station.

Ett kakelugnsmakeri har också funnits i Ryd, närmare
bestämt på den plats där Folke Trasthe nu bor. Denna
rörelse startades år 1895 av kakelugnsmästare S. C. pettersson, som närmast inflyttade från Ronneby. Tillverkningen bestod huvudsakligen av kakelugnar, vilka var
synnerligen efterfrågade på grund av den konstnärliga
utsmyckning som mästaren förlänade dem. En dei hushålisartiklar, souvenirer och minnessaker tillverkades
också. Rörelsen upphörde i slutet av 1g20-talet.
Forts. å, sid, l3

RS

Bellborg, Stig, med fam.
Carlsson, Sixten, med fru
Eriksson, Sven-Erik, med fam.
Ericsson, Sture, med fam.
tr'ransson, Erik, med fam.
Gustafsson, Harald
Ifansson, Sten, med fam.
Johansson, Emil
Johansson, Karl, med farn.
Karlsson, Einar, med fam.
Karlsson, Rune, med fam.
Svensson, Assar, med fam.
Skogström, Paul, med fam.
Skogström, Oscar, med fru

K. E. Peterssons IIVSMEDEI
I'öRSÄIJER K, B. S, VAROR.
GOD MAT I'öR PENGARNA!
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DOCKNN OCH AI LEN
Så, firar ui, jul uar och en i sin
allt efter råd, och förruåga,
m.ed tiind,a ljus
i iindlös rad,
eller lramför en- ensam l,å,7a.

stud,

Visst uar det ett snd,rj, ett jeilrt och, stök,
en klappjakt lrån nLorron till kurillen.
Men nu rå,der julfrid, i, stugans kök,
och grytan puttrar på, hdllen.

I

rum,m,et stå,r grune'n s& lin i si,n urå,
och på, bordet högtidens blomma,
och barnen tassar så, tyst p& tå

i, utintan

att tomten ska

komma.

Far "kilar öuer tcll gr&nnen en stundl',
och, sen d,röjer ej ld,nge fömiin

d.et bunkar i, farstun, och trind, och runil
blir jultomten sgnlig i, dörcen.
Så,

kommer

och bilen

d,åt

dockan med, ögon blå,

skiirmar röila.
Det gli,tter soru tiinils i, barnögon då
bltr lönen för mamntas möd,a.
m.ed,

Diir utunför fönstret stå,r julkdruen gul
Under takpannan sparualn& drömmer

jul

uarje d,ag iir hat:re och
-d,å, att
miinni,skun si,n sparsum,het glömmer.

tiitt och, kompakt
d,ok kring mid,uinterns test.
Kanske allt iir ett spel,
en lossryckt akt?

Och, bortom stå.r m.örkret

som

ett

- Är gltidjen allstiides giist?
Så, sjung li,te uarlågt, lyra i kaiill,
on, julfrtd, uiirme och ro,
d,cir

borta stå,r kanske sliickta tjiill,

dtir rngen julros kan gro.

Oclt, du sorn ilöuar minnenas tryck
för att fl,y d,itt trastga jag.

Jag förstår di,g, min uiin, m,å, du soua trygg
till Karlu)agnen bleknar i, d,ag.
Men hiir å,ker d,ockan i, röd,målad, gigg
öuer mattq,ns kulörta riinder,

allt bltr sorlx en sagobild, ur "Li,lle Vigg"
under i,vri g a burnahiinder.
Dock julekuiill trots uiskq,r klockan. sitt na,mn,
snart souer de små, mellan lalwn
med dockan och bilen tryggt uti fumn,
nedan mor och far håller ua,Iean.
Menlå,ngt seilan docka,n iir trasi,g och gl,ömd,
och bi,len ti,ll aska har bliuit,
dröjer julmi,nnet kuar -- omhuldat gömt
som., en föIjesuen ut genom liaet.
SING.
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Ryds Folkets

Hrt

Ägaren av det s. k. Ryds tivoli erbjöd föreningen att
förvärva lokalen och markområdet för 20.000 kr. Läget
var bra och idealiskt för en folkpark men som byggnaden
endast var en danslokal ansågs priset alldeles för högt,
och nya utvägar skulle prövas. Efter en del underhandlingar var ägaren villig att sälja för ett pris av 16.000
kr varav 4.000 kr kontant och 12.000 i inteckning. Den
77 maj 1934 beslöt så föreningen inköpa Ryds Tivoli på
nämnda villkor. Avd 353 tog andelar för 3.000 kr och
resterande kontantbelopp lånades upp inom styrelsen.
Styrelsen fick i uppdrag att sköta det löpande arbetet,
orCna nöjesarrangemang, renhållning m. m. allt utan ersäi;tning. I januari 1935 tillsattes en vaktmästare med
180

kr i

årslön.

25 öre i timrnen.
Ombyggnad av lokalen diskuterades men för att kunna
förlänga byggnaden måste en stenig kulle först planeras
bort. Medlemmarna erbjöds att mot andelar i företaget

* IVAR

SVENSSON,

föreningens förste ordf.

Alla föreningars och sammanslutningars stora problem

är väl just lokalfrågan. Har en förening inte tillgång
till en samlingslokal där de kan dryfta sina angelägenheter står den snart inför sin upplösning. Pionjärer på
området var nykterhetsrörelsen som runt om i landet

i regel även hyrde ut
andra sammankomster av olika slag. Men i och med
den politiska och fackliga utvecklingen blev dessa hus
för mycket upptagna och stundom vägrades helt enkelt
att hyra ut till politiska möten. Den växande arbetarerörelsen under de sista decennierna på 1800-talet fick allt
svårare att hyra lokaler för sina möten och så kan man
säga framtvingades folkets-husrörelsen. Landets första
folkets hus kunde invigas 1890 i Kristianstad. Detta var
inget nybygge utan två äldre hus som ändrades och blev
en tillflyktsort för stans föreningsliv. Så följde Malmö
folkets hus 1893 och därefter har de flesta orter i Sverigc
fått ett hemvist för sina föreningar.
Efter denna tilla utvikelse kanske vi bör komma till
vad som är meningen med de här raderna i köpingsbladet.
Vi har ju här i Ryd sedan 25 år tillbaka en folkets-hus
förening men tyvärr inget Hus i egentlig mening. Under de sista åren på tjugo-talet dryftade man lokalfrågan
ofta inom glasarbetarnas fackförening och fester anordnades vars behållning avsattes till en byggnadsfond.
byggde sina ordenshus och som de

till

Den drivande kraften bakom id6n var fvar Svensson
(nu avliden). 1933 hade fackföreningen 3.000 kr i denna
fond och så skickades ut en förfrågan till platsens organisationer om bildandet av en Folkets-Hus-förening. Den
19 mars samma år samlades representanter för organisationerna på dåvarande Erik Johanssons kaf6 och en interimsstyrelse valdes för anskaffande av stadgar. Den 14
april blev det så ett nytt möte, denna gång i Ordenshuset
och där beslöts bildandet av en byggnadsförening. Dess
första styrelse bestod av fvar Svensson som blev ordf.
Josef Carlsson, Berndt Hall, Einar Svedberg, Gustarz
Söderberg, Olof Svensson och Sixten Vendel. 45 medlemmar med 70 andelar å tio kr antecknades. Efter detta
började den egentliga debatten om lokalfrågan.
28

arbeta med denna planering mot en timpenning av 25
öre. Många andelar blev även intjänade och det blev en
jämn plan framför byggnaden. Ombyggnaden anförlroddes åt byggmästare Einar Svensson och den 19 maj 1935
kunde invigningsfest anordnas.
Man hade nu betydligt större utryrnmen jämte teaterscen. Under årens lopp har betydliga förbättringar företagits såsom modernisering av scenen, värmeledning, tegeltak å byggnaden, målningsarbete m. m. Planer på
helt nybygge har förelegat men måste skrinläggas och
ställas på framtiden av ekonomiska skäI. De stora krav
som numera ställs på samlings- och nöjeslokaler gör det
omöjligt för enskilda föreningar att ekonomisera företagen.

Styrelsens sammansättning har växlat under år'en, endasi; en av den första styrelsen har med undantag av ett
par år varit med hela tiden nämligen Gustav Söderberg,
ävensom Helge Gustavsson som invaldes 1935.

J.

C.

PS.
F örfattaren av ovanstående rader har som den försynta människa han är helt förbigått sin egen gärning
inom Folkets-hus-föreningen i Ryd. Alla, som på ett eller
annat sätt haft med parken att göra, vet docl< att den
gode Josef Carlsson varit en trogen och trägen meclarbetare i rörelsens tjänst.

Red.

Reatäll

en

5öllskopsreson

- Utflykten

ldrottsresoh - Skolreson
vi

lämna förslag

till alla resor och utflykter. Innan
skriv eller

Ni sätter resplanerna i verket
ring',
- i Ryd.
besök vårt trafikkontor

Glaset sysselsätten
55 man i köpimgen

ERNST ADOLFSSON
SKOAFFÄR
HÄRADSBÄCK

TeI.

10

VÄLSORTERAT LAGER AV SKODON

Reparationer utföres.
KöP SKORNA

I

Ilumana priser

HEMORTEN.

Häradsbäck VULKVERI(STAD
HÄRADSBÄCK

TeL 48. Ankn. tmstatlen

Inneh. A. JOHANSSON.
UTF

öR alla slag av Däck- och Slangreparationer, Regummeringar. FöRSÄLJER: Däck och slangar.

KARL ABERGS
NÖNLEDNINGSFIRMA
HÄRADSBÄcK rrl 44
-

En au d,e största och tildsta industrierna i, ilen bliuand,e
köpingen är Ryds Glasbruk. Företaget stat'taile 7978
som aktiebolag, nsilket u,p|tlöstes lem ttr senal'e' d& nu'
tarande iigarna, hgttm(tstat'e C. R. Johansson och d,ir.
Aug. Wi,king öuertog d,etsamma. ?i,lltserkni,ngen, sonl utlöres i halpau,tomatiska ma,skiner, består hnr*ud,sakligen
ctt medicin- och hush,å,llsglas, au uilket största d,elen t'ör-

Utför värme och sanitära anläggningar.
Oljeeldningsinsta llationer.

Bytucittstuga , . . forts.

fr.

brukas inom landet. Omkring 55 man iir f . n. sEsselscttta
uid, företaget. Pir, bilden' ses frfr,n Ddnster tniistare Ragnar
Enocsson, uppblåsare Josef Carlsson och benma.kare
Oskar Sjösten i fdrd m,ed, att framstöIla grogg-glas.
Samtldga m,ed. mångårig erfarenhet från ilet h.edersrrird,a

har anslagit sin under åren hopsamlade fond på 3.000 kr. som grundplåt. Då staten nu är
mycket förstående för kollektiva tvättstugor och utlånar
pengar till 3 % ränta, så ser det ganska hoppfullt ut för
oss. Nu gäller det bara att fä vära köpingsfäder
några
- oss på
köpingsmödrar finns inte
att skriva borgen åt
- är det bara att sätta i gång
ett blygsamt belopp. Sedan
och låta de 24 lyckliga tvätta av hjärtans lust och till
självkostnadspris.
Orn stugan sedan blir för
trång . .? Ja, det blir en annan historia.
Om vi, vilket vi tror, rätt snart får i gång vår "bytvättstuga" så kan man hoppas att med det stora intresstuga. tr'öreningen

se

i stöne skala även
Detta är vad undertecknad vill önska för

som nu finns, en maskintvättstuga

blir verklighet.

framtiden inför köpingsbildandet.

till sist en maning till alla husmödrar i Almundsryds köping: kom med oss och bli medlem i vår husOch

modersförening

skrå som 11jort Srnå,land, och siirskilt Kronobergs liin
kiint och, aktat.

sicl. 25

Då man nu inom Husmodersföreningen ånyo tar upp
frågan, så blir det i betydligt blygsammare skala. Vi
tänker att hyra lokal och skaffa en maskinutrustning,
som skall räcka till för 24-30 famil.jrr: en s. k. bytvätt-

!

E.

S.

l-

(t(-(oyuörn

I

Inneh. IIAR.RY KABI-SSON, HÄRADSBÄCK
TeI. 12
g
U t | ör a,lla sla s el.-cnstct ll,ationer och, r eparati,oner,
Förstiljer allt elektriskt.

Hänadsbäcks
BI
Tel. bost.

tYER I{ S TAI)

13 Inh. Clarence Petersson

Verkst. tel.
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allt inom branschen, samt
f'öRSÄtrJER begagna<le och nya BILAR.
UTF öR

L

I

29

fiuörrt, d,eru shämtsnmme, sid,nrt,
I

At-und

och Mrnicippa

Äktenskapsträta i en akr
14 dar fore brOlloppet.

Almund: Ja, då skulle vi alltså åsta te nyår, du flecka
lella. Ringa har vi tingat, å slöja har vi skaffat, å självaste landshövdingen ska hålla tal för oss. Ja, de ska väl
ble ett bröllop som di allri sett maken te i den här sock-

God Jul

Ny.

och

RYD

Goff Ny/f Ar

Rekommenderar,sin goda
mat, sina propra rum. Beställningar mottagas tacksamt.

Ryds Folkets Park

Vördsamt

INEZ o. HENRY TRUVEDSON.

nen.

Municippa: Ja, men så har du också sprungit här och
friat både länge och väI.
Almund: Va, börjar du med de nu igen. Ä de inte du
kanhända som gått här och fjädrat d.ej, å gjort dej te
för att du skulle ble löckligt geft å försörjd. Va ?
Municippa: (Med en knyck på nacken) Hå, har ja klarat mej själv i 51 år så . . .
Almuntl: Ja, men varför har du då gått här och pudrat
och sminkat dej så ryseligt den siste tien? Ja, att du
geck å förgyllde visarna på körkeklockan de må va hänt,
å att du sprängde bort sten å berg på marknad.splatsen
för en tjuge, tjufem tusen de kan ja också förlåta dej,
men att du byggde ett dass bakom körkan för niehundra
personer, de va väl ändå te å dra te i överkant, å att du
sen geck å höstplöjde hela stortorget och la att i träda
igen; de va väl ändå te å gå lite väl långt.
Municippa: Va ä de mer för illa gjort om ja törs fräga?
Almuncl: Ja, som de här kalaset nu till exemp,el. Gå å
ställa te bröllop för tie tusen riksdaler ! I mina hemtrakter ä de vanligt att svärfargubben ska stå för sånt.
Municippa: Åja lägger ja inte min del kanhända?
Almund: De bler nock ja som får betala de me, tänker
ja. När vi bler gefta så kommer väl matpengarna te å
stiga me minst en krona på beviljningskrona. De ä allaredan bestämt förresten.
Municippa: Ja, men så slipper du ju ungkarlsskatten,
å så får du kanhända barnbidrag, å så får du dricka utå
mitt fina kulörta vatten alldeles gratis, å så får du fritt
lyse både natt å da. Ä de ingenting värt kanhända?
Ahnuncl: Åja, de där kä4ner en väl te. Förr i tien när
en kom te Ryd så lae en sina pengar ve Brunnen, om en
hade nåra, å hädanefter lär en väl få utdebetera dem ve
källan, så de kan komma på ett ut.
Municipp,a: Ja, men så slipper du å springa här kring
knutarna å va svartsjuk längre sen.
Almuntl: Svartsjuk?
Municippa: Ja, har du kanhända inte legat där ute i
Tröjemåla och Stora Ryd och Lränat bara för den där
usla tvåkronans skull?
Almund: (Hetsigt) Va, ä de ja som ska ha uppsträckning för att du ä tr.rrngen te å gefta dej I
Municippa: (Tar till lipen) Nä, nu vill ja inte höra
mer. Nu får de sannerligen va slut. Buuuuu.
Almund: Ja, att du fått avlopp de vet ja
i flera
- också.
etapper till och De,
men ska du nu få utlopp.
Municippa: (Gråter- högljutt) Bara ge dej iväg så jag
slipper si dej! Här har du ringen tebaka! Buuu.
30

Hotellet

Vikrigt meddelonde
til,I

Er

som skall fernissa goluen.

Om Ni är extra nog'grann med rengöringen
och skurar med Kraftskurpulver, sköljer

efter med rent vatten, kan Ni ge golven
en varaktig plastbehandling med BECKO_

PON,

Vi har BECKOPON

plasten

färgen

i-

den glasklara golvgolvplastnio moderna kulörer.- Behöver Ni

och BECKOI'LOOR

ytterligare råd och anvisningar, står vi
gärna titt tjåinst.

R,YDS KEMIKALIEAF'FÄR,

.

TeI.

1

GYNNA AN NONSORERNA
Almuntl: Ah, va ä de för prat. Ringen? Nu när de ä
utlyst för oss å allting. Sa sa sa, nu ska vi inte gräIa.
De här va sista grälet innan vi gefter oss, de lova dej,
Municippa lilla.
- Municippa:
Bara ge dej iväg så ja slipper si dej!
Almuncl: Ja, rnen tänk på allt som vi skulle ha tillsammans i framtiden, Municippa lilla. Allt mitt blir ditt å allt
ditt blir mitt. Va de inte så vi sa ? Tänk på all skogen i
I{ärlunda, du, å alla gäddorna i Ålshult, å alla di fine
jordgubbarna i Vrångaböke. Allt ditt blir mitt å allt mitt
blir mitt.
Municippa: Va dumma vi ä som grälar egeniligen.
Almund: Ja, de har du så rätt i Municippa lilla. Men
de ska vi aldrig göra rner nu. Nu ska vi hålla ihop å
hjälpas åt, å sen när vi bler gefta så ska vi spara å va
sparsamma.

Municippa: Ja,bara nyårsafton ä över så kan vi släcka
gatlyset, om de ä de du tänker på.
Almunil: Ja, Municippa lilla,
om de ändå vore nyårsafton

!

-

Municippa: Mmm.
SING.

Lundbergs-h istorier
E
Många originella personer ha under tidernas Iopp funnits i Ryd och dess närhet, som med sin humoristiska syn
på livet givit upphov tilt en rad dråpliga historier, vilka
ännu leva kvar på folkets läppar.
X'lera av dessa historier torde härstamma från målaremästaren J. A. Lundberg i Ryd, vilken dog omkring år
1940. Denne var mycket slagfärdig, hans repliker voro
fulla av bitande satir och ibland verkligt dråpliga.
Här följer en liten provkarta på en del av historierna.

Målare Lundberg var en gång borta på ett ställe och
där husägaren själv skulle släppa till materialet. Innan tapeterna påsattes spikade L. papp på
väggarna med små kardnubb, vilka han höll i munnen
under det han spikade. tr'run i huset stod en stund och
tittade på L:s arbete och när hon upptäckte att L. hade

NTREPRENORSFIR M A

Gustav

& Kad lohansson

Utför VAT?EN- och AVLOPPSANLÄGGNINGAR,
SCI{AKTNINGAR och BERGSFRÄNGNINGAR
m, m.
TeL2l2

R,YD

TeI. 129

tape-lserade,

i munnen utbrast hon:
Nä men snälla Lundberg, har han spikarna i mun- han kan ju svälja nå'n.
nen,
L. svarade sakta och sävtigt: Ja men de' gjorde vål
inte så mycket', de ä ju så billiga, så billiga.
spikarna

i Almundsryds Allmänna Slukkassa
påminaer om:

att omedelbart till sjukkassan anmäla inträffat sjukdomsfall skriftligen, per telefon eller vid besök å
kassans erpedition.

att omgående till sjukkassan anmäla ändrad arbetsinkomst så att Ni vid event. sjukdom är rätt försäkrad.

En gång när Lundberg var på besök hos sin dotter i
Stockholm, blev familjen en kväll bortbjuden och L. lämnades ensam i lägenheten. Eftersom L. inte var van att
tala i telefon blev han uppmanad att irite bry sig om telefonen ifall det var någon som ringde. Om en stund började telefonen också mycket riktigt att ringa, signal efter
signal. Till slut blev målaren irriterad av det evinnerliga
ringandet, tog luren och sa: hallå! Rösten i andra ändan
på tråden hade väl knappast väntat sig dessa småländska
tongångar och fann sig föranlåten att fråga:

Rru,7",tu^{nt""il,

* Var är jag?
hur ska ja kunna veta de om han inte vet'at
- Jå,
själv,
kom det svaret från L. varefter luren snabbt blev

1907-1957

pålagd igen.

När dottern kom hem frågade hon om det händelsevis
varit någon som ringt.
-- Jo, de va en, men han vesste inte va han va, sa
Lundberg.

Vi, taclta allq, iirad.e kunder sonx gAnndt oss alla d,essa
å,r och det skall bli,ua, uår strihsan att iiuen i fortscitt-

Lundberg skulle en gång hyra ut rum till badgäster, från Ryds brunnn ett par äldre damer, vilka
togo sig en titt på rummet. De frågade L. om allt möjligt, om sängarnas och sängklädernas kvalitet, om bekvämligheter och andra saker. De flesta frågorna kunde
L. besvara med att "den saken hade han". Under tiden
hade den ena damen gått omkring och synat väggarna
noga. I ett hörn uppe vid taket hade antagligen flugorna
satt några små svarta priclcar, vilka föranledde damen
att i skarp ton fråga:
Har Ni vägglöss ?
L., som tydligen tyckte att damerna varit allt för
frågvisa, svarade: Nehej, de har ja' inte, men de kan ja'
skaffa, ess Ni vill ha nåra.
B.

ALMUND:

Ä de sant

som

di säjer, att

ni,ngen tillhandahå,lla ktali,tetsd,rycker aD uåra kiinila
tölluerkningar. Bestci,ll till Jul,en uå,rt allt nl,era om-

tAcktd Julmust och, öuriga liiskedrEcker! Återförstiljni,ng au Pitrsner, Liittd, och. oårt qod,a Juld,ricka.
Besttill, d god. tid!
Vörd,samt

RYDS VATTENFABRIK
BR. TRASTHE.

17

V

S.

vägförvalt-

ningen köper upp gamla lagårdar, och bygger nya fina
asfaltgator fram te gösselstackarna på köpet? -- I så
fall ska ja be å få anmäla mett gamla fähus.

SJAI,VDEKLARATION

--- Jag svär inte, jag super inte och jag röker inte,
å lika för
t glömde jag pipan på spritbolaget.
31
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Hant i Ryd -1957
Ryd har inget Huseby, ingen Mykle och ingen Sputnick och ändå har det hänt en hel del under det år som
nu snart är till ända.
I januari
till exempel kom Pelle Nordström från Stockholm hit
och sjöng sina glada visor, julen dansades ut och ishockeybanans invigning regnade bort.
I februari
började Ture Johansson i Mossbrohult spränga berg
mitt i Ryds samhälle, Värdhusvärdinnan hade mottagning i Folkets park och vintern blev alltmer sommarlik.
lVIars

var också mild i sitt skägg. I Granö ökades arbetsstyrkan betydligt och i parken spelade Mimi Nelson solo i
Dubbelliv, dvs. utan rnaken till motpartner.
I april
kom våren till Ryd med vårmarknad på Torget, sjösättning vid Balders vik och flanörer på Storgatan. Fultmäktige röstade om köping. Fotbollen började rulla igen
och i första seriematchen fick Sandsjö pojklag på moppe
med

2-1.

I maj
började första villabygget i samhället
det blev sju
till sen under året. Granö-folkets bilköer -blev allt längre

utanför kaf6er och matställen: anläggningsfolk trivs
tydligen bäst med fyra hjul under sig.
I juni
började kyrkan renoveras. Almundsryds enda restau-

rang med spriträttigheter blev omvandlad till alkoholistanstalt och så firade man Tröjemåla söndag.

I juli

reste Ryd-borna på semester. Den nya järnvägsövergången blev klar för trafik och Lobergs snickerifabrik
började byggas. Vatten- och avloppsbyggarna blev altt
närgångare, halva Storgatan avstängdes vilket dock inte
hindrade trafiken nämnvärt
åtminstone inte motorcykeltrafiken.
Augusti.
40 sömmerskor vid Melka blir uppsagda. Gråt och tandagnislan
man lever icke av tips allena. Trojahuset om
-. påbörjas, Timrå-mannen
28 lägenheter
går på slak lina i
Folkparken, pojklaget får bara 1-1 i Nöbbele och förlorar på det seriesegern. Och under en mörk regnig natt
kommer årets ålarekord vid Idekulla värmare: 30 kilo i

håven.

SCOT]TING
en familjeanglägcnhet
En dag får Du ett meddelande att Din pojke etler flicka
skall bli upptagen till scout i Almundsryds kyrka. Dl
går dit och upplever hur Ditt barn står framför altaret
och efter att ha hört scoutlagens klara bud avtägger löf.
tet att efter bästa förmåga söka göra sin plikt mot Gud
och fosterlandet, hjälpa andra, lyda scoutlagen.
Tror Du inte att Din pojke eller flicka kan gå ut i livet
bättre rustad att bli en duglig medborgare i vårt framtida Sverige om han ärligt strävar att leva efter scout.
lagens ideal ? Många föräldrar i Almundsryd. deltager
aktivt i scoutarbetet cch lämnar med glädje ledarna sitt
stöd. Scouting har blivit en familjeanlägenhet.
Var och en som sysslat med ungdom, vet att den trivs
bättre med reda, fisthet och ordning än med s. k. frihet,
En scoutkår. karr inte arbeta isolerad i ett samhälle, kå.
ren måste ha samhällsförankring om den skall kunna
göra något väsentligt för ungdomarna. Vad ligger då
närmast till hands, jo, att föräldrarna tager medansvar
för arbetet.
Scoutrörelsens program är rikt och växlande. Scouten
10-14-åringen får vara med i patrullen, kamratgänget
oeh där lära sig samarbetets svåra konst. Han bygger
sina kunskaper från friluftslivet, han får lära sig taga
ansvar för sina kamrater. Kravet på hjälpsamhet skärps,
Det är en fostran i praktisk demokrati för ungdom. Seni
orscouten i de övre tonåren står mitt uppe i sitt livs
brytningstid. Det kan tyckas att han är oh;,fsad, ord.
knapp, otillgänglig samtidigt som han är ömtålig och
sårbar. Han börjar bli individ och svårigheterna är många
innan han finner sin linje.
Ett önskemäl till kommande år är dock att få fran
mera ledare som inte är rädda att offra av sin fritid för
ungdomen och som tager sin uppgift på allvar. De scouter som växer upp, lämnar i stor utsträckning bygden
men vi hoppas nu när Almundsryd blir köping att det
också blir större möjlighet för ungdomarna att kunna
stanna kvar På orten'
Lobi.

Byggmästare Anton Carlsson

September.

Ville Moberg med De knuta händerna kommer tiii Ryd.
Torget planeras, gäddorna hugger i Hönshyltefjorden och
A-laget slår Liatorp med g-0. Och så blev det höstmarknad, med gipskattor, rakblad och nakendans.

TeI. 18E

-

RyD

Oktober

kom med gula löv och röda löv och med Gunnar Hirdman, som talade om människor han mött. Dagarna blir
allt kortare och Ryds avioppsledningar allt längre.

Utför NYBYGGNADER och REPAR,ATIONER.

November.

Ny syfabrik startar i Ryd. Glädje och gamman
man
lever icke av tips allena. Sportklubben planerar -om sin
ishockeybana och Almundsryd planerar för sin köpingstillblivelse.
I)ecembor.

Köpingsbladet utkommer. Och så blir det
efter det nyårsafton och köpingsfest.

GYN
jul igen och
Sing.
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28 lägenheter: under: salnrna 6ak

Edrrt"

tK IAPPA R
hos

GU

STAV

ROSENKVIST
RYD
I

Atrt[otryLmcr

i

med Edra julinköp!
Den nya korkmattan och
gardinerna är nu aktriella!

lulklappslips
i

x De ltiir resli,ga nLannarna har få,tt törtroendet att bygga
Ryds gemom ttderna största bostadsh,us uiil Hantuerkaregs,tcLn i, Ryds samltcille. Arbetsstyrkan. (w betyd,li,gt
större, m,en på den hcir bi,ld,en har endast en, man au uarje
yrkesko,tegori komm,i,t meiL. Ld,saren kan kanske meil led,-

presentkartonger: Husge-

råd, Linnevaror, Skodon,
Strumpor m. m.

Livsmedel
i rikhaltig

tlNDBE,ADs

sortering.

F"rukt, djupfryst m. m.

Lqnthqndel

Ernst Petersson
RYD
- TeI.62

Tel.

? Häradsbäck Tel. 2

*-*-*

I

tsEKOMMENDER,AS

Gynna annonsörerna!

tting au kld,dsel, rerktyg m, m. sjiilu rtikna ut ueln son1,
iir uem, men. för att underltitta clet hela kan ui, ta,Ia om
att fr. o. ses rörmokare OIle Olsson, OsbE, byggnad,sgrouarbetare Erik Jonsson, Ryd., arbetsledaren uerk-

Karl Borgquist, Olofström, elmontör Bror Lund,sten, öjnby, lnlLrare Arthur Ehentoft, Ryd, byggnad,ssnrrmcistare

kare Ei,no,r Suensson, RyiI samt pltttslagare Allan Gylse,
Vcirjö. BAgget, som påbörjades i, augusti och som bertiknas Dcrra fcird,i,gt för inflyttni,ng omkring clen 1 junx 7959,
uppf öres i tuå tå,ningar med, inredtl uönd, och konxmer att
ontfdttd. 28 liigenheter. Au d,essa blir S st. trerummare,
77 st. tuå,rummare, samt 6 st. lti,genheter om 7 rurn och

Itök, I kcilla.rplanet lcommer sj,lr st. gs,rage att inredas,
Liigenheternct komnter gitetuis att bli, fullt moderna och
utrustas med de bekurimligheter nutida bostad,sstanclard
krtiuer. BI. a. kommer ledni,ngar för TV och centralradi,o

att installeras. Byggherre ii;r Stiftelsen Troja

i, Ryd,, hu-

uudentregtrenör cir Sydöstrcr, Sueriges Bgiggnad,sgi,Ile i,
Kctlmar, med,an Bröd. Neutmans Rörfi,rma ,i Osby s,t)dru,r
föt utirme, ratten och sani,ttira anliiggningar. BEggnaiten

bertiknas kosta 900.000 kr,

symbolen

Firma RYDs H E R REKIPERING

lör

Tel.

95

B.

J.

SKJORTOR
nylon

Kostymer

lqvalltet och servlce
GUTFS BENSINSTATION

-

TEL. 88 RYD

-

PETEF,SSON TeI,

Ulstrar

i poplin

95

och spunnen

SLIPSAR och HALSDUKAR

Jackor

Udda bynor
ALLT

IPULLOVER,S OCh CARD GAN
STRUMPOR och UNDERKI;|.DER

HANDSKAR m. m.

I

STOR, SOBTER,ING.

HÖGTIDSKLÄDER och HöGA HATTAR

:""":_l
3.3

SfoEtc.Jrcft
frivilliga
arbetstirnrnar i
25OO

Ryd
fön ishoekeybanan

Ryds Sportklubb är den äldsta av köpingens idrottsföreningar och bildades är L927. Den går alltså in i sitt
fjärde decennium, när den nya köpingen rings in nyårsnatten.

ju så, att varhelst det finns en liten öppen plats,
fotboll och några pojkar, skall det sparkas boll. Fotboll är kanske inte den ädlaste av våra idrotter, men den
har ett stort grepp om de breda lagren av vår ungdom.
Det var därför rätt ne"turligt, att Ryds SK vid starten
hade fotboll på sitt program.
Början var, som allt, lite trevande. Klubben hade en
liten fotbollsplan, där nu vårt pensionärshem ligger, centralt och bra. Där hölls också fester för att skaffa pengar
i kassan. Ja, pengar blev det, trots att inträdet kostade
25 och 50 öre. Dessa tider var brytningstid. Det fanns
dock ett brinnande intresse för den nya klubben. Varje
medlem offrade mycket av sin fritid. Många Rydbor har
säkert trevliga minnen från gamla idrottsplatsen. Ti
digt väcktes tanken för en idrottsplats, och den 24 juli
1938 invigdes, Trojavallen' efter många års arbete. Därmed fick klubben en förnämlig idrottsanläggning.
tr'otbollslaget avancerade till div. f av Smålandsserien,
oeh den allmänna idrotten kom igång på allvar. ResulDet är

en

taten, som uppnåddes i löpningar och kast, behöver ännu
i dag ej skämmas för sig. Vid klubbens 25-årsjubileum år

1952 fick en del av dem, som stått i spetsen och gagnat
idrotten genom oegennyttigt arbete, utmärkelser i form
av klubbens nyinstiftade medalj.
Vad har då hänt de senaste åren? Jo, en viss tendens
har gjort sig märkbar inom idrotten, nämligen den, att
ingen vill arbeta så hårt som förr. Lättja i förening med
bilismen har gjort, att vi blivit bekväma. Trots detta har
ungdornen i Ryd visat, att den kan ännu.
Vi kan då
- fick klubpeka på vad som gjorts nere i Hästhagen. 1955
ben av Ryds municipalsamhälle ett område av den småländska moränmarken, för att där bygga en ishockeybana. Där sattes omedelbart igång med trädfällning. En
caterpillar hyrdes och sprängskotten dånade. När grovarbetet var gjort satte vintersektionen igång och organiserade arbetet vidare. tr'ram till dagens dato har inte
mindre än 2.500 frivilliga arbetstimmar gjorts. En del
kostar ändå pengar, och frågan är ailtid, var man skall
skaffa dem? De kommunala myndigheterna var emeller'
tid välvilliga.
Ryds municipalsamhälle skänkte skogen, som fanns
på området, och Almundsryds kommun gav ett anslag
med 4.000:
Staten gav genom Riksidrottsförbundet
-. listinsamlingar skänkte Rydborna 1.150
2.500 kr. Genom
kr. Här hoppas vi nu kunna ge ungdomen en samlingsplats för vinteridrotter, för skolornas idrottstimmar öch
för alla andra en plats för avkoppling i vardagens jäkt.
Ungdomsverksamheten har startat inom klubben de senaste åren och har givit gott resultat. De, som nu bär
A-lagets dräkter i fotboll samt dess ledare, skall få avlösning, när de gjort sitt inom idrotten.

Idrottslig nyårsönskan.
Vad har då klubben för önskningar inför det nya året
och den nya köpingen ? En stor och rejält tilltagen g"ym-

nastiksal eller idrottshall, förslagsvis i anslutning till
skolan. Där skulle alla, också de som blivit lite äldre,
kunna få avkoppling och spänst. Ärade myndigheter i
vår blivande köping: Hjälp oss att vår nyårsönskan en
gång blir verklighet! Kanske detta kan bidraga till, vad
statsmakterna och vi alla önska, en minskad flykt från
landsbygden.

B.

Q.

i CYKEL- och SPORTAFFAR
NYA CYKELVEII,KSTADEN
rekommenderas vid inköp av

* Ishocl<ey ska spelas i el-ljus' men det går också bra
att skyffla grus, bryta sten och planera för kommande
duster i samma belysning, vilket grabbarna ovan ger belägg för. Från vänster Stig Andersson, Tommy Pettersson, Lars-Göran Elmqvist, Ritze lfug:osson, Bengt Gustavsson, Sven-Allan Pålsson, Olle Idsten, Birger Quick
och Lars Gunnarsson.
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Bågskytteklubben

StAuespelare

Är 1954 såg en ny klubb dagens ljus i Ryd nämligen
Ryds Bågskytteklubb. Som alttid när något nytt dyker
upp förelåg ett stort intresse och så var även fallet med '
bågskyttet.
Klubben fick redan vid starten ett tjugotal medlemmar'
Även om skyttet präglats av en viss optimism' har därför
svårigheter ej saknats, detta till stor del beroende av de
mindre goda träningsmöjligheterna, som stått skyttarna
tilt buds. Visserligen har klubben under år 1957, föt
träning disponerat Trojavallen en kväll per vecka, men
detta år ej tillfylles då bågskyttet, kanske mer ärl någon
annan sport, fordrar rationell träning för att nå goda
resultat. Detta till trots har klubbens skyttar väl hävdat
sig och vid tävlingar nått goda resultat.
Klubbens förhoppning är att titl en kommande säsong
avsevärt kunna förbättra träningsmöjligheterna för att
därigenom kunna föra fram denna vackra sport till en
TI. E.
hedersam plats inom Rydidrotten.

Hi{RADSBACKS

I

Seriesegrore l95V
Att

idrottsintresset

i

Häradsbäck

Frdd,afors IE:s nu"DcLrand,e \ag. Stå,ende Jr' a. Lagledare
Em,il Johansson, Kiell Karlsson, Börie Akson, Sten Hans'
son, A'l,lan Ingmansson, Rune Karlsson, ODe Håkansson.
(Knd,stå,ende) Sten Otrsson, Tage Karlsson, SDen Viberg,

Artur

F

år pä stadig fram-

marsch är inte att ta miste på och mätt efter ortens storlek har de sportsliga framgångarna också varit tämligen

goda. Föreningens fotbollslag, som särskilt under vårsäsongen skötte sig med den äran blev i år gruppsegrare
i Smålandsserien div. IIL Uppflyttad i en högre serie mötte laget under höstomgången betydligt hårdare mot-

gtånd, men med den sammanhållning och kämpaanda som
Iaget besitter tror vi oss våga förutspå att Häradsbäckselvan hänger med i gruppen även under kommande år.
tr'ör en förening med så litet medlemsantal är ekonomin det stora kruxet men vi hoppas att den blivande kö-

pingen ska bli lika välvilligt inställd till idrottsutövarna
i Häradsbäck som Almundsryds kommun tidigare varit.
tr'öreningens styrelse och dess verkställande utskott be'
står f. n. av Alle Kroon, Olle Olofsson och Karl Magnus-

i Fridalors lF

Roos, Lei'f Martinsson.

När nan skänkt 24 fu ät idrotten har man väl nästan

rätt att ta till ord sorn trotjänare och stöttepelare. De
titlarna skulle vi vilja ge Emil Johansson i tr'ridafors, sbm allt ifrån idrottsföreningens start 1933 valdes
till dess ordförande och som alltjämt troget håller i trådarna. Dessutom fungerar som lagledare

för

var ett tag nära att La ytterligare ett kliv uppåt i fotbollsocieteten, men ödet eller vad det nu var ville annorlunda. F ör närvarande spelar laget i Div' II, Blekingeserien. Bordtennis står också på föreningens program
med. två tag i olika serier. Gymnastik och tennis utövas
oekså och ishockeybanan står klar att tagas i bruk så
snart kung Bore finner tiden lämplig.
Ett önskemål är att en trevlig samlingslokal kunde ordnas. En sådan skulle kanske bidraga till att ungdomen
stannade kvar i Fridafors, vilket inte minst idrottsföreningen skulle emotse med största tillfredställelse.

s.

son.

MÅLNINGEN

fotbolls-

laget.
Med framgångarna har det varit iite upp och ner. För
några år sedan spelade laget i Blekingeserien Div. I och

H.
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Ier. Det är min förhoppning, att när nu

Trojenborgs

Ekonomiförening har velat ta itu med en förbättring och
utökning av lokalbeståndet, kommunala och andra myn
digheter inte skall ställa sig hindrande ivägen för ett
projekt av detta slag.

*D

Birger Petersson.

Fakta kring Iokalfrågan

i

Rytl.

När Ryd nu blir köping borde de väl kunna få en
riktig bio och ett ställe där vi ungdomar kunde dansa
nån gång ibland. Som det nu är ställt får ju vi åka långa
vägar för den saken skull. Jag hoppas på en snabb lösning innan man blir allt för lastgammal.
Snajilare modell

-5?.

Vi låter den unge "Snajdarens" nyårsönskan gå vidare

till ett par av samhällets förkämpar för bättre

samlings-

lokaler, hrr Birger Petersson och Helge Gustavsson, vilka ur skilda synvinklar och utgångslägen, båda arbetar
för frågans lösning. Här föIjer då först Birgers inlägg.
Orclenshuset

-

köpingens nya samlingslokal?

Sedan någon tid tillbaka planerar Logen Trojenborgs
Ekonomiförening, att bygga till och förbättra sin lokal.
Ordenshuset i Ryd byggdes år 1905. Med stora uppoffringar, myckenhet av nedlagd möda och intresse lyckades våra pionjärer skaffa sig en egen lokal.
Denna kom att under ett 25-tal är vara den enda lokal,

som stod till föreningslivets förfogande. Logen Trojenborg har med oväld ryktat sitt värv som lokalägare. Lokalen har uthyrts till alla, som haft intresse därav;
politiska, fackliga, religiösa såväl sorn folkbildningsorga'
nisationer, har under längre eller kortare tid här haft

sin hemvist.
De planer, som för närvarancle föreligger, och som är
innebär ungefär fölkostnadsberäknade till 220.000:
jande:

-,

Den del av den nlrvarande byggnaden, som ligger på
gatumark nedrives. En tillbyggnad bygges utmed Trojagatan i sydlig riktning. Tillbyggnaden kommer att innehålla en stor sal på c:a 740 m2. I denna sal kommer att
finnas en scen på 45 m2. Sammanlagda ytan på stora salen blir alltså 185 m2. fnunder scenen blir omklädningsrum, som planeras så, att det skall kunna användas även
som rnöteslokal. Inunder stora salen är garageutrymmen
planerade, men de kan också, om behov skulle föreligga,
omdisponeras till två mellanstora möteslokaler ä 70 m2
vardera,

Den gamla byggnaden är avsedd, att inrymma en biblioteks- och sammanträdeslokal på 18 m2, en möteslokal
på 45 m2, kök, maskinrum, pannrum, lagerrum och toalettutrymmen.
Det är inga obetydligheter ifråga om lokaler, som skulle kunna åstadkommas med detta projekt. Tillsammans
kan det bli lokaler på 390 m2. Detta utan att några större
kommunala bidrag, skulle behöva anlitas.
Ordenshuset skulle ha möjlighet att i fortsättningen,
liksom tidigare, tjäna föreningslivets och allmänhetens
behov av lokaler. Nykterhetsrörelsen och föreningslivet i
övrigt är i stort behov av bättre och trivsammare loka36

Rytl.

I debatten om samlingslokaler i Ryd vill jag först
nämna några fakta om villkor för tillsiyrkan av statliga
lån till allmänna samlingslokaler.
Innebörden i 1957 års lag om statliga lån till allmänna

FRTA ORI)
Samlingslokalerna

i

samlingslokaler är bl. a. fnnan förhandsgranskning sker,
skall tomt finnas tillgänglig som medger framtid.a tillbyggnadsmöjligheter samt vara så belägen att miljön
sammanfaller med ändamålet med byggnaden. Vidare
skall parkeringsfrågan kunna lösas tillfredsställande med
hänsyn till den övriga trafiken. Så skall tillgång och
efterfrågan på samlingslokaler utredas samt kontakt sökas med kommunala organ och andra lokalintressenter,
bl. a. ortens organisationer för samverkan i lokalfrågan.
När nu lokalfrågan skall lösas i Ryd måste det börjas
i rätt ända och efter linjer som statsmakterna gett anvisning om.

Vilka lokaliteter som behövs kan vara vanskligt att
närmare angiva. En utredning får ge närmare besked
därom, men för vilka ändamål vi oundgängligen behöver
lokaler i främsta rummet, är kanske lättare. Först och
främst behövs lokaler till föreningssammankomster av
varierande storleksordning, ungdomslokaler, biograf och
teaterlokal med större och bättre scen. Härutöver behövs
utr;,'rnmen sorn lämpar sig för större sammankomster,
t. ex. familjefester, jordbrukardagar, sommarprogramverksamheten (Malmsienstruppen o. s. v.) samt dans och
som ger möjlighet för föreningarna att anordna skilda
slag av festligheter att stärka sina kassor med, m. m. m.
m. Nu är jag medveten om att många tycker som så,
ja, visst är det där bra, men det kostar pengar, och visst
är det sant. Men vi kan inte undvara dessa lohaler och
då blir frågan. Skall lokalfrågan förbli otöst? Eller skall
den lösas titl 1/3 av hela behovet och hur skall det bli
med den återstående delen

?

Det finns bara en våg att gå,
den som lagstiftarna
anvisar; ortens lokalfråga löses-med en gång, det blir
i längden billigast och samtidigt mest ändamålsenligt.
Med önskan om goda krafters förening ser jag med
förväntan fram mot den dag vi får inviga nya föreningsägda samlingslokaler i Ryd.
Helge ,Gustavsson.
PS.

f en tidning som utkommer bara en gång kan det ju
vara en överloppsgärning att "avlysa debatten". Vi hoppas emellertid med ungdomen att den livliga debatten
snart ska omsättas i praktiskt handlande, så att "Snajdare" och hans kolleger inom en nära framtid kan få de
lokaler som de så ivrigt längtar efter.
ReiI.

Eftertryck av Köpingsblatlets text och bilder utan
angivande av källan tillåtes ej.

Ä

storp

I

Skå

ne löste sömmerskeproblem

Här en bitd från den nya konfektionsindustrin i Ryd
fått namnet: "Åstorps konfektion, Ryd", efter moderföretaget i Skåne. Till vänster ses fabrikens ägare,
direktör L. Wendell, Åstorp, föreståndarinnan fröken
Stel1a Johansson, Ryd, i färd med att provsy cn nyinkommen maskirl, samt verkmästare Nils Ström, Ryd. Den
nya industrin, som startade den 1l- nov. i år, sysselsätter
f. n. ett 25-tal sömmerskor, och dessutom har 10 hemsömmerskor anställts vid företaget. Avsikten är att så,

I

srnåningom utöka rörelsen så att cixka 70 sömmerskor
kan få anställning, fördelade mellan fabrik och hemarbete. Fabrikationen utgöres av damblusar. Den nya industrin var mycket välkommen tiU Ryd. Genom Melka-

u.

som

fabrikens avflyttning

i oktober blev ett flertal

och samhället.
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merskor arbetslösa, vilka i det nya företaget nu kan få
fortsätta inom sitt yrke, till glädje både för dem själva
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Nils Johcnsson RYD
rer.r4e GRUND LÄC GNINGSFIRMlA ret.r4e
Utför alla slags
Vänd Eder med förtroende till oss. Vi lämnar g'ärna offerter på husgrunder och alla
BETONGARBETE
inom branschen förekommande arbeten.
rl

Schaktning, Sprängning, Brunnsgrävning,
Brobyggnad.

"Kom Per och måla"

o

GOD JUL och GOTT NYTT

i Björkelunds skola, med Curt Johansson som
lärare, har under höstterminen haft uppsatsskrivning

AR

TILLöNSKAS KUNDER OCH VÄNNER

blev Kompersmåla
Barnen

l1

Ho,,^o T rontrr DAMFRISERING
-

under rubriken "Min hembygd". De två bästa uppsatserna hade utlovats bli införda i Köpingsbladet och det blev
inget lätt uppdrag att välja rätt bland så många fina hem-

Till slut blev det lotten som fick fälla
Här följer nu Sölves och Ingrids epos från
den bygd de räknar för sin.

Tel. 1r9.

-

bygdsskildringar.
avgörandet.

TeI.

Min hembygtl.
Jagbor i en liten by, som heter Björkebråten. Det finns
mets bondgårdar här. Här finns två affärer. Det är sju
kilometer till Ryd. Folk lever mest av lantbruk. Förr i
tiden fick barnen gå till skolan med träskor på fötterna.
Här finns också en del fornlämningar. I Kastenmåla finns
det en grotta, som man tror, att det har bott stenåldersmänniskor i förr i tiden. I Järnemåla tror man, att det
har funnits järn, så att byn har fått sitt namn efter det.
Här i Björkebråten har det funnits en "bråte" av björk.

Förr hade man sådana till att hindra fiender från att
tränga in i en by.
' I min hemtrakt finns många sjöar, Hölkesjön, Rimshultasjön, Långasjön och Olofsbolsjön. Ett par mil härifrån
finns det en stor sjö, som heter Mien. Den är en gammal
vulkansjö.

Här i Björkebråten finns det ett tjugotal hus, de flesta
är bondgårdar. Här finns inte många slätter, utan om
bönderna vill ha sina åkrar stenfria, så får de först stenbryta åkrarna. Det finns två personer, som har stenbrytning som yrke. De har traktorer och stenvagnar; en av
dem har en lastbil.
Det är mest havre och vete, som cdlas här. Det odlas
också potatis och fcderbetor, med vilket man fordrar
djuren om vintern. Det är roligast på sommarlovet, för
då brukar jag vara med och köra in hö. Det är roligt, när
clet hoppar, så att man nästan trillar av.

SöLVE JOHANSSON
Klass
38
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HÄRADSBÅCK
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VÄLSORTERAD LANTAFFÄR
-- SPECERIER

-

Glas-,

Porslin- o. Bosättningsartiklar samt försäljer:

Eternit och Träfiberplattor, Cement och Tegel samt
Byggnadsmaterialier.

Min hembygd.
Jag skall nu berätta litet om min hembygd.
Jag bor en mil från Ryd i en liten by, som heter Kompersmåla. Mina föräldrar har en liten affär, som mamma
sköter om, och min pappa har en liten verkstad bakom
affären som han jobbar i. Han lagar och reparerar en del
småsaker, som kunderna hommer med. Nära vårt hus ligger en herrgård, som är över tvåhundra år gammal. Den
ägs av godsägare Oskar Lindquist. Längre tillbaka i tiden fanns det småindustrier, såsom en kvarn, en såg och
en fabrik. Sedan har där varit en gammal smedja och
några kolmilor också. Nu har vi en fabrik som tillverkar
cementstenar, och han, som äger den, heter Yngve Larsson. Här finns också en liten sjö, som heter Stomsjön.
Oskar Lindquist, som äger herrgården, har över trettio
kor och en massa kalvar, två hästar och en del andra
djur. Trädgården är trehundrameter lång. En del av folxet här lever av jordbruk, andra väver och sköter en massa andra sysslor. Vi är de enda, som har affär i Kompersmåla. Jag bor nära gränsen till B1ekinge. Kompersmåla
påstås ha fått sitt namn därigenom att en gammal farbror, som ville ha målat, hade en annan farbror, som
hette Per, och sade: "Kom Per och måla!"
INGRID T.OHLIN
Klass
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F:a Harald Andersson
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FYLGIA och TRYGG försäkringar.
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Orogrrnntet fa,

KOPINGSINVIGNINGEN
är vid tidningens pressiäggning inte definitivt
klart. Vi vågar dock förutspå att det blir en minnesrik nyårsafton med många högtidliga och trevliga inslag. B1. a. kan nämnas att det på kvällen blir
en högtidlighet i Almundsryds kyrka, där event.

att medverka. Senare
på kvällen blir det musik av Ryds musikkår'
Själva invigningen, som förrättas av landshövding Rergquist, blir förlagd till torget och beräknas
äga rum strax före tolvslaget, efterföljt av klockringning i kyrkan samt fyrverkeri.
I festligheterna ingår dessutom subskriberad
middag, fri dans i Ryds F olkets park till Jeans
orkester från Växjö, fri bio för gammal och ung i
Ordenshusbiografen, samt servering av kaffe m. m.
på torget.
Under dagen biir det allmän flaggning i den
blivande köpingen och på kvällen kommer samhället att illumineras med sprakande marschaller.
biskop Malmeström kommer

Utsäden, I(onstgödsel och Fodervaror
köper I{i förd,elaktigast hos

Cool Oetterödonö tf,tu.
BERNDT SVENSSON, Rytl

- Tel.

44.

p& riinta
forts. lr. si,d. 13
i Sandåsen anställts som extra biträde mot en lön av
kr. \2 pr år. Är 1892 anställdes organisten Johanssons
andre son, numera f. bankbokhållaren Oskar Johansson,
Ryd, till extra biträiie mot en Iön av 12 kronor pr år.
Vad beträffar räntan synes denrta hela tiden varit 5 /6
å insättningar. Fr. o. m. 1895 sänktes denna till 4 %.
Är 1891 hade till direktionen kommit in begäran, att
sparbanken skulle inköpa aktier för 3.000 kronor i en
tilltänkt brunns- och badanstalt i Ryd. Direktionen gick
med på detta under förutsättning att jordområdet
skänktes för ändamålet samt att fastigheten komme att
bliva lågt taxerad. Vid huvudmannasammanträde den 18
dec. 1898 beslutades att teckna aktier i den föreslagna
järnvägen Hönshylte-Kvarnamåla tili ett belopp av
4.900 kronor. År 1896 hade öppethållandet i banken utsträckts till att omf.atta 2 dagar i månaden.
Den 22 mars 1903 beslutade församlingen på kyrkostämma att köpa bankens andel i folkskolehuset för ett
pris av 4.000 kronor. Banken skulle få hyra sin lokal för
500 kronor pr år. Huvudmännen godkände detta. Är
1910 började banken planera för byggandet av en ny
fastighet. Svårigheterna blevo många. F örsta stötestenen
var stadsplanen i Ryds municipalsamhälle, vilken ännu
ej var färdigställd. Sedan kom världskriget och de allmänna prishöjningarna. År 1914 hade ritning och kostnadsförslag uppgjorts. Beloppet slutade på 46.000. År
1920 hade priset stigit till 163.967 för tegelbyggnad och
121.530 för byggnad med reverterat trä. Lr 792! infordrades nya förslag. Samma år beslutades att uppföra sparbankens nuvarande fastighet.
Fr. o. m. år 1916 börjar ansökningar om anslag till
olika ändamål att strömma in. Anslag har under en följd
av år beviljats till sjukvårdsföreningen för understödjande av sjuksköterska, till Ryds sjuk- och begravningskassa, samt under senare årtionden till J. U. F.-verksamheten, Stiftelsen Ryqs församlingshem, hembygdsföreningen, idrottsföreningen och anslag till inköp av psalmböcker. Under krigsåren 1917-7920 lämnades anslag för
att skaffa billigare livsmedel, bränsle, lyse m. m. tilt
mindre bemedlade.
De senaste årtiondena skall jag ej beröra något i detta
sammanhang. Den stora allmänheten har de 20-30 senaste åren i färskt minne. Sparbanken har numera självklart daglig expedition och lyder ej under kommunen.
Av huvudmännen utses numera hälften av Almundsryds
Med, rcinta

Lions klubb i Ryd ge,
barnen nya lekplatse
I

Den första och grundläggande av alla Lionstjänstr
är den fndiviiluella tjänsten. Den omfattar alla f

ser, från den framsträckta handen till den avgöranr
hjälpinsatsen och den allmänt humanitära livssl
som bär upp organisationen.

I

Den andra av Lionismens fyra tjänster är den Sarn
hällsboreentle tjänsten. Den avser att göra en hen
ort, en kommun, en nation bättre skickad för sir
uppgift. Det arbetslag av Lions som tillskjuter mede
för och hjälper till att bygga en samlingslokal, er
plaskdamm eller en lekplats ger inte bara kommuner
ett handtag
det utvecklar på samma gång sarn,
- och lägger en fast
grund för med.
hällssolidariteten
borgarandan.

I

Den tredje av tjänsterna är den Världsförenadt
tjänsten. Blott och bart genom sin numerär, och sin
geografiska omfattning har Lions International bli
vit en betydelsefull faktor för den goda viljans ocl
förståelsens utbredning i världen och för världsfre.
den.

I

Av de fyra tjänsterna återstår den sista

I

Ryds Lions club är

n

Med anledning av kommunens ombildning till Almundsryds köping har klubben låtit prägla en minnesnål, som komrner att försäljas inom hela kommunen. överskotten från denna försäljning skall oavkortat användas för anskaffiring av utrustning till
lekplatser inom kommunen.

mitt inne i sitt andra verksamhetsår. Objekt för verksamheten har hittills icke
saknats och kommer aldrig att saknas.

H.

kommunalfullmäktige.

Jag har i princip endast medtagit sådana saker, som
ha helt eller nära samband med Almundsryds köping. I
kommunen finnes numera förutom postsparbank även
affärsbank och jordbrukskassa. Vi banker vill alla hjälpa
till för att göra vad vi förmå till köpingens fromma, Vi
önska den nya köpingen en ljus framtid.

Sture Thor6n.
Hd,rlunda genorn tid,erna

forts. lr. sid,5
bodas skog representerar, skulle han väl ha gnuggat sig

Hedman.

President.

Se, åkrarnas gungande rågar stå

i

hägnet av gråstensgärden . . .
En gång var tegarna ynkligt små
men växte kring odlarhärden.
Ur skåpsängens dunkel ditt släkte gick
att börja sin arbetsdags möda,
förrn' orrspel hördes och skogen fick
ett skimmer av solen röda.

yrvaketiögonen...

Härlunda och dess folk har sin egen stil, sin egen särart. Måtte inte ordet "Standard" få alltför stor makt över

själarna! Gamla traditioner och kyrkliga arv hållas i
helg, det nya i tidens ansikte har inte riktigt vunnit genklang i sinnena. Måtte inte likriktning och kooperation
ords vidare bemärkelse
hitta så brått till
- i detto
- kunna bevara sin
denna
åldriga bygd. Må var och en
egen individualitet, sitt särmärke, kanske nedärvt genom
generationer.
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Själv.

tjänsten. Kanske kan termen för någon verka
an.
stötlig
men för Lions betyder detta att han genom
sitt medlemskap
har 600.000 vänner
goda,
- över. hjälp.
samma, tillmötesgående vänner världen

Från friska sköten och modersbröst
kom nya släktled att taga
emot det jordarv som livets höst
ur trötta händer måst draga.
Med tysta vingslag går tidens flykt
kring bygd och minnen, de kära.
En ton, en sägen, ur glömskan ryckt
som altareld må du nära.

I

"Varuhu,set"
som .finms till hands

Tidningar
Tid.skrifter
Böcker

Över hela landet träffas vi just

Frukt

vid Pressbyråkiosken.
Har Ni förresten tänkt på att
kiosken är en av de mest

Choklad.

Tobak

renodlade "snabbköpsbutiker"
som finns: Ni slipper gå omvägar,
i stället "kommer disken ut"
till Erl Lagret finns inom
ingen väntetid!
räckhåll

Film
VyIrcrt

-

Breopapper

Dessutom en extra fördel med
litet lager och snabb omsättniag:

ÅImanackor

alltid färska varorl
tlii:Iii
:ii
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Ombud

Ryd med omnejds

Handl.

BERIIDT SVE I\ SSON
t__

Tel. il4, RYD.

ft;, /o-n;ihri.nq

__l
2s.-=rf.

l{är det gäller 8l-

problem ! 2t_xti

Vi stå våra värderade kunder till tjänst på bästa sätt när det gäller såväl elinstaliationer av
bii,sta möjliga klass som vid försäljning av elapparater. Auktoriserad återförsäIjare för:
General Moiors Frigidaire KYLSKÅP - ITRYSSKÅP - II'RYSBOXAR och TVÄTTI\{ASKINER'
Vtilkomtnen in oeh, bese uår rikhaltiga sortering.
Vdncl Hd,er meil Jörtroend,e tt'I'I

AB HALLABRO ELEKTRISKA
RYD - Tel.

--

301

Billiga pri,ser

--

I

41

karl .

forts. fr. siil. 15
Här stannade han till 1917 då han vände åter till hembygden för att överta fjärdingsmannasysslan i Almundsryds församling. Denna tjänst blev han trogen till 1946
då han avgick med pension, varefter han under tio år
hade anställning vid Fridaforsbolaget. Sedan förra året
Köptngens starkaste

tar han det emellertid lite lugnare njutande det s.

k.

otiomet efter väI förrättat värv.
Detta var i stora drag, men detaljerna som vi nu ska
försöka skildra, har varit både många och skiftande.
Låt oss då börja med olympiasegern.
-- Jå, säger vår sagesman, på den tiden var dragkamp
en tämligen vanlig idrottsgren. Varje regemente hade sina
dragkampslag, brandkårer och poliskårer var också med,
ja, i nästan var socken eller stöme by hade dom ett lag
som kunde dra i rep. Jag var i stockholmspolisen då och
vi siktade givetvis på olympiaden sorn skulle gå av stapeln i Stoekholm 1912. Vi var inte så där förskräckligt
storväxta nån utav oss i laget men vi hade bra ledare
och hade tränat in en viss teknik, som gjorde att våra
motståndare kom av sig redan från början. Så samtränade vi tre dar i veckan och dessemellan körde vi med
brottning, atletik och liknande så vi var rätt så vältrimmade allihop. Under uttagningstävlingarna drog vi först
upp alla lag i Stockholm, där brandkåren var värst att
knäcka, och sen fortsatte vi i landsorten med samma resultat.

Efter det ansågs vi uttagna att representera Sverige
i olympiaden, men då kom där en hel del enskilda dragkampare som ändå ville vara med i laget, därför att de
ansåg sig starkare än en del av poliserna. Nåja, dessa
fick då avlägga prov, vilka tillgick på det sättet att de
fick dra i en anordning med två taljor där en försvarlig
sandsäek hängde i andra ändan av repet. Många var det
som kom och drog i de där taljorna, folk ifrån alla delar
av landet, men det var bara två; en utstark göteborgspolis och så en skärgårdskarl
sl:arkastte
- inSveriges
fiskare kallad
som lyckades kila
sig i polislaget.
Så kom då den länge omtalade olyrnpiaden där det allt
ifrån starten giek fint för de svenska dragkamparna, och
där den ena nationen efter den andra fick bita i gräset.
Det svåraste motståndet räknade man skulle komma från
engelsmännens sida. Dessa hade under flera år varit
världsmästare och utnämndes redan från början som skyhöga favoriter. Det blev också England som svenskarna

fick möta

i

den slutliga finalen

till vilken en fulltalig

publik hade infunnit sig. Spänningen var också på topppunhten när de båda lagen intog sina p.latser. Engelsmännen var jämt över lag storväxta gossar med ett flertal som vägde uppåt 130 kg., medan svenskarna var betydligt lättare.
Sedan domaren kommenderat "dra" stod det länge och
väl och vägde jämt mellan de båda lagen. Märket på repet stod liksom och pendlade över utgångsläget. Men så
med ens hördes det välkända kommandoropet från sven-

ska lagkaptenen, och genast kunde Ankaret Jonsson från
Ryd hala in en halv aln på linan åt gamla Sverige. Eng-

nu med knep och motattacker men
det hjälpte dem föga, sedan svenskarna tagit igen sig
några minuter gjorde de ett nytt ryck och strax efteråt

elsmännen försökte

stod

1-0 till

svenskarna.

Andra perioden blev rena utnötningskriget då båda
lagen mest låg och höll och där ingen vågade resa sig
upp för att dra. Omsider började det emellertid att luta åt
rätt håll igen, men då var engelsmännen så utmattade

att flera av dem satte sig på marken, varefter
diskades, och svenskarna utropades som segrare.
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laget

Äret erteråt .,"' .Ht#äffJälskapstävringar i Ber
lin och Breslau oeh även där firade de svenska dragkan
parna samma triumfer. Det ena landet efter det andra
fick se sig besegrat av de sju poliserna och den starkt
fiskaren från Norden. Som belöning fick de med sig hen
en förnämtig trof6 i silver, skänkt av själve kejsar Wil.
helm av Tyskland.
Så var det alltså det hela gick till. Under alla tävlingarna stod polis Jonsson som ankare i laget. Det var han
som skulle hålla kvar vad de andra håvat in och sedan
han nu berättat det hela måste han också upp på golvet
och demonstrera hur detta tillgick. Där han står inne
i sitt rum har den bästa tänkbara bakgrund. På väggen
hänger olympiadiplomet från 1912 omgivet av svenska
och engelska dragkampslagen inom glas och ram. fdrottspriser av olika slag, medaljer och märken finns
också. Simmagister blev han vid 42 års ålder och av
simborgarmärken har han samtliga från denna institutions början. Så sent som i somras simmade han från
Rydön till Norrarydsbadet, en sträcka på drygt två km,
så även på det området är han väl tämligen ensam i 72åringarnas årsklass.
Polisen Jonsson.

När det gäller polisyrket har Karl Jonsson också här
en hel del att förtälja. Under storstrejksåret 1909 måste
en del extrapoliser utkommenderas till en del oroliga
platser i landet, främst till gruvdistrikten och efter inlandsbanan i Norrland. Uppdraget ansågs som riskfullt
och endast frivilliga togs ut. En av dem var Karl Jonsson från Ryd i Småland, och att det blev både dramatiska
scener och hårda tag det vill han inte förneka.
Under sin 3O-åriga polistid i Ryd hände det också en
hel, del, särskilt vid marknaderna då det oftast förr i
tiden var bråk och tråkigheter. Då hade många gånger
polis Jonsson "häcken full" av bråkstakar och fyllerister.
Finkan var emellertid på den tiden i bräcligaste laget
och inte så sällan hände det att arrestanterna bröt sig
ut genom taket som var av näver och torv. En gång hade
emellertid en sådan rymling fastnat i hålet i taket och
eftersom han inte hade något fotfäste kom han varken
ut eller in. Ätt han närmast var tacksam när polisen kom
och finkade honom på nytt är lätt att förstå.
Dessa händelser ligger åtskilliga år tillbaka i tiden och
mycket har ändrats sedan dess. Numera har Kalle Jonsson det betydligt lugnare. Sedan förra året formar han
sin dag efter eget gottfinnande; drar upp en och annan
gädda ur Hönshyltefjorden, pysslar i sin trädgårdstäppa,

matar sina höns oeh kaniner oeh hugger lite

ved

emellanåt.

En gång om året, närmare bestämt den 1 juni, reser
han till Stockholm då föreningen 7912 års olympiamän
samlas i huvudstaden. Det är trevliga sammankomster,
som alltid uppmärksammas av stockholmsavisorna, och
där Ankaret Jonssons fryntliga nuna tillhör de oftast
avporträtterade.
Än en stund sitter vi kvar och pratar om ett och annat, och när vi slutligen reser oss för att gå tar Kalle
Jonsson på nytt fram sin tipskukong för att fortsätta där
han slutat. Intresset för idrotten har han kvar i alla
dess former. Till och med de engelska ligalagen är han
väl förtrogen med. Engelsmännen har han f. ö. alltid
gillat, _- ända sedan den där dagen 1912 då han var
med och drog upp dem i dragkamp.
Sing'

-t
I

Ryds Industrt A httebolag

I

SPECIALFABRIK PÖR:

Spor/frshe-

och

BåSshy /tearlthlar
Telefon

Forts.

fr.

sid.

RYD

260 - 261

- 13.

26

Rimshults Stärkelsefa;brik byggdes i slutet på 1800talet av Johan Håkansson, Nils Johan Karlsson och Olof
Johansson, den sistnämnde fader till landstingsman Torsten Johansson, Rimshult. tr'abriksbyggnaden hårjades
1901 av eld, men återuppbyggdes året därpå. Företaget
som också drev sågverksrörelse hade omkring 5-6 man
anställda under säsongerna. Kapaciteten var cirka 75 hektoliter potatis pr dag. Rörelsen upphörde 1916 och fem
år senare revs fabriken. Den var belägen vid en bäck
som rann från Sutaresjön till Gårdsjön. Strax intill fanns
under

förra seklet.

Rimshults Bränneri, vilket ägdes av en man vid namn
Karl Månsson. Även detta härjades av "den röde hanen"
och om denna eldsvåda berättas att det inneliggande
lagret av sprit därvid rann ut i bäcken och Gårdsjön
varvid spritgaserna antändes så att hela sjön var ett
enda eldbål av blå lågor.
Efter eldsvådan lär några av de omkringliggande gårdarnas grisar, vilka på den tiden stundom gick lösa i
markerna, kommit över ett parti av fabrikens drankupplag, varbfter de, enligt historien, "burit sig lite underligt åt".

_l
- ilmund$ryd$ ilstiiltulhildningslilirsriilU Det har nu förflutit 10 år sedan Almundsryds Befälsutbildningsförening började sin verksamhet. Kanske någon frågar sig var denna förenings verksamhet är och
var uppgift den har att fylla. Den hastiga utveckling
som de senare åren skett och som vi kan skönja i framtiden ställer ökade krav på oss alla medborgare. Materialanskaffningen för försvaret är en dryg andel, även

utbildningen vid våra förband medför stora kostnader
och därför har utbildningen ofta fått begränsas till en
första tjänstgöring.
Den frivilliga försvarsverksamheten har därför fått en
mycket stor betydelse och kommer att få än mer, i framtiden. Verksamhetens mål är att neilbringa kostnaderna
och öka effekten. Vi vill uppmana alla som har tilldelats
en uppgift inom det totala försvaret anslut Dig eller stöd
den frivilliga försvarsutbildningen.
Carl Carlsson.

Kimröksfabriken vid Granö lär en gång ha varit en
stor och blomstrande industri med ända

till

5O-talet an-

ställda arbetaro. Av de knapphiildiga uppgifter som
Köpingsbladet lyckats få fram genom intervjuer med en
del äldre ortsbor har framskymtat en del intressanta
ting, som borde inordnas i ett större sammanhang. I'abriken låg vid ett fall i Mörrumsån ett par hundra meter
norr om Granö bro. Grunden till fabriksbyggnaden som
ännu finns bevarad, kommer ganska snart att försvinna
och bli förvandlad till ett undervatt'ensgrund i den nya
kraftverksdammen. Förutom kimrök tillverkades också
laggkärl vid fabriken. Under industrins glansperiod anlades ett stickspår från fabriken till hållplatsen i Slattesmåla, varvid godsvagnarna framfördes med hjälp av oxar.
Omkring 1890 upphörde rörelsen varvid fabriken nedrevs.
Den siste ägaren hette Gråberg.
Gustaf Pålson-Sing.

ALMUND: De där me Köpingsbladets pristävling tycker ja verkar skumt. Som dä nu ä upplagt ä de ju rena
precis som ve bilmetrama turen som avgör de hela
ning. Eller hur?
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en ordnat sina sanitära förhållanden efter eget gottfinnande och det blev nog många gånger svårt att få vederbörande att förstå att så ej kunde ske i fortsättningen.
Många rapporter, både från högre ort och från privatpersoner, fick nämnden taga ställning till. en av dessa,
vari rapportören låtit sin rika poetiska ådra flöda, förtjänar att räddas från glömskan:
Två råttor fallit uti brunnen
Och sprider en förskräcklig odör
Hos nämnden räddningen är funnen
Ty säkert samhället det eljest dör
Nu brunnen länsas skall, vart skall man leda
Och hur långt, det sura vattnet bort?
Jag tror och vet att nämnden lätt kan reda
Att man blir faran kvitt, och det helt fort,
Rvd den 25/9 1910'
Fingar Linabrad.

Hur ovanstående skrivelse behandlades i nämnden,
kan ej utläsas av något protokoll.
Det kom att dröja många år innan förhållandena förbättrades, men när samhällets avloppsnät så småningom
började utbyggas, hälsades detta med stor tillfredsstälIelse.

Alla äIskade vi vårt lilla samhälle . . .
Det interna livet inom samhället bestod dock inte enbart av svårigheter och problem. En återblick för tiden
mellan åren 1908 och 1940 frammanar många glädjeämnen. Främst då den stora sammanhållningen och offerviljan. Samhällsborna voro nästan som en enda stor fa-

milj, där oegennyttan satt i högsätet. Alla älskade vi
vårt lilla samhälle och gjorde allt för att det skulle gå
framåt. Främst bland glädjeämnena står det fantastiska
arbete, som samhällsborna nedlagt vid en mängd basarer, som anordnades för något nyttoändamåI för samhället. tr'ör ordnande av ett bättre brandväsen 'höils
exempelvis

ett stort antal basarer och fester, där

be-

hållningen oavkortad gick till detta ändamåI. En av
dessa basarer, som hölls i sept. 1929 vid Ryds Badanstalt,
inbringade inte mindre än över 6.000 kr brutto med ett
netto av över 4.000 kr och ändå var inträdet endast 50
öre. Men så hade man också alla tiders "drag"-plåster:
En dragkamp mellan 8 damer i "tungvikt" och 8 "gub-

bar" i "myggvikt". Så mycket folk har aldrig besökt
badanstalten, varken förr eller senare.

AIlt som allt hopsamlades genom basarer och fester
över 10.000 kr., och härför inköptes motorspruta och
byggdes spruthus med slangtorn, som allt överlämnades
till

samhället.

Anläggandet av Ryds vackra idrottsplats var också
ett av de främsta glädjeämnena. Till detta ändamål ha
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samhällsborna genom offervilja och oegennyttigt arbete
vid basarer och fester hopsamlat cirka 9,300 kr och som
andelar tecknades 3.360 kr. I kommunalt anslag erhöll
föreningen 2.000 kr och i anslag av tipsmedel i flera repriser 13.000 kr. Fullt färdag kostar idrottsplatsanläggningen 43.560 kronor. tr'öreningen fiek då upplåna 8.000
kr, av vilken skuld en del ännu återstår, Idrottsplatsen
invigdes den 24 juli 1938 av ordf. i Riksförbundets Idrottsplatskommitt6, Anton Johansson, Stockholm.
Ett glädjeämne för samhällsborna var också Ryds
Badanstalt. Upprinnelsen till denna torde ha varit att
kantor A. H. Johansson, Ryd, år 1891 upptäckte en järnhaltig källa i Ryd, varvid föddes tanken på anläggande
av en badort. Dåvarande provinssialläkaren i Ryd, doktor
II. V. Kindblom, företog en resa till doktor Kneipp i
Kneippbaden, Tyskland, för att lära sig de s. k. kneippkurerna, som då kommit i ropet.
Bland de många badgäster, som under årens lopp besökt Ryd, märktes många danskar och flera av dessa
återkommo år efter år.
Att de danska gästerna fattat tycke för Ryd framgår
av vad en av dessa skaldat om Ryd:
Vi kom fra Danmark over Skaanes sletter
Till Smaalands lyse og klare netter.
I Ryd der fant vi ett vilested,
Som sind og nerver sterker ved.
Berntlt Svensson.

C. G. ANDERSSON

Rodio- & Elektrisko offör
God sortering'

TeI.49 - RYD
av Radio, Radiogrammofoner

och

Bandspelare. Demonstrationer utan köptvång. El.
armatur och El. hushållsapparater såsom Kyiskåp,
Kokplattor, Kokhällar, Våffeljärn, Termostatjärn,
Värmed5.'nor, Dammsugare, m. m. Allt av prima

kvalit6. Reparationer å radio och el. apparater
utföras Fackmiissigt
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beten och nybyggnader, har också rnottagit uppdraget

upprätta förslag

$pinnspö och Ryds bågar

att

tiII kyrkans inre restaurering, för vil-

ket vissa förarbeten har verkställts.
Vi har således.förhoppningar om att under de närmaste åren få se vår kyrka med dess ytterområden framträda i förnyad och förskönad gestalt, vilket är ett ämne för tacksägelse och glädje. Och glömma vi ej att
tacka därför, må vi heller icke glömma att bedja, att
jämsides med den yttre förnyelsen först och främst må
ske en inre förnyelse, en det klrktiga livets förnyelse,
så att allt flera inom vår bygd må nås av kyrkans budskap.

"Give då Gud, att var vi bo,
Alltid, när klockorna ringa,
Samlas vi må i Kristi tro
Herren vårt offer att bringa,
Hämta i bön hans håvor ned,
Skåda

Sist

i

hoppet den sabbatsfred

för Guds folk står åter,"

Träfirma i Häradsbäck
säljer allt på export
Den största industrin i Häradsbäck är utan tvivel Victor Anderssons Träförädling. tr'öretaget har ett 15-tal
man anställda året om, och under avverkningssäsongen
har dessutom ett 20-tal man arbete i skogen. Under de
slsta åren har crka 225.000 kbf. årligen förädlats vid

*

Spinn, spinn, spinnspö: Aron Svensson och J. Jonasi full gång med att framställa giasfiberblanks till spinnspö vid dragmaskinen. 400.000 fiber går
det åt till ett äkta Trojän-spinnspö, men så är varje fiber

son, Ryd, är här

industrin och efter den om- och utbyggnad som företaget
f. n. är i gång med räl<nar man med att ytterligare kunna höja kapaciteten. Så gott som 100 procent av det
sågade virket går på export, huvudsakligen till Tyskland
och England men också till en del andra länder. Utskeppningshamn är vanligtvis Karlshamn, dit virket forslas
i egna lastbilar. F öretaget driver också exportfirma med
kontor i Karlshamn. Driftsledare i Häradsbäck är in.
spektör K. Magnusson.

inte mer än 0,009 mm

Fabriken sysselsätter omkring 35-40 personer och

omsättningen tangerar en million kronor per år.
Förutom i Sverige säljer fabriken även sina produkter
på utlandet och exporterar till de flesta länder bl. a. Nya
Zeeland, Australien, Sydafrika, Sydamerika, U. S. A.
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Ätta år'för ett företag är ingen lång tid men mycket
kan ändå inträffa även under en så kort tidsperiod.
Ryds Industri AB har under denna tid av hårt arbete
kommit fram till en bland de ledande industrierna inoin
det gebit sam det omspänner. Under fu 7957 har cirka
sextiotusen spinnspön lämnat fabriken.
Bolagets tillverkningar av piibågar har även en strykande åtgång och flera av landets förnämsta bfgskyttar
har helt övergått tiii "Ryds bågar", som de populärt
kallas bland bågskyttarna.

Sigurd to"s,.n, jl Cail Svenssons
RADI0SERVICE Sp.r.,i o Diversea{{är
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Det råder en febril verksamhet vid företaget och ledningen ser på framtiden med tillförsikt även om konkurrensen såväl inom landet som i utlandet många gånger
ställer svåra problem.
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Herbert Martinson
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SAGVERK och HYVLERI
Köper:

Skog på rot, sågtimnner, propps och msssoved
och rn ind re portier.
Tel: 9 Hörqdsböck. lnspektör

i större

KARt ttlAGNUSSON.

Sågode lrövqror. Tel: 3136 och 3137 Korlshomn.
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Korgar aa olilta slag utförda
i rotting och plast och i ett
flertal Järger, teaagnar,
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Btomttezflemd!
och Du stöder dörmed
hembesök hos siuko och gornlo,
somt kyrklig verksomhet
blond born och ungdom.

Lömpliga presenter, Iotteriainster,

Fondens behållning

bazarartiklar.

går rill diokonissqns verksomhef.

TYAR ITILSSON
Mossbrohult Ryd,

Tel. 375.

Postorsömbefet.
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FIeffl bygdsforening
Vill värna köpingens kulturella värden.
Bliv medlem.
Därmed gagnar Du en god sak.
Besök föreningens stugor och bese museiföremålen.

Allt är hämtat från det Almundsryd
F

som var en gång.

öreningens midsommar- och julfester äro mycket omtyckta av alla.

Alla äga tillträde.
F

öreningen utgiver årligen en årsbok.

tr'örsumma ej

att köpa

Den har ett högt
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Konloret i Ryd. Tel: l3l o.
Ombud Ryd: Tel. 197.
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