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INLEDNING

Gamla Vimmerbyvägen på 1920-talet,
torpet Brännebro och kvarnen ses i bakgrunden.

Gullringen är ett ungt samhälle som kom till i samband med järnvägens
tillkomst 1902. Innan dess var här en ren skogsbygd med ett par torp där
samhället nu ligger.
Brännebro däremot är en gammal ort.
På en gammal karta som general Pechlin på Ålhult lät upprätta år 1787, finns
torpet Brännebro, men kallas där Brännehäll.
På 1800-talet var Brännebro ett litet ”industrisamhälle”, med järnbruk,
tullmjölskvarn, kimröksbränneri och vadmalsstamp det fanns även affär, skola
och mejeri.
Hur det fick namnet Brännebro vet man inte, men Carl Erik Svensson hade en
teori om hur namnet uppkommit.
”Här låg förr ett kimröksbränneri, och intill fanns ett vadställe, sedermera
byggdes en bro över detta. Bron vid bränneriet kan ha blivit ”Brännebro” till
namnet”
Nu ska vi gå tillbaka ännu längre i tiden, och till Ålhult där det började en gång i
tiden.
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ÅLHULT

Ålhults allé i dimma

Ålhult är en av de gamla småländska stormansgårdarna. Den äldsta historien är
okänd. Kanske har Ålhult från början varit en by, som kommit i händerna på en
storman, som tyckte att det var lämpligt att bygga en stor gård där, (en
sätesgård). Så har alla byns gårdar lagts ihop till en större gård och därmed har
herrgården varit bildad. Troligtvis har det skett någon gång på 1100- eller 1200talet.
De äldsta skriftliga källorna om Ålhults herrgård är från 1300-talet, och Ålhult
har sedan varit en av medeltidens mest betydande gårdar i Småland.
Men innan dess hette huvudgården Vagelhem.
Vagelhem nämns i en arvskifteshandling år 1453, där det talas om tre gårdar ”i
Waglem”.
Djurhållningen vid Ålhult var koncentrerad till Vagelhem.
Vagelhem har en gång i tiden varit kallad Waleshem av Wale, kung eller herre
och alltså betytt kungs- eller herrgården.
Wagelhem, som är rå och rör under Ålhults säteri, kan ha varit äldsta
stamhemmanet”.
(Rå och rör = var hemman som var belägen inom samma by som den jordägande
adelsmannens sätesgård/säteri och de var förknippade med särskilda privilegier för
jordägaren).
(Hemman= äldre benämning på jordbruksfastighet. På 1500- och 1600-talen motsvarade ett
hemman vanligen en bondgård med en sådan storlek att brukaren kunde försörja sig och sin
familj på avkastningen av jorden och betala den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant
hemman åsattes ett helt mantal).

Att Vagelhem är stamhemmanet till Ålhult, kan lätt bevisas då än idag
markområden väster om herrgårdsparken och sjön Örn samt gamla
kraftstationen, Brännebro kvarn och skolområdet har fastighetsbeteckningen
Vagelhem.
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Den förste kända ägaren på Ålhult, är från 1300-talet och han hette Karl
Haraldsson Gren efter honom tog hans son Harald Karlsson över Ålhult, han
tillhörde en släkt som kallades Stubbe. Harald Stubbe var riddare, riksråd och
lagman på Öland.
Vem som var ägare till Ålhult under 1400-talet vet man inte, man har inte hittat
något dokumenterat från den tiden.
Enligt ”Slott och herresäten i Sverige” är nästa ägare Johan Pedersson Bååt, han
tillträdde gården under 1500-talet, förmodligen genom arv.
Därefter hans son Åke Johansson Bååt.
1588 var Johan Pedersson Bååts sondotter Anna ägare till gården, hon var gift
med rikskanslern Axel Oxenstierna.
Så småningom blev rikskanslerns dotterdotter Agneta Horn ägare till Ålhult.
Hon är mest känd för sina självbiografiska anteckningar som getts ut i bokform
under titeln ”Agneta Horns minnen”.
Hur Ålhults bebyggelse såg ut på hennes tid visar sig på en karta från 1660.

Vid sjön Örns södra strand ligger säteriet (i en dal mellan bergåsarna). Den lilla
Krycklan (vattendraget), (som flyter genom Örn), slingrar sig fram genom
ängarna väster och söder om huvudgården.
Där ser man ett stort antal träbyggnader, samlade i två grupper, mangård och
ladugård, det var mycket ålderdomligt även på den tiden. På grund av dess
utseende tror man att gården är från slutet av1500-talet.
Byggnadssättet var den ursvenska allmogegårdens, med kraftiga timmerhus,
täckta med bräder, näver och torv. Detta var det vanliga under storhetstiden.
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Ålhult, kartbild över gården 1660
A Mangården: 1. Gamla byggningen, 2. Källarebyggningen, 3. Stora boden vid porten, 4.
Gamla stugan, 5. Gamla bodar (inte mindre än fyra stycken), 6. Stall, 7. Knarckenbergs
holme. B Ladugården: ”betyder inte som idag en byggnad för att hålla kor i, utan namnet
talar om, att här bedrivs djuravel i den högre skolan”. 8. Stora ladan, 9. kostallet, 10. Mindre
ladan, 11. Mindre kostallet, 12. Fårhus, 13. Foderhus. Loolada innebär förmodligen att ladan
har en skulle och har alltså två våningsplan. Utanför gården: ett Torkepörte, Badstuga,
Tegellada och en vedkast. Torkepörte: är förmodligen ett torkhus, Vedkast: vedbacke en plats
där man hugger och lägger upp ved.

Vidare i Ålhults ägarlängder finner vi
kommerserådet Thomas Plomgren
som en kort tid var Ålhults ägare. Vid
hans bortgång ärvde hans son Anders
Plomgren Ålhult, som i sin tur sålde
godset till sin svåger generalen Carl
Fr. Pechlin.
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General Carl Fredrik Pechlin
Pechlin föddes i Holstein i Tyskland, vid 6 års ålder kom
han till Sverige tillsammans med sin familj. Han gifte sig
med friherrinnan Anna Kristina von Plomgren, dotter till
Anders Plomgren på Ålhult.
I slutet av 1700-talet ägde han ungefär hälften av
Djursdala och Södra Vi socknar. Han var känd som
bondeplågare och för sin grymhet mot djur.
Pechlin var inblandad i mordet på Gustaf III, han blev
dömd att sitta på Varbergs fästning, där han dog 1796.
General Carl Fredrik Pechlin 1720-1796

När Pechlin övertog Ålhult 1755 var mycket förändrat. Den förre ägaren hade
byggt upp en karaktärsbyggning av korsvirke som var mycket kostsamt inrett. I
huset fanns sal, fem rum, kök och förstuga. Mitt emot på gårdsplanen hade ännu
ett hus byggts, som inte var helt färdigt, det fanns även en grund till ett större
stenhus, som aldrig blev byggt.
Själva Ålhult var inte något storjordbruk, förutom jordbruket fanns där bara en
skvaltkvarn och en husbehovssåg.
Under den här tidsperioden utvecklades byggnadssättet, som gav möjlighet till
att antalet hus minskades och de olika behoven hamnade under samma tak.
De gamla bodarna och stugorna togs bort och vid den uppriktade gårdsplanen
låg endast corps de logiet (bostaden) kvar mot sjön och som motsvarighet till
detta, låg vid planens södra sida ett hus för tjänstefolk, tillsammans med
järnmagasinet. Ännu en karaktärsbyggnad fanns, men den var placerad vid en
plantering utanför gårdsplanen. I övrigt hade det kommit till
trädgårdsmästarebostad, brygghus och drivhus i omgivningen.

Pechlin såg till att även avloppet ur Örn hade förlagts till två kanaler, som
begränsade gårdsområdet i öster och väster, som omramade en nyskapad
trädgårds- och parkanläggning.
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Där fanns ”bercauer” (bersåer, uterum) av lind, asp, och lönn, samt utmed vägen
åt öster en allé, som avslutas med två murade, dekorativa portstolpar. Här fanns
även blomkvarter, ruddammar (rud=karpfisk) och vindruvsplantage, en
förnämlig köksträdgård med fruktträd, jord- och bärfrukter, och dessutom stora
gräsmattor och planteringar. Över kanalerna fanns det välvda broar.
År 1787 var de gamla ladugårdsbyggnaderna rivna, och i stället österut längs
vägen fanns det en stor tegelbyggnad, där hela gårdens kreatursbesättning och
hästar inrymdes på bottenvåningen. Här hade man även gårdens foder
tillsammans med säden, som man förvarade på övervåningen. Säden tröskades
här på logen (övervåningen) med en tröskmaskin, löpande på 18 hjul av järn
(efter norrländsk modell).
För att Pechlin skulle kunna bygga det stora tegelhuset anlade han ett tegelbruk.
Det lär ha exporteras tegel till bl.a. Holland från tegelbruket. Man kan än idag se
rester av tegelbruket.

Tegelbruket vid Stång
En av de äldsta industriverksamheterna i Ålhult är tegelbruket vid Stång som Pechlin lät
anlägga någon gång på 1760- 70-talet.
Vi vet platsen där det låg, i ”innersvängen” i första kurvan efter avfarten från väg 34
inpå ”Älövägen”.
Det är okänt hur länge tegelbruket var i drift.
Ruinen är säkert det bäst bevarade minnesmärket efter generalens tid på Ålhult.

”Nisse Holm låter i sitt bygdespel ”General Pechlin på Ålhult” skildra den i
folktraditionen bevara händelsen när en dag hela tegelbyggnaden rasade
samman”.
Pechlin var en mycket företagsam man, 1756 hade han köpt Storebro bruk och
den 8 maj år 1757 fick han förmånen att bygga en stångjärnshammare med två
härdar på Vagelhems ägor och på torpet Kvarnstugans mark.
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ÅLHULTS JÄRNBRUK OCH BENSTAMP

Ur minnet har Helge Esping exakt kunnat återge i detalj brukets såväl exteriör som
interiör med hamrarnas placering, drivkraftens funktion m.m. Nisse Ahlqvist har på ett
skickligt sätt efter Helges minnesbild avtecknat bruket.
Under åren 1880-1908 bedrev Helges farfar Johan Ferdinand Esping och senare fadern
Emil Esping smidesverksamhet i byggnaden. Denna revs 1914 för att ge plats åt
Brännebro kraftstation.

Järnbruket var placerat på den plats där kraftstationen senare byggdes. Det var
ingen tillfällighet att bruket placerades just där.
Det gällde att ta tillvara på kraften från Vervelåns vattenmassor som skapades
genom fallhöjden vid den mäktiga ravinbildningen som fanns här.
Järnbruket hade en stångjärnshammare och två härdar som eldades med träkol
som togs från skogarna som tillhörde Ålhult och från Södra Vi och Rumskulla
socknar. Man fick lov att tillverka 600 skeppund smide (1 skeppund = 136 kg)
per år.
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Eftersom Pechlin införde vallonsmide så fick han hämta smeder från Roslagen
som kunde arbeta och samtidigt lära ut sina kunskaper. Brukets märke var ett
upprest lejon med kluven svans som gick upp mot ryggen.
År 1771 byggde man ut järnbruket så att det också kom att finnas en
kniphammare. Bredvid byggdes sex stugor där smederna och deras familjer fick
bo och förutom det fanns en tullmjölskvarn och en vattensåg.
I bruket använde man myrmalm som kom från Krön (På den tiden tillhörde
Krön Ålhult).
Ungefär 100 tunnor (1 tunna = 125,6 liter) myrmalm per år togs upp från Krön
och det höll man på med ända till mitten av1800-talet.
När järnet skulle härdas använde man kol. Föremålet som skulle härdas lades i
en kolbädd där man hade blandat i benmjöl. Benmjölet användes helt enkelt vid
en härdningsprocess när man framställde produkter som skulle ha en hård yta,
t.ex. i ytskiktet på en yxa, sågklingor och liknande. Det görs genom en kemisk
process där man hettar upp träkols och benmjölsblandningen tillsammans med
det som ska härdas. Efter ett tag vandrar blandningen över till järnet och härdar
det. Samtidigt krävdes en mjuk kärna, så att inte verktygen kunde ”stinka av”,
vilket lätt hände om hårdheten var lika rakt igenom.
(Informationen om benstampen har man fått genom en intervju med Helge
Esping som var gjord av Carl-Erik Svensson)
Det fanns ingen masugn vid Brännebro, utan man fick järn från masugnen i
Storebro som fraktades på Stångån över Krön till Ålhult.
Hur järnet sedan fraktades från Ålhult upp till bruket vid Kvarnstugan är oklart,
men man tror att det forslades med vagn genom Bruksmon eller genom
omlastning över till sjön Örns vatten som sedan färdades upp genom Vervelån
till bruket.

Bruksstugan
Stugan var bostad åt smederna vid
järnbruket som Pechlin anlade på torpet
Kvarnstugans mark år 1757.
När kraftstationen byggdes renoverade man
bruksstugan som blev bostad åt
maskinisterna vid kraftstationen. Ett fönster
togs upp på den västra gaveln och en
veranda byggdes till.
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Benstampen
Under sent 1800-tal och början på 1900-talet var det vanligt att ha benstampar
eller benkvarnar. De fanns i anslutning till de små kvarnarna som fanns i
bygderna. Dit kom bönderna med benrester efter hemslakt som då förekom.
Man använde de krossade benen (benmjölet) till gödning främst på
potatisåkrarna, man använde även en liten del att blanda ut i djurfoder.
Det kan verka lite förbryllande att det låg en benstamp vägg i vägg med ett
järnbruk men med hjälp av Helge Esping vet vi orsaken och hur den var
uppbyggd.

Vid benstampen fanns tre
kraftiga uppåtstående stockar,
järnskodda i underdelen. De
lyftes upp med vattenkraft
och släpptes sedan ner på
marken mot den liggande
stenskoningen där de torkade
djurbenen låg.

På så sätt fick man benmjöl som användes vid tillverkningsprocessen som
beskrivs av härdning av järn.

Arbetskraften
De arrendebönder som fanns på Ålhults ägor, skötte brytningen av myrmalm
och kolningen. Vid den här tiden fanns det 50 så kallade hemman (gårdar) på
Ålhults marker. I arrendekontrakten bestämdes vilka dagsverken som skulle
göras, det var varje bondes skyldighet att utföra dessa arbeten.
Ett exempel för en bonde är Jöns Månsson i Jerneke som hade ett
fjärdedelshemman:
Han skulle fixa fram 1 och ½ tunna (1 tunna = 146,6 liter struket mått, eller
164,9 liter fast mått (med råge)). bra säd, hälften råg och hälften korn.
Vid midsommar skulle han komma med ett lispund (1 lispund = 1/20
skeppspund = 20 skålpund = 8,5 kg) smör, en tunna beck och 20 daler kontant.
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I november skulle han komma med 10 marker lin och fem marker lintågor. I
januari skulle han ha med sig sex stycken såg stockar nio alnar långa (1 aln = 2
fot = 4 kvarter = 59,4 cm) och tolv tum tjocka (1 tum = 2,47 cm).
Under sommartiden måste arrendatorn göra 25 dagsverken vid slåttern och 16
kvinnodagsverken. Vintertid var det 25 dagsverken och 6 dagsverken för
kvinnor, när det beordrades.
Dagsverken på sommaren skulle göras mellan 03.00 till 22.00, på vintern mellan
04.00 och 21.00. Man skulle även göra dagsverken vid tegelbruket och ett vid
gödselkörning om det behövdes.
Han skulle göra tre ”ökedagsverke” med två hästar och nödvändig material för
att transportera två skeppund last till Söderhultsvik och en skeppund tillbaka
(det var ett avstånd på 12 mil).
(En svensk kunglig resolution fastslår att ett drängdagsverke skall vara tolv
timmar och ett ökedagsverke (dagsverke med häst) skall vara tio. Källa:
Wikipedia)
Utöver detta skulle man ställa upp och skjutsa folket på godset när det behövdes.
Småbönderna hade ett hårt liv, de var ju tvungna att försörja sina familjer.
Skatter skulle betalas och fogden skulle ha sin avgift, man fick betala 50 daler
eller 42 läster kol för fem år i arrende för gård och mark. (1 läst, kolläst eller
tolftunnestig = 19,8 hektoliter, eller 1 läst = 12 tunnor löst mål = 17,6
hektoliter).
Pechlin hade gjort upp en tabell för att alla bönder som arrenderade mark, för att
de skulle komma ihåg allt de skulle göra.
Om Pechlin märkte att de inte gjorde det som skulle göras så var han en grym
man.
Arbetsåret för en bonde på Ålhult kunde se ut så här:
 I mars skulle stängsel ses över och han skulle även hjälpa till vid
tjärbränningen.
 I april gäller det fortfarande stängsel, kolvedshuggning och åkerbruk.
 I maj är det fortfarande stängsel, fällning och åkerbruksarbete.
 I juni åkerbruk, höbärgning, dikning, lövtagning och näverfläng.
 I juli höbärgning och skörden.
 I augusti är det ”bara” skörden.
 I september är det åkerbruk av lin- och tobaksplantager och tröskningen
börjar och håller på hela vintern.
 I oktober tillkommer också kolning, fällning och stenbrytning.
 I november är det likadant.
 I december börjar skogsarbetet.
 I januari och februari är det liknande sysslor, det finns alltid något att göra.
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 Till sist finns det en lång lista på olika slöjdsaker som ska tillverkas t.ex.
plogar och andra jordbruksredskap.
När bönderna gjorde dagsverken var de borta18 timmar om dagen. När de sen
kom hem hade de sina egna gårdar att ta hand om.
Man kan undra över hur bönderna orkade och klarade av att både sköta
dagsverken och driva sina egna gårdar.
Det förekom andra verksamheter invid Vervelån, som kimröks- och
becktillverkning, oljeslageri m.m.

Kimröksrökeriet
Längre upp i ån ungefär där nuvarande badplats ligger låg rökeriet, fundamenten
finns kvar men de ligger under vatten.
Som råmaterial till tillverkningen av kimrök användes förmodligen trätjära eller
björknäver. Om man använde björknäver vid Ålhultsbruket är oklart, men det är
inte omöjligt, eftersom det ingick ”näverfläng” i böndernas arbetsuppgifter.
Tillvägagångssättet var detsamma oavsett om man använde trätjära eller
björknäver.
Man har hittat rester efter en tjärdal cirka 400 m från platsen där kimröksrökeriet
låg, och man vet att det förekom tjärbränning lite varstans i bygden. I Slitshults
låg den största tjärdalen. All den tjäran kunde omöjligtvis behövas i bruket,
troligtvis gick en stor mängd tjära på export.
Under 1700-1800-talet var tjära en stor exportvara

Tjärbränning
Vad är tjärbränning? Jo, det handlar om att få ut tjära genom kolning i mila, det
sker genom att arbeta med kolning på ett särskilt sätt, genom att använda mycket
kådrik ved. Mycket lämplig för det är kärnveden hos gran och tallstubbar, s.k.
töre.
Milan – tjärdalen som den kallades – formades så att tjäran som bildas samlar
sig på botten i milans centrum, där den sen kan avlägsnas.
Efter att ha avverkat skog lät man stubbarna stå kvar i flera år tills ytveden
multnat. När bara kärnveden (töret) var kvar, tog man upp dem och lade dem i
tjärdalen. Där man sedan gjorde likadant som vid kolning, man lät stubbarna
pyra och av varje kubikmeter ”törestubbar” fick man 30 l tjära och 1 hl
(hektoliter = 100 liter) träkol.
Man eldade sakta med strypt syretillförsel, på så sätt framställde man en tjock
svart rök för att ”sota igen” det utformade hålrummet, där man sedan tog vara på
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sotet. Kimröken användes som färgämne vid framställning av trycksvärta,
tusch och svart målarfärg.
Då bruket var i drift var, var förmodligen framställning av svart målarfärg det
viktigaste användningsområdet.
Vid tjärbränningen uppstod en restprodukt, nämligen beck.
Det svarta becket har vid vanlig temperatur trögflytande till fast konsistens. Vid
uppvärmning övergår det till flytande form. Beck från trätjära användes förr
till ”beckning” av skomakartråd, till tätning av fartyg, till vattentätt kitt m.m.

Bilderna är tagna från Tjärdalen i Vagelhem, 1980

Varje år var Jöns Månssons skyldig att lämna bl.a. 1 tunna beck som arrende
vederlag, (vederlag: någon form av ersättning, betalning).
Det bör ha blivit stora mängder beck som gick till försäljning.
Med tanke på de många arrendegårdarna som fanns, tillsammans med brukets
egen produktion.

Vadmalsstamp
Till bruket fanns också en vadmalsstamp.
Vadmal är ett tjockt grovt ylletyg, vävt i två- eller fyrskaft med ull som råvara.
För att vadmalen skulle få en varm och slitstark konsistens ”stampades” den i
vadmalsstampen.
Man lade tyget i blöt och sedan ”stampades” det under ett antal stora
Träklubbor. Med hjälp av vattenkraften lyftes klubborna upp och fick sedan fritt
falla ned på den blötlagda vadmalen som låg i ett kar.
Den fungerade på samma sätt som en stångjärnshammare i en smedja.
Vadmalen vävdes av yllegarn, som i sin tur var framställt av ull.
Förmodligen fick bruket en del av vadmalen, från arrendegårdarna och torpen
för försäljning, eller för beredning av hushållens egna behov.
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Oljeslageri
Till det lilla ”industrisamhället” fanns också ett oljeslageri, som förmodligen låg
på samma plats som kimröksrökeriet.
Oljeslageri, är egentligen ett äldre ord som användes vid tillverkning av
vegetabiliska oljor, i synnerhet linolja. Namnet kommer sig från den
ursprungliga framställningsmetoden, då oljan med hjälp av hammare och
slagverk ”slogs ur” fröna på linet.
Lin odlades i stora mängder på stället. Pechlin hade inkallat en hälsinge för att
lära ut de berömda norrländska metoderna, bl.a. hade han en linbråka, som drevs
av vattenkraft – även den efter hälsingeinrättning.
Vid linodlingen fick man utöver de värdefulla lintågorna, också den nödvändiga
linknoppen, från knoppen pressade man fram den åtråvärda linoljan. Drivkraften
till denna process kom från vattenhjulet vid det lilla dammfästet som då fanns på
platsen för kimröksrökeriet.
På Ålhult spanns garnet av kvinnorna under godset, men det vävdes även på
godset av en särskild anställd linnevävare, både garn och lärft, (linneväv) såldes
härifrån i stort antal till Stockholm.
Under åren 1776-1788 lät Pechlin en lantmätare upprätta en karta över Ålhults
gods med utförlig beskrivning över åkrar och ängsmark. Förutom ”Bruket” och
benstampen fanns en tullmjölskvarn, en överfallssåg (namnet kommer från
metoden att driva vattenhjulet) samt en sågkvarn (sågkvarn = ursprunglig från
1400-talet, namnet på en vattensåg).
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Vattensåg- och kvarnarna vid Vervelån
Tre stycken kvarnar har det funnits här intill Vervelån.
Nedanför det stora dammfästet (som byggdes 1914-1915) finns resterna av en
kraftig stenmur som vittnar om var Nedre kvarnen var placerad.
Vattenkvarnen drevs fram till 1913, samtidigt med tullmjölskvarnen som låg vid
det övre dammfästet alldeles nedanför stenbron över Vervelån.

Vattensågen vid Vervelån som grundades av General Pechlin.
Revs 1914-1915 i samband med att dammfästet byggdes

Nerkvarnen i Vervelån grundades 1757 av Pechlin, den var i bruk fram till 1914. Sten som
man använde till att bygga dammfästet med lagrades på kvarnplanen. Det stora
tvåvåningshuset i bakgrunden var förmodligen bostäder till arbetarna vid järnbruket, det låg
mellan Stampen och Dammfästet. Alla husen revs i samband med dammbygget. Dammfästet
blev färdigt 1915.

Det är oklart när nästa kvarn byggdes. Troligtvis i mitten på 1800-talet, i
längderna från 1838-45 står den nämnd som Qvarnen Lönnefors. Även den
tillhörde Ålhult och kallades för Lönnefors (även kallad Övre kvarnen)
eftersom den låg på torpet Lönnefors mark. Den kvarnen låg vid det första fallet
i dammen.
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Lönnefors kvarn = Oppkvarnen
låg några meter utanför nuvarande
strandkant och var i drift till 1915. Då
var dammfästet byggt och vid följande
uppdämning kom kvarnen att ligga
under vattennivån.
Den första mjölnaren där var Daniel
Fagerström, som kom från Målilla
1813.
De sista var Stefan Pettersson, som kom från Horn 1892 och drev kvarnen åren 1892-1905
och därefter drevs den av hans son Knut Pettersson till 1915. Bostaden till Lönnefors torp och
kvarn var bebodd till 1916. Den revs 1948 och delar av det byggdes upp som uthus vid
Kvarnkullen.
Utmed gärdesgården i övre delen av fotot går den gamla kungsvägen Linköping-Kalmar. Där
kommer den närmast från byn Örsåsa och fortsätter mot Skärstad och genom Södra Vi.

Det har berättats, att när de båda kvarnarna var igång sköttes de av samma
mjölnardräng. Han fick gå fram och tillbaka mellan kvarnarna för att sköta sin
uppgift.
Tala om en obekväm arbetsmiljö.
Till kvarnen kom bönderna i sina grova vadmalskläder, de samlades i
kvarnkamrarna som var en allmän samlingsplats, här gjordes många häst- och
stutaffärer. De bjöd varandra på snus, och diskuterade om vad som hade hänt
och vad som skulle hända. Det blev nog en och annan skröna (uppdiktad historia)
av olika slag, spökhistorier, näcken m.m.
De uträttade också ärenden i den närbelägna affären och mejeriet.
Tullmjölskvarn betyder att betalningen togs ut i natura, någon kontant betalning
förekom inte.
Tulltaxan var för 1 tunna vete eller korn = 3 kappar, för 1 tunna råg och havre
till finmalning = 2 kappar (1 tunna = 146,6 liter struket mått, 1 kappe = 4,58
liter).
Någon grovgröpning eller krossning av fodersäd förekom inte. Malning av vete
förekom ganska litet, istället använde man korn, som skalades och förädlades till
mjöl eller gryn som skulle användas i hushållet. Brödsädesmalning innehöll i
stort sett av råg, som allmänt sammanmaldes, siktning förekom mest till jul.
8 timmars arbetsdagar, 3 veckors semester och fria lördagar fanns inte. Kvarnen
gick från det att första bonden väckte mjölnaren på morgonen, tills den siste åkte
hem på kvällen, ja ibland hände att kvarnen fick gå hela natten.
En årsanställd tjänare fick vara ledig sista veckan i oktober, den s.k. friveckan,
dessutom fick han också vara fri för 2 auktionsdagar, 2 marknadsdagar och
husförhöret, som hölls en gång om året och var obligatoriskt.
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Gustav Nordström
Efter Pechlins bortgång år 1796, kom en lugnare period.
Sonen Johan Adolf Pechlin hade tagit över Ålhult, 1795 hade han köpt godset av
sin far för 24 000 riksdaler Banco Specie.
Sonen hade ett annat temperament än sin far, han hade ärvt moderns lätta och
glada humör. Gården skötte han med omsorg och var livligt delaktig i ortens och
socknens angelägenheter, varvid han vann allmänt förtroende.
Johan Adolf sålde godset år 1805 till kammarrättsrådet Gustaf Nordström och
flyttade till Stockholm. Där avled han 1834, ogift men inte barnlös.
Så var den Pechlinska epoken på Ålhult slut, efter ett 50-tal år.

Ålhults Herrgård

Ålhults Herrgård.

När kammarrättsrådet Gustav Nordström och hans fru Beata, kom till Ålhult
påbörjades en omfattande upprustning och ombyggnad på godset. I den franska
parken på vägens södra sida, byggde Gustav Nordström 1815 en slottsliknande
herrgårdsbyggnad, de andra husen flyttades och byggdes upp på en annan plats.
Ladugården flyttades till den höjd, där den befann sig år 1660, öster om
gårdsplanen där den ännu är belägen. Gården har bevarat sitt utseende från
Gustav Nordströms tid till våra dagar.

Herrgården

Herrgården från trädgården
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Herrgården är ett träslott i två våningar i nyklassicistisk stil med sadeltak,
väggpilastrar (väggpelare)och bred fronton. (Fronton är en låg triangulär
utformning på en gavel, över en dörr eller ett fönster).
Över den stora stentrappan reser sig åtta pelare i grön marmorimitation, som bär
upp altanen. På var sida om det stora huset låg då två vackra flyglar, troligtvis
bodde gårdsherren där.

Från forna tiders Vimmerby och Sevede av Frans Edvard Norén 1936, kan man få
en liten bild av hur det såg ut inne i herrgården.
För att få se något av den gamla herrgården går vi upp för den inte allt för
breda trappan till andra våningen. När vi kommer upp går vi genom en portal,
och där på väggen är det målade pelare med korintiska pelarhuvuden.
Här finns två rum, som är orörda sedan byggnadens tillkomst, båda rummen
visar vackra prov på empiretidens dekoreringskonst. Vid den sydvästra gaveln
och tvärs över hela huset finns en väldig sal, här har många fester firats i mer
än hundra år. De slätputsade väggarna i rödbrunt, avgränsas mot taket av en
målad fris (takbård) med blomstermotiv, nedtill ett avslut med en tandsnittslist,
och avdelas i fält av pilastrar. Mellan dessa finns målade nischer
(fördjupningar), begränsade på sidorna av joniska kolonner och upptill av
smyckade bågfält. Ur denna inramning tittar två manliga och två kvinnliga
allegoriska figurer i nära kroppsstorlek ned på betraktaren. Sannolikt är
utsmyckningen avsedd att symbolisera sommarhalvårets förlopp under
blomstringens, fruktens, skördens och den höstliga jaktens växande skeden.
Alla överstycken i salen är dekorerade med framställningar ur samma
motivkrets.
Innanför salen ligger salongen i halvrundel, den är behandlad i samma stilart.
Dörröverstyckena upptas av figurmålningar, varav en återger bilden av en antik
kvinnogestalt med lyra över axeln, åkande i triumfvagn efter två piafferade
hästar, och en annan i samma pose, men bärande ett ymnighetshorn som
attribut och med två lejon förspända. På två andra överstycken finns kärleksoch familjescener, med vingade amoriner som bifigurer. All dekorering är
utförd i ljusgrått på den rödbruna bottenfärgen.
I de andra rummen är tapetseringen genomförd under sen tid, men
dörröverstyckena i växlande färger är bevarade.
Efter några steg uppför en smal trappa befinner vi oss på den enorma vinden
med de ålderdomliga murpiporna. På väggarna till de i frontonen inredda
smårummen finns mot vinden den ursprungliga tapetseringen kvar: grå
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lumppapp med stänkmålning. Rummen har kvar sina breda golvplankor, som
talar om att vi befinner oss på en gård med ålder och anor.
När vi går ut på altanen på andra våningen, öppnar sig en underbar utsikt. Över
udden, där den för mer än hundra år sedan bortrivna gamla
mangårdsbyggnaden låg, ser vi mellan trädkronorna ut över sjön Örn. Där över
sjöns vatten reser sig Tempelön, här låg ett lusthus i form av ett grekiskt tempel
under Pechlins tid.
Var det hit till isolerad ensamhet han for, den fruktade Pechlin, då starka
samvetskval över kabaler och hårdhet mot underlydande ansatte honom? Eller
var det för att få tänka ut nya schackdrag, spinna nya intriger. Ingen vet, för den
mannen avslöjade inte sina innersta tankar för någon.
Men vi vet, att friherrinnan Anna Kristina von Plomgren, Pechlins hustru, for
till ön tillsammans med sina lakejer eller betjänter. Här har skämten, sången
och flirten haft sin hemvist, då de muntra ungdomarna från salonger och
herrgårdar samlades i ljusa, ljumma sommarkvällar. Här har gårdens
härskarinna tillåtit sig friheter långt över vad som ansetts vara lämpligt och
lovligt.

Ålhults trädgård
Till varje herrgård fanns det alltid en
trädgård med växthus som höll
herrgårdsköket med blommor och
grönsaker. De sista som arrenderade
Ålhults trädgård var makarna Olof och
Eva Andersson. De drev rörelsen från
1942 – 1969. Under en kort period i
början av 1980 talet hade Harry
Edlund från Linköping en
handelsträdgård i denna byggnad.

Två trädgårdsmästare med drängar var anställda för att sköta trädgårdsodlingen.
Det var säkert en välbehövlig verksamhet, med tanke på att här var ett stort hus
med stor tjänarstab och en obegränsad gästfrihet.
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Pappersbruket vid Gustafsholm
Invid Vervelån vid Gustafsholm, lät Gustav Nordström upprätta ett pappersbruk
år 1815. (Gustafsholm, fick namnet efter sin grundare Gustav Nordström).
Gustafsholm var ett av de tre pappersbruken som under åren 1814-1915 anlades
i Södra Vi socken.
Bruket var utarrenderat till olika pappersmästare som på egen hand svarade för
verksamheten. I samband med den hårdnande konkurrensen från den
industrialiserade papperstillverknings i slutet av 1800-talet upphörde driften vid
bruket.
Harry Ericsson kanske vårt lands främste kännare av pappersbrukens historia i
Sverige, har skrivit en bok: ”De gamla pappersbruken i Södra Vi”. I boken
finns en väl beskrivning av Södra Vi-brukens tillkomst och utveckling.
Man kan bl.a. läsa om vilka som drev bruket. Efter den förste pappersmakaren
J.F. Cederholm, drevs bruket åren 1836 - 1850 av fabrikör Olof Olsson som
arrendator (och delägare). Under åren 1836 – 1847 delade han arrendet med Carl
Rossander, som var pappersmästare. Han lämnade de sista 3 åren sin arrendedel
till Anders Andersson.
Brukets sista arrendator blev Anders Johan Vigert som 1890 fick vara med om
brukets avveckling 1890.
Det finns inga säkra uppgifter om att skrivpapper har tillverkades där.
Men i en beskrivning om Ålhult nämns, att Ålhults grågröna lumppapper
utnyttjades för kanslier och kontor landet över”.
(Utmed gamla 34:an i höjd med södra uppfarten till Örsåsa by går det en liten
byväg som korsar Vervelån. C:a 50 m uppströms utmed Vervelån ligger en
damm, här finns en informationsskylt som visar platsen där bruket låg).
Jordbruket förbättrades på Ålhult, 1838 fanns det 6 hästar, 15 par Oxar, 56 kor
och ett 70-tal får.
Det skedde ingen större förändring under Gustav Nordströms tid. Järnbruket
drevs vidare, 1838 tillverkades 272 1/3 skeppund frälse- och 100 skeppund
manufaktursmide (1 skeppund = 136 kg).
Kimröks- och becktillverkningen, kvarn- och sågverksrörelsen, oljeslageriet och
vadmalsstampen drevs vidare men minskades med åren.
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Karl Nordström
11 januari 1843, dör Gustav Nordström, hans yngste son assessor (ordinarie
bisittare i hovrätten) Karl Nordström tar över Ålhult, hans första åtgärd som
godsherre var att lägga ner bruksdriften.
Anledningen berodde förmodligen på att driften inte längre lönade sig och att
vinsten hade minskat kraftigt.
Vid kammarrättsrådet Gustav Nordströms död fanns det vid bruket, osålda: 73
skeppund (1 skeppund = 136 kg) stångjärn och 210 000 spik, och 170 skeppund
tackjärn låg obearbetade. Dessutom fanns 872 skålpund (1 skålpund = 425 gram)
kimrök och 12 tunnor (1 tunna = 125,6 liter) beck i lager.
Detta satte punkt för en nästan hundraårig verksamhet, bruksdriften hade pågått
från 1757 - 1843 och gett jobb åt folket i bygden kring Vervelåns nedre delar.
En ny tid var kommen, de stora företagen tog över och trängde tillbaka
småindustrin. Den tillväxande skogsdriften och jordbruket blev de övervägande
näringarna på godset.
Det gamla herrgårdslivet med patrikaliska former bevarades under den
Nordströmska tiden, vid högtidliga tillfällen utvecklades den med traditionell
pompa.

Den siste Nordström på Ålhults Herrgård

Brukspatron Henric Nordström
1842-1905
Ägare till Ålhults herrgård 1869-1905. gift
med Helena Augusta Amalia Georgina
Westerling.

När assessor Nordström avled 1869 övertogs Ålhultsgodset av sonen Henrik
Nordström.
I ett köpebrev har man hittat ett intressant avsnitt, där det framgår att före köpets
avslutande av godset har det sålts niotusen femhundra timmerträd till
C. Loftman. Han var representant för det värmländska timmerhandelsbolaget
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Edsvalla, åren 1872-1876 etablerade sig bolaget i våra trakter genom att köpa in
ett tiotal gårdar runt Stångån och Vervelån. Det var säkert ett värdefullt inköp
för Edsvalla. De kunde nu ganska snabbt leverera avsevärda mängder sågtimmer
till det nyuppförda sågverket vid Horn, genom flottning i Vervelån och Stångån.

Mejeriet
Citat ur Vimmerby Tidning den 29 mars 1901.
”ett tidsenligt mejeri håller byggmästarfirman Andersson och Abrahamsson
för närvarande på att uppföra vid Ålhults gård i Södra Vi socken, tillhörigt
godsägare H. Nordström”.
Henrik Nordström lät bygga upp ett mejeri på Ålhult som tog hand om gårdens
mjölkproduktion och från arrendegårdarna Vagelhem, Stång m fl.
Det finns en uppgift som har lämnats av
Edvard Nestor, hans far Robert var på den
tiden kusk vid godset.
Edvards mor Tilda tog emot hantverkare,
byggare, sadelmakare m.fl. som kom till
gården. Som förmån för detta fick hon en
järnspis insatt i köket och tillåtelse att köpa
smör vid gårdens mejeri. De anställda vid
gården fick inte köpa smör från mejeriet, utan de fick köpa sitt smör från andra
ställen runt Ålhult.
I början av 30-talet övertogs mejeriet av Mjölkcentralen som fortsatte ett
tjugotal år. Efter 1950 har ingen mjölk förädlats i denna byggnad, alla spår av
mejerirörelsen är nu borta.
Under 1930- talet hade man även söndagsskolfest i mejeriet, lärare var
mejerinnan Hulda Zeilon
På 1970-talet drev G. Bratt, firman Svets & Smide i det nedlagda mejeriet.
1977 tillverkade han bl.a. det stilfulla smidet till fönstren i Gullringens
församlingshem.
Under en kort tid i slutet av 1979 kom Stewe Johansson till mejeriet där han
tillverkade småbåtar av glasfiber. Mellan åren 1979-85 hade även Conny
Johansson sin firma ”Connys Billackering” i denna byggnad. Förutom lackering
till privatpersoner, reparerade och underhöll han Gullringshus bil- och lastbilar.
Under åren 1984-1992 hade även Conny fåravel av pälsfår Texel i Ålhults
ladugård. Hösten -85 tog Karl-Erik Frank över billackeringen, verksamheten
höll på något år
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I hundra år 1805-1905 har Ålhult ägts av den Nordströmska släkten.
1905 köptes godset av trävarufirman N.P. Danielson.
Det blev en dramatisk händelse när godset skulle överlämnas till N.P. Danielson.
Den 7 okt hade den åldrige godsägaren inbjudit underhavande och anställda till
fest för att säga dem farväl. Under ett tal som riktades till honom blev han så
rörd, att han föll ner döende bland de förvånade gästerna.

N.P. Danielsson

Nils Petter Danielson 1854-1926.
Han grundade industrin i Gullringen genom
att anlägga en ångsåg 1906 och senare en
lådfabrik

Mathilda Danielson 1857-1930.

Nils Petter och Mathilda Danielsson på äldre dar
De fick totalt 11 barn, 3 av dem dog när de var ungefär 1 år gamla.

Nils Petter Danielsson föddes på Fjälster i Tuna socken, 24 år gammal gifte han
sig med Mathilda Nilsson från Ingebo i Vimmerby. Första åren bodde de nygifta
på Fjälster.
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År 1884, 30 år gammal, tog NPD arrendet på Erikstad, det ligger söder om
Linköping. Gården tillhörde Baroniet Adelsvärd. Det dröjde inte länge förrän
han började med nya virkesaffärer. Skog fanns det gott om i trakten och han
hade nu erfarenhet och goda förbindelser för att avverka, förädla och sälja
trävaror. Han ville nu starta industrier, som gav sysselsättning och levebröd till
de som var fattiga.
Under 1900-talets första två decennier skapade han tusentals nya arbetstillfällen
i skogs- och trävarubranschen.
1903 bildades Trävaru A/B Norrköpings Exporthyvleri med 350 000 kr i
aktiekapital (motsv. ca 15 milj.kr i dagens värde). Den ena sågen efter den andra
uppfördes. N.P. Danielsson var framgångsrik, skaffade massor med nya
arbetstillfällen och han tjänade pengar. Hösten 1905 fick han höra att Säteriet
Ålhult i Södra Vi socken var till salu.
N.P. Danielsson for ner till Ålhult för att titta på gården som omfattade ca 8000
tunnlandåker och 7000 tunnland avverkningsbar skog. Godsägare Nordström tog
emot Nils Petter för att påbörja visningen. N.P. Danielsson ville först av allt göra
en tur runt hela fastighetens yttre gränser, med skjuts eller om det inte gick att
köra hela vägen ville han gå till fots. Det lär ha tagit hela dagen att göra den
turen.
N.P. Danielsson betalade 565 000 kr, och fick tillträde till gården, 14 mars 1906.
Familjen flyttade dit tillsammans med äldsta dottern Olga som var gift med
Nordfeldt, som var lantbruksutbildad och tog hand om förvaltningen av Ålhult.

Sågverket
Det första N.P. Danielsson gjorde1907, var att anlägga ett sågverk. Den
placerades utmed Vervelån uppe vid den nybyggda järnvägsstationen i
Gullringen. Här fanns det tillgång till de två viktiga transportmedlen som
järnväg och vattenled.

Sågverket/Lådfabriken
Den första industrin i det nya samhället
Gullringen som anlades av Nils Petter
Danielsson på Ålhult.
Fotot är från 1930 Byggnaderna brann ned
den 29 mars 1933.
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Ångsågen 1912

Själva såghuset var en 2-vånings träbyggnad, för att kunna driva sågverket var
det anslutet ett pannhus med ångmaskin till såghuset.
Sågen tog hand om timret från kalhuggningarna. Sågen var det modernaste som
stod att uppbringa. Bolinders nya snabbramar, nykonstruerade kantverk och
lathssågar för utnyttjandet av bakarna (ändarna). Det som blev kvar eldades i
ångpannan tillsammans med sågspån, som via ångmaskinen drev hela sågverket
med komplicerade remtransmissioner.
För att förse sina eldrivna maskiner med ström, byggde man 1914 kraftverket i
Brännebro tillsammans med Smålands kraft.
1919 utökades sågen även till ett hyvleri och en lådfabrik, virket till fabriken
togs från Gullringens såg och en såg i Svinhult socken. Råvaran togs från de
egna markerna runt Ålhult.
Den första installerade maskinen var en typ med stående kolvar, 1919 byttes den
ut till en 450 hkr ångmaskin, nu med liggande kolvar, och egentligen avsedd för
drift av ångfartyg.
I anslutning till den nya ångmaskinen installerades en generator som
producerade energi till lådfabriken.
I den s.k. undersågen löpte energiöverföringar, som förmedlade drivkraften till
övre våningens liggande sågramar, en sågram och en fördelningsram, och övriga
maskiner. En omfattande latssågning fanns med två kapor för bearbetning av
latsämnen och själva latsverket för utsågning av latsstickorna.
Här bland remmar och remskivor fanns också en maskin för tillverkning av
krollsplint (träull), ägd och driven av Edvard Karlsson, Edvardsberg.
Latssågning var inte den viktigaste produktionen, utan det var försågningen av
de enorma mängder timmer, som hämtades från skogarna runt Gullringen.
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Sågverket och Lådfabriken
Förstörd genom brand, 29 mars 1933

1920 utökades lådfabriken, tillverkningen fick ytterligare en lokal i en byggnad.
Båda fabriksbyggnaderna var cirka 30 m långa och 20 m breda. I den senaste
fanns en specialmaskin som kallades ”Låd-Jocke”, där material till sockerlådor
tillverkades.
Den huvudsakliga produktionen var lådor avsedda för export till England,
lådorna var avsedda till emballage av olika slags livsmedel.
Arbetarna som jobbade vid fabriken hade skiftarbete. Någon växling mellan
nattskift och dagskift förekom inte på den tiden. De som en gång hamnat i
nattskiftet fick fortsätta där.

Skogsjärnvägen
”Sot-sara”
Förutom ångsågen som N.P. Danielsson uppförde, lät han bygga en smalspårig
skogsjärnväg. Ett spår gick väster ut från sjön Möckeln, med ett stickspår söder
ut från Lindefallasjön och genom skogarna ner till sågverket i Gullringen. Ett
spår drogs ner till sjön Ören.
Skogsjärnvägen användes till att transportera timret till sågen.
Innan timret kommit så långt att man kunde lasta dem på järnvägen, fick bönder
och torpare jobba mycket hårt. Träden skulle fällas, på den tiden fanns inga
motorsågar utan man använde yxor och stocksågar. När träden var fällda fick
man bl.a. använda häst och kälke för att dra fram timret till skogsjärnvägen. De
hade sedan ett hårt arbete med att rulla över timret på de 3-4 vagnar som
tillhörde loket, som förare och bromsare sedan fick lotsa fram till sågverket i
Gullringen.
Målet för transporterna var den höga träbryggan ovanför sågverket, där lossades
kättingarna och stockarna rullade ner i ån.
Framme på loket stod föraren, som alltid spanade framåt, ifall något oväntat
skulle dyka upp bakom nästa krök. Där bak bland stockarna satt bromsaren, han
hade den viktiga sysslan att då och då dra åt bromsen i backarna och för övrigt
se så att allt var som det skulle.
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Skogsjärnvägen från Lindefallasjön och
Möckeln ner till sågverket i Gullringen och
sjön Ören.

Skogs-Sara (Sot-Sara) på väg mot sågverket i
Gullringen med 5 fullastade timmervagnar
1914

Sotsara 1914, vid timmerbryggan med
lokförare och arbetare

Lastning av timmer för transport med SotSara på skogsjärnvägen till sågverket i
Gullringen
Banorna revs upp 1936.

Det var inte alltid så lätt att köra ner loket till Gullringen. Ibland hände det
att ”Skogs-Sara” som loket kallades spårade ur, då fick bromsaren gå ner till
Gullringen för att hämta hjälp. Sedan fick man gå tillbaka till olycksplatsen,
bärande på slanor och andra hjälpmedel så att man kunde få upp ”Skogs-Sara”
på rälsen igen.
Underlaget till den utlagda rälsen var inte alltid tillräckligt stabilt, tjälskadorna
hade nog också stor del av att loket spårade ur ibland.
Ibland slog det gnistor om loket. Under de torra sommarmånaderna fick då
Gullringsborna rycka ut för att släcka bränderna som ”Skogs-Sara hade tänt på
någonstans utmed banan.
Arbetsdagen för förare, bromsare och lastare började i vedgården, där dagens
behov av ved till Skogs-Sara fick iordningställas och lastat ombord.
Timret som hämtades norr om Gullringen, Örsåsa, Björkhult och Kållemåla, där
använde man flottleden genom Vervelån som transportled.
De som arbetade på flottleden kallades för ”flottare”, de hade ett tungt och
riskfyllt arbete. Flottarna fick gå på en landgång och skjuta på stockarna genom
de passager där det var lugnt vatten.
Vid besvärliga och steniga ställen fick man bygga särskilda flottningsrännor.
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Vid sågverket samlade man upp timret som kom från skogarna, i en damm som
hade bildats genom en uppdämning vid Saxebro, strax söder om sågverket. Ur
dammen togs timret in i såghuset, där det förvandlades till plank och bräder. De
klenaste dimensionerna gick som råvara till lådfabriken, medan allt virke av
bättre kvalitet gick ut på trävarumarknaden, i första hand som exportvara men
gick även till försäljning inom Sverige.
Nu var det Östra Centralbanan som fick ta över och transportera ut till väntande
kunder.
Åren efter första världskriget stod N.P. Danielsson på toppen av sin verksamhet.
Han hade sågverk med 16 sågramar, 6 exporthyvlar, ca 15 000 hektar
skogsfastigheter, 2 lådfabriker och några cirkelsågverk samt viss
rederiverksamhet. Han var sågmaskinstillverkarna Bolinders i Eskilstuna största
kund. Förutom sågen i Gullringen, bedrev han trävarurörelsen i Igelsta utanför
Södertälje, Tunaberg söder om Nyköping, Blankaholm söder om Västervik,
Norrköping, Bestorp samt i Björkfors. Alla sågverken låg vid vatten. Timret
fraktades på vatten, hanterades i vatten och virket skeppades ut på fartyg eller
pråmar från hamnarna vid Östersjön. Omsättningen var ca 100,000 m³ sågat
virke. Hans skulder sägs ha varit endast hälften av hans tillgångar.
Under 1920-talets första år skulle den långvariga inflationen stoppas.
Man övergick till guldmyntfot och därmed började i stället en kraftig deflation.
Alla värden sjönk till mindre än hälften. N.P. Danielsson hade stora osålda
virkeslager. Virkespriserna sjönk med mer än halva värdet, hans
skogsfastigheter var mer eller mindre kalhuggna och gav ingen avkastning.
Bankräntorna till de stora skulderna kunde inte betalas, utan att ta upp nya lån.
Östergötlands Enskilda Bank, tog över kontrollen av koncernen. N.P.
Danielsson fick sitta kvar som ordförande i styrelsen. Skogskomplexet till
Ålhult, ca 2500 hektar, såldes till Domänverket för 280,000:˗.
På sågverket i Gullringen växte virkeslagren, verksamheten trappades ner,
arbetslösheten växte och så småningom kom det oundvikliga, sågverksrörelsen
fick läggas ner.
Några svåra år följde för dem som hade arbetat där och för Gullringsbygden.
Det fanns inte många arbetstillfällen, propshuggning i ydreforsskogarna lär ha
varit en av de få sysselsättningsmöjligheter som stods till buds. Tillfälliga
arbeten hos bönder i omkringliggande gårdar var en annan.
Hela N.P. Danielssons uppbyggda verksamhet krossades och det tog honom
mycket hårt, han blev svårt sjuk och dog den 15 september 1926, 71 år gammal.
Sedan N.P. Danielsson lämnat verksamheten 1925, gick verksamheten vid
Ålhult på sparlåga.
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Ålhultsgodsets avveckling
Åren 1930 – 1937 var huvudbyggnaden uthyrd till en pensionatsrörelse som
drevs av fru Maja Hultbom.
1930 kom att bli ett nytt märkesår i Ålhultgodsets historia.
Igelsta Trävaruaktiebolag sålde huvudgården med fastighetsbeteckning Ålhult
2:1 och Vagelhem 5:1 till ett konsortium. Ganska omgående gjordes en ny
uppgörelse. En av ägargruppens medlemmar Henric Svensson löste då ut de
övriga delägarna och blev ensam ägare till Ålhult 2:1 och Vagelhem 5:1.
Henrics son Hans blev den nya arrendatorn på Ålhult 1945, under 1950-talet
övertog han äganderätten. Efter Hans har det varit flera olika ägare till Ålhult:
1957-1969 arrenderade Henry Svensson gården.
1968 ägde Sigvard Odén Ålhult.
1981 Efter Sigvard Odéns bortgång övertogs gården av hans dotter Gun och
hennes man Gunnar Lundell.
Under 1900-talet skedde en successiv avveckling av det stora godsets
markinnehav utöver själva huvudgården. Flera arrendegårdar skapades – en del
torp blev också arrendegårdar. I många fall blev arrendatorerna själva ägare till
de gårdar som de varit brukare av.
1993 blev Karl-Hainz Göing, från Kleinburgwedel, Hannover, ägare till Ålhult.
Under senare år har även huvudgården styckats upp och köpts av lantbrukare på
närliggande gårdar.
Även den slottsliknande huvudbyggnaden har fått en ny ägarfamilj
En väsentlig del av gården (huvudsakligast skogsmark) har senare sålts till Willy
Andersson.
I sju århundraden har Ålhult varit ett betydelsefullt och viktigt inslag i vår bygds
utveckling och dess historia och sägner lever vidare.
Efter att Karl Nordström hade lagt ner verksamheten i bruket 1843, fanns bara
Bruksstugan och smedjan kvar av hela anläggningen.
1880 kom smeden Johan Ferdinand Esping dit från Horn han drev en
vattenhjulsdriven smedja i gamla järnbruket. Hans son Emil Esping tog över
smedjan efter faderns död 1893, och drev den fram till 1907, då han och hans
familj flyttar till Dämshult.
Bruksstugan
På trappan står smeden Emil Esping, hans
hustru Hanna med barnen Helge och Svea.
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Källa:
Ålhult genom tiderna av Carl-Erik Svensson
Vervelån en kraftkälla i gången tid. av Carl-Erik Svensson
Gullringen och Brännebro genom tiderna av Maja o Erik Nestor
Från forna tiders Vimmerby och Sevede av Frans Edvard Norén 1936
Ålhults öden under sex århundraden av Leonard Carlsson
General Carl Fredrik Pechlin i myt och verklighet av Ingemar Carlsson o Bengt-Arne Person
Södra Vi krönikan
Slott o herresäten i Sverige
Oscar Bohm om Skogs-Sara
Industriminnes inventering Södra Vi
Bilder är tagna ur bygdeföreningens bildarkiv och Gullringen och Brännebro genom tiderna
av Maja och Erik Nestor

Rymd och vikt.
1 tunna = 125,6 liter (våta varor), 146,6 liter struket mått eller 164,9 l (torra varor).
1 skeppund = 170 kg, 136 kg (om metall),
1 skålpund = 425 gram
1 Lispund = 1/20 skeppspund = 8,502 kg
1 aln = 2 fot = 4 kvarter = 59,4 cm
1 tum = 2,47 cm
1 läst, kolläst eller tolftunnestig = 19,8 hektoliter, eller 1 läst = 12 tunnor löst mål = 17,6
hektoliter
1 hl = 1 hektoliter = 100 liter
1 kappe = 4,58 liter
Källa: Gamla mått & vikter. http: // kulturarv-vikingstad.com
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