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Degela herrgård.

Sedan medeltiden består' byn Degela i Lomma-
ryds socken av tre hela hernman, sorn reclan d.å inne-
hades av frälsemän. Enb4rt härav må man siuta
sig till, att går:darna äro mycket gamla. Ortnamnet
talar dessulom för detsamma. Troligen har plat-
set tillhört cien primära beb;'ggelsen. Ehuru jag
icke vågar påstå, att mitt försök till tolkning av
detta ortnamn är hållbart, s)'nes mig vara tillåtet
att framlägga detta. Namnet förehommer första
gången i urliund från 1455, då det skrevs >degelde>
oclr >>daelden>. Sena;'e belägg åro: \542 >degella>
och >Deijella>, iö55 >>Deela>, 1574 >Della>, orlkring
1"600 >Dighla> och 1623 >Degia>. Nurnei:a shrives
or'unamnet >Degeia>> men i dag'ligt l,a! säger man
>I)egla> eller >De:iia> merl tonvikten på första sta-
veisen. I\{ig s3,nss al' dessa beiägg vara troligt, alt
namnet är sammansatt av ,rdeg', (i småländsk dia-
lekt ,rdejrr, vårt nuvarande >>degr>, av fornsvenska
>>degher> - fuktig, våt, mjuk) samt det fornnor-
diska >eii> : fåra, vårav dialektordet >äida> :
å11a. Sar,rrnansältningen >degälda>, som dragits
hop tiil >degela>., han då ö'.zersättas med >>den

fulitiga (sanka) ålian (fåran)> och nailnet hänsyfta
på e'Lt I'aitendlag.

Degel:is läge ve
ning. Den nuvaranCe irerrgården Degela ligger or're-
delbart intiil siön Noen och vid början av dess ev-
lo1.rp, den s. k. l{obyån, och rnarherna från utloppet : :

äro äntitt en gor-,1 siräcka gar-iska sanka. Ån är nu-
mera helt obetydiig till bredd och vzittnet avrinner
lugnt för att i sitt nedre lopp till sjön Ralången bil-
cla ett fail vicl Liliekulla och eti vid den s. li. Munka-
kvaun. I{ig föi'efaller alitså, att detta vattendrag
ursprungiigen kaiiats >Degäicla>. Dess nuvarande
nåmn, Nobyån, är l<ornmct av den stora by, Noby,
som numera upptager så gott som hela området
mellan Degelas ägor och sjön Iialången. Denna by
her fått sitt nanrn av det uråldriga sjönamnet Noen.

llIan shulie enligt deniia toil<ning kunna a.ntaga,
att det gamla irnamnet >Degälda> övergått på den
äldsta bosättning'splatsen, under de att den nya byn
erhåliit sitt iramn av sjön Noen, och att från denna
by eller från uräldsta bebyggelsen skett utflyttnin-
g;:r i da.lgzingerr, som erhållit nya nåmn. Utgårdar-
na Lillek-r-llla ocl Skallycke hava säkerligen natnn
från tidig' beb-vggelse men anmärkningsväi:t är,
at,t dessa gårilar under lång tid legat uniler säies-
gården Oegeia.

tr-Iuru än Degela-namnet bör tcliias, få vi säker-
iigen a"ntaga., aLt orten snarl nog genorn arv pcir an-
Cra förhåiiairden utr,ä;rt till en minclre by och att den
äver: en ticl omfaitat de båda norr om nuvarande
he::r:gårcien belägna hemmanen Äkcrlotta, vilka går-
dar ännu ingir, i Degela-godset.

Sed.an den n1.s byn Degela blivit fullb1'ggd, tor-
Ce den ha sett iit sorn alla andra här i norra Små-
lands skogstraht. B3'ggnaderna, aiia av trä,'voro
satta i en stor fylkant med stor gårdsplan. Bostä-
derna utgjor"des av flera htis för varje hushåll och
lågo omedelbart intill varandra, några lianske voro
s. k. tvillingstugor', alltså för mer än ett huhåll. Vist-
hus, fähus, stail och andra ekonomibyggnacler voro
likaledes uppför'da så tätt intill varandra, att i bästa
fall takutsp;:ången på gavlarna bestämt avståndet,
riren nära mitten på f;zrkantens ena sida mot till-
fartsvägen fanns en inkörport mellan två byggna-
der, i äldsta tid försedd med bastanta dörrar, sorn
slötos om nätterna, Där något mellanrum i övrigt
förekom mellan husen, hade höga staket av resta
stänger uppsatts, så att rovdjur och okynnes fä
kuncle irållas undan. Mitt i den på detta sätt upp-
hornna gårdspianen fanns cien gemensamrna stora
vattenbrunnen ined sin >>våg>> och där voro nära
byggnader"na vagnar, kälkar, redskap o. d. titställ-
da, när de icke brukades. Där höllos icke blott ge-
mensamma sårnl(\'ärn för nöje utan där ägde sam-
manträden rllm, då man såsom byalag dry{tade sina
angeiägenireter.

Den för,sta e>;akta uppgift till ägarelängden för
Degeia angei, att den bemärkte mannen B o 'J 

o n s-
s o n (grip), döei 1386, omnäinncl. i min historik om
Ängaryd i Såib;' soctr<en, ägi en g-ård i Degeia by.
Säherligen hade lian icke ärvt denna gård utan köpt
den biand a,ndla, som han förvär.zade på olika sätt i
viir ort. Det tog Ling tid innan avskifte efter honom
kunde äga rtim, så att då diet äntligen skedde, rzoro
ari'ingarna många,. Ett av d.essa arvsl<iften verk-
sLälldes den 23 april 1455 av kung Ka.rl Knutsson
Bonc'le och 11å d.etta rör Degelagården och' andrå
hernrnan i Norra Vedbo härad, sirall om detsamma
lämnas några uppgifter samt om cle släktingar, som
d:i togo arv cfter cien Iörmögne Bo Jonsson.

Dessa :lrving:r.i, sot:r dir clciacl.e vissa tillgångar
efter holtoin, 1,-olo tso Niissols (grip) husti"u, Fiche
tsyiorvs och ]rrrrrs hustru Hebblas barn samt Byiolvs
haivsystel fru lcla. l3o Jonsson itacle en son riddaren
och iionungens räd Knut Bosson till Vinäs, sorn varit
gife r:rec1 Ii'i:ri:gai'ii .I'ohansdottr,r' Byleiv i hennes
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D.q elu,
första gifte och med honom hacle dottern Katarina
Knutsdotter. Denna Katarina blev gift med ricldaren
och riksrådet Nils trrengislesson (av Vinstorpa-
släkten), död 1440, i dennes andra äktenslrap och
gifte om sig 1442 med väpnaren Ragvald Gustafsson
Jtre rosor) tiil Horshaga. I sitt första äktenskap
hade Nils Erengislesson endast sonen Bo Niisson,
den föruthämnd-e ai:vtagaren. I{an var född i slutei
av I(Z}-talet oclr säges 1448 vara riddare och om-
talas 1458 sour kung Kristians fogde. över Rumla-
borgs län med tr/edbo samt konungens råd 1468. Han
upptog sin moders vapen ett svart griphuvud med
utsträckt röd tunga och röd näbb i gyllene fäit. Un.
dei' 1454 gifte iian sig med Beata Karisdotter, som
var dotter till rilisrådet l(arl Kristersson (Vasa-
slåkt) och Ebba Krummedike i hennes andra gifte.
IIan avled 1464 eller följande år i Söderköping.

OvannämnCa Ilrmegard Johansdotter Bylorv var
dottr;er till riddaren Johan Bylow, som var gift två
gårrger, den ena g'ången med Dorotea av okänd släkt,
och hacle tiii brocleir tr'icke Johansson Bylow (fjorton
bysantiner i sitt vapen), som inkom tili Sverige naed
Eriir av Pomment och försträckte honom ett betyd-
ligt lån mot pani av Variofta härad med kungsgår-
den Ettack. Han var gift meC arvtagerskan Fleb-bla
Aibrettsdotter Bydglsback, vilken gifte om sig med
Arend Bengtsson (ulf). Ficke Bylow hade flera
barn, men då makarna levde vid arvskir"tet 14bb ble-
vo de arvtagare'efter Bo Jons,son.

Ficke Bylorv och Ermegard Bylow hade en haiv-
syster Ida Bylow, som levde ännu 1461. Hon vargift med ridciaren Laurens Ulfsson (lejonörn) av
Blåsläkten till Forsvik, vilken förut varit gift med
Katarina Stensdotter (bjälke) oih avled 144b.

Det är troligt att dessa arvingar efier Bo Jons-
son icke kunnat hor,n.ma överens om bodelningen,
varför kung l(ai{ Knutsson anmodais att söka för-
lika arvingarna, Ly i den bevarade skifteshandiingen
säges, att jordaskiftet skedde efter lång otid vari-å
hade arvingarna emellan samt att förrättningen nu
verkställdes efter >ladcm och byttomu (d. v. s. efter
lott och byte). Fland de hemrnan, som voro före-
mål för skiftet, iågo några inoin Norra Vedbo hä-
rad och sägas ciessa givit i inkomst:

i Lommar;'ds sockcn:
tre gårdar i Ncby, som gå.ro vardera 3 mark gutni-
ska, en gård i Degela, som lämnade 3 mark gutniska,
en gård, som ireter Strrallycke och gav 10 öre gutni-
ska, samt

aurida soct*en:
en gård i Gunnatorp, som likaledes gar. 10 öre gut-
nislia, en gård i Källeryd och en i Ås, som lämnade
vardera endast 5 öre gutnisha.

Fru lda l}ylorv tillskiftades ovannämnda åtta
gårdar samt dessntom 12 gårdar i Tjust, som Lin-
köpings domkyrka fått av Henrik Bylow, troligen
en aviiden broder: till fru Ida Bylorv. Kung Karl
Knutsson, sorn ju är behant för sin s. k. räfst om
medeltidsl<yrkans gods, ansåg sig tydligen ha rätt
att från domkyrkan återbörda ifrågavarande går-
dar'.

Av denna skifteshandiing framgår sålunda, att
Bo Jonsson (Srip) ägt en gård i Degela samt att
denna övergick till fru Ida Bvlow 1455. När
Bo Jonsson förvär'r'at denna gårc1 är emellertid okänt
Fru Ida Bylow testamenterade till Vadstena kloster
sätesgården Asp:rnäs i Malexanders socken, vilken
hon sannolikt ärvt efter sin man lJaurens Ulfsson
(Btå).

Ftam till första hälften av 1500-talet har det
sina vanskligheter att upprätta iigarelängd över går-
darna i Degelab)'n. Men av de u1:pgifter, som lämnas
i 1542 års jorclebok torde man kunna göra några
antaganden. Där säges nämligen, att två gårdar
ägdes av fru Ingrid på Malma och en gård av fnt
Marina Grip Lill Nynäs. Härav drar jag bl. a. den
slutsatsen, att de två Dege1a-gårdarna, som icke till-
kommo fru Ida Bf iow, på hennes tid tilihört någon
medlem av släiiten Vinge eller Lake, till vilka fru
Ingrid på N{alma hörde.

Fru Ingrid l{arald.sd-otter Lake, som var dottef
till häradshövdingen Harald Karlsson Lake' (gumse-
huvud) till Malma, Västergötland, och dennes hustru
Ingrid Nilsdotter (pil) från Gåsevad, var gifi två
gånger 1) 149? nied här'adshövdingen i Konga häI'ad'
Axel Gregersson (sparre) och 2) 1510 med lagman-
nen i Värmland, irö',zitsp;rannen på Dal, riddaren och
ril<srådet Fiils Olofsson (rzinge) till Skofteby, som
förut varit gift sedan 1510 med Barbro Siggesdotter
(sparre). Ifennes andre man, soln deltagit i väst-
götaherrarnas uppror 1529, blev av den anledningen
halshuggen och fråntagen sina gods. Ernellertid
l}rekades hans ätrka av Gustav Vasa återfå de för-
brutna godsen och hcn står - som nämnt - så-
som ägare till två gårdar i Degela och d.essutom till
en gärcl'i Ål<erlot,ta och trzå i l.Ioby. Bönderna hette
L542 respektive Byrge och Martin i Degeia samt
Anclorm och tdils i Noby. Även andra fasiigheter
tillirörde henne: Lockarp oeh Vippersjö sarnt Höga-
målen i Linderås socken.

Då den släkt, som förde vingen i sitt ättevapen,
ägde gårdar i r\orra Vedbo härad, kan det vala tro-
ligt, att Degeir"gårCarna och de andra fastigheterna
varitblanddefrån Nils Olof ssön (vinge)
indragna godsen. I så fall skulie denne kunna upp-
tagas såson'r ågare till två gårdar i Degela i mitten
av 1400-tålet, i synnerhet som hans änka angives
äga dern 1542.

Skulle därernot - rrilket är mindre sannoliht *
gårdarna tillhör't fru nngrids fader Harald Lake,
borde denne antecknats såsom ägare. IIäremot stri-
der doek, att den ena av Degelagårdarna 1551 äg-
ds av Margarei;a Niisdotter (vinge) tiii Skofteby.
Jag, vågar därför påstå, att nämnde Nils Olofsson
(vinge) till Skoftel:y måste vara ägaren. Flans äirka
Ingrid I{araldsdotter Lahe år' otve.
tydiigt nästa ägare till ifrågavarande tVå frälseh'ern-
man. Det må tillåggas att Ermegard Bylovr, dotter
till Fiche Bylor.r'. var farmor till Knut Lindormssons
(vinge) till Sjögerås hustru Margareta Månsdotter
(natt och dag) samt att denne I{nut Lindormsson i
bör'jan av 1500-talet till Vadstena kloster donerat
Ängar;'cl, Ilubbarp m. fl. gårdar i Säby socken.
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Efter fru Tngvid Lake tiil Malma övergick den

ena gården i l)egela til] Nils Olofssons (vinge)
dotter Margareta Nilsdotter (vinge)
till Skofteryd, som vår gift med Bengt Jönsson
Slatte, och den iuidra gården till Erik Månsson Ulf-
spai:re tili Broxvik i Gränna socken, gift med Estrid
Johansson (rosenbjälkc) fi'ån Råda.

Bengt Jönsson Slaite var son till Jöns
Slatte och hans hustru Ingeborg Slatte. Han var
väpnare och skrev sig till Forsa (nuvarande Slatte-
fors) i Vists socken, östergötland och förutnämnda
l\Iargareta Nilsdotter (vinge) var troligens hans
tredje maka. . trIon var född omkring 1511 och
avled barnlös 1534. Hon hade i morgongåva ei'hål-
lit vissa gårdar, som hon testamenterade till sina
syskonbarn på rrödernet av släkten Stenbock och
Ribbing. Enligt uppgift 1551 ägde hon en gård i
Degela och en går'i i närliggancle Åkerlotta, där bön-
derna då hette Sune och Olof"

Erih J.ånsson Ulfsparre, somi1551
års jorcieboh antecknats szisom ägare tiil en gård i
Degela, där bonden då kailas Birie (Börje), var
son tili häradshövdingen i l.trorra Vedbo härad Måns
Påvelsson till Bi'o:rvik och Eiin Larsdotter (bölja).
Han var en under Gustav Vasas regering mycxet be-
trodd man och orntaias sorn väpnare 1532. Han var
1547 häradshövtling på Visingsö och hade u.ppsikt
övei >sex häratlel i Småland>. Sedelmera var han
1551 häradshövding i Norra Vedbo l-rärad och dess-
utom hövitsrnan över kungens skyltar i Småland
samt 1553 knektahövitsman i Södra och Nora Veci-
bo härader och i Ydre, \rista och Tveta här'ader. För
sina uppdrag ethöll han 1560 förläning på tionclen
av Skärstads cch Gränna socknar. För en kort tid
samma år var han ståthållare på Kalmar slott, be-
vistade rnönstringarna med småiandsfrälset 1ö62 och
1563, då han hade i förläning Linderås och Frinna-
ryds socknar, oc)r var 1564 biträdande ståthåilare på
Kalmar. I{an avied den 25 september sistnämnda år
i Stochhohn och blev begraven i Gränna kyrka, där
hans gravsten finns. Det han i släkten, som upp-
tog lJlfsparre-namnet. Mecl sin hustru hade han fle-
ra barn, av vika clotiern Märta bekom Degela samt
möjligen två gårdar l.{oby och en i Skallycke samt
l\tattarp i Lommaryds socken och Fotsjö i Adelövs
socken.

DennaMärta Eriksdotter {Jif spar-
r e skrev sig tiil Degela oc.li avled ogift 1616. Hon
är begraven i l,ommai'yds kyrk:r, där hennes grav-
sten med förälclralnas och farföräldrarnas namn och
våpen finns. Tiil sarnma kyrka skänkte hon 1604 en
vit kaih med patdn. Hennes syster Brita liiev gift
med Peder Svensson Ribbing, som torde ärvt en gård

V

Innan vi Fortsåitta atL tala om äg'årnt till dbnna
gård, återr'äritia vi till den gård, som en gång ägts
av lda Bylow. Det synes vara hart när omöjligt,
att utreda, huru fur 1\{arina- Grip bekommit
denna gård. lion var gift två gånger 1) med sina
morbröders svågcr ridCaren och riksrådet Karl
Eriksson (Gyllenstiei"na) tiil Vinstorp, död 1541, som
var son till riksrådet 4. m. Erik Eriksson (Gyllen-
stierna) och hans husti:u Anna Karlsdotter (Vins-
torpa-s1äkten), död 1552, samt 2) den 7 januari
1548 på Stockholms siott. då Gustav Vasa höll bröl-
lopet, med riksr'ådet K I a u s J ö r e n s s o n-..
(Stiernsköld), viiken i 1551 års jor<iobok uppgives
scm ägare till en gård i Degela, där landbon då hette
Jon, samt en gårcl i Skallycke med bonden Håkan
och en gård i Nol:y, där bonden kallas Jon. Fru Ma'
rina Grip ägde enligt 1542 års jordebok sistnämnda
hemman. då Lronden i Skallycke hette Sune. Ffu
i\'Iar:ina hacie tydligen ärvt många gårdar i vår orf'.
Av sistnämnda jordebok flamgirr, att hon ägde en
gård i Kolshult, Sl<räddarp, I(valarp; Dumstorp, en
gård i Mörby (nuvarande Mörbylund), en gård i
'franeryd, en i Hulu och Brynestorp, alla i Säby
socken, samt en gård i Brickarp av Linderås socken,
Stubben i nuvarande Trehörna socl<en och Nannarp i
I{aurida socken.

Klaus Jörensson var son till hövitsmannen Gö-
ran Hansson, död 1517, och dennes andra hustru
trngeborg Siggesclotter (sparre) i hennes första gif-
te, död 1531. 'Han skrev sig bl. a. till Nynäs
i Bälinge socl<en och deltog livligt i de inre poiitiska
för'hållanCena. llan biev först ståthållare i Väst-
manland 1576 och sedan på I(almar slott 1580; han
avled 1583.

Under 1574 omtaias endast två frälsegårdar i
Degela, då den ene landbon kalias Börir och den an-
dra gården bruliades åv en ej namngiven änka. En-
ligt jordebokcn 1599 voro bönderna tre, pirger, Olof
och Jören.

Stiernsköids b:rrn torde liksom arvingarna ef-
ter Märta Eriksdotter l]lfsnarre ha sålt gårdarna i
Degelatill Seved Svensson Ribbing,
som skrev sig till Fästered och Degela. Han, sorn
alltså är ägare till alla tre hemmailen, var föd,d den
6 mars 1552 på Fästerecl i Finnekumla socken och
son till Sven Knutsson liibbing, död 157?, och Anna
Bengtsdotter Gylta, död 15?9. Denne SeveC Ribbing
var 1588 lagmansdomhavande i Västergöiland och
erhöll samma år'fulimakt ait mönstra Västgöta ryt-
tare och att ha inseende över jakten i Västergbt-
land, Fi-'.lt blev hovmarsiralk 1bgl, häradshövcling i
Västra l-rär'ad, Jtinköpingslän, 1bg4, r'iksråd 1602 Jch
hertig Johans av östei'götland råd och r.il<ets över-
steräntmästare 1604, lagman i \rästergöiland 1607,
riksshattmästare 1612 och avled i Stockholm den 26
s_eptcruber .1-_6_1ål I.Ian irad.e haft raånga olika upp-
drag, suttit i r'ätten över rådshei'rajin& i Linköping
1600 och över iirkebiskopen Abra.ham Angermannus
1606. I{an var och en av Gustaf II Aclolfs förmyn-
dare. ,På Nynäs hade han 1b8B firat bröllop med
Anna Gyllenstierna, scm avled den 12 januari 160b,
dotter tili riksrådet och lagmannen Erih Karlsson
Gyllenstierna (af Lundhoim) och I(arin Nilsdotter, (Bielke af Åkerö), 'befryndari med förutnämn-
de Stiernsköld, enär fru Anna Gyllenstierna var
sondoiter till n{arina Grips först. *un I(arl Eriks-
son (Gyllenstiernå). Dessutom var Anna Gyllen-
stiernas syster llmer:entia gift med en broder titt Se-
vcd lliblrirrg.

i Degela by.
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D"gela.

Deg,ela herrgå,rel', sedd från parken''

Att Seved nibbing intresserat sig för Lomma-
tvA.-.t.f'* framgår äärar', att han -bekcsftide 

cm-

aitä"itg och forbäftring av en sockenbudkalk av sil-

ver till kyrkan.
Av dmålands handlingar 1G16 nr B i Kammar-

arkivet flamgår att Seved P"ibbings son S v e n
S"u'"clssän Ribbing ägde treqårdar i
Degela, som då ltailas' sätesgård, såmt dessutom

ö;;-;; i e;äaitaas socken, Hösarnå.I9n, ^Hiälme-
ä'ii;.tr'siggar;r i Linderås socken. trnlig-t Smålands
handlingai*fOi.3 n" 4 a vat han sagda år dessutom

;;r;; ät .tt hemman i Åkerlotta, t/a he.mman

S?uUvot., två hemman i Noby av Lommaryds soc-

tien åamt' ett hernman Ingelsbo, ett hemrnanBjö1-
kenäs, y'2 hemrnan Försl:aika, /'l hemman .Hadd-
utp, i/r'fru-*un Larstorp, 1/2 hemman Norsjötorp'
i7i neÄman Rödasjö, r,z* hemman Mattarp odn -7/1
nämman nödhälla. 

" 
baiav får anses styrkt, att den-

t'tå Su.n li,ibbing, som skrev sig till Grensholm i
Sf.tuf."bv socken'och Lådby i Kvillinge socken,-ös-
Ltgoii"åd, sanrt Degeia, gånom arv och höp biivit
esir" tili såväl Degöla som Skailv^ckb och Åherlot-
iä mojligen än flera av nämnda gårdar. IIan var
fåäA aä" r5 december 1588 på Fästered och omta-

las 1g1Z som hovråd hos hertig Johan och s.eqqr-

*åtu so* hertig Karl Filips råd samt assessor i Åbo

hovrätt 1630, vllken sista befattning han dock icke
iitttraaa". Hän had.e 1t134 burit östergötlands fana
vid Gustaf II Aclolfs begravning. Han avled 1640

V

på Tisenhult i Shedevi socken cch begrovs i Skru-
keby kyrha. liecl sin första fru l\Ietta Rosengren,
född 1597, död 1634, Cottev av ståthå'llaren övery
östergöiland Tuire Jakobsson Rosengren till Grens-
holm och dennes ht'.stru Mechtild Erilisd.otter Ulf-
sparl'e af Bioxvili, hade han bl. a. sonen Seved, som
blev nästa ägale till Degela m. fl. gårdar.

Seved Svensson Ribbing skrev
sig till Degela och Lådby, var född den 23 februari
1615 och r'ngick i militärtjänst. Han omtalas som
löjtnant vid östgöta l<avalleriregemente 1638, rlitt-
mästare där 1642 och överstelöjtnant 1646. Hans
hustru Lucreti:r Wei'nstcdt, född 1625, dotter av
överste Johan \Ä/ernstedt och Anna Kyle, avled den
22 mars 1646 1tä Degela. IIon boddc där medan man'
nen var i fält. Ribbing blev i slaget vid Tepel i
Böhmen den 3C angusti 1647 så svår't sårad av en
styckekula, att lran den 2 påföljancle september av-
led. Hans lik fördes till Lommaryd, i vars kyrka
han begrovs den 16 april 1648. Till kyrkan hade
han skänht ett orgeiverk. I sitt äktenskap hade
Ribbing två baln, av vilka inget övertog Degela.
Vid sin död synes Ribbing varit i ekonomiska svå-
righeter, ty banren fingo 1649 av drottning Kristi-
na donation på gods till dera.s und,erhåll och upp-
fostran. De hade efter föräldlarnas död kommit
först till sin mormoder och sin fars styvmoder fr:u
Anna Kyle och därefter till sin faster Mechtild, så
till sin andra faster Anna samt slutligen till sin
moster Anna \Yernstedt. Dottern Xfärtd avled 1701
på Lådby efter två ähtenskap och sonen Sven, som
slutligen blev kammarherre, avled i Stockholm
1673 efter en dueil.

Flnligt 1639 års joldebok hörde till Degela-
godset två hernman i -Fr.kerlotta samt Siggarp och
Hjälmedal i Linderås socken, Björkenäs och Böse-
backen samt l{annarp i \rireCa socken.

Det vill synas som om Ribbings syster A n n a
Ribbing irågrund av broderns svårigheter
köpt Degelagodset av dötlsboet. Hon kallas näm-
ligen >>den sköna till l)egela>. I{on var föcld den 8
eller 15 augusLi !6?5 pä Grensholm, var 164! hov-
fröken hos prinsessan Kristina Magdalena av Pfalz
och följde henne och hennes gemål markgr.everr
Fredril< IV av Baden genom Danmark till Straisund
1642 men nödgacies på uppfordlan av sin fas'ter
Kristina Ribbing återvända till Sverige följande år.
Den 18 april 1{i43 giftc hon sig med karnrnarrådet
och underståthållarenJ e sp er C ru s ebj örn.
Möjligen är clci genom giffet mecl clenne formögne
man dom köpet av Degela kom tjll stånd.

Jesper Crusenbjörn var son till landshövdingen'i Dalarna Petcr Ifuuse från Liibech, adlad Crusel
björn, död 1645, och rådmansdottern i Stockholm
Cecilia Rehn, döcl samma år. Jesper. Crusebjörn ha-
de studerat i Uppsala och serlan i Leiden fdgZ. ttan
blev assessor i Bcrgshollegium IGb2 och var clet allt
intill 166I men där'tili 1655 undelståthållare i
Stockhom och irammalråd 1657, vice landshövding
i Kopparbergs län 1658-1659. Han avled den G

december' 1663 och jordfästes i Stochholms storkyr-
ka men ligger bcglaven med sin hustlu, som avlcd
1658, i Tor"sängs k)'r'ka, inom vilken socken
makarna ägde gården Ornäs.

llakarna Cruseirjörn synas endast kort tid in-
nehzrft Degela, som förrrä-rvades av greve p e r
Blahe clen yngre ochsom även om-
nämnes i licnfilmationen i6B0 ar, 6Jennes tcFtamen:
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D*gela,
te tiil sin broder greve Nils Brahe till
Visingsbor.g. Efter Per Brahes den 12 september
1680 timade död blev greve Nils Brahe ägarc till
Degela och anelra gårdar: i vår ort. Om såväl Per
Bi'alre rl, ;,'. som iilils Brahe lrar jag iämnat nägra,
uppgifter i min beskrivning av säteriet Näs i Ade-
lör's socken, som även ägdes av d.e båda grevariia.

Det visar sig, att uncler greve Nils Brahes tid
grevinnan Sidonia Juliana Lewenliaupt vistats på
Degela någon tici. Ifon har närirligen till Lomrna-
ryds kyrka skeinkt en >broderad håv med fincr
klocka och silverbesiag>, som bevaras i den nya k1zr.-
kan. Hon var födii tOgg och troligen då änkä efier
översten friherre Gustaf Cruus af Gudhem, vilken
avlidit 1692. FIon själv avled 1?B? på Såtuna.

Greve Nils Brahe drabbades av Karl Xtr;s re-
duktion, som lärer minskat hans årliga inkomstey
med omkring 60.00C riksdaler. llärigenom blev
han likväl 

- såsom andra cien tidens aäelsmän
icke utfattig. Ilan fick t. ex. endast inom Jönkö-
pings Iän behålla ej mindre än j bb hemrnan, vilka
alla Per Brahe och hanförvärvat g'enom köp. tsland
de gårdar, som Nils Brahe behöil, voro följände in-
om Lommaryds socken: 3 frälsehemman Degeia sä-
teri med två fi'älsehernlllell ekellotta och ett fral-
sehemman Skailycke samt ett t'rälsehemman Hulla-
ryd, två frälsehemman i Västi'a Noby, två frälsc-
hemrnan i hlorrby och ett kronohemman i samma by,Il fräisehemmari Svinshulan (nuvarande Sundby)
ach 1/+ frälsehemman i\,Iattarp. Dessutom behöll han
ett skattehemman Bohult med två utjordar, 1/2'ska"t-
tehemman Gulhr-rlt och ett kronohemman Björneryd,
vilka alla voro anslagna till lön ät hauptmannen
Fredrik Lars Bange, som jämte ryttmästare Len-
lart Bergenstråhle gåv en ljuskrona av mässing till
Lommaryds icyliia. Gi'eve Nils Bi'ahe avied den 2b
januali 1699.

Därförut eller strax efter Brahes död försåldes
Degelagodset tili råd- och handelsmannen i Göte-
borg Henric Arvidsson, somislutet
av 1600-talet säges vara ägare till detsamma och
Viredaholm i Vii.eda socken. Han hacle med sin
[uglru,Margareta Ja]robsdoiter Lindsay en L668
född dotter Anna Margareta Ifenriksäotter, som
den 2 november 1ri8? biev gift med friherre H u g o
Hamilton af Hageby,födddbn 20maj
L655 på Mone Castie i lrland och son tiil engelske
kaptenen John Hamilton och Janet Sommerville of
Comnethon. Han hade efter miiitärtjänst i Eng-
land 1680 inliallats till Sverige arz sin broder, dåva-
rande översten för, Älvsbo::gs regemente Malcolm
Hamiiton, och biev då fänrik vid sagda regemente.

Efter ett snabJrt a'"'ancemang (iöjtnant 1tt63 ocn
kapten 1685) övergici< han till livregementet till
häst och biev clär kapten 1686, sedan rnajor vid
Västgöta-Dals regemente 1698 oeh överstelöjtnant
vid Älvsborgs l'egemente 1?03, överste för Smålands
femmänningsinfanteri en månaci därefter, kommen-
dant i l\{alrnö och överste för Jönhöpings regemen-
te 1710 för att sårnma år bli överste för femmän-
ningsinfanteriregementet ocir strax därpå general-
major av infanteriet. Under 1711- blev han kommen-
dant i Göteborg samt 1716 generallöjtnant och
lanclshövCing i \iästernorriands län. Han utnämn-
des tiil general och generalfälttygmästare 1719. Den
12 april 1689 bierz han iiksom sin nämnde broder
upphöjd i frihe::r{igt stånd. IIan hade deltagit i
krigshändeiserna 1710 och des'3utom 1719, då han
vid Gävie tvang 14.000 ryssar att >gå tillbaka>.

Friheri'e l-trugo Hamilton hade genom sitt gifte
blivit ägare till Degela med Åkellotta och ett hem-
man i Västra \Ioby men har säkerligen aldrig bott
på godset. I)essutona ägde han enligt 1708 års
jordebok lIögamålen och Siggarp i Linderås socken,
villia hernman tolde ing"ått i köpet, då de långt för-
ut tillhört ägaren av Degela. I-Iamilton avled den
19 januai'i 1721 i Stockholm mcn han begrovs i
Lommaryds kyrka, där hans epitafiurn ocir famiije-
grav finnas. Hans friherrinna av,led den 11 fe-
bruari t722 aeh hacle han med henne ej mindre än
14 barn, av vilka inget bler' ägale till Degelagodset.

Friherre Flamiltons svåger G u s t a f I{ a m-
m a r b e r g, gift med Brita Henriksdotter, hade
t)'dligen bekonlmit Vireda,holm av sin sväi'fader.
Ffter sin nämnCe svågers död blev han också ägare
till Degela. Guslaf lfammarberg var född clen 17
augusti 1653 och son till mäster Samuel Harnmari-
nus, pråst i Stocltholm. Han var studerrt i Uppsa-
la 1665 och blev sju år där'efter ar.ställd i kansliet
vid svenska aitbassaden till England, Holland och
Köln, biev notarie i Kornmerskollegium t674, se-
kreterare i Göta hovrätt 1677, . överjägmästare i
Småland 1685*1686, överjägmiistare i Skåne, l{dl-
land, Blekinge och östergötland 1697, generaladju-
tant vid armdn i Skåne 1?09, kommendant i Kristi-
anstad 1710, övcrjägmästare i östergOtland 17L4
med avsked i717. Adlad 1683.

Und.er sin tjänstgöring i Göta hovrätt kom
Hamnlarberg sasom sekreterare ut för en händelse,
som lätt kunde blivit ödesdiger för hans framtid.
Ilovrätten hade från l(arl XI mottagit en skarp till-
rättavisning och däröver skulle Hammarberg av-
fatta en hovsani förkiaring. Några hovrättsleda-
mötcr togo sig för att änd-ra }lammarbelgs förslag
tiil skrivelse och inflätade då några förgripligs ut-
tryck. De ber'ailcle Hammaberg renskriva den så-
lunda justerade förklaringsskriften och dessutom
kontrasignera ciensamma. När hungen, som då var.
vid arm6n i Sliåne, tagit del av förklaringen, befall-
de han Hammarl:erg att inom tjugofyra timmar
inställa sig hos honom. tydiigen för en kraftig äl-
hutning. Ilammarberg kom till högkvarter.et och
friade sig genom att förete konceptet tiii den av
honom uppsatta förklaringen. Föijden av hela
affären blev en för hovrättsleaamötelna oväntad
utgång. Flammarirerg förordnades att våra åi(lagare
mot dessa sina tjverordnade och fyra av dem dömdes
fi'rin sina tjänster:.

Hammarberg hade sitt hemvist på Viredaholm,
där' hans tre barn med hustrun Erita Henrihsdotter
föddes. Hustrun avled den 14 augusti 16g8; man-
nen gifte om sig med Pernilla Biile fi:ån Danmark,

lForts.) -
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dotter till hovjunkaren Jörgen Bille och Birgitta
Beck, men blev detta ähtenskap olyckiigt; så att
makarna skildes utan barn. Hammarberg avled på
Viredaholm den 16 juli 1731 och begrovs i Vireda
kyrka, där hans vp.pen med påskrift och valspråket
>Sic transit gloria mundi> (Så förgår all vär'ldens
härlighet) finnes. Ett särskill gravkor för ätten
byggdes under k}'rkans hor.

llammarber'gs son H e l r i k I-i a m m a r-
L' e r g fick genom arv och byte så,räl Viredaholm
som Degela mei u-nderlydande. Om honom, som
hlivit kaliad >Stenbocks kurir'>, hal mycket slcivits.
IIär må därför endast i korthet a.ngivas födelsetid
och meriter. Han var ftidd den 27 september 1{i86,
studerade i Luncl och sedan i Greifsrvaid, där han
disputerade 1705. Såsom auskultant i Göta hovrätt
omtalas han 1707 men övergick till militåtrtjänst.
Under 1709 blev han hvartermästare vicl Norra
Skånsl<a kvalleriregementet och ryttmästare där
1710. Han kom så Sill Livregementet till häst och
blev där' r'yttmästzrre, utnämndes 1719 till irärads-
hövding i Luggu,1e, Rönneberga och Onsjö häi'ader
i S]<åne med lagmans titel, blev 1737 laglrran i Upp-
land och 1739 vice president i Göta hovrätt nred
justitiekanslers fLrllr4akt 1750 och president i Svea
hovrätt 1751. Efter avsked 1753 från denna
syssla bosatte han sig på Viredaholm och avled där
den 25 januari i7€'8, begraven i Vireda kyrka. Till
denna hyrka har han sl<änkt två mässhakar och en
dopängel m. m.

Hammarberg omtalas såsom starkt religiös och
har författat några slirifter av religiöst innehåll. I
en avhandling >Guds l(ärlelis Seger eller eviga Nå-
debeslut> vilG han förfähta satsen om alla männi-
skors slutliga salighet genom >>den andre ACam>.
I)essutom har han författat några stycken på svensk
vers. Den 1tr december 1710 irrgick han äktenskap
rnecl Abela Juliana Sifverskiötd, född 1690t dotter
till professorn Niklas Andersson llylt6n, adlad.Silf-
u.rtkiol,l, och dennes anrira hustru Juliana Sigrirl
Gripenflycht. IIon avled i barnsäng den 14 noveln-
ber 7728 och blev begraven i Bosjöklosters kyrka'
Hon födde då sitt tolfte barn, en dotter, som upp-
nådde mogen ålC,er, under det att fyra av övriga
avledo som sPädbarn.

Avbarnenblev Karl Fredri k Ham-
m a r b e r g ägare till Degela. Han var född dett

26 augusti 1721. Även han blev krigare; 1734 var
han volontär vid artilleriet i ]Walmö och lärkonsto-
påi aa" 1?3?, honstapel 1?38, sergeant 1740, iivdra-
Lant 1?41, regementikvarter:mästare vid Jönköpings
regemente 1745, kapten 1?50 och sel<undmajor där
1?89, avsheci 1?{12. }Ian bevistade finska och pom-

merska krigen pit" I740-1?50-talen. Den 5 april
1?52 ingick han äktenskap med Margareta Sofia
Reuterciona, fötld 1?24, dötter till regementskvar-
termästaren Nlattias llåbo, adlacl Reutercron;t, och
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dennes hustru Änna Beata Reuterswärd. Hon av-
led på Degela den 28 oktober 1?69 och mannen där
först den 4 januari 1790. Ingen av makarnas sex
efterlämnade barn blev ägare till fädernegården a-
Degela. Godset såldes till två bönder, som innehade I
Degela endast två år. 1

överstelöjtnanten Kart Adölf Hammarberg, son ^
till Karl Fredrik Hammarberg till Degela, skänkte
1802 till Linköpings stiftsbiblioteks antihvitetssam-
ling en krigsrustning, som förmodades hava tillhört
antingen generalfälttygmästaren Hugo Hamilton
eller rihsskattmästaren Seved Ribbing tiU Degela.
Troligen har gåvan överlämnats med anledning av
Degelas försäljning och det är högst sannolikt att
rustningen dittills förvarats på Degela.

Godset inliöptes av häradshövdingen i Vista
samt Norra och Södra Vedbo härader M a r t i n
Lor entz Mu n th e, somocksåbosatte sig
på Degela. Han var född den g april 1762 och son
till borgmästaren ocir lagmannen Johan Lorentz

. Munthe, född 1729, död 1795 och dennes hustru
Charlotta Rebecka Cassel, född 1734, död 1793. Hä-
radshövding Munthe gifte sig den 4 september 1789
på Strömsberg vid Jönköping med friherrinnan
Gertrud Katarina von I{norring, född den 4 maj
1762, dotter till kr:iminalnotarien friherue Göran
Johan von Knorring till Åsboholm i Bringetofta-
socken och Eva Juliana Almquist. Utom Degela
ägde Munthe Åkerlotta, Västra Noby uppbyn, Sunds-
måien, Hullaryds Södergård, Hullaryds rusthåll,
kallat Nykulla, sarnt Västra Noby kvarn, alltså hela
Degelagodset. I{unthe blev bosatt på Degela, där
han uppförde det nuvarande vackra corps de logiet.
Men han synes snart velat avflytta till Eksjö, enär
denna stad vzirit bekvärnligare bostadsort för hans
ämbete. Han försötrte för den skull försälja De-
gela, Åkerlotta och Hullaryds Södergård på offentlig
auktion den 9 deceni^rer.1816 men fick ej antagligt
anbud. FIan avled den 14 mars 1819 på Degela
men begrovs i sin faders grav i Eksjö. Hans.fi:u
hade den 13 augusti 1817 avlidit i Jönhöping. Ma-
karna hade redan 1806 flyttat till Degela från Ek-
sjö.

Tydligen under viss tid h:rde Munthe varit
tjänstledig. Under hans sista tid uppehölls härads-
hövdingeämbetet av vice häradshövd.ingen Peter
P.,einhold Palm, fiidcl den 16 mars 1ZB0 i Kåge-
röd, vilken 1814 liornmit från Gä.vle. Samtidigt om-
talas såsom slirivare hos häradshövding 1\{unthe
Carl Fredrik Tinircrholm, som var född i Jönköt:ing
1779. Denne efterträddes redan 1814 av tingsskri-
varen J. C. Ilagerrian, född 1776, som inflytl.at frårr
Gränna.

Nlunttres arvingar försålde Degela n'red under-
lydande Åkerlobta samt llullar:yds Södergård för
24666 rdr 32 sk till kr.onolänsmannen S a m u e I
L i n d b I a d, som av Erik Persson i l\iorrby för
8333 r'dr 16 sk inköpte Västra Noby eller Degela
kvar:n., Lindblari var född den g juli 1764 i Finna-
näs Norrgård av Linderås socken och son till lant-
brukaren Peter lrersson från Gaddarp och dennes
hustru Gundla Andelsdotter. från l'innanäs. Lin-
blad, som antog sitt tillnamn efter sin födelsesocken,
började sin statstjä,nst som kronorättare omkr.ing
1791 och blev irort därer'ier vice kronolänsman i -f.ior-
ra Vedbo irär'a"ds för'sta distrii<t, ornfa.ttancle Säby

(FortP') 
-"
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och Lindevås socl<nar. Den 1 juni 1805 utnämndes
han till ordinar:ie lironolänsman i håradets tredje
distrikt. Han var under sin tjänstgöring först
bosatt på Glassås i Linderås socken, som han
erhållit i sitt ard.r'a gifte, men flyttade efter köpet
av Degela tiii tienna gård. Han erhöil avslied 1E24
och ägnade sig därefter åt skötseln av sitt betydande
gods.

Lindblads efterträdale i tjänsten Sven l\{agnus
Gamaliel Lång från ölmstads sockert, villien var
född den 21 september 1798 i Långaryd, fl:fttade till
Degela medan Lindblad ännu levde. Dåvarande
kronolänsmannen i häradets första distrikt Fer
Magnus Andersson från Udden i Adelövs sochen
hemställde eftei i,indblads avsked, att till första
distriktet skulle l.iggas Aclelövs sochen, som enligt
hans påstående e:n gång i tiden inbegripits i första
distriktet, men framstäilningen avslogs av länssty-
relsen i Jönköpings iän genom beslut den 4 februari
1824.

Den 24 juni i?90 hade Lindblad ingått sitt för-
sta äktenskap, niimligen med änhan Maja Larsdot-
ter "från Glassirs, vilken avled den 7 januari 1800\
uta.n att efterlärnna barn i detta äktenskap. Lind-
blad gifte däreftei' om sig ti'e gånger' I ) den 28

. december 1800 rnecl hemmadottern Sara i\Iånsdotter,
född 1774 i Säb;,- soeken, clöd den 28 januari 1309,
dotter till skattebonden ]t{åns och dennes hr:stru
Karin Johansdottei, som köpt Glassås Norrgår'd, 2)
den 29 decemJ:er' 1809 med >jungfru> Eva I(ristina
Rask, född clen ?,1 april 1787 i Säby, död den 1 juli
1830, dotter till l.;orpralen Peter }iask och dennes
hustru Stina Lalsclotter, båda från Sätry socken,
samt 3) den 28 clecember 1833 med Beata Charlot-
ta Wiber^g, född Hessel, sorn, född den 23 septemkrer
1786, var från Goriegårds socken. och änka efter in-
spel<torn Anders Wiberg. Hon ijver:levde sin man.
Fjfter sex års ohäisa ar4ed Lindbiad clen 6 augusti
1844. IIan har i död.sboken fått följande eftcrmäle:
>Tidig flit ocir tidiga anlag. Genom ni:ingas för-
troende och eget zr,rbete samlacles hans betydliga
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förmö!enhe1>. \1d sin döcl var hån ernellelrrd sa
skuldsatt, att fastigheterna måste försäljas. Redan
efter sin hustru Eva Kristina Rashs frånfälle blev
dödsboet försati i konkurs men konkursen synes
avvecklats så, att Lindblacl fått övertaga fastighe-
terna mot dess glavationer. Det är. av intresse för
fastighets'rärciena för omkring I00 år: sedan att här
angiva taxeringsvårdena på dessa Lindblads går-
dar: 3 mantal Degeia 820C, Degela kv;li:n med två
par stenar 2100, I)egela såg med ett blad och torp-
lägenhet 40A, 12 rnantal Hullaryds Söclerg'ård 1650,
1/2 rnantal Noi'lb;rr Snicharegård 1500, 1 mantal
Åkerlotta Nougåi'd 2750. 1/.2 mdrrtal Åkellotta Sör-
gård 650, '* ev 1,,!, manLai Glassås Norrgåird 958:16
och 2/'t av r/s mantal Sterlebo 500, allt riksdaler
banco. Återstående delen av Glassås l{orrgård ogh
Stertebo ägdes a.v Lindblads barn i älitenskapet roed
Sara Månsdotter'.

I sitt andra iiktenskap hade Lindblad fyra barn
och i det tredje fern. I{ans änka blev ensam
ägare tili Glassirsgården, dit hon flyttade och där
hon avled den 25 september 1849. I detta äktenskap
föddes inga baln.

Dijdsbodelägarna försålde på aulitiou den 5 sep-
tember 1845 samtliga nämnda fastigheter för 4L638
rdr 16 sk banco tili patrcn C. P. V. l\{iinthe från
Lunnagård vid Elisjö och hans hustru, vilhzr den 24
juni 1847 erhöllo lagfart å fånget. I berörda köpe-
summa ingingo clock inventarier till ett saluvärde
av 1633 r,$ rdr banco. Följande år såide makar"na
Munthe Stertebo.

Bemälde Carl Pontus Vilitor
M u n t h e var brorson till förutnämnde härads.
hövding M. L. l\tunthe, nämligen son tiil vice härads,
hövriingen godsägare Sven Arnold Munthe, född
1774, död 1840, och Anna lv{aria Lidström, ctöd 1855.
Dessa malial hade ingått äktenskap först 1839, <i. v.
s. kort före mannens d<id. Ilärigenom legaliser:a-
des deras enda br.rrn, bemälde (larl Poh.ttis Viktor,
vilken var född i'edan 1819. Denna gifte sig 7842
med Hedda Frecirika lloffstedt, född 1E21, död 1900.
Den n1's ägaren till Degela avled 1875, men redan
1850 försålde han godset till förre r'årlmannen och.
handelsmannen .lohan Anton Hern-
I u n d i Eksjö, vilken jämte Fr:eCrik Ferdinand
Ilernlund 1855 inköpte lliisierycl i Frinnaryd soc-
ken. J. A. Ilernluncl var född 180? ocl'r avled ph
Degela den 4 scptembei' 1874, di han utoil än]<a ef-
terlämnade tio irarn. I-Ian ägde virl sin död utonr
Degela och Åkeriotta hemmanen 1/2 mantal lIulla-
ryds Södergård rrred l-Iullaryds såg, 1 mantal Västra
Noby Larsgård, I mantai Södergård ocb 1,/.2 mantal
Norrby Snickaregård samt i Eksjö lägenheten Nan-
nylur:d och Hoffstedtska gårclen samt i llöreda soc-
ke 1 mantal I3jörnshult. Under 1866 harle han för-
sålt Degela kvaritställe till häradshövclingen Bengt
Ril:bing pii Söciraholm.

Ilernlund var gift rnecl A n n a I( r i s t i-
n a U I m g r c n, född 1815, clod 188ll, och crhöl-
lo hon och miik:ti:nas barn vid zrrvski fte samtliga
fastigheter cfter llernlund men den 22 april 1876 :
försålde de godset till lantbrukaren I( a r I
A I f r e d lI a I i b e r g från Bhsjii,rch dennes
hustru Amancla Illisabet lI€r11-
I u n d, dotter till J. A. Hernlund. Ma-
karna l{allberg flyttade till Degela, där

(Forts,)
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han avled den 1 januari 1881. Vicl sin dOrI ägde
han följande fastigheter i Lomrnar:yds socken, .vilkå
då voro taxerade till: Degela ?0000, Åkerlotta
26000, Norrby Snickargård 8000, I{ullar;,'d* SQder-
Sård 15000 och ]hillaryds såghvarn 1000, elier till-
hopa 120000 lcronot. Efter mannens rlöci övergiek
Degela till hans änka, vilkcn erhöll lagf.art den 7
juli 1832 men srart måste änjran Lräda i lionhurs.

Förvaltarna i konkursen sålde den 26 ;ianuari
1889 för 67000 kronor Eegela med Åkerlotta och
llullaryds Söck:i"gärd till handelsinannen E. C.
Håkansson, sonrerhöillag:fari den B april
1889. Han var född 1822 och btrsatte sig på Degela
med sin hustru- Karolina l\{atilda I'lackman, född
1840. På Degi:l:t avledo också båda mahatr\a, man-
nen 1909 och äirkan föijande år; de äro begravna
på Lornmaryds kvrhogårcl. Håkansson utarrende-
rade gården till sin måg friher:re B r o r a x e I
Erili Leopol d Isak Ragnar NIa-i:

' t.e Casin'rir IIumnler.hielm, somden' g jurri 1885 gift sig mecl l\{aria Hiiclegar'å llåkans-
son, född den ijl irrars 1861 på österängen vid Jön,i liöping. }Ien rlen 23 november. 1.*9tj kOirte friher.re

-----++unttEerhielm såtlien av sin svärfar{er oeh eihoil
lagfart den l:J april 1897. Fi'iheli'c llummerhielm
var född den l0 april 18bT i I',epplinge socllen oc,h
son av kyi'kohelden i För'lösa pastolet Bror Uno
Per Jal<ob Alexrnriel llurnmei'hielm, födci 1818, död
1888, och denner; irakå Laura Anna'Doiot"i Isterg,
fodd tg2z, död 1909. trftei' det Humm€rhietm unååi
tiden 1881-1889 varit bevakningsbefälh aväye vicl
åkerJrruftskolonien llall vid Soderiälje flyttade han
till Degela, som hsin brrikade til sin döcl'den 1g sep=
tembe;: 1917. Han;i fr.iherlinna liacle arrliciit på De-
gela den 12 oktober 1912, och äio mak:lrna begravna
i Lommaryd. I-lncler sin vistelse i Lommai'.yd llar fri-
herre Huntmerhi,:lm en mycket anlitad "Fockenbo;

han var ot'dförande i kommunalstämman bch inne-, hade även andra uppdrag. Såsom ansedd lantbrir-
kare var han ]896--Ig14 häradsombud viå kieå-' turspremieringai: och ordförande i Norra Vedbo hä-
radsgille av hu-shållningssällskapet under flera är.
Han var dessutom till 1g11 ordförande i styrelsenI för Hästförsä"kringsbolaget Sleipner i Trai:ås. På

i l-\^^^lÄ rrt-t?x..J^.t--- l^^r--r^-^-r- ^--r^^r--- rr ^Lj --^L:^.

V

Efter friherre Flummefuielms clöd försåtde ar
vingarna Degela mecl underlydancle den 14 mars tgfg
7öl 220000 kr. till godsägalen Hj a lmar Hult-
n e r från östanå i Cränna socken, ,ritken erhöll lag-fart den 1 oktober 1918. -

, Ilultncr, 
-soJrr själv brul<ade Degela och rnneha-

de gods-komple-xet, bcståerrde av Dägela, Åkerlotta
o-ch Hullaryds Södergårcl, under ZO e{ rcietai åa"o"_
der betJ,dande f ör'bättringsarbetcn pa' nuurAfaraen- t
llrtqt, av 1938 för'.gålde Lan goclsef 

-om 
4 i/R rnantal1ör 290 000 hronor till frilrerie B. O. Hermöti., irån

öste1lqpo att tiltträdas 
^den ! april naitif:rrä" ar. 

,Friherye Bengt Olof iluimei'i rr, spglfortfarande brukar'åch bebor Degela, är född 'aeÅ IS
decembe:: 1901 på österby i naiy-håt";;;-;;k;.
Sq$.ermanland, och son till-godsägaren fliherre Maxilmilfan Ilermelin och denies mäta Märta'p,iit-if
Småland- Tidigt blev han sjökadett octr ulexåirrine-
rades från Sjökligsskolan I1ZB, blöv f;inrik vid flot_
tan samma år och löjtnant därstädes 192b. Han har
eqellertid därcfter' ägnat sig åt industriell verksam-
het och nu senast at strc;tsteriav sina fastieheter. H;n
ii: s-ed1n-]927 g'ift med Etsa Viktoria frrge[o"g]nosen-
blacl, född 1908 ocir dotter: till förste hovstallmästa_ren friherre Eller.hard Rosenblad och dennes maka
Hedvig Augusta Bulenstam

Det är redan omtalat, att den nuvarande rgt{iligama.ngård-pb.vggnaden på Degela uppförts u.rrrier hlijradshövding liunthes tid. Enligt ä" 1SZO u"rf..taiiA
Pit ^"ilg 

säges byggna<ien vaå uppförd för u"gr-rar Ib åi' sedau. Ursprungligen lär till huvudbygå_
naden funnits två fl1.g{ar,-n en clå den u"a u" aääbla"l ned, revs.{uo änaru.o.tiu 

"o"pi 
ö1";i.l;;;ett utomordentligt vacliert läge nara sjOn 

"Noens
ös'ura strand. Bn ganska stoipark med gamla löv_träd och en rzälskött trädgård upptaga oi"rj.aAuir*ät_
lan,sjön oc-h byggnadernä. M;;ätilb;;;;;il;:;;
7v tr_V i två vånine4r' mecl ctt litet trtoäi't"Orn Oun"rasadrngången fr'å.n går'clsplanen. Byggnadens ut_
seelde .framgår. bäst av bifogacle tva bitäer. nu"n-
na_dgn. innehåiler ett lb-tal ** ,rud p"attig -i*T_
sal_ och dessutom fjera andra utrymmen. - Undu"godsägare Huttners tid vertsiaiia""" å" äi"nau'!"1ä
l13tio" a1 bvggnaden och har den- åv nuvarandeagaren moderniserats i det inre.

^, 9.t.gr om inangårdsbyggnaden ligga i huvudsakeKonomrbyggnaderna samt därintill av Hultner upp-
Iötd1.luå. nya bostäder för ga.aun.-ultetsfotk. Han
:,ut duri,u*te.uppfört ny modern ladugård för 100Klavoundna drur" samt sluiligen grundligt repareratmejeriet och fem andra t ygc.-nudä-åJ"is för gårds_folket.

Degela med Åkerlotta, som sambrukas, harbördiga och välsliötta åkrar, siÅ ärundf<;rbattrats
g.ql_o- stenbrytning. Genom reglerlns a;;j;; N^;;rrrttoras gårdai,na odlingsbala mader. Ar.äalen be_
y1lnas tiu omkrins eB här ai.er. saÅJ'ö";;;öö'^ h;angs- och skogsmrk.

SLUT.

Degela utför'de iran betydande a.rbeten för ett ratia-
nellt jordbruk.


