Livet kring Åsnen – sjösänkningar, vattendomar och
nationalpark
Av Ingolf Berg, Lidingö, 2020-09-09

Åsnen är Smålands näst största sjö, endast Bolmen är större - drygt dubbelt så stor. Vättern är ännu
större, men ligger bara delvis i Småland. Sjön Åsnen, som ligger inom tre härader1, åtta socknar2
och idag tre kommuner3, är flikig, långgrund med flacka stränder och stenrik, har ett medeldjup på
3,1 meter och är 14,2 meter på sitt djupaste ställe. Sjön har en form som är karakteristisk för ett
stort antal nordiska sjöar. Den består av ett flertal sjöbäcken, varav de största är Skatelövsfjorden,
Julöfjorden, Horgefjorden, Kalvsviksfjorden och Jätafjorden. Dessa är i stort sett orienterade på
samma sätt med nord-sydlig längdutsträckning. Åsnen har en flack bottentopografi och har över
stora delar mycket stenig och blockig botten med många skär och grynnor. Mest sten och block
finns i sjöns södra delar.
Åsnens ursprung har
forskats kring av bland
annat docenten i geologi
Johannes
Strandmark,
föreståndare vid Kronobergs läns folkhögskola i
Grimslövs.
Speciellt
intresserade han sig för den
stora issjö som bildades
efter landisens avsmältning. Han kallade den för
”den
stora
Värendsfornsjön” och ägnade en
lång följd av år åt att
utforska sjöns historia och
utbredning.4
När inlandsisen drog sig
undan för 11 000 år sedan
fanns denna fornsjö. Av
vågsvallet bildades strandmärken i form av att grus,
sand och finare material
spolades bort medan block
och sten blev kvar.
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Allbo, Kinnevald och Konga härader.
Kalvsvik, Jät, Uråsa, Väckelsång, Urshult, Almundsryd, Västra Torsås och Skatelöv.
3
Växjö, Alversta och Tingsryd.
4
Strandmark, Johannes. 1957. Åsnen = fornsjön och Ströby = Grimslövåsen. Skatelövs hembygdsförening,
Årsskrift 1957.
Strandmark, J.E. 1956. Den stora Värendfornsjön. Värendsbygder, Norra Allbo Hembygdsförening, Årsskrift
1956.
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Åsnen befinner sig i genomsnitt 138,6 meter över havet och har en yta på ca 150 kvadratkilometer
(15 000 hektar), där19 av dessa utgörs av öar, varav den största är Sirkön och därefter Kläcklinge.
Strandlinjen är ca 74 mil. Genomströmningstiden av vatten, särskilt i den västra delen, är
förhållandevis kort. Vattnet omsätts på 210 dagar. Vattennivå är numera reglerad mellan 138,0 och
139,25 meter över havet (m ö h). Den 6 och 7 mars 2020 nådde Åsnen senast sin högsta nivå med
139,24 m ö h. Under hösten 2016 var nivåerna de lägsta på 40 år.
Huvudtillflödet sker via Helgaån (även kallad Helige å) från Helgasjön med utlopp vid
Helgevärma till sjön Salen och därefter vidare till Åsnen vid Huseby Bruk. Helgasjön har 1/3-del
av Åsnens areal, men medeldjupet är dubbelt så stort (6,1 meter). Tillrinningen från Kalvsviks
socken sker bland annat från Vederslövssjön med utlopp vid Rösås och från Hösjö sjö med
kringliggande mader och mossmarker i Åkavik. Tillrinning sker också från Lidhemssjön via Aggaån
till Jätafjorden.
Åsnen avvattnas via Mörrumsån vid tvillingsreservaten Hackekvarn och Ekefors i sydvästra delen
av sjön, med utflöde i Östersjön vid Karlshamn (ca 4 km söder om Mörrum) i Blekinge.

Ekefors gamla kvarn, Urshult (vykort). Foto av Hugo Svensson. Kvarnen, som var i drift 1840–1919, genomgick en förtjänstfull renovering 2018. På
1800-talet infann sig storhetstiden då det fanns ett mindre samhälle med en mängd byggnader, såg, mejeri, stärkelsefabrik, bränneri och havregrynsverk.
1953 förvärvade Södra Skogsägarna Ekefors och gården utgjorde under många år sommarbostad åt verkställande direktörn Gösta Edström till 2002.
Bilderna ovan från Hemnet i samband med försäljning av Ekefors gård sept. 2020 för 15 mkr.
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Hackekvarn, Urshult (vykort). Fotograf okänd.

Kring Åsnens norra och nordöstra vikar utbreder sig jordbruksbygder, där strandängar och
kärrmarker övergår i sjöns vassar. I övriga delar är stränderna steniga och blockiga och skog går
oftast ned till vattnet. Vattnet kan betecknas som rent men brunt samt måttligt näringsrikt. Sjön
har flacka stränder och många stengrund.
Trakterna i anslutning till sjöarna Åsnen, Salen och Helgasjön tillhör de mest fornlämningsrika
delarna av Småland. Fornlämningar och lösfynd visar att området varit kontinuerligt bebott sedan
stenålder och fram i historisk tid. Hällkistor är rikligt förekommande. Längs Åsnens västra strand
löper Husebyåsen med ett flertal gravfält från yngre järnålder Det finns ett antal borgar på öar i
och runt sjön, bland annat på Sirkön finns fornborgen Vägghall och på en holme i Jäts socken
finns Jätsholms borgruin, en borg från medeltiden. Det var på den tiden då det fanns många
”små länder” i Småland med hövdingar som styrde dessa.
Sjösänkningar
Sänkning och utdikning av sjöar för att torrlägga vattensjuka marker eller för att anskaffa ny
odlingsbar mark har sedan århundraden tillbaka tillämpats i Sverige. Ända från vikingatiden kan
man idag se spår av hur mänsklig aktivitet påverkat sjöar och vattendrag. De medeltida
landskapslagarna innehöll bestämmelser om dikning och strömrensningar. Genom kanalgrävningar
ville man även skapa bättre förutsättningar för att använda vatten som kommunikationsleder och
för energiframställning.
Kronoberg är det län som tillsammans med Mälardalslänen fick störst andel av sina sjöar sänkta
eller helt torrlagda i hela landet. Avvattning av sjöar och våtmarker för att vinna ny jordbruksmark
har pågått sedan åtminstone 1700-talet i Sverige. Först under 1800-talet, och särskilt dess senare
del, blev sjösänkningarna mer allmänna. Intensivast var verksamheten under på 1910- och 1920talen, men pågick ända in på 1950-talet och senare. Orsakerna till ökningen var flera. Den allmänna
tekniska utvecklingen inom jordbruket ökade möjligheterna att odla upp organogena jordar. Detta
var särskilt viktigt i Småland där möjligheterna till nyodlingen var begränsade och kostsamma p.g.a.
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den många gånger stenrika moränen. Utvecklingen av sprängtekniken var en annan viktig faktor i
sammanhanget.
Motståndet mot utdikningarna kom vanligen från de som hade intressen i vattenkraften
nedströms sjöarna, som kvarnar och andra vattenverk. I takt med att ångkraften tog över som
energikälla försvagades motståndets argument i samband med de många konflikter som uppstod.
En annan viktig faktor var statsmakten som genom olika bidrag och låneverksamhet gynnade
dikningsföretagen.
Det svenska landskapet var sannolikt som mest öppet omkring sekelskiftet år 1800. Då började
man bland annat reglera vattenflöden för att skapa ny åkermark att odla på. Anledningen var den
mycket snabba befolkningsökningen. Dikningsarbeten som utfördes fram till 1800-talets mitt
syftade främst till att förhindra översvämningar genom att ytvattnet leddes bort. Därefter kom
torrläggnings-företagen alltmer att inriktas på att sänka vattennivåerna i sjöar. Sänkningen av sjöar
under 1800-talet skedde genom att flödesvägarna rätades ut och fördjupades så att den mängd
vatten som kunde magasineras i flodsystemen avsevärt minskades och genomströmningen ökades.
År 1724 kom förslag på upprensning av Mörrumsån, dels för att möjliggöra farbarheten med båt,
dels för att förbättra för timmerflottningen. En av de kanske mest mödosamma och idag märkbara
åtgärderna var att röja vattendragen på sten.
Att torrlägga vattensjuka marker, som ofta svämmade över eller tidvis stod helt dränkta, sågs som
en god lösning. Dessa marker blev enklare att bruka när vattnet drog sig tillbaka och gjorde marken
torrare. År 1927 behandlade till exempel vattendomstolen ett mål om ett torrläggningsföretag av
mark till hemman i Boavred, Bräkenskalla, Degerhaga, Frännafälle och Hagsgärde. Som skäl för
utdikningen anfördes att ”betesmarker helt översvämmades av vatten från myren och Hösjö sjö
under vissa tider på året när ett rikligt regn faller, men särskilt till långt fram på våren. Marken
angavs fullständigt försumpad så att varje sommar blir många kreatur, särskilt unga kalvar där på
bete sjuka. Beslutades efter synegång att ett befintligt dike fick grävas till 1–1,7 meters djup för
torrläggningen”.
Det i särklass största torrläggningsföretagen i Kalvsviks socken har naturligtvis skett i samband
med Rävsjö Torvindustris torvtäkt som bedrevs från 1948 till början av 2010-talet5. Sysselsättning
på orten var starka drivkrafter vid tillkomsten. Många ungdomar arbetade där sommartid. De myrar
som påverkades var Rödmyren (Röde myr) om 6,1 hektar, Stormyren (Store mosse) om 99,8
hektar, Rävsjömyren (Rävsjömossen) om 69,1 hektar och Torpamyren (Mellanmossen) om 30,9
hektar.6 Torvbrytningen skedde inte på alla myrarna. I april 1984 utbröt en svårsläckt brand där
maskiner och fabriksbyggnaden för drygt en miljon gick till spillo. Verksamheten återbyggdes och
de fyra fast anställda behövde inte permitteras.7

5

Se Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift 30, 1998, ”Rävsjö torvindustri 50 år” av Jan-Erik Petersson, s. 34–37.
Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift 43, 2011, ”Allmänningar i Kalvsviks sockens västra gränstrakter” av Ingolf
Berg, s. 61.
7
Dagens Nyheter den 4 april 1984.
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Årensning vid Rösås kvarn 1928. I bakgrunden en stenkran med vajerspel, s.k. jätte. Bild från hembygdsföreningens arkiv.

År 1871 kom delägarna i Åkärren samt Pene och Rösås kvarnägare överens om att flytta ån, som
dittills slingrat sig fram utmed kanten av kärret. En rak kanal grävdes mellan en större damm och
Penen kvarn. Det blev rättssak som slutade med förlikning 1877. En rensning av ån och höjning
av vallen genomfördes därefter 1928 under namnet ”Åkärrens torrläggningsföretag”, delvis
finansierad med statsbidrag. Händelserna är beskriven i Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift nr 19,
1987, ”Åkärren” av Bertil Johansson, s. 21–24.
För att odla upp en mosse måste man börja med att gräva en vallgrav runt omkring och därefter
de diken som behövs för att leda bort vattnet. Till detta kom byggande av de broar som krävs för
att komma från det ena skiftet till det andra. Osäkerheten kring odlingsprojektetens framgång och
det hårda manuella arbetet avhöll många. I Huseby genomfördes under 1800-talet invallning mot
sjön av mader där vattnet borttransporterades med en Archimedesskruv (slags pump) som drevs
med vattenkraft. Husebymaden är idag naturreservat.
Staten började under 1840-talet att stödja sjösänkningsföretag med hjälp av lån och bidrag, vilket
hjälpte till att öka intresset. Redan 1824 fanns det en förordning som gjorde det möjligt att i
samband med en sjösänkning tvinga eventuella vattenverk att rivas eller förändras. En speciell
dikningslag stiftades1879.
Före 1850 torde Åsnens maximala vattenstånd ha legat vid 140,0 meter över havet eller strax
däröver. Det första stora ingreppet kom 1853 då tröskeln vid åfåran vid Ekefors ”skall ligga 3 fot
under von Sydows vattenmärke vid den närbelägna Slottsholmen”. Sänkningsåtgärder som följde
på beslutet innebar att ån vid Ekefors upprensades och fördjupades samt att Ålshults kanal grävdes,
varigenom en ny förbindelse skapades mellan Åsnen och Hönshyltefjorden, med utlopp i
Mörrumsån. Åtgärderna innebar att vattennivån i Åsnen kunde sänkas med två fot (60 cm).
I Kalvsviks Hembygdsförenings Årsskrift nr 3 från 1948 kan man på sidan 35 läsa om en
sänkning av Åsnen. ”Åsnen har fordom stått 2 fot högre än nu. Undersökning för dess sänkning
skedde 1833. Kostnaderna beräknades till 21 000: - kr., hvaraf strandägarne tillsköto hälften. Af
statsmedel erhölls andra hälften och därutöfver 3 000: - kr. år 1839, då arbetet fullbordades.
Sänkningen utfördes genom att upptaga en kanal från Ålshultslandet genom Göviks och
Trästenshults sjöar till Hönshyltefjorden, som egentligen är en vik af Åsnen. Inom Kalfsviks socken
mottager Åsnen ett tillflöde från Vederslöfssjön”.8

8

Se även Rosengren, Smålands beskrivning, Kalvsviks socken (utgiven slutet av 1800-talet).
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Finansieringen av sjösänkningsföretagen skedde som nämnts delvis med statligt stöd. De
strandägare som drog nytta av sjösänkningen fick finansiera resten. Åren 1847–1849 genomfördes
en undersökning av vattensjuk jord och kostnaderna för sjön Åsnens sänkning. I Kalvsvik berördes
strandägarna i Kråketorp, Kalvsviks by, Kalvshaga, Rävsjö, Skärvudde, Kläcklinge, Hagstad,
Sundet och Ulfvahults oxhage. Obrukbar mark som mossar, myrkärr eller sanka kärr medtogs inte.
De socknar som drog störst fördel av sjösänkningen var Skatelöv, Urshult, Kalvsvik, Jät och
Almundsryd (Tingsryd) i nämnd ordning. Hur stor del av den nyvunna marken som gick till varje
socken berodde till största delen på hur stor del av strandlinjen den hade. Socknar med den längsta
strandlinje var de som fick mest ny mark. En annan påverkande faktor var hur landskapet såg ut
vid stranden och hur djupt det var.
Mot slutet av 1800-talet minskade utdikningarna då nyodlingen kunde ersättas med bättre redskap
för jordberedning samt med gödsel, kalk och andra näringsämnen. Man hade även sett hur
sänkningarna negativt påverkade naturvärden, som fiskbestånd, häckningsplatser och vackra
miljöer. Vid många sjöar hade man även misslyckats med att få ut tillräckligt med ny odlingsbar
mark för att kunna kompensera för förlusten av dessa naturvärden.
Utdikningarna hörde till de mest radikala förändringarna av landskapet under 1800-talet.
Ängsbruket längs Åsnens stränder ersattes av vallodling på de gamla ängarna och den nyvunna
marken. Ett problem som uppstod i samband med sjösänkningar var att det frilagda organiska
markskiktet, vid kontakten med luft, bröts ned och att marken därigenom sänktes. Delar av den
nyvunna marken blev svår att odla då den endera kunde bli vattensjuk eller ånyo översvämmas. De
torrlagda markerna täcks idag till största delen av skog och resterande används för det mesta till
betesmark.
Intresset för sjösänkningar förblev stort ända fram till 1940-talets slut. Under 40-talet kom
grävmaskinen i bruk vilket underlättade grävningar och underhållsrensningar av stora kanaler och
åar. Vallbyggnader för invallning av marker istället för ytterligare sjösänkningar blev också
vanligare. I och med det ökade kravet på effektivt jordbruk ökade också behovet av detaljdränering.
Detaljdräneringen medförde ökad avkastning och en snabbare upptorkning vilket underlättade för
den allt större maskinanvändningen.
Lågvatten på 1970-talet och Åsnenföreningen9
Vattenståndet i sjön Salen sänktes efter dom i Högsta domstolen under åren 1933 och 1934 med
en meter genom att Helge å rensades upp och fördjupades nedströms. Det innebar att vattenfallet
vid Osby försvann och det blev en viss påverkan vid vattenfallet i Huseby. Florence Stephens var
missnöjd med sjösänkningen som bland annat hade påverkan på upptagningen av sjömalm med
mudderverk. Hennes engagemang för Åsnens sjösänkning var inte lika stor, då Åsnen låg
nedströms från Huseby.
Vattennivåerna i Åsnen var ständigt på tapeten med ett flertal vattendomar och beslut under
början och mitten av 1900-talet. En vattendom år 1971, som begärts av Södra Skogsägarna, gav
möjlighet att ta mer vatten ur den grunda sjön än tidigare. Laxfisket i Mörrumsån och Mörrums
bruks behov av vatten gick före Åsnen och miljön runt sjön. Intressen stod mot varandra, laxen i
Mörrumsån, gäddan i Åsnen och Mörrums bruks behov av vatten. Vattnet i Åsnen blev en minst
sagt infekterad fråga.
Flera torra somrar i kombination med regleringen fick vattennivån att sjunka. Lägsta vattennivån
uppmättes i juni 1976 på 137,46 m ö h. Redan i januari varnas för omfattande fiskdöd på grund av
syrebrist i de ”insjöar” som bildats i samband med den hårda tappningen av sjön. Lokaltidningarna
skrev spaltmetrar om den här processen – om ministrar på besök, om opinionsmöten, om de
torrlagda vikarna och om fiskdöden. Debatten var högröstad och stundom irriterad när motstridiga
intressen ställdes mot varandra.
9

Källor: Åsnen, underlag för nationalparksbildande, Länsstyrelsen i Kronobergs län - 2013-01-31,
riksdagsprotokoll den 4 maj 1977 och artiklar i Smålandsposten.
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Laxfisket i Mörrumsån och Mörrums bruks behov av vatten för sin produktion talade för den då
gällande vattenregleringen. De torrlagda stränderna öppnade också möjligheter till nyodling för
traktens jord- och skogsbrukare. Industriella intressen hade dittills haft företräde framför miljöoch naturvård. Att försöka bryta upp en ny vattendom av miljöskäl var tveklöst en kamp mot
myndigheterna och den etablerade politiken. Miljöfrågor hanterades av regeringen inom
jordbruksdepartementet.
Aktionsgruppen Åsnenföreningen stod för motståndet mot vattendomen och sänkningarna av
Åsnen. Föreningen fick en drivande ordförande i Hans-Erik Johansson från Hagstad. Han
personifierade under lång tid aktionsgruppen med budskapet: Vattnet kvar i Åsnen!
Åsnenföreningen hade sina välbesökta möten i Kärrasand och där finns också en minnesplakett
över Hans-Erik Johansson på en sten vid sjön.

Åsnenföreningens stridbare
ordförande, Hans-Erik Johansson
(1914–1979), Hagstad
Norregård. Bilder från Hagstad
strand i Åkavik vid lågvatten på
1970-talet och samma strandlinje
vid högvatten i mars 2020. Foto:
Smålandsposten och Ingolf Berg
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Bilder från Smålandsposten (1970-talet)
Två jordbruksministrar, Svante Lundqvist och Anders Dahlgren10, landshövdingen Lars Eliasson,
riksdagsledamöter (bland annat Rune Gustavsson), professorer, Kammarkollegiet m.fl. engagerade
sig på riksplanet i frågan. Regeringen tillsatte utredningar. I januari 1980 samlades vattendomstolen
i Växjö för att avgöra Åsnens framtid och i december 1982, efter mer än tio års långbänk i frågan,
fastställs en ny regleringsplan (F77:2). Denna innebar bland annat att Åsnens vattennivå inte får
understiga nivån 138,00 och inte överstiga 139,25 m. Den nya regleringsplanen utgjorde en
kompromiss. Planen uppfyllde inte helt önskemålen för Åsnen, men avvikelserna ansågs måttliga
och betingade av hänsyn till andra beaktansvärda intressen. Domen var satt på prövotid och målet
avslutades den 16 mars 2007. Idag ansvarar staten för regleringen av Åsnen och Länsstyrelsen i
Kronobergs län har förvaltningen.
Åsnens nationalpark
Nationalparken omfattar i första hand delar av naturreservaten Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra
Åsnens övärld samt den sägenomspunna platsen Trollberget. Området ligger i Alvesta och
Tingsryds kommuner och på gränsen till Växjö kommun. Huvudentré är i Sunnabron och en
mindre entré i Trollberget.

10

Ulf Lönnkvist (kallad ”Löken”), som då var kansliråd, sedermera statssekreterare., bitr. jordbruksminister,
bostadsminister och slutligen landshövding i Blekinge, var också delvis involverad i ärendet.
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Åsnens nationalpark invigdes i maj 2018 av kronprinsessan Victoria (se bild nedan). Det är
landets trettionde nationalpark och omfattar 1873 hektar, motsvarande cirka 9 procent av sjöns
totala yta. Tre fjärdedelar består av vatten med många öar. Bland de större finns Bergön, Julö och
Aspö.
Grunden för nationalparken lades redan 1951, då Mary Stephens, Torne gård (inkluderade även
gårdarna Lästad, Oby och Vevik/Bjurkärr), donerade Bjurkärrsnäset11 till dåvarande
Skogsvårdsstyrelsen för att bli ett framtida naturreservat. Hon var mellandotter till ingenjören J S
F Stephens, som av familjen Hamilton förvärvat Huseby Bruk år 1867.
Bjurkärrsreservatet ligger vid östra sidan av nationalparken, vid Julöfjorden. Det är en mindre del
av Hössö gamla häradsallmänning. Där finns en mycket gammal och orörd skog med urskogsartad
karaktär och området är känt för sina gamla karolinerekar, stora artrikedom av bland annat lavar,
svampar och vedlevande insekter. Trollberget på den västra sidan av Julöfjorden bjuder på
spännande skogsvandringar. Hela området har ett rikt fågelliv med bland annat havsörnar. Syftet
med nationalparken är att bevara ett i hög grad orört sydsvenskt skogs- och sjölandskap med ett
rikt växt- och djurliv.
Agnäs12, delar av Hunshult och Husebymaden är tidigare naturreservat kring Åsnen, som inte
ingår i nationalparken. I november 2018 utsågs Förarm i Urshult socken av länsstyrelsen till
naturreservatet. Det är 478 hektar stort och består av de större skogbevuxna öarna Förarm och
Risö med omgivande del av Åsnen och några mindre öar. På Risö fanns ett riktigt draknäste, med
en drake som ruvade på en dold skatt, åtminstone om man får tro på sägnen som återberättades i

11

Enligt Kungliga Kammarkollegiets privilegiebrev den 16 februari 1698 blev Vevik och Bjurkärr, tillsammans
200 tunnland, inom Hössö häradsallmänning lagt till Huseby Krono Jernbruk såsom ersättning för bortminskade
ägor under militären, med anbud av dåvarande ägare att efter begagnande av frihetsår därefter utgöra
vederbörliga avgifter (dvs. skatt).
12
Se http://vrankunge.se/torpdokument/Agnasgard19.pdf
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tidskriften De svenska landsmålen ock svenskt folkliv från 1884.13 Draken dödades och skatten
omhändertogs, så numera finns det inget sjöodjur i sjön Åsnen, eller …..???

Åsnens från ovan

13

”Jan på Förarm och draken på Risö” av K Lindsten, s. 45 (ISOF).
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Livet kring Åsnen – båtar och båtbyggeri
Av Ingolf Berg, Lidingö, 2020-09-30

”De båtar som fordom flöto på Åsnen vad de gamla Kobba Skeppen, en urholkad ekstam. De voro i bruk på
samtliga gårdar så sent som på 1880-talet. Men nu äro de borta.” Detta skriver Karl-Gustav Nilsson, Dönjanet
i Kalvsvik, som svar på frågelista nummer 71 om båtar från Nordiska Museets etnologiska undersökningar i
början av 1940-talet. I en gammal saga om ”Sjödrottningen på Kläcklinge ö” nämns bruket av ”ökestockar”.14
”Från de smala, tysta framglidande ”kubbaskeppen” fiskades med ljuster och dämpnot, i vikarna stodo stäken
för braxen och gädda, och den sköna siken från djupen utåt Förarm styrkte kroppen inför vintern. Om de
krokiga vägarna till fiskelyckan handlar gärna sägnerna. När kubbaskeppen skulle huggas med krängsle15 i
eket, mellan Mjölknabben och Moen, borde det ske på natten; kom då trollen ut ur berget och lyste vid arbetet,
kunde man vänta god lycka med skeppet.”16
Kubbskeppen var en liten och lätthanterlig roddbåt för en eller två personer, med ursprung från ekstocksbåtar.
En sådan båt från Åsnen finns bland annat bevarad hos Kulturen i Lund. Ordet kubb, trästock, går även igen
i namn som kobb eller kobbeka.
Den äldsta upplysningen om båtarna i sjön Åsnen är av Samuel Krok från år 1749.17 Han talar dels om ”de
mindre och i synnerhet små tråg, som bära allenast 2 personer, dels om större ”ökstockar, som äro utgrafne
och tillberedde af en ekståck, de där finnas af åtskillig storlek”. Den mindre båttypen återfinns också i HylténCavallius skildringar mer än hundra år senare.18 I bouppteckningen 1844 efter kyrkoherden i Skatelöv nämns
bland inventarierna en ”ökstock”, en siknot, en håmma, två rössjer och en ålrev. Intilliggande Nygård hade
då 2 fiskebåtar, en not med rep och delade en braxennot med prästgården, 6 mörtnät, 14 braxennät och 5
gäddnät.
Hyltén-Cavallius beskriver en ekstock, ”som år 1855 fanns kvar vid ett fiskartorp under Jätsbergs gård. Den
var 7 alnar lång, en aln bred i bottnen med 14 tum höga sidor, som voro något insvängda efter stockens
naturliga form, så att bredden i övre kanten blott blev 22 tum. Fören var något upprättstående. I aktern voro
inskurna en sittbräda och en slå med hål i för brandjärnet vid ljustring.” Hyltén-Cavallius meddelar även en
säkerligen i stort sett riktig teckning av denna ekstock, se bild nedan.
År 1874 inkom från Åsnen en ekstock som gåva till Nordiska museet. Den var från Hönshyltefjord, en vik i
södra Åsnen, och hade där varit använd under de senaste femton åren. Den ansågs av förre ägaren vara
omkring 100 å 120 år gamma – från 1774. Denna ekstock är 3,2 meter lång och 60 cm bred och uppgives ha
varit avsedd för blott en man, som satt i aktern och med en enbladig åra gav båten ”ömsom på den ena och
ömsom på den andra sidan den erforderliga farten för dess framdrivande”.
”Den forne egeren, som är hemma i Hönskylbo, hvilket ligger i Almundsryd församling af Kronobers län
och där båten är köpt säger bestämt att den är 100 á 120 år. Skutan har under de senaste 15 åren varit begagnad
i Hönskyllsefjord. en vik av Sjön Åsnen. Tillverkningsorten är Sirkön, en ö i nämde sjö. Sådana båtar finnas
ännu där och hvar på sistnämde ställe. I hvilken finnes ej plats för mer än en person, hvilken då sitter i aktern
och med en helt liten åra liknande till form och storlek ett slags roder, som man här nere använder vid bakning
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Svenska sagor och sägner. Tre sagor från Småland upptecknade av prosten Carl Fredric Cavallius och andra.
Slags stämjärn, användes även av allmogen för tillverkning av träskor och förekommer i bouppteckningar.
16
Hembygdsföreningen Gamla Urshult, årsskrift 1949, s. 8.
17
Samuel Kroks tal om ”Urshults pastorats inbyggares seder” hållet på Smålands nation, Uppsala år 1749
18
Primitiva båtar i Småland av Albert Nilsson, Fatburen Nordiska museets och Skansens årsbok 1943, s. 123 ff.
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af gröft bröd, ger man båten ömsom på den ena sidan och ömsom på den andra sidan der erfoderliga farten
för dess framdrivande."19

Båt från ekstock användes i sjön Åsnen in på 1800-talet.

Ekstocksbåt från sjön Åsnen. Bilder från Kulturen i Lund.

År 1891 förvärvades ytterligare en ekstock från Åsnen av Nordiska museet. Den kom från Hunshults by i
Urshult och är i stort sett av samma utseende och byggnad som den föregående men saknar förstärkande
spant. Den betecknas i museets huvudliggare som ”kubbaskepp”.
År 1902 slutligen förvärvades en ekstock från Åsnen även till Kungl. Lantbruksakademiens museum. Den är
till storlek och typ i stort sett som de föregående. Även den saknar spant. Däremot har den fyra bottenrevlar,
som sannolikt tillkommit i och med att båten försetts med ny botten av två infällda plankor. Även denna har
pålagda lister av gran på delar av sidokanterna. En förstärkningslist av björk är lagd från aktra babordskanten
över aktern. Ekstocken har, liksom Nordiska museets exemplar från Urshult och tvivelsutan sekundärt,
försetts med klampar för årtullar i båtens främre del.
Karl-Gustav Nilsson, Dönjanet, fortsätter i sitt svar om båtar till Nordiska Museets etnologiska
undersökningar att ”Då stränderna är steniga och grunda, så att flatbottnade båtarna förekommer mer allmänt
och kallas båtar av Åsnentyp. … Förr dugde inte något annat virke utan ek till en båtar, numera tillverkas
många av gran. Båten byggdes av flat botten utan köl. själva spanten kallades inholta och brädorna för bord.
Där årorna är fast kallas årtullar.”

19

Från objektbeskrivningen, Nordiska museet.
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Strandäng med ekor i södra Kläcklinge. Foto 1942 från Universitetsbiblioteket i Lund

Frimärke med avbildad kyrkeka från Åsnen.
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De båtar som ersatte kobbskeppen liknade snarast kyrkbåtarna, fast de var mindre och elegantare byggda,
Denna båt har en kraftigt uteliggande stäv, vanligen tre bordgångar (två för mindre båtar), ett utpräglat språng
och en högt uppstående akterspegel, ofta med en förstärkande list baktill. Den senare är övertagen från
kyrkbåtarnas roderlist. Detta tyder på att den byggda ekan på Åsnen först framkommit som en kraftig storbåt
för kyrkfärderna, medan den urholkade ekstocken för en eller två personer kvarlevt länge och sedan direkt
avlösts av mindre ekor, byggda efter kyrkekornas typ.

Båtbyggeri
Mjölnaren Fabian Nilsson i Nykvarn tillverkade roddbåtar som komplement till övrig verksamhet och endast
på beställning. Att båtarna var både lättrodda och sjösäkra intygade inte bara båtägare som köpt dem av
honom, utan även Hushållningssällskapet som tilldelat Fabian sitt hederspris 1935 för tillverkning av fina
båtar. Även Bestyrelsen för Kronobergs län lantbruksmöte tilldelade Fabian hederspris för välgjorda båtar i
gran och ek år 1942. En båt av gran kostade 330 och av ek 500 kronor. Bland kunderna fanns såväl prästen i
Kalvsvik som fröken Stephens på Huseby.
Förutom Fabian tillverkade även Kalle på Rörsås och Karl Gustavsson på Sjövik (Kläcklinge) båtar. På
Kläcklinge var det livsviktigt att ha bra båtar då broförbindelserna var begränsade, dessutom inte bara för
fisket utan även för alla transporter skedde med båt.20
Plastbåtar med utombordare kom först på 1960-talet. Torne-ekor, som tillverkades i gran och fur av ”BåtaNisse” i Torne, var framförallt under 1950- till 1970-talet en populär roddbåt.

Olika modeller av Torne-ekan. Bilder från internet.

20

Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift nr 36, 2004, Båttillverkning i Kalvsvik av Jan-Erik Pettersson, s. 35–38.
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Livet kring Åsnen- kyrkfärder under slutet
av 1800-talet
Av Ingolf Berg, Lidingö, 2020-09-09

På Hyltén-Cavallius tid fanns det dock åtskilliga större, byggda ekor, som användes vid
kyrkfärderna för de byar inom Skatelövs och Jäts socknar, där vattenvägen var den närmaste och
bästa till kyrkan. Hyltén-Cavallius själv bodde på Sunnanvik och såväl Sunnanvik som grannbyarna
Vrankunge och Skäggalösa hade sådana kyrkbåtar. Sunnanviks kyrkbåt var emellertid finare än de
andra. Den hade drakhuvud och drakstjärt. Men den var tungrodd och de underlydande torparna
förleddes därav att blanda in åtskilliga svordomar i de kyrkliga dagsverkena. ”Nu är den i alla fall
upprutten för länge sen”, konstaterade en representant för bygdens allmoge med en viss ton av
välbehag år 1935, då den sista kvarvarande kyrkbåten, som tillhört fem bönder i Skäggalösa by,
förvärvades från J A Nordström till Kulturhistoriska museet i Lund.

På bilden t v är det Skäggalösa kyrkbåt som just lägger ut år 1925 på väg till kyrkohögtiden. Foto P G Vejde. Bild t h kyrkrodd
från Odensjö till Skatelövs kyrka. På baksidan av kortet står det skrivet av Agda: Morbror Olle, morfar Karl-Magni, mor Ester
och moster Rut. Fotograf okänd, Bild hos Vrankunge byggnadsförening.
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Kyrkbåten med fyra par åror och löst roder från Skäggalösa by finns hos Kulturen i Lund. Bilder från Kulturen i Lund.

Kyrkbåtar i Skatelöv 1925. Foto: P.G. Vejde

I Julås fanns också en kyrkbåt, med vilken Hössöborna vid mitten av 1800-talet rodde till Skatelövs
kyrka över Skatelövsfjorden. Den användes varje söndag på sommaren, såvida det inte var starkt
oväder. De som skulle med till kyrkan samlades i Julås, vars ägare tidigare varit kyrkvärd i V. Torsås,
eller plockas upp utmed vägen.
Kyrkbåten på Kläcklinge
Den sista kyrkbåten på Kläcklinge byggdes på 1880-talet. Den byggdes av Magnus på Kilen21 i
Hagstad, som strax därefter reste till Amerika. Båten togs i bruk så fort den blev färdig och ägdes
av min farfar, Petter Johansson, Västrahult. I den rymdes 20–25 personer, större och mindre.

21

Magnus Andersson, f 1828, gift med en syster (Kristina) till Johannes Göransson. Var torpare under 13 år i
Kilen i Hagstad, som var då ett mycket litet torpställe under Huseby (Hössö Norregård) – idag del av Hagstad
Granelund. Sex av de sju barnen emigrerade, sist föräldrarna med yngsta dottern 1887.
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Vidare var den utrustad med sju åror, därav tre på varje sida och en åra till att lägga om på den sida
som vinden låg till samt till styre.
Båten utgick från sjön Åsnens strand, nära kronobostället Skärvudden, på bestämd tid, klockan 9
varje söndagsmorgon då gudstjänsten alltid var klockan 10. Som ”styrmän” fungerade mestadels
Johannes Göransson22 i Hagstad och Blomkvist23 i Hagstad och längre fram min far, Karl Petersson
(1860–1946) i Kalvshaga Västrahult/Kobacken och fars farbror Karl Johansson eller kyrkvärden
Magni Svensson, Nabben, Kläcklinge. Båten var varje helgdag fylld till sista plats med kyrkfolk.
Kom det mer folk sedan båten lagt ut och vi hunnit förbi den s.k. ”Jungfruholmen”, vände man
tillbaka och hämtade dem om det fanns plats i båten. Annars fingo de gå till Näset och försöka låna
en mindre båt där. Färden gick sedan den halvmilslånga sjövägen till Kalvsvikslandets båtstad nära
Stensnäs eller ”Klockarens”, som det i vanliga fall kallades.
Färden var ett uppskattat nöje särskilt för oss barn, i synnerhet när det var vackert väder och sjön
blank som en spegel. Barn och äldre fick sitta på det s.k. ”latsätet” eller också fick man sitta inklämd
emellan männen på styrsätet. Kyrkfärderna med båt blev så småningom överflödiga när cyklar allt
mer kom i bruk. År 1924 sålde därför min far båten till Johan Andersson i Aranäs, som använde
den till lastning av sjöslåtter. Så blev de härliga kyrkfärderna, med den helgdagsklädda skaran i båten
över Åsnen till Kalvsviks kyrka ett minne blott.
Av Hulda Karlsson (f 1900)
Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift 5, 1950 (några kompletteringar samt fotnoter av Ingolf Berg)
De gamla Kläcklingeborna var kyrksamma och högkyrkliga av sig. De ägde gemensamt en stor
kyrkbåt, som de rodde med fyra par åror. Kyrkbåten på Kläcklinge avgick från Kättudden klockan
åtta på morgonen. I matsäcksknytena hade de vanligen ägg och kringlor. Alla kvinnor, stora som
små, hade i handen en kryddkvast, som vanligen bestod av nejlikor och lavendel. Männen, som i
äldre tider medförde var sin lommaflaska med brännvin, hade ursprungligen särskilda rokläder,
som de efter sjöfärden bytte ut mot bättre. I kyrkbåten höll de två styrmännen sträng ordning.
Särskilt noga måste de se upp, när båten skulle mellan två stenar som kallades Skräddaren och
Skomakaren. Här var rännan så smal, att båten nätt och jämnt kunde komma igenom. Därför
fordrades det två vana styrmän, som noga kände ”rorsmärket” (enslinjen enligt sjötermer). När de
rodde förbi Skräddaren och Skomakaren, skulle de såvitt möjligt ”flätta te” (slå till) Lästaklippan
med årorna, vilket väckte stor munterhet. Lästaklippan var en lång rad av mindre stenar (en ör)
som visade sig vid lågvattenstånd. Alla arbetsföra män och kvinnor fick hjälpas åt att ro. För
gamlingar och barn fanns det ett särskilt säte, det sk. ”lathonnnasätet” eller ”luskesätet”. I fören
var dessutom ett säte för kläder, matsäcksknyten och kryddkvastar. Innan de rodde ut på sjön, tog
männen av sig tröjorna, och kvinnorna knäppte upp ytterkjolarna omkring sig. 24
Byborna i Kalvshaga hade sina båtar förtöjda vid den s.k. ”Locken” eller Norra Ekenäset. Några
båtägare förtöjde vid Lundens mad. Vid kyrkobesök i den gamla kyrkan, som låg längre norr ut än
nuvarande, så landade man vid den s.k. ”Skinnan”. När den nya kyrkan togs i bruk flyttades
”hamnen” till Lockagårdslandet. Så gott som varje söndag vid början på 1900-talet gick ett 10-tal
22

Johannes Göransson var arrendator i Hagstad Norregård, född 1832 och emigrerade ensam till USA 1895.
Han var gift fem gånger då tre av hans hustrur dog i barnsäng, en av dem halkade i en båt med dödliga skador
och den sista reste han ifrån. Flera av hans barn och syskon hade tidigare emigrerat till USA.
23
Karl Johan Blomkvist var den näst siste torparen i Oxbacken (torpet låg mellan Hagstad och Kobacken).
24
Avsnittet bygger delvis på Jenny Danielssons berättelse i Hyltén- Cavallius-föreningen för hembygdskunskap
och hembygdsvård, årsbok 1934 samt i Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift nr 3, 1948 ”Om livet på Kläcklinge i
slutet av 1800-talet”, s. 5–18.
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båtar från Kalvshaga till Kalvsviks kyrka,25 Därtill kom båtarna från Arnanäs, Rävsjö och Kläcklinge
som alla tillsammans gav en imponerande syn när de roddes på fjärden.
”Nabbabron” blev inte lagd förrän 1851. Dessförinnan hade öborna det svårt när de ville komma
i förbindelse med yttervärlden. När de, som hade hästar, någon gång skulle resa till kyrkan eller till
staden, fick de låta hästarna simma över sundet. Sedan red de upp till Kalvshaga Lunden, där de
hade vagnar och seldon inkvarterade. Mellan Kläcklinge och Kalvshaga fanns endast en gångstig.
Det tog det två dagar att föra ett lik från Kläcklinge till Kalvsviks kyrkogård. Fyra män bar båren
på axlarna till Kalvshaga, där de stannade över natten. Följande morgon kom resten av
begravningsföljet från Kläcklinge. Sen satte de liket på en vagn och följde den till kyrkan. Lättare
var det att forsla liket över sjön. På sommaren satte de kistan i en båt och likföljet rodde efter i
andra båtar. När isen höll, satte de kistan på en drög (kälke), som de sköt fram över isen. Om
marken var frusen och snötäckt sattes kistan i bårhuset och tidigare inne i kyrkan, i avvaktan på
gravsättning.
Vid barndop och bröllop färdades öborna i vanliga fall sjövägen till Kalvsviks kyrka. Om vintern
gick de gärna på skridskor. Var det god vind fick flickornas kjolar tjänstgöra som segel. Det fanns
pojkar som var så skickliga skridskoåkare, att de med skridskorna på fötterna kunde hoppa över
skaklarna mellan skrinda och häst i fullt trav. För att ha händerna fria och lediga brukade männen
bära matsäcken i hatten. Både gammal och ung parade på kyrkvägen vanligen ihop sig två och två,
pojke och flicka, man och kvinna. Man kunde då få se långa rader av ungdomar, som gick i bredd
och höll varandra i händerna.
När Sirköborna hade långväga ärenden kunde kyrkbåten i Dunshult ros förbi Kläcklinge till
Kalvsvik och färden gick landsvägen vidare till Växjö. Häst och finare kördon höll man sig inte
med på ön, sådana fick man låna om så skulle vara. Bäst gick det att forsla och fara på vinterns isar
innan det fanns några broar. Skridskoåkning var man duktiga på. ”Isläggar av hästben och
broddstav i handen” ersattes vid mitten av 1800-talet av modernare don med ”medar av liestål”.
Lång väg till skola och konfirmationsläsning
Folkskolestadgan antogs 1842. Undervisning skedde delvis med ambulerande lärare i hemmen.
Skolan flyttade från hus till hus. Under vilka förhållanden som den roterande skolverksamheten
bedrevs är okänt, mer än att det tog 22 år efter det att skolreformen beslutats innan det fanns ett
permanent skolhus i Vrankunge. I Kalvsvik tog det ännu längre tid då skolhuset i Kläcklinge
(Nabben) inte uppfördes förrän på 1870-talet. Det berodde på tvistigheter mellan rotarna. För att
hålla ned kostnaderna framfördes att Kläcklingebarnen och barnen från Kalvsviksdelen på Hössön
skulle gå i Hårestorps skola, med flera mils gångväg dit. Skolvägen var redan mer än tillräckligt lång
att gå till Nabben för Hössöbarnen på Kalvsvikssidan. Vintertid kunde de gå över isen eller ibland
ros dit av föräldrarna över Åkavik.
Det var också en lång väg att gå för konfirmanderna till prästgården i Lindeberg två gånger i veckan
om vintern i snö och blask. Längre fram och på sommaren var det cykel. En promenad på över två
mil, så hem på eftermiddagen. Det blev fyra till fem mil om dagen för dem som gick längst, en till
två gånger i veckan från oktober till maj. Därtill kom alla söndagar i Kalvsviks kyrka för att delta i
gudstjänsten. Om isen bar så blev det en promenad över isen från Kalvshaga eller Näset, vid öppet
vatten så var det båtfärd. Ibland kunde någon få stanna kvar i prästgården och då hjälpa till i
hushållet. 26

25
26

Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift nr 2, 1947 om Kyrkbåtarna i Kalvshaga” av Albert Nilsson, s. 6–8.
Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift nr 49, 2017, om ”Konfirmation förr och nu” s. 42 ff.
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Konfirmationsläsningen i Skatelöv 1911 började den 16 november. Barnen gick sex gånger före jul
och därefter blev det två gånger i veckan. Konfirmationen skedde den 11–12 maj 1912. Prästen
förde noteringar över närvaron. En pojke från Julås på Hössön, som hade två mil till kyrkan, hade
uteblivit och prästen ville ha reda på anledningen. Pojken – som var kvick i talet, svarade: ”Det var
så lea vägar så vi kunde inte köra”. Det gjorde att prästen först började skälla, först på pojken,
därefter på pojkens föräldrar och slutligen på församlingen. Och så kom han fram – han hade en
bok i handen – till bordet där han satt, så sa han: ”Så länge som Ni är hos mej så ska ni lyda mej.
Ge er f-n på det!”. Och så slog han näven med boken i bordet. Det var nästan mörkt i rummet på
sockenstugan och situationen var lite hemsk. Dagen därpå, en torsdag, åkte pojken med sin far
fram till prästen. Därefter blev det inte tvång bland läsbarnen att de skulle komma till kyrkan vid
varje tillfälle utan det blev frivilligt. Bonden i Julås hade talat om för prästen att han var
församlingens dräng och inte tvärt om. Det blev en lättnad.
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Livet kring Åsnen – kommunikationer
Av Ingolf Berg, Lidingö, 2020-09-09

Vägvisare av järn, med röse. Text: "Kalfsvik i Sydost, Huseby i Wäster, Nöbbeled i Norr." Placering: 1700 m NNV om Kalvsviks kyrka. 1 mil Ö
om vägen. Vägen Nöbbele gästgivargård - Kalvsvik. Foto 1940 – 1949 av Anderbjörk, Jan Erik (1910 - 1991). Kulturparken Småland/Smålands
museum.

Det forntida Sverige var en glest befolkad vildmark där folk reste till fots, till häst eller till sjöss.
Skulle man transportera något blev det med båt. Vagnar fanns men var sällsynta. De äldsta och i
många fall ännu betydelsefulla färdstråken följer höglänta åsarna och strandvallarna. Vid flera av
de gamla vägarna finns fortfarande spår kvar i form av fornlämningar, milstolpar, gamla träd,
äldre vägvisare och andra företeelser som visar på vägarnas långvariga betydelse för ortens
landbundna transporter.
De gamla vägarna var anpassade till terrängen. De följde t.ex. ofta naturligt torra partier uppe på
grusåsar. Därför var de krokigare än vägar som anlagts i sen tid. Gamla vägar sträcker sig ofta
genom ålderdomliga bygder med intressanta kulturhistoriska miljöer. En vägsträckning, som idag
endast används för lokala transporter inom en eller några fastigheter, kan tidigare ha varit
bygdens viktigaste genomfartsled. Byvägar och brukningsvägar har ibland ett förflutet som
fägator. Fägatans funktion var att leda djuren morgon och kväll mellan byn, förbi den odlade
inägan, ut till betet i skogen på utmarken. Vissa äldre vägar kan för länge sedan helt ha slutat att
användas. Ändå kan vi hitta dem med hjälp av olika spår och lämningar. Kanske har djurens
21

tramp i kombination med erosion åstadkommit en fåra, en s.k. hålväg, som hundratals år efter att
vägen slutat användas fortfarande är synlig. Vägrenar och stensatta kanter kan finnas kvar eller
delar av fägatans stenmur.
Under medeltiden var framkomligheten till kyrka och ting prioriterad. Kyrkoplatserna blev
knutpunkter i vägsystemet och kyrk- och tingsvägarna skulle tillsammans med andra större
sommarvägar hållas i skick av de kringboende bönderna.
Flertalet av dagens byvägar och brukningsvägar har kommit till i samband med skiftesreformerna
och omflyttningen av gårdar under 1800-talet. Dessa vägar är ofta dragna i ägogränser eller i
gränser mellan olika markslag.
Förutom de allmänna vägar som binder samman byar, bygder och olika landsdelar, finns det ett
nät av mindre vägar inom varje gård i odlingslandskapet. Det kan röra sig om vägar till och från
gården, brukningsvägar inom gården eller gamla fägator till betesmarkerna. Stigarna anpassades
naturligt efter terrängen, man gick helst på höjderna där det var torrt och hårt, myggen var inte
heller lika besvärande på höjderna som i fuktiga dalar. Man väjde för snår, sankmarker och för en
småbackig terräng med många uppförs- och nedförsbackar, det var mer energibesparande att gå
en liten krok och behålla den höjd man hade. Den bästa vägen blev därför krokig men
energibesparande.

Huvudvägnätet i Småland på 1500 och 1600-talet (Sverige topografiska kartor)

Åsnen omgärdades historiskt av två huvudvägar från Växjö – den ena till Skåne och den andra till
Blekinge. Strax öster om Bergkvara löper den gamla landsvägen från Växjö mot Skåne, ungefär i
samma sträckning som dagens riksväg 23. Genom att vägen drogs på kanten av en höjdplatå blev
det höga medeltida stenhuset på Bergkvara synligt för resande som passerade förbi. Den gamla
Skånevägen passerade därefter sjöarna Salen och Åsnen på den västra sidan med möjlighet till
hästbyten och förfriskningar hos gästgiverierna i Nöbbled, Gottåsa, Diö och Loshult vid
länsgränsen. På den östra sidan av Åsnen gick landsvägen till Karlshamn och Ronneby med
gästgiverier i Ingelstad, Kvarnamåla, Töremåla och Gäddviksås. Mellan dessa huvudvägar var
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vägnätet inom Åsnenområdet undermåligt då det inte fanns några broförbindelser. Vägarnas
framkomlighet för tunga vagnslaster var begränsad och på sina ställen fanns det endast klövjestigar.
När brukspatronen Stephens på Huseby skulle besöka Vevik i början av 1900-talet parkerades
vagnen i Vrankunge och han red därifrån.
Husebys läge i landskapet var strategiskt ur kommunikationssynpunkt. Platsen vid Helige ås lopp
mellan sjöarna Salen och Åsnen bildade tillsammans en lång ”spärr” i landskapet. Huseby 27 kan
beskrivas som ett broläge vid passagen mellan sjöarna. Från skärningspunkten mellan väg- och
vattenled i Huseby fanns det en sämre vägförbindelse över Väghult (med sin marknadsplats
”Hultamarken”), gästgiveriet 28och senare även poststationen i Kråketorp29 (Kalvsvik) till Jät där
landsvägen Växjö – Blekinge ansluter. Det var således en tvärförbindelse, men norr om sjön Åsnen.
Skyldigheten att hålla skjutsstation med stall och hästar i Kråketorp gästgiveri upphörde på 1920talet då ersättningen från staten indrogs.
Innan järnvägar började byggas under andra halvan av1800-talet anlitades bönder för transport av
handelsvaror till och från Växjö och Karlshamn. De kallades för ”litakörare”. Från handlarna, som
då kallades krämare, transporterades lantbruksprodukter som smör, ägg, ost etc. i utbyte mot andra
varor, bland annat tyger, från städerna. Uppdraget var inte helt ofarligt för de lejda forbönderna.
Det transporterade godset var både värdefullt och begärligt för plundrare och tjuvar, särskilt
nattetid. Vägen till Karlshamn gick genom djupa skogar och ödemarker. Flera bönder reste därför
tillsamman (konvojer) under handelsresan och hjälptes åt att hålla vakt vid övernattningen halvvägs
hos gästgivaren i Hokadal i Blekinge.
AK-arbeten30 under slutet av 1930-talet har förbättrat och rätat ut många av de krokiga vägarna i
området. Vägbygget Torstalycke – Sirkön påbörjades 1937 med en arbetsstyrka på 15 man. Det
pågick till våren 1946 då vägen blev färdig. Arbetslösheten var hög och kriget pågick. Arbetet var
manuellt och utfördes med tippvagnar och tippkärror. De gamla grusvägarna, som dammade
sommartid och med många ”potthål” efter regn och tjäle, började beläggas med oljegrus under
slutet av 1960-talet.

27

Huseby hette i gamla skrifter Hosaby, d.v.s. by vid oset (mynning).
Gästgiveriet i Kråketorp upphörde 1905.
29
Se Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift 14, 1982, artikeln om ”Kråketorps gästgivargård” av Hilding Willhammar,
s. 32–34.
30
Arbetskraftskommissionen skapade offentliga arbeten med löner som låg under de privata arbetsgivarna.
28

23

Vägarbete 1938 på den krokiga och dåliga Sirkövägen. Bild: Gamla Urshults hembygdsförening

Vägunderhållet har under gångna tider varit en pålaga där varje hemmansägare (med i mantal satt
jord) tilldelats olika långa sträckor av häradsvägar, byvägar och utfartsvägar att underhålla. Även
”lägenhetsinnehavare” (de som hade enskilda hus utan större jordlott) berördes. Transporter av
grus och krossning av makadam, för hand eller med krossverk, var ett tungt arbete. Karl Karlsson
har beskrivit detta på ett förtjänstfullt i hembygdsboken, årsskrift 15, 1983, artikeln om
”Vägväsendet”, s. 33–37. I årsskriften nr 40 år 2008 berättar Jan Erik Petersson i artikeln ”En vital
60-åring som bara blir bättre med åren” också om vägen mellan Torstalycke och Sirkön. Det var
på den tiden ett stort vägprojekt.

Marknadsbodar vid vägkorsningen ”Hultamarken”. Bild från 1938 av Anna Bloms Ateljé. Kulturparken Småland/Smålands museum.
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Bönderna i Skäggalösa by fick 1836 tillstånd av Kommerskollegium att bedriva kreatursmarknad i
Väghult (”Hultamarken”) vår och höst. De uppförde och ägde marknadsstånden, varav någon
finns kvar än idag. Efter marknadsdagen samlades bönderna i Skäggalösa by hos åldermannen för
att dela på avgifterna från marknadsstånd och försäljningsplatser.31
Broar

Brobyggnationerna av broar inom Åsnenområdet påbörjades vid mitten av 1800-talet. Arbetet med
den norra Sirköbron (Sunnanbron) invid nationalparken, som går över det hundra meter långa
sundet mellan Hössön och Sirkön, skulle enligt kungligt brev 1849 vara avslutat år 1851, men blev
det först 1853. Bron byggdes då 4,8 meter bred och av trä för 2 000 daler av torparen Peter Jönsson
på Borgön. Den har därefter ombyggts bredare med ett 4,2 meter brett stenvalv och stolpar av
sten. Finansieringen kom delvis från försäljningsintäkten av Hössö häradsallmänning år1840, då
greve Posse på Bergkvara gods föreslaget att en del av denna skulle avsättas till en
brobyggnadskassa.
Ön Kläcklinge har två fasta broförbindelser. Bron mellan Kläckling/Nabben och Kalvshaga
uppfördes 1851 (reparerades 2018 32) och bron mellan Kläcklinge och Sirkön byggdes av AKarbetare med start vid Sirkön 1937.

Sunnanbron vid nationalparken, bild t v från 1929 och t h från 1942. Lunds Universitetsbibliotek.

31

Se även Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift nr 23, 1991 om ”Sista Hultamarken år 1936” av Eric Sagebrant, s.12
samt årsskriften 10, 1978 om ”Hultamarknad” av Hilding Willhammar, s. 14–16. I årsskriften nr 4, 1949 skriver
Ernst Gren om ”Några minnen från Hultamarken”, s. 3–7.
32
Se Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift nr 50, 2018, Norra Kläcklingebron 2018 av Kerstin Håkansson s. 28 ff.

25

Metartävling 1951 från den södra Sirköbron. Det var ett populärt nöje. Foto Anderbjörk, Jan Erik

Den södra bron, mellan Sirkön och Vemboö, blev färdig år 1866 efter statsbidrag på 19 001 kronor.
Den var då helt och hållet byggd av sten och försedd med fem brovalv, varav fyra av dem var 4,2
och det mellersta, som försetts med en vindbro, var 5,2 meter breda.33 Minnesstenar i Sundslätt
markerar både statsmaktens och ortsbefolkningens tacksamhet för brons tillkomst.

Torne bro, t v pålningsarbete 1883 och den färdiga bron vid början av 1900-talet. Vykort.34

33
34

Nya Smålands beskrivning, Nya Växjöbladets boktryckeri, 1914, s. 101.
Bro öfver. Tomesundet i sjön Asnen. (Forts. av not nästa sida.)
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Bild av Nils-Erik Karlsson, Vrankunge Östregård

Bron vid Torne invigdes 1884. Den tillkom efter att Torne fått en järnvägsstation på linjen mellan
Karlshamn och Vislanda som passerade den västra sidan av Åsnen. Även den har fått en
minnessten som uppskattar att Gunnar Hyltén –Cavallius var pådrivande vid tillkomsten av bron.
Överfarten mellan före detta majorsbostället Silkesnäs och Sundet (Torne hette så tidigare) skedde
tidigare med roddbåt från torpet Berget, som etablerats för ändamålet under slutet av 1700-talet.
Den senast tillkomna broförbindelsen inom Åsnenområdet, under 1950-talet, går till Borgön i
Urshult socken. Det föranledde kommentaren från Bror Englund i Hunshult att ”nu kommer det
kanske, till och med, någon skattekrona från Borgön” då någon fogde på ett enkelt sätt tidigare inte kunnat
ta sig dit.
Järnvägar
Vid Åsnens västra strand byggdes en smalspårig järnväg som invigdes 1874 av kung Oskar II.
Järnvägen byggdes ut i etapper och gick till slut ända till Halmstad. Sträckan Karlshamn-Vislanda
kallades populärt ”Sillabanan” eftersom mycket sill fraktades från kusten till inlandet. Hulevik och
Ulvö, Torne och Grimslöv var hållplatser utmed banan. 35En av försäljarna på 1950-talet var
gubben Lek från Lekaryd36. Han hämtade framför allt strömming och torsk tidigt på morgonen vid
stationen i Torne. Med fisklådor både framtill och bak på cykeln erbjöd han boende i bygden en
variation till Åsnenfisken.
När järnvägen var färdigbyggd startades Åsnens ångbåtstrafik AB för ”att med ångbåt underhålla
trafik för befordrande av passagerare och gods”. Gods var bland annat ved, virke, potatis och frukt.
Om söndagarna gjorde båtarna ibland nöjesturer. Ångbåten Blenda finns kvar i sjön men har idag
bensinmotor. Södra Sirköbron, Torne bro och järnvägsbron vid Ulvö var då svängbroar för att
båtar skulle kunna passera.

Pålarna i påloken hade, hvad delen inom Kinnevald beträffar, beklädts med plank; jämväl på öfriga pålok borde
dylik beklädnad anbringas. A västra landfästet vid svängbron måste grusskiftet rifvas upp och läggas om.
Lämplig låsinrättuing hade ännu icke anbragts på bron. Källa: Besiktning 1908.
35

”Hasse i kröken” i Torsås By var en av de många som åkte med sista tåget till Karlshamn. Han skulle ta en sup
vid varje station på sträckan från Vislanda till Karlshamn – det var dessvärre en station för mycket så han gick i
däck innan han kom fram till Karlshamn.
36
Dog under 1980-talet på Vederslövs ålderdomshem.

27

Det berättas att Sirkö-bor på andra sidan sjön gav sig iväg i båt för att vara med vid kungens
invigning 1874. Men när de kom till ögruppen Bispesholmarna märkte de att braxen lekte. Det var
ett tillfälle som inte fick missas – det var viktigare än kungabesök. De stannade hemma och fiskade.
Under 1880-talet byggdes även järnväg på östra sidan av Åsnen vilket också minskade behovet av
sjötransporter. Tåget passerade Uråsa, varifrån utsocknes kyrkobesökare kunde fotvandra till Jät
kyrka för att höra kyrkoherden Hjelmgrens (1853–1935) svavelosande predikningar. Kalvsvik fick
sin första poststation år 1874.37 I början av 1900-talet utväxlades posten till och från Kalvsvik
poststation över Snappahem, som också var en järnvägsstation på linjen Växjö – Tingsryd.
År 1898 sökte några personer från Karlshamn, som var intresserade av en kortare förbindelse till
Växjö, koncession om att få bygga en järnvägslinje från Hönshylte gård, 2,6 km norr om Ryds
station på sträckan Karlshamn – Vislanda, till Kvarnamåla station på sträckan Tingsryd – Växjö,
en sträcka på 21 km. Koncessionen beviljades och Hönshylte-Kvarnamåla järnvägssällskap
bildades. År 1900 öppnades linjen för trafik. Trafiken blev aldrig lönsam och banan hamnade till
slut år 1943 hos Statens Järnvägar (SJ).
Under 1900-talet fick järnvägarna konkurrens av lastbilar och personbilar. Järnvägssträckan
Karlshamn - Vislanda lades ner 1970 och rälsen revs upp direkt fört att bli cykel- och
vandringsleder.

Holländarevägen

Huseby Bruk med hammare sett från syd (1700-talet)

I samband med Sveriges militära mobilisering under stormaktstiden på 1600-talet behövde
infrastruktur rustas upp. Förutom bättre vägar och broar genomfördes gedigna arbeten för att
förbättra vattenvägarna i inlandet. Eftersom Mörrumsån var kungsådra så var kungamaktens
intresse i ån mycket stort rörande fiske, sjöfart och flottning. Kungamakten hade därmed rättighet
att nyttja en tredjedel av vattendraget. År 1724 kom förslag på upprensning av Mörrumsån, dels
för att möjliggöra farbarheten med båt, dels för att förbättra för timmerflottningen. En av de kanske
mest mödosamma och idag märkbara åtgärderna var att röja vattendragen på sten.
År 1641 övertog Arnold de Rees och hans bror Jakob Huseby bruk. Med detta järnbruk som
flaggskepp skulle deras verksamhet, speciellt under Arnolds ledning, utvecklas till ett stort
37

Se Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift 12, 1980, artikel om ”Kalvsviks poststation 1874–1970” av Bertil Planvik.
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bruksimperium. Den 2 mars 1643 fick de ett femtonårigt monopol på allt järngjuteri i Småland. De
fick också rätten att föra järnprodukterna söderut över gränsen till det då danska Blekinge. Här låg
hamnen Bodekull, senare omdöpt till Karlshamn. På karta från 1661 anges ”Grövik der Lastadi
Platzen ähr ifrån Huseby övfer Åsnen, med Stycken (kanoner förf. anm.) och annat, som därifrån går
landsvägen till Bodkul”. Denna ort var av avgörande betydelseför hela bruksrörelsen. Mängden
producerade järnvaror var nämligen betydande och fordrade effektiva transportvägar som vid
denna tid främst gick över havet till utländska hamnar. Under de Rees ledning skapades nu den s.k.
”Holländarevägen” mellan Värend och Bodekull efter tillstånd från den danske kungen. Dagligen
gick det lastade pråmar från Huseby bruk över Skatelövsfjorden i sjön Åsnen söderut ner till
hamnläget vid Grövik. Här omlastades järnvarorna till vagnar och fördes av speciella forbönder
ner till kusten några mil längre söderut. I Bodekull lät Arnold de Rees bygga ett enormt magasin,
det s.k. ”holländarnas magasin”. Här lagrades kanoner, järnkulor och sättugnar i stora mängder i
avvaktan på vidare färd via skepp. Utöver produkter från järnbruken utförde de Rees till Bodekull
även pottaska, tjära och ved, ibland på egen skuta, för export.
Husebys Järnbruk hade sin glansperiod i slutet av 1800-talet då driften var som störst. Ståtliga
järnkaminer, kokspisar, gods till lantbruksmaskiner m.m. kunde då fraktas på en nyanlagd järnväg
mellan Vislanda och Karlshamn. Järnbruk, sågverk, kvarnar och jordbruk med mejeri bedrevs i
Huseby, Torne och Ålshult som utmed Åsnens västra stränder samt vid hundratalet torpställen och
arrendegårdar.

Charta öfver Kronoberg och Blekingens Höfdingedöme. Upprättad av
Kongl. Lantmäteri Contoir 1788.
Digitaliserade & bearbetade av Anders Eklund, Stockholm.
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Ångbåttrafiken på Åsnen38
Åsnens första ångbåt var hjulångaren König, ägd av grevarna Hamilton i Huseby. Båten tillverkades
av Motala Mekaniska och Nyköpings varv. Den fraktades i delar till Huseby där den monterads
1846. Köning användes i huvudsak vid pråmbogsering med gods till sjöns södra lastplatser, men
även till rena nöjesresor. 1853 kördes honoratiores från Huseby med ångbåten till invigningen av
Sirköbron. Ångaren hade två skovelhjul med hjulhus midskepps. Ångpannan utvecklade 16
hästkrafter. På pråmar efter båten kördes varor från järnbruket till Ålshult och Grimsvik i södra
delen av sjön. Därifrån gick varor via landsväg till hamnar i Blekinge. Köning fanns kvar ända in
på 1880-talet varefter den torde ha skrotats.
Pråmtrafiken utmed Åsnen var mycket livlig vid 1900-talets början. Pråmarna inte bara bogserades
av ångbåtar, de kunde även ros eller seglas. För att kunna ro pråmarna användes 18 alnar långa
åror. Lasterna bestod av allehanda jordbruksprodukter, samt trä i olika former. På sensommaren
pråmades även frukt från Urshult, Vemboö och Sirkön, som varit ett centrum för den sydsvenska
fruktindustrin. En av dessa pråmar ägdes av Magnus Fröberg. Han hyrde ofta ut den till Sven
Jönsson och Karl Sigfridsson. Hyran var 2 kronor per resa och pråmroddarna tjänade 10 öre per
100 kilo last. Pråmroddningen var säkert ett slitsamt arbete. Det upphörde under mitten av 1910talet, då ångbåtarna tog över. Ett par av jätteårorna finns bevarade hos hembygdsföreningen i
Urshult.
År 1915 bildades ett ångbåtsbolag av Magnus Fröberg, Johan Petersson, August Nilsson och
kaptenen Klingspor. Från sjön Salen köptes ångslupen Alvesta som transporterades med järnväg
till Ulvö station där den sjösattes. En större pråm byggdes också. Redan efter ett par år övertog
emellertid Bränslekommissionen hela rörelsen och lät döpa om ångbåten till Blenda.
Kommissionen transporter av ved fortsatte in på 1920-talet. Då verksamheten upphörde såldes
Blenda till Huleviks AB. Båten byggdes om till motorbåt vid okänd tidpunkt och försågs med en
Albinmotor. En mindre hytt byggdes föröver. Till Hulevik AB bogserades ved till träullsfabriken
och sågtimmer till sågverket. Blenda ersattes under senare år av en klinkbyggd motorbåt som döpts
till Hulevik. Blenda såldes till några privatpersoner och används ännu som nöjesbåt med Hulevik
som hemmahamn.
Huseby Bruk ägde in på 1900-talet en kraftig ångbogserare döpt till Huseby. Bogserbåten, med
skrov i stål, var däckad och försedd med såväl maskinrum, styrhytt som skans. Huseby användes
endast för pråmning och timmerbogsering för brukets och gårdens egna behov. Trafiken upphörde
troligen på 1930-talet och båtens vidare öde är okänt.
Fästefolk och amerikafarare.
Då resor förr i tiden vanligtvis inte företogs över några större avstånd träffades och umgicks man
inom närområde. Längre tillbaka krävdes särskilda respass vi längre resor. Ofta gick man mellan
boställena, men färdades också båtledes under gamla tider. Ungdomarna fick arbeta som drängar
och pigor hos mer välbeställda bönder när stugan där hemma blev för trång och uppehället var
knappt. Efter konfirmationen blandades torparbarn med lite bättre bemedlade bondsöner i
drängstugor och pigkammare. Tycke för varandra kunde uppstå. Ett framtida arv till en gård med
utlösen av syskonen till hemmanet var attraktivt men ändå inte möjligt för mellanbarnen och de
yngsta, och inte heller uppnåeligt för de flesta i de stora syskonskarorna. Den äldste sonen hade

38

Se även Anders Isaksson (1906–1988) Husebyminnen, En båtfärd på Åsnen 1912.
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vanligtvis företräde. Släktforskare som söker sina rötter i Värend hittar ofta generationer av sina
anfäder samlade inom Åsnens olika kringförsamlingar. Man flyttade inte så långt.
Många fattiga i Åsnenområdet sökte under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet arbete i de
skånska betfälten med bland annat gallring av sockerbetor, de reste till Danmark eller Tyskland för
jordbruksarbete, pigor i hushållen eller i de nya industrierna – för att tjäna ihop pengar till en
Amerikabiljett. Ibland hjälpte tidigare amerikafarare och släktingar till med biljettkostnaden. En
fjärdedel av den svenska befolkningen emigrerade till Amerika från 1860-talet till utbrottet av första
världskriget 1914. Många kom från socknarna kring Åsnen.

31

Livet kring Åsnen – råvaror till järnbruken
Av Ingolf Berg, Lidingö, 2020-09-09

Sjömalmen från Åsnen var en råvarubas till järnbruken. Carl von Linné skriver år 1741, efter uppehållet i
Huseby i boken om den Öländska och Gotländska resan, att ”Järnbruket tar sin malm utur botten på den
därvid liggande sjön Åsnen, varandes denna sjömalmen till skapnad av stora järnhagel, som uti voro mer
löse, nästan som en geodes. Denna malm vanns om vintern på isen, om sommaren på flottar, genom en
järnraka, som skrapade honom utur botten uti ett såll, varefter han brukades utan att rostas förut. Flussen
eller grönstenen var en mörk och spataktig och med någon skimmer beblandad gråsten, vilken rostades och
höll litet järn. På var uppsättning gingo 20 tunnor malm (10 skäppor), 2 fat grönsten, 20 tunnor träkol, och
vart dygn 10 uppsättningar. Järnet blev kallbräckt, förnämligast tjänligt till stycken39, grytor, kakelugnar,
billar etc. Järnkakelugnarne köpets till otrolig myckenhet av skåningar.”

Malmupptagning i sjön Salen, Huseby, med vindskydd. Foto av Jan-Erik Anderbjörk 1941.

39

Med stycken avsågs kanoner, som tillverkades vid styckebruk till skillnad från gevär, tillverkade vid faktorier.
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Malmupptagning skedde överlag av personer som genom anställning eller torpkontrakt var knutna till
Huseby. Eftersom sjömalmen genom privilegium tillhörde Huseby Bruk kunde inte vem som helst plocka
upp den. Rättaren Carl Johansson i Vevik skriver i ett meddelande 1880 till Huseby Bruk att ”Torparen Peter
Joh. Jonasson i Brevik frågar om han kan få taga malm” och intygar i samma meddelande att ”Malmtagaren
Carl Svensson i Wevik hafver omkring 170 tunnor malm upptagit och landfraktad intygas”.
År 1886 fullgjorde ”Petter i Bjurkärr” 208 mansdagsverken och hans hustru Anna 60 kvinnodagsverken i
arrende för torpet. Han hade därutöver tagit upp 440 tunnor Åsnenmalm till ett värde av 88 kronor. Arrendet
uppgick till 206 kronor. Enligt torpkontraktet för sonen Emil Pettersson på 1910-talet skulle det fullgöras 4
mansdagsverken per vecka i Vevik och hans hustru 40 kvinnodagsverken under sommaren. Därutöver var
torparen ”skyldig att efter varje 18 famnars ved lämna 60 läster kol, såvida veden ej består av gallringsved
då överenskommelse måste ske efter vedens beskaffenhet”.
1871 och 1879 tecknade torparen Peter Johan Jonasson ett 8-årigt torpkontrakt på Brevik med godsägaren
Stephens på Huseby. Kontraktet förlängdes och 1887 ”skulle han lämna 5 mansdagsverken/vecka, 40
kvinnsdagsverken under sommaren samt 100 kannor (262 liter) söt mjölk till rättaren i Vevik”. Därutöver
skulle 60 läster kol lämnas, kolat av 18 famnar ved.
I arrendet för Sundet ingick också att leverera 60 läster kol. År 1886 utförde torparen 64 mansdagsverken,
lämnade 34½ kannor mjölk (90 liter) och fisk för 6 kronor till rättaren i Vevik, tillsammans värt 73,90 kronor
i årsarrende.40
En förutsättning för lokaliseringen av järnbruken var att det fanns tillgång till strida vattenflöden som kunde
driva vattenhjulen kopplade till stångjärnshammare och blåsbälgar, kvarnar och sågverk. Yrkeskunnigt folk
hämtades till en början från Holland. Arbeten omfattade chargering av masugnen med sjömalm, träkol och
grönsten, sandformning i gjuteriet, på borrevinden med att svarva kanonrören, som klen- och knipsmeder,
bokhållning på brukskontoret med mera. Vintertid skapades sjömalmen ihop på sjöbottnarna och kolmilor
restes i skogarna av dagsverkstorpare. Ersättningen utgjorde för utvalda torpare en betydande del av arrendet
och priserna per läster kol eller tunnor sjömalm angavs från predikstolen. Bruken var en sluten och
självförsörjande enhet, ofta från vaggan till graven. Torp- och statsystemen levde kvar till 1943 varefter
arrendet/hyran skulle betalas med reda pengar istället för dagsverken.

Flottning av timmer på Åsnen vid Hulevik. I båten till höger finns ett större stockankare och fastsatt reprulle med vev, där repet
är sammanbundet med flotten till vänster. Foto från 1910-talet.

Huvuddelen av transporterna till och från bruken utfördes av lokalbefolkningen, framför allt på vintervägar
eller med bättre ”före” och mindre slitsamt för dragare över Åsnens isar på kälkar. Timmer och ved flottades
40

Se ’även Vrankunge,se/torpinventering där samtliga (ca 80 stycken) torp i Vrankunge rote och på Hössön är
inventerade och beskrivs.
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hoplänkade i fållor med roddbåtar, försedda med spel och ankare, eller på pråmar som drogs av mindre
ångbåtar under 1800-talets senare hälft. 41
1920 köpte Huleviks fabrik ångbåten Blenda och tre pråmar för transport av massaved. En pråm kunde vara
drygt tre meter bred, femton meter lång och lastas med 30–40 kubikmeter massaved.

Pråm vid Huleviks brygga, V Torsås. Foto 1940-tal av Jan-Erik Anderbjörk.

Gamla kolbottnar i skogarna minner än idag om resta kolmilor där träkol framställdes av dagsverkstorpare
som bränsle till masugnar och smedjor. Kolet kördes med häst och vagn på dåliga vägar eller på kälkar över
isarna i s.k. kolryssar till bruken i Huseby, Torne och Ålshult, För att bedriva järnverk krävdes betydande
skogstillgångar, något som Bergskollegium i Stockholm också uppställde krav på när de skulle bevilja sina
privilegier för att etablera eller utöka driften. I takt med att bruken ökade sin produktion och nya startades
ökade också skogsavverkningarna. Tillsynen var begränsad avseende skogsuttagen. Återplantering skedde
endast med självsådd. Tillsammans med ett omfattande svedjebruk i utmarkerna, särskilt under 1800-talets
befolkningstillväxt, skedde en avskogning i brukens närområden. Ett sätt för bruken att komma åt skogsmark
41

Se även Hembygdsboken, årsskrift 17, 1985 om ”Timmerflottning” av Karl Karlsson, s. 38–41. I samma bok
finns också en efterföljande artikel av Anders Isaksson om ”En båtfärd på Åsnen 1912”, med ångbåt. från
Bjurkärr till Huseby, s. 42–46.
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var att förvärva de häradsallmänningar som Kungl. Majt. medgivit försäljning av under början av 1800-talet,
bland annat huvuddelen av Hössöhalvön och Möcklehult i V. Torsås socken.
Drottning Kristina införde redan under mitten av 1600-talet den första skogsordningen och fler följde
därefter, lagar som skulle stävja avskogningen. Den s.k. ”fälleskogen” minskade kring Åsnen och inslaget av
lövskog ökade. Eken var värdefullast och var kronan förbehållen mot vite. Bönder som avverkade ekar på
sina egna ägor straffades. Eken hade lagskyddats av Gustav Vasa år 1558 för att trygga rikets
virkesförsörjning till bland annat skeppsbyggen. En särskild inventering av ekbeståndet skedde under 1810talet, varefter områden lämpliga för ekplantering utpekades kring Åsnen och andra platser i Sydsverige.
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Livet kring Åsnen- jordbruk och
fruktodling
Av Ingolf Berg, Lidingö, 2020-09-09

I Åsnenområdet, liksom på andra områden i Sydsverige, besåddes åkrarna årligen inom ett och samma gärde
i stället för att regelbundet läggas i träda vartannat eller vart tredje år. Åkern odlades i ”ensäde”, dvs. att hela
arealen besåddes varje år utan regelbunden träda, med växtföljden korn – vårråg. Vår som höst bearbetades
den med oxdraget åder (det sk. trekantsådret) på större gårdar och gödslades i samband med kornsådden.
Svedjebruk var vanligt på byns utmarker och allmänningar. Första året såddes rovor (potatis på 1800-talet),
andra höstsådd råg och det tredje året lät man kalvarna beta. Därefter överfördes market till det permanenta
utmarksbetet. Bebyggelsen bestod länge av ensamgårdar men ibland även av oregelbundna klungbyar (till
exempel Kalvshaga, Vrankunge och Kalvsvik). Husen vid gårdarna och torpen låg sällan vid stränderna.
Boskapsskötseln har dominerat jordbruket. Djurbesättningarna var inte så stora som idag, på ett bättre torp
två kor, kalv, några får och lamm, höns och hushållsgris. Kor användes som dragare medan större gårdar och
arrendatorer hade oxar. Dessa värderades i bouppteckningar högre än hästarna.
Äppleodlingar, som började etablerades vid1840-talet, har varit och är än idag en viktig binäringsgren pga.
det gynnsamma odlingsklimatet vid Åsnens stränder och öar, särskilt Sirkön och Vemboö, men även på
Kläcklinge42 och i Hagstad där arrendatorn i Norrgården anlade en mindre fruktodling på 1870-talet. I
torpkontrakten på Hössön kunde det också skrivas in att torparen skulle plantera några fruktträd. Vanliga och
hållbara sorter, som också gick att förvara i stenkällaren under vintern, var röda Kungsäpplen, Signe Tillisch
och Åkerö. Första ut är Astrakan och Transparente blanche. De är fantastiskt saftiga och fina i augusti. Lite
senare är det Gravensteiner med sin syrlighet i början. Sedan är det dags för Ingrid Marie, som än idag är
väldigt populära. Fruktträden planterades på ängarna för att bättre utnyttja marken. Vid ängsodling beskars
träden högre upp så att boskapen inte kom åt frukten. Under 1960- och 1970-talen var jordgubbsodling en
betydande verksamhet, men slogs därefter ut av virussjukdomar. Ingen har kunnat leva fullt ut på sin
fruktodling. Djurhållning, fiske, skog och jordbruk har varit bisysslor med skiftande bäring.

Ängslador f v i Bjurkärr, Vackratorp och Kläcklinge. Foto f v av Ingolf Berg 2019, från 1960-talet av Hans Velling resp. 1942
från Universitetsbiblioteket i Lund.

Torparna körde sin jord med kor och hämtade stora delar av sitt kofoder ur sjön. Korna var inte lika stora
som idag och gav betydligt mindre med mjölk. Om somrarna fodrade många av torparna kon med sävjevass,
fräjen och annat sjögräs. En del torkades och lades i ladan till vinterföda.
Strandängarna gick under namnet mader. Dessa var i allmänhet rikbärande, men fodret var näringsfattigt.
Under våta och regniga somrar var det ett strängt arbete att bärga in höet från maderna. Det mjuka gräset
krävde ständig skärpning av lien eller skäran, som måste vara riktigt vass för att gräset inte skulle vika sig
vid slåttern. Det gällde också att se upp för alla stenar som kunde ”skämma” lien om de träffade eggen.

42

Se Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift 16, 1984 om Kalvsviks fruktodlarförening av Gottfrid Karlsson, s. 13–15.
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Livet kring Åsnen – jakt och fiske
Av Ingolf Berg, Lidingö, 2020-09-09

En viktig näringsgren vid sidan av jordbruket var jakten. Den som ägde jord hade rätt att få jaga och fiska. I
Kalvsvik var jakten fri hos de bönder som inte jagade fram till början av 1900-talet, då jaktarrende blev
vanligare, Vissa former av jakt, till exempel på älg och rådjur, fick längre tillbaka endast adeln utföra.
Bönderna å andra sidan var tvungna att sköta jakten av rovdjur, annars kunde de få böter.

Varggropen i Kalvsvik, som ligger intill gården Kullen utmed vägen mot Jät. Foto Lena Gunnarsson, Smålandsposten 12/2
2016.

Historiskt sett var fångst med trampfällor, fallstockar snaror och liknande de viktigaste jaktmetoderna De
primitiva skjutvapnen hade kort räckvidd och tillät knappast jakt på rörligt vilt, Spjut användes också vid
storviltsjakt och varg. Uråldriga jakttekniker förbjöds i 1864 års jaktstadga.
I en uppteckning från 1941 om jakt i Kalvsviks socken redovisas olika jaktmetoder. Dessa var grop, sax,
skjutning för bloss, åtel, jakt på spel, bulvan samt tana. Gropen var till för räv- och tidigare vargjakt (se
nedan). Sax var en s.k. betsax. Den lades ut i januari, insmordes med bivax för att ta bort doften av järn, gärna
i en myrstack och gillrades med ett harhuvud eller annat. Tjäderjakt med bloss skedde vid träd där tjädrar
iakttagits tidigare på dagen. Jakten startade vid åtta till niotiden på kvällen då blosset (en kådrik stickkärve
på stång) tändes för att kunna se att skjuta. Åteljakten var densamma som idag, där ett dött kreatur, inälvor
eller annat kunde användas. Ofta lades åteln nära ladugården och jakten var på räv, då det inte fanns några
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vildsvin på den tiden. Skytten stod vid en glugg inne i ladugårdens värme och det skulle helst vara månsken.
Bulvanjakten var också som idag, där uppstoppade fåglar eller attrapper placeras ut som lockfåglar.43
Jakten på ”skadedjur” – främst varg, räv och björn – hade sedan medeltiden haft en särställning, framför allt
under 1700-talet, En närmast militär organisation inrättades med skallfogdar och herremansjägare som
”officerare” och drevfolk som ”meniga soldater”. Kallelse till skall skedde från predikstolen. Socknarna var
skyldiga att hålla utrustning för jakt och fångst i ständig beredskap.
Vargstammen ökade i slutet av 1700-talet och perioden 1810–1850 beskrivs som vargplågans år. Vargen var
ett illa omtyckt rovdjur som bönderna hade stora bekymmer med. Den attackerade deras husdjur som får,
getter och ibland hundar. För fattigt folk med få husdjur kunde en vargattack vara förödande. Det var
vallhjonens uppgift att freda boskapen när de betade på fällor i skogen. Stora drevjakter organiserades.
Allmogen gick skallgång, det betalades skottpengar på varg och det anlades varggropar. Avsikten var att helt
utrota vargen och man lyckades då med detta i södra Sverige. 1864 upphörde allmogens skyldighet att delta
i vargskall och 1869 avskaffades Kungl. Maj:ts skottpengar.

Vargnät. Smålands museum. Bild från Digitalt arkiv

Vargnät brukades vid skalljakt på varg. Nätet kopplades ihop med andra nät upphängda i träd eller ställningar.
Det bildades då en smal gata fram till varggropen vari vargen skulle drivas ner och dödas. Detta vargnät är
knutet med "råbandsknopar" med rep av lin eller hampa, med ca 15 cm långa sidor på rutorna. Varje sida har
en egen avslutning som kan fästas i annat nät eller i motsatta sidan. En träbricka är fäst vid nätet med ägarens
bomärke inbränt.44

43

Se Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift nr 13, 1981, artikel om ”Jakt” av Karl G Nilsson, Dönjanet, s. 8–9. Karl
Gustav Karlsson berättar också i efterföljande artikel om ”Jakt idag”, s. 10–13.
44
På Bergön, inom Åsnens nationalpark, finns en fångstgrop, 3 m diameter och 0,5 m djup. Vall kring kanten, 1–
2 m bred och 0,1–0,4 m hög. 15 m väster om fångstgropen finns en obestämbar grop, 2–3 m diam och 0,1 m
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Lokföraren E N Möllerberg, Älmhult, som köpte Hagstad Norregård år 1902 från kronan och sålde densamma till Knut Berg
år 1916, Knut var bosatt i Hagstad Granelund (gamla affären). Båda belåtna efter en lyckad harjakt. Foto från 1910-talet.

Ett sätt att försöka fånga varg var att bygga en djup grop med lodräta sidor. Man täckte över gropen med
tunna kvistar och mossa och så lades ett bete i mitten eller så bands fast en gammal katt eller höna. Åteln
kallades för ”luder”. Fångstgropar byggdes vid kanten av åkermarken i skogsbryn där vargen kom smygande
nattetid på jakt efter gårdens smådjur. Vargen hoppade kanske fram och skulle fånga betet men föll ner och
var så själv fångad. Det var i en sådan grop som ”kommandorskan” i fattighuset hamnade p.g.a. sin glupskhet
i Astrid Lindgrens berättelser om Emil i Lönneberga. För att inte riskera att människor eller husdjur hamnade
i fällorna gillrades de på hösten, då det inte längre fanns boskap som betade i skogen.45
Fåglar jagades ofta genom lockjakt under eftersommaren, ibland arrangerades klappjakt på dem. Dessutom
sköts många tjädertuppar på spelplatserna under våren, vilket förbjöds i jaktstadgan 1864 men lär ha pågått
några decennier till. Fågeljakt bedrevs på åkrarna av fasan (som är inplanterad från Asien) och av änder från
djup. Källa: RA - L1952:9539 (Urshult 660)
45

Se även Margit Johanssons artikel ”Varg i Kalvsvik” som ingår i Kalvsviks hembygdsförenings årsskrift nr 32 år
2000 och om ”Varg och rävgrop samt fångstsätt” av K.G.Nilsson i årsbok nr 27, 1996 s 56.I hembygdsbokens
årsskrift 23, 1991 berättar Rune Andersson, Frännafälle året 1923, i en artikel om ”Hemslöjd” om böndernas
fasa över vargens framfart, s. 19–20.
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roddbåtar eller utmed sjöstränderna i augusti och september. Apporterande hund underlättade insamlingen.
Morkullan, med sitt karakteristiska läte, var svårskjuten då den flyger högt och är ganska liten. Småviltjakt
efter svensk- och tyskhare samt skogsfågel var ett nöje.
Älg och rådjur jagades naturligtvis, ibland med hund eller dagsverkstorparna som drevkarlar. Älgbeståndet
och även rådjuren var mycket hårt åtgånget i början av 1900-talet efter allt för intensiv jakt. Jakten inriktades
då främst på annat matnyttigt småvilt och pälsbärande djur. Ekorre jagades med svartkrutsladdade patroner
och få hagel (särskilt under krigsåren på 1940-talet), då man både åt ekorrköttet och kunde sälja skinnen.
Minkfällor placerades ut på lämpliga platser vid stränderna. Räv- och minkskinnen såldes i Växjö på
Sigfridsmarknaden den 15 februari, på helgonet sankt Sigfrids dag, I våra dagar har marknaden flyttats till
början av mars och utbudet är annorlunda.
Under slutet av 1800-talet var viltpriserna noga noterade. Ett rävskinn betalades år 1877 med elva kronor och
ett par orrar med fyra kronor, För två harar betalades fyra kronor och 50 öre. Till och med harskinn var
säljbara. De betalades med 75 öre. Jägarens utrustning bestod av mynningsladdare, jaktväska och hund.
Hundskatt utgick med två kronor. Ett skålpund svartkrut kostade 50 öre och en ”kadus” blyhagel kunde
inhandlades för en krona och 75 öre.46

Bild t v - Rävjägare i Kalvsvik. Foto från hembygdsföreningens arkiv. Bild t h - Sigfridsmarknaden i Växjö har långa anor.
1980 såg det ut så här när skinnen bytte ägare. Foto: Lars-Göran Rydqvist, Smålandsposten.

Fiske47
Fiskeredskapen tillverkades i hemmen. Innan bomullsgarnet kom mer allmänt i bruk fick kvinnorna spinna
och tvinna det bästa av linet (tågor) till nätgarn och håmmor (ryssjor)samt spinna och tvinna hampa till notar.
Det var en viss konst att spinna garnet så att näten blev ”löra” – att det blev mycket fisk på dem. Till olika
slags nät skulle garnet spinnas olika grovt. De som spann på förtjänst erhöll tre daler (50 öre) i spinnelön för
skålpundet. När garnet var spunnet, kom turen till karlarna att binda nät, håmmor och notar.

46

Dagboksanteckningar av Nils Johan Carlsson, Ulvseryd Edmundsgård i Tingsås socken. Tidskriften Svensk Jakt
nr 7, 2020.
47
Avsnittet bygger delvis på Jenny Danielssons berättelse i Hyltén- Cavallius-föreningen för hembygdskunskap
och hembygdsvård, årsbok 1934 samt i Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift nr 3, 1948 ”Om livet på Kläcklinge i
slutet av 1800-talet, s. 5–18.
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Ryssja, även kallad homma. Spändes upp mellan nedslagna störar. Då armarna hade grovmaskigare nät fångades större
fiskar bl.a. gädda, abborre, sutare och braxen. Finmaskig homma användes för ålfiske.

Alla fick hjälpas åt, gamla gubbar och unga pojkar. Småbarnen fick trä nätnålar. När tröskningen var slut på
vintern, satt männen och band nät till långt in på kvällarna. Näten var olika grovmaskiga allt efter den fisksort,
mört, abborre, gädda och braxen, för vilken de var avsedda. Särskilt finmaskiga var ”löjenäten”, med vilka
man fångade ”ma” (småfisk till bete) som sattes på revar för att fånga ål och abborre. Att binda håmmor och
notar ansågs vara en särskild konst, vilken inte vem som helst kunde lära sig. Sedan nät, håmmor och notar
blivit bundna, skulle de skjutas (förses med tälnor, flöten och sänken av påsar med småsten) så att de kunde
stå i sjön. Detta arbete kunde inte alla göra. Tälnorna gjordes av två tåtar av lin, som snoddes på små vindor,
men också av tagel Flera hundra famnar tälnor kunde tillverkas för vintern, bara på ett enda ställe. I övertälnan
skulle fästas ”tulor” (flöten) av björknäver, som lagts i kokhett vatten, så att de snurrat ihop sig, och
”ferbulor”, runda stycken av furubark med hål i, så att tälnan flöt på vattnet, och i undertälnan skulle sys
tygpåsar med sten, så att den sjönk. När näten blivit skjutna, färgades de svarta. Man gjorde då upp eld vid
stranden och färgade dem i en stor gryta. Sina nät, notar och mjärdar förvarade fiskarna i nätlador som stod
vid stränderna.
Fiskarter som mört och mindre braxen användes förr allmänt i egna hushållet och var dessutom gångbara för
försäljning. Därför bedrev man vanligen fiske efter mört både under lek och annars. Man kan på goda skäl
göra påståendet att fisket förr bedrevs mera rationellt än under senare tid, eftersom fisket då var riktat såväl
mot handelsmässigt värdefulla arter och vad som nu betraktas som skräpfisk. Vad som inte kom till
användning i hushållen eller salufördes kom till användning som foder åt höns och svin.
För storfiske användes not. Den består av en mittdel ("bröstet" eller "hugget"), ofta försedd med en påslik,
eller kilformad förlängning ("kilen" eller "kalven"), i vilken fisken ska samlas upp. Noten påminner om en
trål. Med två kraftiga rep, fästa i "armarna” drogs noten till stranden. För att noten ska hållas i sin rätta
ställning i vattnet var den försedd med flöten som fästs vid överdelen, samt med sänken av sten eller bly eller
dylikt på underdelen, den så kallade varpar, så att nätet följer botten. Noten ägdes ofta gemensamt då det
krävdes många händer för notfisket, 8-10 personer, kanske fler, för att ro ut fångstarmarna och fångststruten
(kalven) samt att därefter dra in den till stranden med kraftiga rep.
Noten kunde användas för att fånga fisk där vattnen var grunda och fiskrika. Fångsten kunde bli betydande,
särskilt när braxen lekte. Författaren kommer särskilt ihåg det sista varpet i Hagstad i slutet av 1950-talet där
fångsten spräckte kalven, men massor av braxen och andra fiskar som lyckligvis med hov kunde landas in i
en roddbåt, överfull till bredden. Den myckna fångsten fick till slut och efter kokning användas till svinföda
hos flera bönder. Noten kom därefter inte längre till användning.
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Vinterfiske av gädda med ryssja på Åsnen. Fotograf och personer okända. Bilder från hembygdsföreningen Gamla Urshult.

Under vintern kunde nät läggas under isen, där det drogs fram och tillbaka med linor som först trätts med en
lång stör mellan hål i isen på lämpliga avstånd. Om sjön var isbelagd efter jul satte man ut stångkrokar för
att fånga gäddor. Den som högg ut anglerätt, som hela anordningen kallades, fick då stå hela dagen ute på
fjorden utan annat skydd mot köld och blåst än en stor enebuske. Krokarna agnades med levande mört, som
fångades i mjärdar (kokade bollar av linfrö användes som lockbete). Gäddan högg bäst på våren, när solen
började skina.
I dikes- och åmynningar fångades lekande gäddor med mjärdar när isarna gått upp på våren. Gäddor kunde
också snaras när de lekte på översvämmade mader. Ja, det förekom att någon t o m använde gevär för
ändamålet. Ljuster och ljus från eld i smidda eldkassar av järn i fören på båten var också en fiskemetod (sedan
länge förbjuden) när höstmörkret sänkte sig över sjön och lövgäddan simmade lugnt.
Till ålrevarna användes sil och löja som agn. Denna fångades bl.a. med finmaskiga nät i vasskanterna. För
att öka fångsten plaskades det med årorna som då skrämde in småfisken i nätet. Grovmaskigare nät användes
för större fiskar. Att hålla reda på var fisken befann sig vid olika årstider och väderlek var en särskild kunskap
som man gärna behöll för sig själv, se nedan om fiskeåret.
Ett sätt att skapa goda livsbetingelser för småfisk var att anlägga s.k. vasar med större sammanbundna hopar
av kvistar och grenar, som förankras på sjöbotten. Vasens funktion var även att utgöra fäste för rom av vissa
lekande fiskar som mört, braxen, gös och abborre samt ge skydd åt fiskyngel.
Efter lyckat fiskafänge sumpades den fisk som inte förbrukades eller kunde avsättas. Det skedde i hopspikade
trälådor med en öppningsbar lucka på ovansidan där fisken kunde släppas in eller håvas upp allt efter behov.
Lådan var försedd med massor av uppborrade hål så att vattnet kunde cirkulera och syresättas. Några stora
stenar placerades ovanpå så att sumpen inte kunde flyta iväg. Var det fler om samma sump, märkte man
fiskarna i olika fenor, så att var och en skulle känna igen sina.
Där roddbåtarna förtöjdes vid Åsnens stränder kallades på dialekt för” båtastad” eller ”skeppsstad”. Små
bodar, s.k. nätlador, fanns intill, där nät och annat fiskeredskap förvarades, Torparen Jöns Moberg på Fällan
(Hössön) hade en båtplats som kallades ”Jösses skeppsstad”.

Statistik över Åsnenfisket
Gamla uppgifter gör gällande att Åsnen vid förra sekelskiftet var den sjö i länet som gav bäst avkastning i
yrkes- och binäringsfisket. Fiskestatistik från 1872 anger en total fiskfångst i Åsnen på 63 ton. Av denna
fångst avyttrades 53 ton fördelat på 40 ton fjällfisk (gädda, abborre, braxen och mört), 9 ton sik och 4 ton ål.
Resterande 10 ton konsumerade man själva. Statistik fördes fram till ungefär mitten av 1920 talet vilken
visade fångster i motsvarande storleksordning. Åsnen är känd för sin gädda, ”Åsnengäddan” var förr så
efterfrågad att även gäddor från andra sjöar salufördes som ”Åsnengädda”. I den fiskeristatistik som finns
från åren 1914–23 bokfördes årligen fångster på 14–18 ton.
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Redovisningen vid statistikinsamlingen 1872 visar en redskapsarsenal i Åsnen som omfattar 50 notar, 1 400
garn, 400 ryssjor, 16 000 krok, 300 mjärdar och 8 ”ålfisken”. Detta motsvarar 1 not per 300 ha och 1 garn
per 10 ha fiskevatten. Antalet utövare fastställdes till ”två yrkesfiskare ” samt ”137 fiskande bönder, torpare
och backstugusittare”. Ur statistiken framgår att det 1923 fanns följande fiskeredskap i Åsnen: 20 notar, 3
200 nät, 2 000 ryssjor och 500 ”andra redskap”.
Ålfisket har alltid varit viktigt i Åsnen. År 1872 fångades 4 ton, under tioårsperioden 1914–23 i genomsnitt
3,7 ton per år, 1996–2011 i genomsnitt 0,6 ton per år i det kommersiella fisket. All ål som är på väg till Åsnen
samlas numera upp i en fångstanordning vid det nedre kraftverket i Fridafors för att sedan transporteras upp
till huvudsakligen Åsnen. Sedan 1934 har dessutom några tusen ålar köpts in varje år och satts ut för att
förstärka beståndet. Upprätthållande av ålbeståndet är helt beroende av de utsättningar som görs av Åsnens
fiskevårdsområdesförening bekostade med de pengar de får in på fiskekortförsäljning. Idag råder tre
månaders fiskeförbud (nov – jan) av ål i havet och på kusten.

Yrkesfiskaren Karl Svensson, Sjövik, Vrankunge. Bild från 1960-talet av Nils-Erik Karlsson, Vrankunge Östregård.

Fiskeredskap i bouppteckningar
Dragonen Jonas Krok (f 1779 i Tjugoboda) blev torpare i Stenvik på Hössön efter avsked från krigsmakten.
Fiske var en viktig försörjningsgren på torpet och i hans bouppteckning år 1840 fanns såväl båt som en hel
del fiskeredskap, bland annat två hommor (slags ryssjor), 9 mjärdar, ett löjnät, ett braxennät, en ålrev och 8
stycken angel samt ljuster och två ljusterlyktor.
I Agnäs redovisar bouppteckningen år1846 efter en av de fyra arrendatorerna, Anders Jonasson (f 1779), två
båtar och ett s.k. ”kubbaskep”. I bohaget fanns också en halv andel i en not, bra smånät, 6 gäddnät, 6 mörtnät,
ett löjnät, 8 mjärdar, 3 håmmor (ryssjor) och två långrevar för ålfiske. Det var en betydande uppsättning av
fiskeredskap. Därtill kommer 20 angeldon med saxar, två kolpar (pilkar) och drag med revar. Ja, det bör
kanske nämnas att han också hade egen brännvinspanna.
En av de tre arrendatorerna i Hagstad hade 1827 båt, hälftenägde en not, fyra mörtnät, åtta gamla braxennät,
ett ljuster, två gamla hommor och mjärdar.
Vid mitten av 1800-talet fanns det också rikligt med fiskeredskap på Kläcklinge. I bouppteckningarna
redovisas för bland annat att Knut Nilsson, ägare till 1/8-dels mantal, tre båtar och tre kubbekor. Bland
fångstredskapen fanns 14 nät, 3 håmmor, 2 rössjor, 2 gäddedrag, 3 ljuster, 3 lyktor, 1 ålarev och 1/3-dels
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ägande av en not. Grannen på 1/8-dels mantal, Erngiesel Klementsson, hade två båtar, 10 nät, 2 ljuster och 1
lykta. En tredje granne på 1/16-dels mantal hade en båt, 12 nät, 3 håmmor, 1 ljuster och 2 lyktor.
Huvudnäringen på Arnanäs, Kläcklinge, var fiske. Hilmer Andersson berättar i hembygdsbokens årsskrift
18, 1986, om detta i en artikel av Märta Nilssons, s. 32–33.
Torparen Daniel Persson på Oxbacken hade år 1845 egen båt, 1 nät, 8 mjärdar och 3 ryssjor då fritt fiske
ingick i torparrendet.

Fiskeåret48
Så snart isen gått upp började fiskesäsongen med ljustring av ål och gäddor, som gick upp på maderna för att
leka. De stakade sakta fram båten och sökte vid skenet av ljusterlyktan, som var fäst i båtens för och fylld
med fåjteved (fetved - kådrik ved från tall eller gran), hugga ljustran över ryggen på fiskarna. I ljustran satt
sex eller åtta tinnar. Det var många som kunde hugga flera pund fisk om natten De största ljustergäddorna
vägde 28 skålpund eller mer.
Allt efter lektiden kallades de gäddor som fångades med håmmor och ryssjor, isgäddor, frögäddor och
lövgäddor. Efter isgäddan, som leker vid islossningen, kom frögäddan, som leker samtidigt med fröan
(grodan). Man tog då tydor (tecken), hurdan sommaren skulle bli. Lade frörona sin rom långt ut i vattnet,
blev det en torr försommar, lade de den nära land, blev försommaren våt. Man hade nämligen den
beräkningen, att rommen måste ligga i vatten, tills ynglet blev utkläckt. I lövsprickningen lekte lövgäddan.
Förutom i håmmor och ryssjor fångades gäddor även i nät. En stor del av den braxen och gäddfisk som
fångades på våren torkades till vinterbehov. När så den torkade fisken skulle användas kokades braxen medan
gäddan stektes på glöd. Riktigt stora torkade gäddor blöttes till jul istället för lutfisk.
Efter gäddleken kom mörtleken, vanligen i ”åttåne veke” (åttonde veckan efter vecketalet som började med
trettonde veckan den 6 april.) Den leken var inte så värdefull, därför att mörten ansågs som en sämre fisk.
Man fångade den i alla fall, rensade, saltade och torkade den samt gömde den till vinterföda.
Braxenleken kom vanligtvis i ”sjätte veke”, om vattnet då var tillräckligt varmt, för braxen vill ha värme då
den leker. Vid braxenleken var det som om elden hade kommit lös. Alla lämnade det arbete de hade för
händerna. Braxen lekte vanligtvis i någon lugn vik. Man sökte då fånga braxen genom att sätta nät runt
omkring den och kunde då få många pund fisk. Not fick man inte använda vid braxenleken utan endast, då
braxen solvarma dagar gick in i lugna vikar för att sola sig. På 1880-talet fångade en av Kläcklingeborna med
not så mycket braxen, som solade sig, att han fyllde en hel potatiskista med fisk.
Längre fram på våren lekte löjorna på skärvig botten så nära land, att man kunde vada ut för att sätta ut och
ta upp näten. Löjorna användes endast till ”ma” eller bete på ålrevar. Till ”ma” (agn) på gäddrevarna nyttjades
det småabborrar, som under abborrleken fångades i mjärdar. Abborren lekte först i benvassen, därefter på de
grunda örarna, så på djupörarna och slutligen på ”ävjan” (dybotten). Sutaren leker midsommarafton på
djupbotten, och sarven är med i varje lek. Vid midsommar har all fisk lekt med undantag av siken.

48

Bygger på berättelse av Jenny Danielsson, Hyltén-Cavallius-föreningen för hembygdskunskap och
hembygdsvård, årsbok.
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”Sidgrepakorg” av vidjor som bland annat användes för att bära fisk med. Bild från Urshult som finns på Nordiska museet.

Efter midsommar fångades alla sorters fisk på rev och nät. Förr i tiden brukade man på hösten ge sig ut och
”stry mörtor”. Männen satte då nattetid ut näten i fjordarna, rodde fram och tillbaka och plumsade med årorna
och slog med en ihålig klubba i vattnet, så att det dånade och fisken gick på näten. På samma sätt gick det
till, när man om nätterna drog ”pulsan” (stornoten) ute på fjordarna. Vid det sista varpet med not från stranden
i Hagstad på 1960-talet, när braxen lekte, fylldes ekan till bredden med fisk. Merparten kokades till svinföda.
Noten sprack vid nästa utlägg pga. fångstens storlek och reparerades inte.
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Notfiske nedanför Huseby slott. Bild från mitten av 1800-talet. Kungliga biblioteket, Stockholm.

När löven började falla på hösten lekte lövsiken (raoningana) som fångades på mörtnät. Så i slutet av oktober
kom den egentliga sikleken. Till denna användes särskilda sikanät (sillagarn), som köptes av sillfiskarna nere
vid havet. Siken, vilken packades ned i fjärdingar och kaggar för att användas som vintersovel, kostade i
slutet av 1800-talet 4 skilling skålpundet. När sjön på hösten höll på att lägga sig, passade många på att sätta
ut sina mörtnät och kunde då få så många mörtar, att de kunde salta ned hela fjärdingar fulla. Siken har idag
försvunnit efterhand som gösbeståndet ökat.
Abborren fiskades från isen med pimpel (kolp). Mört fångades vintertid i mörtstugor till bete och övrig tid i
mjärdar, nät och not. Braxen fiskades i isfritt vatten med ryssjor, nät och not. Ålen fångades huvudsakligen
på långrev betad med daggmask eller småfisk och i mindre omfattning i ryssjor. Den största mängden ål
fångades i lanor i sjöns utlopp. Sutaren hade ringa förekomst och erhölls sparsamt i ryssjor. Sik erhölls
sommartid i not och fiskades huvudsakligen under leken på nät. Siklöjan fångades med nät och not på
lekplatserna. Notfiske efter siklöja bedrevs också nattetid under september - oktober vid dystränder. Under
juli-september fångades siklöja på djupvatten med uppflötade nät.
Det berättas att två Kläcklingebor, Jöns på Nyatorp och Johannes i Skägganäs, stod ute på fjorden och anglade
när göken gol. Isen var då så dålig att den brast i isflak. Då gubbarna var säkra på att de skulle drunkna band
de ihop sig med angelsnören för att kunna hittas tillsammans och på en gång. Båda blev emellertid räddade
av en dräng från Skärvudde, som lyckades nå dem med båt.

46

Livet kring Åsnen – kvarnar
Av Ingolf Berg, Lidingö, 2020-09-09

Fram till 1900-talet var formerna för kraftutvinningen ur våra vattendrag primitiv. Genom att bygga dammar
och vallar försökte man dock höja effektiviteten i utnyttjandet av vattenkraften, varför det i järnhanteringsoch jordbruksbygder var mycket vanligt att sjöar och åar dämdes upp. Åsnenbygdens järnbruk i Huseby
(Skatelöv), Torne (V Torsås), Ålshult (Almundsryd) och Stenfors (Tingsås) samt järnmanufakturverket i
Ekfors (Urshult) var alla beroende av vattenkraft.
Innan det fanns kvarnar drivna av vatten och vind användes handkvarnar för att mala mjöl till brödbakningen.
Vattendrivna kvarnar har funnits i Sverige åtminstone sedan 1200-talet. Till att börja med var den mindre
s.k. skvaltkvarnen vanligast. Den hade en enkel konstruktion med liggande vattenhjul som byggdes i små
bäckar och vattendrag. En sådan fanns t.ex. mellan Hagstad och Oxbacken49 redan på 1600-talet, där
vattenflödet från Stormyren var tillräckligt under våren. Resterna efter kvarnen raserades under 1960-talet då
rensning av diket skedde med grävmaskin.
Skvaltorna hade låg kapacitet och användes oftast som husbehovskvarnar för några gårdar i samverkan. De
var vanligast i skogsbygderna där jordbrukarna hade förhållandevis små malningsbehov. Med tiden ersattes
skvaltkvarnen allt mer av den större och effektivare hjulkvarnen med vertikalt hjul. Dessa mer avancerad och
kostsamma anläggning att uppföra. Det var bemedlade personer som uppförde hjulkvarnar medan
skvaltkvarnarna, som var enklare att bygga, ofta behövde bara kvarnstenarna anskaffas utifrån, kunde
uppfördes på ensamgårdar eller av byamän gemensamt. När byn upplöstes genom lags skifte, fick de i många
fall förfalla.
De flesta kvarnarna kunde användas endast på våren och hösten, då vattenflödet var som rikligast (jfr det
gängse uttrycket” nu har han fått vatten på sin kvarn”). Då gällde det att väl utnyttja vattentillgången. Man
malde ofta natt och dag med avbrott endast för nödvändig skärpning av stenarna.
Kvarnarna fungerade jämte kyrkbacken som en av landsbygdens
viktigaste knutpunkter, där människor också fick möjlighet att
informera sig om traktens händelser. Kvarnresan kan jämföras
med en marknadsresa. De som hade lång väg stannade kvar i
kvarnstugan medan säden maldes. Där åt och drack man, pratade
med andra bönderna och fördrev tiden på olika sätt. Medhavt
kaffe och fläskpannkaka, som anrättades på en s.k. ”stinkakeplåt”
av järn i kvarnkammaren, var vanlig skaffning. Att unna sig några
droppar ”malevatten” medan man väntade var inte ovanligt.
Vattnet var inget annat än brännvin. Ofta kunde det gå ganska
livligt till när man väntade på sin tur att få mala.
När gubbarna på Kläcklinge skulle till kvarns med sin säd, tog färden tre dagar i anspråk. Var och en tog då
med sig ett matsäcksknyte och ett halvstop brännvin. Sen fick de hysa in sig i kvarnkammaren, där det kunde
ligga ett halvtjog kvarnlag och vänta på sin tur. Värst var det förstås dagarna före jul. Många rodde också till
Ekefors i Urshult med sin säd. När männen skulle till kvarns över sjön, fick de många gånger sätta livet på
spel. Vid mitten av 1800-talet levde på Kläcklinge en man som vanligen kallades Lille Karl. Han var född på
ön, kände väl till sjön och brukade på förtjänst forsla säd till kvarns åt bönderna. En jul skulle han till Ekefors
med mäld. Han sköt en skrinda med säd framför sig men kom ut på dålig is och drunknade.50
Kalvsviks å, även kallad Kulle å, är omkring en halv mil lång. Den kommer från Vederslövssjön och rinner
ut i sjön Åsnen nedanför Kalvsviks by. Här anlades från medeltiden och framåt i tiden inte mindre än åtta
49

Omnämns i kronans besiktningsprotokoll av säteribyggnation i Hagstad från 1620-talet.
Om livet på Kläcklinge i slutet av 1800-talet av Jenny Danielsson, Kalvsviks Hembygdsförenings årsskrift nr 3,
1948,
50
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skvalt- (även på dialekt kallade enfota- eller kölvekvarnar) och hjulkvarnar efter varandra.51 Kvarnarna har
tidigare beskrivits i flera hembygdsböcker, bland annat av Hilding Willhammar.52
1.

Allatorp (Sågen revs 1926 och fallet blev ödelagt.1912 flyttade den siste mjölnaren AndersErik Jonasson därifrån.)

2.

Skjurskvarn (1960 lades kvarnverksamheten ner och 1975 sågverket.)

3.

Kullekvarn (Kvarnen var i bruk till omkring 1960.)53

4.

Lankekvarn (Kvarnen revs 1941 och marken tillhör numera Kullagård.)54

5.

Brokvarn (Omnämns år 1403, var i bruk till omkring 1850.)

6.

Nyekvarn (Sista gången det maldes i Nykvarn var den 1 nov 1957.)

7.

Stampafallet (På 1880-talet sålde nämndemannen Petter Karlsson i Formetorp det till Sven
Jonasson i Björket och fallet grävdes upp till Nykvarn.)

8.

Pene kvarn och såg (Ödekvarn 1934 enligt ISOF - kvarn och såg revs 1912.)

9.

Rösås kvarn (Kvarnen var i bruk till omkring 1950. Har på senare år upprustats och vid ett
par tillfällen åter varit i gång samband med hembygdsföreningarnas kulturdagar.)55

Kvarnarna får särskilda omnämnanden i protokollet för storskifte av utägorna i Kalvsviks by år 1791. Lanke
kvarn hade status som kyrkokvarn, medan Rössås och Pene kvarnar var ”ifrån Byelaget försålda” och
tillerkänns här inte några egna marker. Andra kvarnar ingår i de olika gårdarnas ägor, som Brokvarn i Björket,
eller ägs gemensamt av flera gårdar. Det senare gäller Nykvarn, där varje berörd gård även efter skiftet
behåller sin andel.56
Kvarnen i Huseby var i jämfört med andra kringliggande kvarnar stor och vattenflödet pålitligt. När vattnet
sinade vid mindre vattendrag kom bönder farandes långväga ifrån. Nuvarande kvarnen stod klar 1828 men
det finns belagt att det legat en kvarn på platsen långt tidigare. Den karta som Gyllenhielm lät upprätta 1637
visar att det fanns en kvarn i oset mellan Salen och Åsnen. Troligen kom den att ersätta en betydligt äldre
kvarn som låg i Hassla, någon kilometer uppströms. Kvarnen i Hassla finns omnämnd redan år 1320.
Nuvarande kvarn i Huseby var i drift fram till 1946 och den siste mjölnaren blev Erik Karlsson. Efter många
år av förfall var det mesta av kvarnhjulen borta och kvarnhuset med dess maskineri fick ge vika för när mjöl
började maldes med elmotorer. I början av 1960-talet upphörde även den verksamheten. Kvarnen stängdes
för gott. Rester av vattenhjulen låg längre ner i forsen, vattendammen var trasig och framför dörren in till
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Kvarnarna finns utförligt beskrivna på Kalvsviks hembygdsförenings hemsida. Se även rapporten
Vattenanknutna kulturmiljöer vid Mörrumsån, utgiven av länsstyrelsen i Blekinge år 2016. Den behandlar 30
olika industri- och kulturmiljöer av varierande funktion och ålder längs Mörrumån och dess källflöden.
52
Se Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift 12, 1980 om ”Gamla vattensågar och valdmaldsstamp” av Hilding
Willhammar, s, 34–39. I årsskriften nr 2, 1947 skriver Hilding Petersson mycket utförligt om ”De gamla
kvarnarna”, s. 23–32.
53
Se annons i Nya Växjöbladet den 5 februari 1870 om försäljning av ¼-dels mantal frälse Kulleqwarn med
tillhörande två qwarnverk.
54
Se även Kalvsviks hembygdsbok, årsskrifterna nr 5, 1950 och nr 26, 1994 om ”Mjölnaren Johannes Karlsson i
Lankekvarn” av Ernst Gren, s. 57–60.
55
Se även Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift 37, 2005, Erik Sagebrant berättar, Livet på Rörsås 1941, s. 56.
56
Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift nr 50, 2018, Storskifte av utägorna i Kalvsviks by 1791 av Eva Larsson
Ringqvist, s. 33.
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kvarnen växte stora buskar. Dammen har därefter restaurerats, kvarnen återställts med gamla hjulrester som
mall och inredningen återställts. Den återinvigdes 1988.57
Kvarnarna användes för att mala mjöl, stampa valmarstyg, driva sågverk med mera De avskildes vid
storskiftet i Kalvsviks by på 1780-talet och försåldes, dock utan marklägenheter med undantag för en av
dessa. Det var Lankekvarn, som tillsammans med ett domkyrkohemman tillfördes prästbostället i Kalvsvik
år 1542, eftersom detta efter Gustav Vasas kyrkoreduktion ”varit ganska klen till åker och äng, så att prästen
ej kan bärga sig därav”. 58 Det ankom således på kvarnägaren att överenskomma med markägaren/-arna vid
ån om villkor för att arrendera en hustomt och ett litet åkerstycke om det behövdes. Kvarnar omnämns vid
mitten av 1500-talet i Bräkenskalla och Hjortatorp59. I Kråketorp finns en kvarnalycka (ISOF). För
Hössöborna var det enklast att åka till Torne kvarn (intill Torne gård), efter att bron byggts på 1880-talet, där
kvarnrörelsen pågick in på 1950-talet. Sist var August ”Möllare” Nilsson mjölnare.
Att anlägga en ny kvarn var från 1400-talets senare del till 1800-talets början förknippat med strikta lagar
och villkor kring att använda strömmar och forsar till vattenkraft. Konkurrenssituationer skulle undvikas,
likaså att regleringar av vattenflödet inte fick skada andra intressenter. Vattensystemen var avgörande för
kvarn- och sågverksamhet och naturligtvis ville staten utnyttja sina rättigheter då inkomstmöjligheterna var
stora. Resultatet av 1697 års stora kvarnkommission medförde bl.a. att ett stort antal forsar indrogs till staten
med hänvisning till strömregale. Vattenregale ingick i ett större lagverk som tydliggjorde statens äganderätt
över alla större vattendrag. I vattenregalen behandlades även strömregalen som nedskrevs under Vasatiden.
För att försäkra sig om fortsatta skatteintäkter gavs den kvarnägande adeln också privilegier som innebar att
inga fler kvarnar fick etableras inom en viss omkrets.

"Kvarn mellan Urshult och Norraryd". Teckning av Ferdinand Boberg 1916. Nordiska Museets arkiv.

Adeln, som hade resurser för att bygga de större hjulkvarnar, ville styra upp verksamheten för egen vinning
och kronan fick en enklare uppbörd av kvarntullen. Detta styrdes genom nya regelverk och lagar. År 1640
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Källa: Informationsblad om Huseby Bruk, internet.
Se även Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift nr 31, 1999, Den gamla prästgården i Kalvsvik av Evy Nord, s. 39–
42.
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Källa: Ortnamnsregistret, Institutet för språk och folkminnen (ISOF)
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sålde till exempel välborna Kristin Ulfsax (gift med den skotske kaptenen William Man) Kullens kvarn i
Kalvsviks socken till sin halvbroder Jöns Gyllengrip för 209 Rd. Särskilda kommissarier skickades ut i landet
för att tillsammans med berörd häradshövding och hans nämnd undersöka vilka kvarnar som hade rätt att
fortsätta sin verksamhet. I en trakt där en tullkvarn enkelt kunde nås skulle husbehovskvarnar efter prövning
och dombeslut rivas. För att öka skatteinkomsterna skulle vissa vatten också förklaras som kronans egendom,
ett förslag som dock misslyckats. I 1734 års lag görs inte någon skillnad i beskattningen av kvarn vid olika
vatten.
Allbo häradsrätts domböcker visar på tvistigheter mellan adeln och bönder om rätten att uppföra en
skvaltkvarn.
”Rätten tillåter Anders Svensson i Örjanstorp uppbygga skvaltekvarn på härads allmänning och giva häradet
årligen en billig vedergällning för samma kvarn.” 60
”Anders i ”Hagsenbo” [Örjanstorp] anklagade Erik Gyllensparre på Kläckinge, ”att han emot Allbohärads
Rättens tillstånd, domar och förbud haver 2 gånger nedrivit hans skvaltekvarn och hus, som han på härads
allmänning med bekostna[d] hade uppbyggt tredje gången uppbränt samma kvarnhus. Ovanbe te Erik
Gyllensparre excuserade sig, att han aldrig fått någon förbudszedel av Herr Häradshövdingen Germund Palm,
icke heller förnummit av andra, det Tingsrätten här hade dömbt eller givet Anders tillstånd byggia kvarn på
härads allmänning i oftabe te Erik Gyllensparre sade sig hava förrige högvälb. Landshövdingens lov och
tillstånd att nedriva Anders skvaltekvarn på härads allmänning, vilket Erik Gyllensparre åligger bevisa med
Hans Nådes brev, oftabe te Gyllensparre med otidligt ropande och skamliga ords utkastande emot Rätten och
häradshövdingen och protesterande att vem som uppbyggde kvarn i härads allmänning, så skall han förstöra
den …. Erik Gyllensparre ropade 2 gånger överljutt: Min fader välb ne Jöns Gyllensparre haver befallt mig
att göra dessa våldsverk på Anders kvarn i Hagsenbo [Örjanstorp].” 61
Bönderna tvingades mala vid de s.k. tullkvarnarna mot betalning som togs ut som del i den säd som lämnats
till malning (kvarntull). Bönderna hänvisade till de gamla landskapslagarna från medeltiden. De nya
regelverken var svåra att kontrollera, särskilt som bönderna också malde i hemmen med handkvarnar och
byamännen i skogsbygderna vid små gemensamägda skvaltkvarnar,
Under 1800-talet lättade tvånget ifråga om husbehovskvarnar. Husbehovsmalningen släpptes fri 1835 och
de sista restriktionerna gällande kvarnräntor, byggnadstillstånd och malande i icke skattlagda kvarnar
upphörde med 1863 års kungörelse. Härmed följde fri byggnadsrätt, om man inte genom uppdämning gjorde
skada. Försöken att genomföra ett monopol på kvarndrift för adeln lyckades inte pga. av allmogens motstånd.
Följande decennier ökade antalet kvarnar men redan i slutet av 1800-talet sker en påtaglig minskning, som
kan förklaras med industrialiseringen och förändrade livsmedelsvanor
Skvaltkvarnens fördelar var möjligheten att mala säd utan att betala tull samt den fördel den gav genom att
man slapp ta arbetskraft till att transportera säden någon annanstans för att mala den. Det mjöl som maldes
på skvaltorna var av ganska låg kvalitet. I takt med ökade krav på mjölets kvalité tappade skvaltan värde.
När byarna upplöstes genom laga skifte började de mindre skvaltkvarnarna förfalla. Malning av fodersäd
kunde fortgå, men ersattes så småningom med elektrifierade hammarkvarnar på gårdarna.
Sjösänkningar, utdikningar och torrläggningar bidrog till att många vattendrag som tidigare drivit små
kvarnar sinade. De större kvarnarnas undanträngandes också, fast av andra orsaker. På 1870-talet började
vattenhjulet ersättas av ångturbiner. Ångkvarnar och ångsågar blev allt vanligare.
Nödåret 1868 med den svåra torkan var många vattendrag så gott som helt torra. De bönderna som hade
något att mala, fick gå långa vägar till någon möllare, som hade en vinddriven kvarn. Men för de flesta, som
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G.H.A. Allbo dombok 1672 H.T. 14f nov §26 (fol. 26). Örjanstorp ligger i V Torsås socken och allmänningen
som avses är sannolikt Hörjemo häradsallmänning (försåld 1834). Hulvik i Västra Torsås ingick vid tiden i
Kläcklinge säteri. Se även https://sv.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A4cklinge
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G.H. A Allbo dombok 1674 H.T. 18f. nov §27 (fol. 23)
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inte hade något att mala alls, återstod inget annat än att gå den långa vägen till Karlshamn. Det var den enda
plats där man kunde få köpa litet mjöl.
Under andra halvan av 1800-talet ökade importen kraftigt av vete, först från USA, senare även från bland
annat Ryssland (den s.k. ”ryssrågen” under nödåren 1867 och 1868). Denna säd maldes huvudsakligen i
importhamnarna vid moderna industriella ångkvarnar som vid denna tid anlades efter utländskt mönster.
Mindre inhemska kvarnar utkonkurrerades. Kravet på fint mjöl ökade hos köparna i de växande städerna. De
små kvarnarna kunde inte tillfredsställa detta, särskilt inte ifråga om den krävande vetemalningen.
Vattenkvarnarna blev därför främst använda till malning av råg samt till säd för kreatursfoder. Förbättrade
kommunikationerna med järnvägen och ångbåtar samt övergången från äldre tiders självhushållning på
landsbygden drev också på utvecklingen.

Torne kvarn med mjölnaren August Nilsson. Bild från 1960-talet av Nils-Erik Karlsson, Vrankunge Östregård.

Väderkvarnar

Holkkvarnen från Mjölknabben, Urshult (bild t h) -är flyttad till parken vid Smålands museum i Växjö. Bilder Ingolf Berg och
P G Vejde.

Det maldes framför allt mjöl till svinen och andra djur i väderkvarnarna. För att mala brödsäd krävdes det att
det blåste bra och kvarnen gick fort. Många Kläcklingebor rodde därför till kvarnen i Ekefors (Åsnens utlopp
till Mörumsån) i Urshult som drevs med vattenhjul.
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Väderkvarnar ställdes upp på höjder där det ofta blåste. Många av dessa fanns i det västra Åsnenområdet,
men det återstår sällan några tydliga grunder. Väderkvarnarna fanns på de flesta större öar med bofasta
bönder. Förarm och Borgön, som båda ligger öster om Sirkön hade en respektive två väderkvarnar, alla var
s.k. holkkvarnar. På Sirkön fanns ytterligare två holkkvarnar. Den ena stod på Näset vid Mjölknabben62 och
är numera flyttad till Museiparken i Växjö. Den andra fanns i Sundslätt på södra delen av Sirkön. Frösön
hade två och på Bergs ägor fanns ytterligare två väderkvarnar. Sannolikt har det funnits ännu fler då åkrar
har namn som kvarnåkern och kvarnalyckan. Även Kläcklinge hade väderkvarn, men placeringen är osäker,
möjligen i Kättudden eller Askelund63. Sätesgården i Jätsberg hade egen väderkvarn vid slutat av 1600-talet.64

Väderkvarnen i Segersnäs, Urshult, byggdes på 1890-talet. Brukningstid blev kort då den revs sönder i julstormen 1902. Den
sattes i stånd på nytt 1958 och har därefter restaurerats 1987.

På Bergön65, som ligger inom Åsnens nationalpark, har det funnits en mindre väderkvarn vilken med största
sannolikhet haft stora likheter med väderkvarnen i det närbelägna Segersnäs, Urshults socken. Denna senare
hade så stor betydelse att August Magnusson, som hade en sin gård Segersnäs invid Åsnen, behöll
väderkvarnen när han 1893 sålde denna och flyttade till Getnö. Det är den enda väderkvarn i Kronobergs län
som står kvar på ursprunglig plats.
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På gården finns husgrunder efter väderkvarn, linbasta och brännvinsbränneri, en vargfångstgrop samt
lämningar efter en fornborg.
63
Om livet på Kläcklinge i slutet av 1800-talet av Jenny Danielsson, Kalvsviks Hembygdsförenings årsskrift nr 3,
1948, s. 6.
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Romans karta 1685, Lantmäteriet
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Se Kulturhistorisk inventering av Bostadshus och uthus på Bergön i sjön Åsnen, Tingsryds kommun, av David
Fuchs, utgiven av Kulturparken, Smålands museum.
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