Utveckling i Hagstad m.fl.
stallen och pa Hossohalvon
Av Ingolf Berg, Lidingö,
mars 2019

Hagstad har sedan medeltiden bestått av fastigheterna/gårdarna
Norregården och Södregården och ligger 2½ gamla mil1sydväst om
Växjö. Gården omfattade ett mantal, men förmedlades till ¾-dels
mantal vid Karl XI:s reduktion på 1680-talet, varav Norregården till ½
och Södregården ¼-dels mantal. Arealen uppgick 1896 till 105
hektar2. I norr gränsar Hagstad på kartan från 1745 till ”Kalvshaga
byelags samfällte mark” och omges i övrigt av häradsallmänning samt
sjön Åsnen. Till gården hörde öarna Ekholmen där man höll kalvar,
med undantag från Skärvudde äng på nordspetsen, Gåsholmen,
Grönön, Belingsöarna (och Belingsudde med Belingsvik och
Stufvaviken) samt Norre och Södre Gropholmen3 som hade
starrvallsslåtter. Gubbalyckan4, som idag ligger inom Hagstad
Granelunds ägor (gamla affären) finns utritad och bestod av ”2;ne
stycken åkrar bergsur jord”.
På goda grunder kan man anta att Hagstad, och Agnäs var de medeltida
gårdarna på Hössöhalvön. Dessutom fanns gårdarna Silkesnäs 5,
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En gammal mil är 10689 meter
Torpställena Gropholmen och Brevik hörde då inte till Hagstad.
3
Torp etablerades där under slutet av 1700-talet. Sista stugan finns kvar
medan ladugården eldades upp på 1960-talet.
4
Har sannolikt sedan medeltiden varit undantag till Hagstad Norregård.
Under mitten av 1600-talet fanns där en backstuga. Kilalyckan, som brann
ned på 1890-talet, ersatte denna. Gubbalyckan tillhör idag Hagstad
Granelund.
5
Ligger invid Torne samhälle och är 180 hektar stort (370 tln och 12
kappeland år 1903). Drogs in vid Karl XI reduktion på 1680-talet och blev
majorsboställe intill 1826.
2

1

Sunnanvik6 med Bonäs och Vrankunge by7 i Skatelövsdelen samt Rävsjö,
Kläcklingeön8, Kalvshaga by9 och Kalvsviks by i närområdet.

Hällkista i Hagstad och andra fornfynd10
Spår av tidiga bosättningar finns på Hagstad Norregård, som tillhör
Kalvsviksdelen. På gårdens tidigare Storåker, sedan mitten av 1960talet sommarstugeområde, finns resterna av en hällkista från yngre
stenåldern (3000 - 1500 f Kr) eller äldsta bronsåldern. Andra stenåldersfynd, såsom yxor, sländor och flintföremål, har också påträffats
vid plöjning och annat åkerbruk. Hällkistan, som lags i nord-sydlig
riktning, är 10 meter lång och 0,6 meter bred. Även Vrankunge by har
gamla anor vilket styrks av tre hällkistor, två är i dåligt skick och den
tredje är borttransporterad.11 Hällkistor fungerade som gravar för flera
6

Ligger vid Skatelövsfjorden norr om Vrankunge by. Gården omfattar idag ca
400 hektar, varav Sunnanvik är 100 hektar. Nämns i slutet av 1300-talet och
tillhörde då riddaren Jon Hjerne. På 1400-talet kom Sunannvik och
närliggande Bonäs under Bergkvara och på 1500-talet under Sparreätten.
1620 gjorde riksrådet Lars Sparre Sunnanvik till sätesgård med ladegårdar i
Kalvsvik - Timbnäsboda 1 mtl, Ekamåla ½ mtl och 1 mtl i Kalvsviks by. Då
Sunnanvik var för dåligt bebyggd drogs säteriet in och gården blev hästhage
under Huseby/Osaby. Släktgård för familjerna Cavallius, Cavallin och HyltenCavallius. Det har funnits totalt 15 torpställen under gården. Johan Cavallius
innehade Hagstad som löneboställe 1745.
7
Vrankunge, möjligen Storegården, var på 1420-talet sätesgård för
väpnaren Peder Niclisson (Bagge af Berga), vilken nämns vara bosatt där
1423 och 1429. Vid Gustav Vasas reduktion fanns i Vrankunge 1 frälse och 3
krono- (f.d. domkyrko-) hemman. År 1640 omfattade Vrankunge by
Storegården samt tre kronohemman med sammanlagt 5 lispunds smörränta
och ägdes då av välborne Anders Gyllengrip (Grip) under frälse.
Kronogårdarna (Östre-, Västre- och Mellangården) skatteköptes på 1690talet. 1751 såldes Västregården ”utom börd”, dvs. övertogs inte av någon
släkting vilket var ovanligt för skattejord. Storskiftet genomfördes i
Vrankunge by 1765, för utmarker/utägor 1782 och inägor 1803. Laga skifte
genomfördes 1847-1856 (i byn 1848).
8
Se kap. 5.
9
Kalvshaga by omfattade i början av 1600-talet två biskops- och ett
domkyrkohemman om vardera ett mantal.
10
Se även förfatatrens artikel Kalvsviks Hembygdsbok om ”Hällkistor i
Kalvsviks socken”.
11
Hällkistorna är belägna i runda stenrösen på fastigheterna Vrankunge 4:3
(5,5 x 0,8-1 meter stor, området kallas för Eskekullsbacken enligt karta från
1803), Vrankunge Östregård (4 x 0,4-0,5 meter stor) och Vrankunge 3:5 där
2

personer. I en hällkista kunde återkommande begravningar
förekomma under lång tid. Från bronsåldern vittnar ett 80 mm långt
fragment av ett bronssvärd, funnet 1869 på Hössöhalvön.

Kyrkohemman, Gustav Vasas kyrkoreduktion och
säterier.
Under medeltiden var Hössöhalvön en allmänning och Hagstad ett s.k.
biskopshemman där avrad/arrende betalades till biskopsstolen i
Kronoberg (utanför Växjö). Närliggande Agnäs är ett gammalt
prebendehemman som tillhörde Sankta Anna klosterorder och nämns
redan 1361 i böckerna12. Hagstad och Agnäs drogs in vid Gustav Vasas
reduktion13 av kyrkans egendom och blev då kronoboställen. Åren 1571
och 1613 särskild skatt vid Älvsborgs lösen14. Agnäs, Vrankunge och
Silkesnäs överlämnades 1573 av Johan III till ståthållaren Christoffer
Andersson Stråle ”i underpant för några penningar i guld som han
försträckt kungen kungens krigsfolk i Lifland”. Hagstad och Agnäs
undgick danskarnas härjningar 1612 då stora delar av Kalvsviks
socken brändes och plundrades.

Säteri och frälsehemman
Den 17 mars 1649 donerades Huseby, Sunnanvik med intilliggande
Bonäs och Agnäs till Stråles son, assessor Christopher Gyllengrip

hällkistan togs bort 1815. I Vrankunge har även lösfynd av stenyxor,
skafthålsyxa, sländtrissor, järnyxa, bryne, järnkniv m.m. upphittats i bl.a.
Myrkullen och Sjöhagen. (Källa: Riksarkivet)
12
SD8, sid. 128
13
Gustav Vasas kyrkopolitik under 1500-talet innebar stora indragningar av
kyrkans egendomar. Enligt Västerås recess 1527 indrogs all överflödig kyrklig
egendom och från 1539 gick 2/3 av kyrkotiondet till kronan.
14
En del extraordinära skatter upptogs (dvs. bevillningar utöver
grundskatten i jordeboken). Bl.a. finns skattelängder över Älvsborgs lösen
1571 (Nordiska sjuårskriget) och 1613 (Kalmarkriget), en förmögenhetsskatt
som upptogs för att Sverige skulle kunna återköpa Älvsborgs fästning från
danskarna, efter nederlag i krig och för att få tillgång till Atlanten eftersom
Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän då var danskt. Dessa längder kan
sägas utgöra en sammanställning över den besuttna befolkningens
förmögenhet i lös egendom. Skatten skulle utgå i silver och penningar samt
utgöra tiondelen av det värde till vilket undersåtarnas lösöre och
boskapsinnehav kunde uppskattas. Älvsborgs lösen 1571 är den i Sverige
äldsta bevarade skattelängden baserad på hushållen.
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(Grip) (1617-1695)15 på Osby i Skatelöv socken. Agnäs blev senare
säteri mellan åren 1660-1673. Sätesbyggnaden brann ned 1701 och
någon ny karaktärsbyggnad återuppfördes inte.
Gustav II Adolf förlänade löjtnanten William Man genom brev i
Norrköping den 12 november 1621 ”för flijtigh och throgen tienst
honom och hans manliga äkta bröstarvingar till evärdelig ego två
gårdar uti Kalvsviks socken af Kinnevalds härad, Räfsiö och Hagsta
med ett torp16, Skorfudden benämnt, att dem under adliga privilegiers
rättighet obehindrat besitta, nyttja och behålla”. Bl.a. åren 1623 och
1624 anges dessa som Capitenis William Mans ladegårdar till
Kalvsvik. Kalvsvik Söregård, som Kristin Uflsax förde med sig vid
giftermålet med William Man, blev initialt deras boställe och
sätesgård innan karaktärsbyggnaden uppfördes i Hagstad i slutet av
1620-talet. Därutöver ingick hela Kalvshaga by med fem gårdar17.
William Man ägde således, utöver de donerade gårdarna, via sin
hustru hela Kalvshaga by, en gård med kvarn i Skjurskvarn och hade
sin bosättning i Kalvsviks by (Söregården var frälsegård) under tiden
som sätesbyggnationen uppfördes i Hagstad. Hagstad hade två
brukare/arrendatorer i Norregården och en i Södregården. De två
biskopshemmanen i Kalvshaga by var tämligen fullsuttna gårdar med
5 lispund i smörränta vardera (totalt 85 kilo). Två av gårdarna i
Kalvshaga by var i sämre skick då de senare förmedlades (nedsatt
skatteförmåga) och erlade ingen smörränta. De 9 gårdarna omfattade 8
mantal före förmedling och brukades av 11 bönder. Den totala
smörräntan uppgick till 18½ lispund, nästan 160 kilo (exkl.
Skjurskvarn). William Man lät uppföra en ståndsmässig
sätesbyggnation i Hagstad Norregård som fanns mellan åren 16301742.
15

I jordeböckerna nämns Agnäs ”till Christoper Grips arvingar med
conditioner i brev den 17 mars 1649”. Donerad i brev den 21 augusti 1660
som sätesgård med conditioner till assessor Cristopher (Gyllen) Grip (f 1617,
d 1695). Sätesgården reducerades år 1673. Gården omfattade 1940 totalt
115 hektar, varav 37 var utarrenderat till jordbruk och resten skogsmark.
Idag är Agnäs delvis naturreservat, omfattande 264,4 hektar inkl.
sjöområden.
16
Torpen var oftast belägna i utkanten av byns mark eller på allmänningar
och nyttjanderätten uppläts mot dagsverken. På 1600-talet var många torp
jämförbara i storlek med mindre hemman och skattelades också senare som
självständiga fastigheter (½ - ¼-dels mantal för Skärvuddens del).
17
Kalvshaga Björsagård (3/4-dels mantal) och Kalvshaga Norregård (1
mantal) skattelades den 3/5 1698, dvs. friköptes av självägande bönder.
4

De utländska krigsherrarnas övermod mot allmogen var påtaglig
och gällde också William Man. Ett par av honom förolämpade bönder,
Måns och Sven i Helgåkra, tog själva ut sin hämnd vid ett
sammanträffande i Växjö hos byfogden. Domboken18 berättar först,
huru bönderna började ordkasta med William Man, som svarade dem
spotskt och hånfullt och slutligen hotade att sätta dem i kronans järn.
Då utbrast Sven: ”Det ska dig faen förbjuda” och tog genast till
kniven. Då tog löjtnanten om båda händerna på Sven och höll honom
fast och förde honom mot förstugudörren, och i det samma slet sig
Sven lös med handen och sade: ”Nu ska jag se ditt hiertablod”. Då
gav sig löjtnanten till rygga och tog till värjan, och i detsamma kom
Måns i Helgåkra ut och slog honom i huvudet med bössan, så att
stocken gick sönder och löjtnanten stalp omkull över en svinaho och
strax kom det andra slaget, och hugget drabbade fram över huvudet i
hon, så att bössan gick uti tu stycken. Och sedan kommo bönderna på
deras hästar och redo av staden och hem. 19
Kalvsviks socken hade under stormaktstiden tre donerade säterier,
William Man (Kalvsviks Söregård) till Hagstad (1621), Jöns Persson
Gyllensparre (Ingelstad) till Kläcklinge (före 1628) och Arvid Nilsson
(Lökaryd, Rydaholm) till Kalvsvik (1652). Frälsemännen, samtliga
officerare vid Kalmar och nyuppsatta Kronobergs regementen vid
donationstillfället, hade fått dessa för insatser i krigen istället för
kontant sold. Det enda säteriet av någon storlek, som hade en
ståndsmässig bebyggelse, var Hagstad. Det byggde på två donerade
gårdar (Hagstad och Rävsjö) och ett torp (Skärvudde) samt 7-8 gårdar
som tillförts via frälsemannens hustru Kristin Ulfsax. I Hagstads fall
dog emellertid frälsemannen när sätesbyggnationen just hade uppförts
(slutet av 1620-talet) och senare även hans manliga bröstarvingar i
krigen. Karaktärsbyggnaden ersattes först 1742 med två mindre
mangårdsbyggnader.
I de andra fallen utsläcktes sätesfriheten då frälsemannen varken
bebyggde eller brukade säteriet. Detta har säkerligen bidragit till att
det idag inte heller finns några herrgårdar i Kalvsviks socken.

18

Kinnevalds härads dombok, 1621 – 1623.
Förbud infördes 1719 mot ”At Inga Laqueier, Drängar och Gesäller skola
bära Wärjor, Icke heller Inqwarterade och i Guarnizon liggande Soldater,
enär de intet äro på Wacht och Commenderinga” för att minska
våldsamheterna i städerna. Det fanns vissa undantag mot regeln men brott
mot föreskrifterna gav böter eller spöstraff för den som inte kunde betala.
19
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Byggnation i Hagstad under 1600- 0ch 1700-talet
Enligt besiktningsprotokollen20 innehöll karaktärsbyggnaden från
1620-talet tre stycken sätesstugor och två kamrar, tämligen behållna.
Byggnaden var 28 alnar lång och 11 alnar bred, dvs. 16,7 meter lång
och 6,5 meter bred eller 109 kvm i yttermått. Huset hade troligen ett
sadeltak med torv och näver och var förmodligen den största
mangårdsbyggnaden i socknen vid den tiden.
I Hagstad fanns under säteriperioden dessutom två bodar
(ladugårdar), en badstuga och en kölna (för malt- och linberedning).
Åkern uppgick till 6 tunnland och äng fanns till 40 lass hö och
humlegård (för ölbryggning) till 40 stänger. Ollonskog fanns ringa på
häradskogen till svinen och en skvaltkvarn för att mala säden var
belägen vid ett dike från myren ca 100 meter söder om gamla vägen
till Oxbacken, där Hagstad gränsar mot Kalvshaga allmänning.
Resterna av anläggningen och uttjänta kvarnstenar på platsen försvann
vid en rensning av diket med grävmaskin på 1960-talet.
Sätesbyggnaden uppfördes under slutet av 1620-talet genom dryga
dagsverken av bönderna i ladegårdarna. Några av dem fick vandra den
långa vägen från Kalvshaga, Rävsjö och Skärvudden till Hagstad.
Kartmaterial från 1683 visar att byggnation fanns på såväl Norra- som
Södergården.
1724 anges ”Capiteinsbostället otjänligt befunnet” och 1739
”bostället utdömt” i besiktningsprotokollen. Karaktärsbyggnaden var
då efter mer än 110 år i dåligt skick. Den ersattes av två nya
boningshus 1742. Dessa var betydligt mindre, ca 50 kvm i byggyta
vardera, och belägna mittemot varandra på ungefär samma plats som
nuvarande mangårdsbyggnad. 1735 påbörjades uppförande av en ny
ladugård i U-form, där två av byggnaderna var sammanbyggda i en
vinkel och den tredje fristående. Ladugården kvarstod delvis till
1940-talet.

Militie- och kronohemman
För Hagstads del innebar säteriepoken att gården bebyggdes
ståndsmässigt, hölls samman och utvecklades till att bli den största
kronogården i Kalvsviks socken under 1800-talet. Hagstad drogs in
vid Karl XI reduktion (1682) och ersatte Formetorp som
regementskvartermästareboställe medan Rävsjö och Skärvudden drogs
in något år senare till fänriksboställe. Agnäs blev boställe för
kornetter.
20

Besiktningsprotokoll 1724 ff., Krigsarkivet
6

Karl XI:s reform av krigsmakten gjorde att bönder och bondsöner
inte längre behövde frukta att mot sin vilja bli utskrivna och skickade
bort i de täta krigen. I stället kunde de som kände för det – eller som
kände sig nödda till det för sin försörjning – låta värva sig och bli
yrkessoldater. Det innebar också att en mängd nya familjer bosatte sig
på de många nya soldattorpen som byggdes och odlades upp i byarnas
utmarker. Samtidigt fick många män tjäna kronan som salpetersjudare.
Dessa kunde tjäna mer pengar än de flesta och kunde dessutom resa
land och rike runt på arbete.
Den första regementskvartermästaren i Hagstad blev 1685 under
några år Petter Rudebeck, som senare tillsammans med sin broder
Paul tog över Huseby Bruk, då i ödesmål. Hagstad kom att innehas av
drygt 20 regementskvartermästare, kaptener och majorer fram till
början av 1800-talet. Gården blev därefter kronoarrendegård och
brukades liksom tidigare av två arrendatorer i Norrgården och en i
Södregården. Regementskvartermästare var en genomgångstjänst för
att bli kapten och kompanichef. Få av officerarna bodde i Hagstad
med sina familjer. Omkring 1800 fick de kontant lön och Hagstad
fortsatte därefter som arrendegård under kronan fram till 1903 då
gården (105 hektar) såldes på offentlig auktion. Agnäs hade också
många kornetter, fänrikar och även sergeanter som innehavare ända
fram till mitten av 1800-talet.
Under kaptenen Cavallius tid på 1740-talet kartlades Hagstad för
första gången. I Norregården finns två mangårdsbyggnader och i
Södregården en. En ny ladugård (revs på 1940talet) finns utritad i
Norregården och i Södregården finns det en rakbyggd ladugård.
Gubbalyckan är inte bebyggd och omfattar endast "2:ne stycken
åkerar på bergssur jord". "Hemmanet Hagstad kan föda 40 á 42
stycken Nöth, 3-4 stycken Hästar och 30 Fåår. Torpmark har thetta
Boställe ingen annan än på Häradsallmänningen, som är den västra
sidan här intil och består merendels af Bokhult. Finnes altså ingen
Timber eller Fälleskog. Tillräckeligit med Löfbrott uti Gärden samt
Tilflödigt Wedfång." År 1745 anges också att Gropholmen21, under
Hagstad ägor, är ”ganska stenigt och med ahlskog mycket igenvuxet,
kan föda 6-8 nöth”.

Häradsallmänningen privatiseras
Hössöhalvön har historiskt präglat av gårdarna Hagstad och Agnäs
samt en stor och skogrik häradsallmänning på drygt 600 hektar om
21

Se även Kalvsviks hembygdsbok 1992.
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intagor av Vevik och Bjurkärr samt till Hagstad ingår.
Häradsallmänningen gränsade i norr till Silkesnäs och Vrankunge
ägor, i nordost till Kalvshaga skogslag och Hagstad åker- och
ängsgärden samt i nordväst till Agnäs hage och gärde. ”Marken i
denna häradsskog består öfver allt af god gräsvall, men mycket stenig
och i synnerhet uti väster och södra delarna af denna skog, vilken ej
är tjänligt till annat än betesmark och skogsväxt …22.
Liberala politiska strömningen i början av 1800-talet resulterade
efter behandling i riksdagen att kungen kunde medge försäljning av
häradsallmänningar. Vid 1817–1818 års riksdag hemställde ständerna
att alla kronans disponibla skogar och allmänningar, med några
undantag, skulle säljas på öppen auktion till högstbjudande. Genom
beslut den 19 november 1828, den 7 september 1836, efter
uppmätningar den 17 mars och den 28 juli 1837 med förslag den 24
september
1837
samt
skatteläggning
1839
delades
häradsallmänningen upp i fyra hemmansdelar om vardera 1/4 – dels
mantal, totalt ett helt mantal, med en sammantagen areal av 1037
tunnland. Tre av dessa köptes på auktion, som förrättades vid
landshövdingen Carl Mörners kontor i Växjö, år 1840 av grevarna
Hamilton på Huseby och den fjärde initialt av fyra bönder23. Den
senare delades kort därefter i nuvarande Julås och Järnsmedbacken.

Försäljningsintäkterna från häradsallmänningen
Före försäljningen av häradsallmänningen hade hus och odlingar
vid 10 torp som uppförts på allmänningen värderades och löstes in av
häradet för ca 500 Riksdaler Banco. Efter försäljningen uppstod en
diskussion om hur man skulle förfara med försäljningsintäkten, drygt
20 000 Riksdaler Banco. Ägare vad de häradsbor som hade i mantal
satt jord och omfattade således inte de jordlösa torparna, statare,
hantverkare m.fl.. Det var flera hundra gårdsägare som hade intresse i
saken, vilket innebar att försäljningen utlystes från ett stort antal
predikstolar i häradets kyrkor. Hagstad var en av delägarna i
allmänningen, men märkligt nog inte några gårdar i Vrankunge.
Jordägarna hade givetvis sett en utskiftning bland dem, men detta
förhindrades genom Kongl. Maj-t:s nådiga brev den 28 juni 1838
uttalade att medlen skulle tillföras häradets kassa. Greve Posse till
Bergkvara föreslog att ¾-delar av köpeskillingen skulle avsättas till
22

1797 års karta öven Hössön
Sven Olofsson från Tykatorp i Västra Torsås, Jon Petersson i Skatelöv
Södregård, Jon Pålsson i Skäggalösa och Jöns Nilsson från Grimslöv
Björsagård.
23
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brobyggnadskassan och resterande lånas ut mot säkerheter. Därmed
kom finansiering till byggande av bl.a. Sirköbron och
Kläcklingebroarna vid mitten av 1800-talet.

Tidiga torpetableringar
Det först etablerade torpet på Hössöhalvön hette Billingsudde (senare
Sundet) och låg på dåvarande häradsallmänningen invid Sunnanbron.
Därefter etablerades Vevik och Bjurkärr under 1600-talet, som kom
att tillföras Huseby bruk 1698. Till Hagstad rote hörde fram till 1837
torpställena Gropholmen, Brevik och Nybygget/Ola-Pelles samt den
gamla undantagsstugan/backstugan för arrendatorer i Hagstad,
Gubbalyckan som då var en intaga på häradsallmänningen. Därefter
tillkom på 1860-talet Norratorp/Norräng (finns kvar) och senare
backstugorna Kilen (brann ned på 1890-talet och ersatte Gubblyckan –
idag del abv Hagstad Granelund), Sandvik, Planen och undantagsstuga
”Malenas” i Hagstad Södregård som finns kvar. Vid slutet av 1800talet fanns det ett torp och en undantagsstuga under vardera Norraoch Södregården, Nyatorp/Ola-Pelles resp. Norräng/Norratorp, samt
tre backstugor i Hagstad.
Under Agnäs inräknades före 1840 bl.a. Nyatorp/Vackttorpet och
Mobergs torp (idag Vackratorp). Därutöver fanns ytterligare torp som
Koppernabben och Mossholmen.

Hagstad splittras i privat ägo
Under 1900-talet splittrades Hagstad i många delar, först genom
auktion 1903 i två delar, Norre- och Södregården där den senare
förvärvades av Stephens på Huseby Bruk. Norregård köptes av två
lokförare från Älmhult och delades därefter i många delar, först
avskildes en tomt för Granelund år 1910 och därefter år 1916
Norregården och Almelund samt ett större markområde som tillfördes
Granelund. År 1921 avskildes Norräng/Norratorp från Granelund.
Styckningarna genomfördes av Knut Berg. Från Norragården
avskildes Billingsudde (där backstugan Sandvik legat) på 1940-talet
av Axel Berg och ett sommarstugeområde med 23 tomter år 1964 av
Sture Berg. Från Hagstad Södregård avskildes under 1960-talet två
hustomter av Mary Stephens med mangårdsbyggnad/ladugård resp.
undantagsstugan till danska släktingar (Welling). Det blev många
lantmäteriförrättningar.

9

Många gamla hus kvar idag
Än idag finns det 15 hus på Hössöhalvön som är mer än 100 år gamla,
10 av dem byggdes för mer än 150 år sedan. Äldst är bevarade
hembygdsstugan Kurran i Vrankunge från slutet av 1700-talet, som
ursprungligen fanns på Agnäs och därefter torpen Hallen,
Mattistorpet, Vackratorp och Stenvik, byggda på 1830- och 1840talen. Hagstad Södregårds mangårdsbyggnad byggdes 1846 och
arbetarbostaden i Vevik 1837. Under 1850-talet tillkom den
nuvarande rättarebostaden i Vevik och de stora mangårdsbyggnaderna
i Julås, Järnsmedbacken och Agnäs. En bidragande orsak till att husen
på Husebytorpen och kronogårdarna bevarats är att de genomgått
periodisk ”husesyn” eller ”kronosyn” och därigenom underhållits
löpande
av
innehavarna.

500 års utveckling på Hössöhalvön
Hössöhalvön var historiskt en skogrik halvö i sjön Åsnen med många
lövträd, företrädesvis bok men även ek, lind och asp. Även Kläcklinge
präglades av lövskog och hade ett fåtal bosättningar långt in på 1600talet. Hela ön var då en tid sätesgård under Gyllensparre till Ingelstad,
men endast bebyggt med ett ”oskattelagt torp” som är nuvarande
Nabben. Vrankunge by har också gamla anor vilket styrks av tre
hällkistor, två är i dåligt skick och den tredje är borttransporterad. 24
Byn bestod under medeltiden av fyra gårdar.
Det medeltida torpet Sundet, även kallat Billingsudde, vid nuvarande
Sirköbron och från 1600-talet Bjurkärr och Vevik är tidiga
torpetableringar på Hössöhalvön Från tid till annan kan det inte
uteslutas att det funnits andra tidiga boplatser utmed Hössöstränderna.
Genomförd inventering och kartläggning visar på sammanlagt
omkring 30 sentida bosättningar i och under Agnäs, Hagstad och på
häradsallmänningen.
Hagstad och Agnäs drogs in vid Gustav Vasas kyrkoreduktion
1527 för att under 1600-talet bli donerade till säterier. För att
finansiera krigen under stormaktstiden på 1600-talet betalades
legoknektarna med gårdar och skattefrihet. Gustav II Adolf och
24

Hällkistorna är belägna i runda stenrösen på fastigheterna Vrankunge 4:3
(5,5 x 0,8-1 meter stor, området kallas för Eskekullsbacken enligt karta från
1803), Vrankunge Östregård (4 x 0,4-0,5 meter stor) och Vrankunge 3:5 där
hällkistan togs bort 1815. I Vrankunge har även lösfynd av stenyxor,
skafthålsyxa, sländtrissor, järnyxa, bryne, järnkniv m.m. upphittats i bl.a.
Myrkullen och Sjöhagen. (Källa: Riksarkivet)
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drottning Kristina donerade bort Hagstad och Agnäs med
sätesprivilegier. De blev då sätesgårdar tillhöriga familjerna Ulfsax till
Osaby i Tävelsås resp. Gyllengrip till Osby i Skatelöv.
Hagstad blev sätesgård för ett stort gårdskomplex under en skottisk
legoknekt, kaptenen William Man, som 1621 donerats Hagstad,
Skärvudde och Rävsjö för insatser i 30-åriga kriget. Den svenska
hären bestod vid denna tid av många utländska legoknektar och
officerare från de baltiska provinserna, Skottland och andra länder.
William Man gifte sig med adelsdamen Kristin Ulfsax25från Osaby
i Tävelsås sn, som medförde ett flertal gårdar i Kalvsviks socken. Det
fanns grund för en framtida herrgård, med Hagstad som sätesgård,
men kaptenen Man dog i början av 1630-talet, när sätesbyggnationen
stod klar i Hagstad, liksom hans manliga bröstarvingar i krigen. En
dotter blev kvar i socknen. Några nya karaktärsbyggnader uppfördes
inte. De donerade gårdarna kom på 1660-talet att övertas av Per
Ulfsax i Osaby. Tävelsås socken, som ersättning för militära insatser.
År 1698 avsöndrades 200 tunnland från häradsallmänningen, de
redan bebodda torpen Bjurkärr och Vevik, som fördes till Huseby
Jernbruk som ersättning för ”förminskade ägor under militären”.
Muntlig tradition säger att torpen etablerats redan under drottning
Kristinas tid. Det är inte osannolikt att holländaren de Rees, som drev
järnbruken i Huseby och Ålshult, skeppade ved från häradsskogen på
eget skepp från Bodekull (Karlshamn) ända till Amsterdam. Under
1700-talets andra del brukades Vevik och Bjurkärr av två torpare på
vartdera stället i hälftenbruk.
Hössöhalvön påverkades i början av 1700-talet av krigen. Det blev
en stor omsättning bland de militära innehavarna till Hagstad och
Agnäs då de blivit officersboställen i samband med Karl XI reduktion.
Få av dem bodde där och kronogårdarna brukades av arrendatorer, tre
i Hagstad och fyra i Agnäs med ¼-dels mantal vardera.
Befolkningen uppgick till omkring 75 personer för 250 år sedan,
bosatta i Agnäs, Hagstad, Vevik/Bjurkärr och några torp på
allmänningen. Från början av 1800-talet skedde en kraftig
befolkningstillväxt, särskilt bland de lägre skikten. Biskopen Esaias
25

Hennes far Lindorm Persson d y Ulfsax avrättades i Jönköping för mordet
på fogden Sven Bosson i Stenslanda. Modern var Karin Andersdr (Stråle af
Ekna), f ca 1580 d 1632, i hennes andra giftermål före 1611. Se även artikel
(ca 20 sid.) i Kalvsviks hembygdsbok år 2007 om de tre säterierna i Kalvsviks
socken på 1600-talet av Ingolf Berg.
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Tegnér i Växjö skrev att ”tack vare freden, vaccinen och potäterna
hade tabellverket förvandlats till en fattiglista”. I häradsskogen fördes
boskapen på bete, den steniga marken svedjebrukades och där fick
man ved, lera, tjära och kol för Husebys behov. Vinterfoder till
boskapen hämtades vid sjöstränder och på maderna.
Torpbyggnationen på häradsallmänningen startade omkring 1790
och några årtionden tidigare under Agnäs och Silkesnäs.. Många av
husen, en del olovandes utan besittningsskydd, som hade uppförts på
allmänningen var av dålig kvalitet och de svedjade odlingarna små.
Fisket i Åsnen var avgörande för försörjningen. Samtliga odlingar och
hus värderades och löstes in av häradet vid privatiseringen av
allmänningen år 1840. Flera byggnader ersattes med nya av Huseby
Bruk, som därefter kom att äga såväl jord som byggnaderna. I vanliga
fall ägde torparna sina egna hus.
Under mitten av seklet blev det lite av en byggnadsboom. Husen i
Vevik, Stenvik och Vackratorp nybyggdes, nya mangårdsbyggnader
uppfördes i Hagstad Södregård, Agnäs, Silkesnäs samt i de nya
skattegårdarna Julås och Järnsmedbacken. Samtidigt genomfördes
laga skifte i Vrankunge by med nedmontering och utflyttning av ett
flertal hus och ladugårdar tillsammans med en del nybyggnationer.
Privatiseringen av häradsallmänningen fick stor betydelse för
utvecklingen på Hössön. Tidigare hade först kyrkan, därefter frälset
och
militären
styrt
brukarnas/arrendatorernas
liv.
Detta
kompletterades efter 1840 med ett växande antalet torpare som styrdes
från Huseby och senare Torne gård.
Arealerna år 1840 uppgick i stora drag till:
Häradsallmänningen
Vevik och Bjurkärr
Agnäs
Hagstad

518 hektar
100
25626
105

TOTALT

979 hektar

Av denna areal kom Huseby att inneha sammanlagt 560 hektar år
1903. Torparna nyodlade Vevik genom sina dagsverken till

26

Inkl. torpen Ekholmen/Mossholmen, Laholm/Björkholmen och
Norvik/Bokelund som kronan avyttrade 1916 (totalt 81 hektar).
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huvudgård. Järnbruket behövde också råmaterial, något som torparna
producerade och levererade, mest under 1870- och 1880-talen.
Häradet avsatte efter förslag från greve Posse i Bergkvara tre
fjärdedelar av intäkterna från avyttringen av häradsallmänningen för
att anlägga broar, bl.a. broarna vid Sirkön och Kläcklinge/Nabben
(byggd 1851), och resten för utlåning mot säkerheter.
Kommunikationerna underlättades och den senare broförbindelsen till
Torne år 1884 gav också tillgång till järnvägen (Karlshamn –
Vislanda) som byggts 1874. Beroendet av sjötransporter och
vintervägar kunde både kompletteras och minska. Det var under denna
tid som industrialismen satte fart i Europa och i Sverige. För Sveriges
del var järnmalmen den viktigaste industri- och exportvaran.
Flertalet av de enkla backstugorna etablerades på Hössön vid
mitten av 1800-talet. De lokaliserades i anslutning till
kronoarrendegårdarna
Hagstad/Agnäs
och
skattegårdarna
Julås/Järnsmedbacken, inte på Husebydomänen. De jordlösa
inhyseshjonen som bodde där var gamla torpare, inhyseshjon, änkor
och ogifta kvinnor, flera med oäkta barn. Dessa var de fattigaste på
Hössöhalvön. Backstugorna försvann först, före eller omkring förra
sekelskiftet. Arrendatorerna hade egna och bättre undantagsstugor (i
Hagstad t ex Gubbalyckan och ”Malenas stuga” i Södregården).
I närområdet hade kronan även ägandet av majorsbostället
Silkesnäs, med torpen Berget, Herrängen, Humlebacken och
Brittelund. Silkesnäs hade en markareal av 180 hektar, där torpen
avyttrats 1907. Torpen under Agnäs avyttrades 1916 och som tidigare
nämnts hela Hagstad 1903. Pengarna ”finge användas för inköp för
kronans räkning av skogsbärande eller för skogsbruk tjänlig mark”.
Under Huseby fanns 1869 på Hössöhalvön ett dussin torp samt
huvudgården Vevik, där rättaren bodde. Med undantag av de
självägande bönderna på Hössö Västregårdarna, som var solitära
ensamgårdar, var det andra som ägde marken än de som brukade
denna. Livet och levnadsförhållandena för kronoarrendatorerna och
torparna präglades i stort av beroendet av kronan och Husebygodset.
Arrendet till Huseby betalades med mans- och kvinnodagsverken samt
i vissa fall med mjölkleveranser, kolmilning eller upptagning av
sjömalm av torparna. Kontantandelen ökade först på 1920-talet.
Krono- och skattegårdarna samt Vevik brukades med hästar och
långsamma oxar (särskilt i Vevik). Det största torpet var Vackratorp
(senare inkl. Mobergs torp) som kunde ha en häst i början av 1900talet. De övriga torparna använde mest kor som dragare.
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Kronogårdarna Hagstad och Agnäs hade under slutet av 1800-talet
tillsammans ett 60-tal boskapskreatur (kor, kvigor, stutar och kalvar)
samt därtill får och getter, grisar, fjäderfä och hästar. Besättningen av
boskapskreatur var lika stor som arrendatorn Ove Petersson ensam
hade i Agnäs 100 år senare. Boskapen var mindre än idag.
Konstgödsel användes inte utan växelbruk om det var möjligt.
Den bygemenskap som fanns i t.ex. Vrankunge, Kalvshaga eller
för den delen också Hunshult med självägande bönder, fanns inte på
Hössön. Det skapades en annan kultur och gemenskap bland
arrendatorerna och torparna. Rörligheten var hög bland torparna, och
deras barn flyttade ut som drängar och pigor, arbetade i betorna och en
del reste till Amerika, Tyskland och Danmark. Bruket och Kronan såg
inte så långsiktigt på sina brukare. Arrendatorerna hade lite större
frihetsgrader (ingen dagsverksskyldighet), även om det fysiska arbetet
och de materiella levnadsförhållandena kanske inte skilde sig särskilt
mycket från de större torpen. Arrendatorer har brukat Agnäs fram till
1996, Hagstad Norregård till 1916 och Södregården till 1950-talet, då
odlingen där upphörde.
Det var ytterst nära att Huseby blivit ägare av hela Hössöhalvön,
exkl. Agnäs och Järnsmedbacken. Stephens missade auktionen på
Hagstad Norregård 1903 (som då såldes i Kalvsvik, men instruktionen
med högsta belopp till ombudet räckte inte till – Stephens köpte
däremot Södregården på auktionen i Skatelöv där han själv deltog)
och Julås år 1889 (när Sven Olofsson från Tykatorp i Västra Torsås,
kallad "Tyken", gick i konkurs – Stephen trodde inte att gården skulle
säljas pga. brist på köpare).
Hössödomänen uppgick till ca 8 % av Husebygodsets hela areal i
början av 1900-talet, där merparten förvärvats av bröderna Hamilton
år 1840 och tidigare. Genom omfattande markförvärv i Skatelöv och
andra socknar hade de byggt upp ett stort jordbruk på Huseby.
Ingenjören Stephens, som köpte Huseby 1866, var nog mer intresserad
av att utveckla bruksrörelsen, vilket resulterade i många
arbetstillfällen på Hössön med kolmilning i den gamla häradsskogen
och sjömalmsupptagning i Julöfjorden och delvis Åkavik under främst
1870-90-talen. Insatsvarorna fraktades till bruket med pråmar dragna
av ångbåt.
Folkskolestadgan antogs 1842. Skolundervisning skedde först med
ambulerande lärare innan skolhuset i Vrankunge byggdes av
rotebönderna 1864, efter beslut i Skatelövs kyrkoråd. De byggde huset
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med egen arbetskraft och stod för materialet. De bidrog också till
kyrkobygget i Skatelöv på 1820-talet.
Skolundervisning av barnen var ingen självklarhet. Barnen
behövdes i arbetet och argument som att ”de skulle vårdslösa plog
och hushåll, bli sakförare eller på annat sätt ledas i skev riktning”
framfördes. ”Hushållets alla armar, till och med barnens vid 6 á 7 års
ålder, måste samverka för möjligheten av en tarvlig utkomst.” Att
barnen ”skall göra sitt till husets nytta, och de äldre att vakta de
yngre, till bägge kan vakta fåren” var annat som framfördes.
Fattigdomen lyste också igenom i argumentationen. ”När från den
ringa jordbruksavkastningen drages var krona, rotering och
kyrkostat, skola och fattigvård kräver, blir behållningen ett underverk
till medel att för hungersnöd värja den så mångfaldigt utskyldigt
hemmansåboens hushåll” skaldar Ljungbybönderna i ett yttrande till
staten.
Den ambulatoriska undervisningen skedde i hemmen (på olika
stationer). Skolan flyttade från hus till hus. I en rapport från Småland
beskrivs att ”skolan inrymdes i ett kyffe, där någon kvidande åldring
låg utsträckt på plågolägret, väntande på befriaren döden”. Under
vilka förhållanden som den roterande skolverksamheten bedrevs i
Vrankunge rote är okänt, mer än att det tog 22 år efter det att
skolreformen beslutats innan det fanns ett permanent skolhus. 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.
Industrialismen innebar en övergång från hantverk till storskalighet
och maskinell tillverkning. Tidigare satt skomakaren hemma i sitt kök
och gjorde skor till grannar och bekanta i byn eller socknen.
Etableringsmöjligheterna styrdes inom skråväsendet, så att det inte
blev för många skräddare och skomakare i socknarna. Med maskiners
hjälp ökades produktionen. Det blev då betydelsefullt att också öka
marknaden, att snabbt få ut varorna över hela landet med järnvägar
och ångfartyg för export.
Under 1800-talet genomgick Sverige och övriga Europa en mycket
stor förändring såväl socialt som politiskt, ekonomiskt och kulturellt.
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Grunden till vårt moderna samhälle grundlades. Industrins och
teknikens krav på kunnig och flyttbar arbetskraft slår undan för undan
ut det gamla jordbrukssamhället. Fler och fler människor flyttar in till
städerna. Det är där de nya jobben finns.
Trots tidiga järnbruk, pappersbruk och glasbruk hade Kronobergs
län en i förhållande till riket i stort försenad industrialisering, men
industrisamhället har också hängt kvar kraftigare i området. En
bidragande förklaring till den sena industrialiseringen är säkert, som
många författare påtalar, det konservativa klimatet i länet, särskilt i
området kring Åsnen. Området var starkt gammalkyrkligt, vilket
markeras i en stark aversion (främlingskap) mot lekmannapredikanter,
konservativa värderingar och skepsis rörande olika typer av
föreningsbildningar.
Den snabba befolkningstillväxten under 1800-talet och de
bristande möjligheterna till försörjning på hemmaplan, gjorde att man
tidigt började söka sig arbeten på annat håll. Allt sedan Vilhelm
Moberg kom med sin utvandrarserie har människors bild av
emigrationen präglats av denna tidiga Amerikautvandring.
Arbetsvandringarna och flyttningarna till Danmark och Tyskland,
liksom den inrikes omflyttningen till Skåne och Stockholm, har varit
av minst lika stor omfattning. Utflyttningarna var så stora att länets
befolkning rentav minskade under många år. Bättre flickor i
”olyckliga omständigheter” kunde resa till Stockholm och deras
avkomma blev s.k. barnhusbarn. De allra fattigaste och föräldralösa
barnen auktionerades ut på socknen till lägstbjudande för
omhändertagande och arbete. ”Rotegång” förekom för sjuka och
svaga, som då fick flytta mellan husen i roten för försörjning.
Sockenstämman beslutade om fattighjälp.
Som mest hade Huseby på 1880-talet omkring hundra personer,
mest barn, som bodde i brukets torp på Hössön. Det var då lika många
som det bodde på hela Kläcklinge. Därutöver bodde lika många
invånare i Hagstad, Agnäs och Hössö Västregårdarna med torp,
undantag och backstugor. Under en 50-årsperiod, från början av 1800talet, hade befolkningen då mer än dubblerats på Hössöhalvön.
Rörligheten var särskilt stor bland de unga torparna, drängar och
pigor - de starka och mest arbetsföra. Kommunikationerna
förbättrades när broarna byggdes i mitten av 1800-talet och till Torne
1884, som 10 år tidigare fått järnvägsanknytning med station mellan
Karlshamn och Vislanda. Häradsvägen på Hössön och vägen till
Agnäs över Silkesnäs var i dåligt skick långt in på 1900-talet, särskilt
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under höst och vår. När brukspatron Stephens skulle till Vevik
parkerades vagnen i Vrankunge Östregård och han red därifrån.
Jordbruket kompletterades med inkomster från skogsarbete och
kolning bedrevs fram till slutet av 1950-talet. Mekaniseringen av
skogsbruket på 60-talet minskade utkomstmöjligheten. Idag bor det en
handfull personer permanent på Hössöhalvön.
Folkminskningen har satt spår, men också annat – vägar, bilar,
elektricitet, telefon och Internet gör att kontakten med människor ändå
har utvecklats. Skolorna i Vrankunge och på Kläcklinge Nabben har
liksom butiker i Hagstad, Vrankunge och Torne lagts ned. Att sälja
sina varor på torget i Växjö har också upphört. Förr i tiden gick
hästskjutsar dit från Hössön med bl.a. mejerivaror från Agnäs,
skogsbär, svamp, fisk m.m.. Järnvägsspåren i Torne har rivits upp men
broarna finns kvar, renoverade och ombyggda. En brukare sköter flera
gårdar. De bofasta arbetar i olika yrken på annat håll. I början av
1900-talet fanns mjölkkor på nästan varenda gård och varje torp, nu
finns få mjölkbönder kvar i socknen. Mjölkkor och sädesodling har på
många ställen ersatts av köttproduktion och fritidsjordbruk. Idag
dricker vi hälften så mycket mjölk per person som på 1950-talet.
Hästar har blivit ett stort fritidsintresse som ökar. De flesta av torpen
är borta eller används som fritidshus, i många fall köpta av danskar på
1960-talet eller senare av tyskar. De har gjort en stor kulturgärning
genom att bevara dessa, annars hade skogen tagit över. Turismen
(besöksnäringen) är idag en viktig del av bygdens liv och rörelse,
särskilt sommartid. De tre naturreservaten Bjurkärr från 1960-talet,
Agnäs (beslut 1996) och Hunshult på Sirkön (beslut 2006) föreslogs år
2007 bli en nationalpark på 400 hektar inkl. sjöområden. Denna
invigdes i maj 2018 av kronprinsessan Viktoria. Nationalparken
omfattar huvudsakligen ädellövskog som utgör en rest av den stora
ädellövskog som omslöt Åsnen förr i tiden. Naturvårdsverket pekar på
att området har mycket höga naturvärden kopplat till naturtillståndet i
såväl land- som vattenmiljöer och har rikt växt- och djurliv. Området
representerar der sydsvenska slättlandskapet med dess sjöar och är väl
avpassat som nationalpark.
Utdikning för att få mer åkerareal och sjösänkningar har inte
förändrat landskapet i så stor utsträckning på Hössöhalvön.
Sjöregleringen av Åsnen på 1970-talet ändrades i Vattendomstolen
efter överklaganden som drevs av Hans-Erik Johansson i Hagstad.
Som uppskattning satte strandägare m.fl. upp en minnesplakett i
Kärrasand, Urshult sn. Stormarna Gudrun och Per påverkar i närtid
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desto mer då de i början av 2000-talet fällt stora delar av
granbeståndet i den gamla häradsskogen. Lövsly och hallonbuskar
konkurrerar nu med granplantorna. Rikedomen av block och stenarna
blev både synlig och påtaglig i det öppna landskapet.
Avståndet mellan bebodda hus och mellan människor har ökat. Har
avståndet mellan hjärtan också ökat? Man är hur som helst mindre
beroende av varandra sedan bilen har blivit var mans egendom – och
det går fortare. Informationssamhällets utveckling för oss samman och
globaliseringen ökar perspektiven. Som nästan all utveckling är
förändringarna på både gott och ont. Inom IT-området talas om den
digitala klyftan. För första gången i historien har den unga
generationen något att lära den gamla.
De som levde förr var inte så olika oss, men deras värld såg
annorlunda ut och deras föreställningsvärld var annorlunda.
Bygdegemenskapen minskar idag, friheten ökar, arbetet är lättare,
arbetsgemenskapen minskar och valmöjligheterna är fler. Kanske
förändringen har gått för fort, för långt på några generationer. De som
var äldre i bygden omkring år 1900 skulle kanske känna sig mer
hemma i medeltidens bondesamhälle än i 2000-talets globala
elektroniska värld. Men ännu gäller säkert att de känner lika varmt sin
hembygd.
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