Torpstället Nybygget/Olä Pelles under
Hössö Mellangård i Kalvsviks sn.

Av Ingolf Berg, Lidingö,
oktober 2018

Kartbild av Nybygget från 1902

Nybygget, kallades i folkmun för "Nyböjden" eller "Ola-Pelles" efter torparen (Nils) Peter
Olofsson (1849-1927), gift med Johanna Karlsdr. Fröberg (1846-1946)1. Ola-Pelles far, Olof
Svensson (f 1822) o h h Ingrid Petersdr. (f 1822) hade brukat torpet sedan slutet av 1840talet. Stället tillkom omkring 1795 då det finns upptaget i husförhörslängden för första gången 1896 uppgick torpets areal till 3,31 hektar. Den först bosatta torparen var Abraham
Moberg (född 1757) och hans hustru Brita Johansdr. (f 1779). Han flyttade dit 1799 från
Bjurkärr i Skatelövsdelen av Hössöhalvön och bodde där ännu 1829 som inyses. Finns
upptagen i jordeboken 1818.
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De hade barnen Carolina f 1872, Augusta f 1874, Amanda Louisa f 1876, Ingrid Maria f 1879, Carl Gustaf f
1880.

År 1803 var Peter Johansson torpare och det fanns två kor, två grisar och en bock på torpet
(källa: bouppteckning). Samma år dog hans hustru Elin och efterlämnade små barn. Familjen
hade en hel del materiella tillgångar, men också skulder.
Torpet inbesiktigades av kronan år 1795 under Hagstad Norregård till 2/3-delar och Hagstad
Södregård till 1/3-del. Dagsverken utfördes därefter. Det första huset utdömdes på 1810talet, då ett nytt uppfördes intill det gamla. Torpare på 1830-talet var Johannes Svensson (f
1810) och hans hustru Elin Abrahamsdr. (f 1815). De hade 5 barn och flyttade 1840 till
Skatelöv varefter ny torpare blev Gunnar Jonasson. 1849 flyttade nygifta Olof Svensson (f
1822) o h h Ingrid Petersdr. (f 1820) in med nyfödda Nils Peter (blivande torparen Ola Pelle) i
Nyatorp. De bodde kvar till ca 1860 varefter de påbörjade arbetet med att anlägga Norratorp
i Hagstad genom svedjebränning, med hjälp av barnen Nils Peter (f 1849), Sven Johan (f
1855), Christina (f 1859) och Thilda (f 1862).
I 1869 år besiktningsprotokoll nämns att stugan i Hagstad Nybygget hade torv- och
ladugården halmtak. Huset, innehöll ett stugurum och kök, en mindre kammare, farstu samt
låg övervåning. Arealen uppgick till 123,70 ar år 1881. Man kunde ha två kor, gris och några
får. Torparen hade att utföra två dagsverken i Hagstad Norregård och ett i Södregården.
1870-1874 hette torparen Peter Magnus Johansson. Som inhyses bodde Johan Magnus
Nilsson (f 1848) o h h Katarina Nilsdr. Rehn (f 1850)2. De flyttade senare till Norratorp i
Hagstad, och ny torpare blev den 25 mars 1875 Anders Johan Aronsson. Arrendet uppgick
till 100 kronor/år och fullgjordes genom dagsverken. Av syneprotokollet 1874, som
upprättades när den nya torparen tillträdde, framgår att stugan var 32 fot lång, 19½ fot bred
och 12 fot hög, dvs. (9,60 x 5,70 m i byggyta samt 3,60 m hög) 54 kvm i byggyta. Stugan var
således inte särskilt stor. Ladugården hade halmtak. Den var 52 fot lång, 18 fot bred och 8 fot
hög, dvs. (15,60 x 5,40 m i byggyta och 2,40 m hög) drygt 84 kvm i byggyta.
Skyldigheten att utföra 1½ dagsverke på Hagstad Södregård upphörde 1921 och dessa
utfördes därefter i Vevik. Nils Petter Olsson (Olofsson – ”Ola Pelle”) tecknade ett
torpkontrakt med Stephens 1924 med ett arrende på 100 kronor/år.
1914 fanns det två kor, två grisar och 8 höns på torpet. Den odlade arealen uppgick till 0,9 ha
åker, 0,1 ha trädgård och 2,0 ha äng, totalt 3 hektar.
Den siste arrendatorn blev Karl Samuelsson från angränsande Hagstad Södregård som
tecknade ett 5-årskontrakt 1927 och skulle då också fullgöra 1½ fullgoda dagsverken/vecka.
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De hade barnen Ida Christina (f 1869 och släkt till Hjalmar Lundin i Kopparnabben), Karl Edvard (f 1871) och
Amanda (f 1874). Familjen flyttade från Norratorp 1874.

Karta över Nybygget från slutet av 1800-talet, med liten stuga och ladugård.
Torpare på Nybygget
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1794 insynat av kronan under Hagstad



1799-1829 Abraham Moberg (f 1757)



1830-1840 Johannes Svensson (f 1800) o h h Elin Abrahamnsdr. (f 1805) – flyttade
till Mobergs torp.



1840-talet Gunnar Jonasson (1798) o h h Ingeborg Simonsdr. (f 1791), båda från
Urshult sn. – flyttade till Nyatorp (invid Agnäs)



1840-talet Johan Göransson (f 1820) och Elin Petersdr. (f 1811)3



1849-1871 Olof Svensson (f 1822) o h h Ingrid Petersdr. (f 1820)



1870-1874 hette torparen Peter Magnus Johansson



1875 Anders Johan Aronsson.



1886 och 1887 är J Jonasson torpare



(Nils) Peter Olofsson (1849-1927) – ”Ola Pelle”’ o h h Johanna Carlsdr. Fröberg
(1846-1946)



1924 tecknade Nils Petter Olsson torpkontrakt med 100 kronor i arrende.

Bannen hette Jonas (f 1846), Anna Catharina (f 1848 och gift med Carl Håkansson – ”BranaKallen” i Hagstad
Norratorp), Peter Johan (f 1850), Britta stina (f 1852) och Magnus (f 1854). Familjen flyttade till Gropholmen
1849.



1927 tecknade Karl Samuelsson ett 5-årigt torpkontrakt.

Karl Samuelsson var son till arrendatorn i angränsande Hagstad Södregård. Han gifte sig med
en dotter till ”Ola Pelle” – hon hette sannolikt Hilda.

Ingeborg Friberg4 minns sitt besök i Nybygget år 1938.
Det var strax före midsommar och årets brådaste tid. Slåttern skulle just börja. På
Järnsmedbacken var åkrarna steniga och måste slås med lie. Pappa Albert behövde hjälp
med det arbetet. Han bad mig cykla till torpet Nybygger för att be farbror Karl (Samuelsson)
komma och hjälpa till några dagar.
Jag hämtade ut mammas cykel ur lillstugan och cyklade iväg bort emot Breviksbacken. Strax
bortom krönet fanns den smala stigvägen ner till torpet Nybygget. Jag hade aldrig varit där
förut, denna sida av stora (härads) vägen hörde till en annan socken. Barnen som bodde där
kände jag knappt, de gick i en annan skola5.
Vägen var smal och slingrande, men jag trampade på. Så glesnade skogen och den lilla röda
stugan blev synlig.
Pirret i maggropen kändes mera nu. Jag var blyg och kände inte dem som bodde här, bara
lite grann. Vi kunde heja om vi möttes.
Huset var mindre än de andra torpställen som jag sett. Ingen syntes till på gårdsplanen så jag
ställde cykeln vid väggen, gick uppför de få trappstegen och knackade på dörren. Gamla
mormor, som jag visste hette Johanna6, kom och öppnade.
-

Kom in du, sa hon.

Tanten öppnade dörren in till stugans rum. Jag klev över tröskeln och stannade innanför
dörren.
Det var många småttingar därinne. De minsta sprang omkring med bara en liten kolt på sig i
sommarvärmen.
Rummet var fullt av sängar. Säkert måste alla, gamla mormor, mamman, pappan och alla
barnen sova där. Dörren till köket stod halvöppen, jag såg att det var pyttelitet. Där fanns
inte plats att äta ens. Runt rummets öppna spis var tvättlinor uppspända, där småtvätt
hängde på tork.
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Ingeborg Friberg (bosatt i Stockholm) är dotter till Alberg och Helga Friberg, Järnsmedbacken.
Kläcklinge skola på Nabben, inte Vrankunge skola.
6
”Ola Pelles” hustru.
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Någon plats att leka på kunde jag inte upptäcka. Fast jag bara var tio år undrade jag över det
här. Hur kunde det komma sig att de bodde så trångt? Varför gav inte Lippan 7 dem ett större
hus att bo i? Hon ägde ju så många. Alla möjliga tankar pilade runt om som ettermyror i
huvudet.
Jag visste att ett par små babypojkar hade dött i den här familjen. Det hade mamma Helga
berättat (de var minst 8 barn som växte upp).
Farbror Karl var inte hemma så jag fick säga mitt ärende.
Jodå, visst skulle han komma nästa dag och hjälpa pappa med slåttern, sa tant Johanna. Jag
neg och tackade. Tog min cykel och trampade hemåt med beskedet till pappa. Tankarna på
den lilla trånga stugan och alla barnen har bitit sig fast i minnet. Jag glömmer det aldrig.8
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Mary Stephen i Torne gård, gift Lippe. Hon kallades även ”Nådan”.
Personlig nedteckning av Ingeborg Friberg, född i Järnsmedbacken 1928 och bosatt i Stockholm. Överlämnad
vid besök 2008.
8

