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Denna uppsats jämför två olika boende (torp och backstuga) och betingelser på Kalvshaga 

byallmänning i Kalvsviks socken, Kronobergs län, från 1790-talet fram till 1942. Torpets 

innehavare erlade arrende främst genom att underhålla stängsel m.m. för bybornas kreatur på 

allmänningen samt mindre del i penningar. På allmänningen fanns även en usel backstuga 

som beboddes av Johan (Johansson) Nöjd med familj och sist hans ogifta hushållerska Eva 

Engkvist. Syftet med uppsatsen är att levandegöra villkor och livsöden för personer i 

bondesamhällets periferi. Förutom kyrkoarkivarier, bouppteckningar, generalmönstringsrullar, 

straffregister, artiklar i hembygdsböcker m.m. samt egen tidigare forskning bygger uppsatsen 

på källmaterial från Kalvshaga byalags arkiv som förvaras hos Växjö kommunarkiv.  

Torpet Oxbacken (ca 1790–1942) 

Oxbacken uppläts med ett nybygge på 1810-talet för att en torpare skulle hålla gärdsgårdar i 

stånd mellan Övrehult och häradsskogen på Hössön (en halvö i sjön Åsnen) samt mellan 

Torparmyren och Kalvshaga Torsagårds och Ugglegårds ägor. I arbetet ingick också att hålla 

vattnet i ordning vid Hösjökärr för kreaturen. Oxbacken kallades också för "Klasbergs 

Nybygge"
1
.  

”I Ölvehult släpptes på den tiden, då det var allmänt med oxar, ända upp till 87 stycken på 

sommarbete. Udda oxar skulle åldermannen hava där extra för sitt arbete. Midsommarafton 

körde ägarna till allmänningen ned alla oxarna till sjön vid torpet för att räkna dem. När 

oxarna var räknade samlades ägarna hos torparen, som då skulle bjuda på traktering vilken 

bestod i ett pund (425 gram) kokt braxen och två kannor (5,23 liter) brännvin. Medan så 

bönderna voro samlade visades torparen den plats som skulle röjas det året. Torparen på 

Oxbacken hade jorden fritt (utan arrende) mot att göra ett röjningsdagsverke. Detta utfördes 

närmaste söckendagen efter midsommar. Torparen fick den dagen bjuda övriga röjare från 

byalaget på en kanna (2,617 liter) brännvin. I torparens skyldighet ingick som nämnts även att 

hålla gärdsgårdarna i stånd.”
2
  

Torpet innehades i början av 1800-talet av Daniel Persson (1778–1844) o h h Elin Johansdr. 

(f 1787). De hade enligt husförhörslängden sju barn, bland dem Peter Danielsson (1820–

1907) som kom att ta över torparrendet. Enligt bouppteckningen år 1844 efter Daniel Persson 

                                                           
1
  ”Klasberg nybygge” anges på 1790-talet under gården Boavred, men omnämns i senare husförhörslängder 
under gården Bräkenskalla – då även med benämningen ”Oxbacken – Klasbergs nybygge”. Klasberg med fru 
flyttade till Enudden på Kläcklinge år 1816. 
2
 Artikel om Oxbacken i Kalvsviks hembygdsbok. Se även transkriberat torpkontrakt från 1904 i bilaga 2 samt 

kommentarer kring dess äkthet. 



3 
 

(1820–1897) fanns det sju barn. Torpet hade då 3 kor, en kviga, tre får och två baggar. Bland 

tillgångarna fanns bibel och flera böcker, förhållandevis gott om husgeråd och verktyg, båt 

och fiskeredskapen
3
. Tillgångarna i dödsboet täckte emellertid inte skulderna utan visade ett 

betydande underskott på drygt 200 Riksdaler Banco Riksmynt.
4
 1846 dör undantagsänkan 

Kerstin Danielsdr. på Oxbacken. Hon efterlämnade två söner och dottern Elin Johansdr. (f 

1787) som var gift med Daniel Persson ovan. Hon hade enligt bouppteckningen inga större 

materiella tillgångar men väl stora fodringar. Behållningen i hennes dödsbo uppgick till 490 

Riksdaler Riksmynt Arvet var mycket välkommet och möjliggjorde fortsatt arrende av Daniel 

Peterssons son Peter Danielsson (1820–1907) och hans hustru Christina Johansdr. (1819–

1888). De efterträddes i sin tur av deras son Petter Magnus Petersson (f 1850) och dennes 

hustru Ingrid Maria Petersdr. (f 1855) som arrenderade Oxbacken åren 1880–1897.  

Efter dem kom en ny familj med Nils Petter Johansson (f 1849) och hans hustru Britta 

Kristina Jonasdr. (f 1852) att bruka Oxbacken fram till 1903. De sista torparna var 

företrädarens son, f.d. husaren Karl Johan Blomkvist och hans hustru Ada samt efter 

honom hans svärson, Ivar Danielsson, gift 1936 med dottern Margit.
5
 Margit sydde kläder. 

1914 fanns det två kor, en bagge/tacka och två lamm., en gris och en smågris
6
.  Arealen 

uppgick till 0,9 hektar åker och två hektar äng. Familjen bodde därefter åren 1942–1947 i 

näraliggande Hagstad Almelund. Ivar Danielsson dog tidigt.  

                                                           
3
 Se transkribering av bouppteckning i bilaga i bilaga 3. 
4
 200 riksdaler riksgälds år 1844 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 588,824 SEK år 2020 mätt 

med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare. 
5
 Se bilaga 6. 
6
 RA - SCB, Lokalundersökningar (jordbruk) 1914, Kalvsviks socken. 
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Bilder ovan t h är på huset som flyttades 1943 och t v av Ada och Karl-Johan Blomqvist – ”skördetid 

1934 på Oxbacken”. Se vidare uppgifter om huset i bil. 3.  

Torpkontrakt  Torpare    Arrende/år  

1790-talet Nybygget etableras av torparen Sven Klasberg                                                    

från Urshult (1752–1823) o h h Märta Andersdr                                               

född 1749 i Kalvsvik).  n/a 

1816 Ny arr. Daniel Persson (1778–1845)                                                                             

o h h Elin Johansdr. (1787–1877)
7
 16 Rd rmt 32 r 

1853 Sonen Peter Danielsson (1820–1907)                                                                    

o h h Christina Johansdr. (1819–1888) 
8
 25 Rd rmt. 

1880 Sonen Peter Magnus Peterson (f 1850)                                                                                                            

o h h Ingrid Maria Petersdr. (f 1855) n/a 

1898 Ny arr. Nils Peter Johansson (f 1849-1903)                                                                                 

o h h Britta Stina Jonasdr.(f 1852) 65 kr 

1905  Sonen Karl Johan Blomqvist 
9
 (f 1877)   

  o h h Ada Andersson (f 1878)  50 kr 

1937 - 1942  Svärsonen Ivar Danielsson (f 1912 i Jät)   

  o h h Margit född Blomqvist (f 1913)
10

 50 kr 

Tabellen bygger på uppgifter från byallmänningens arkiv och husförhörslängder i Kalvsviks 

socken. 

,  

T v - så här kan vägen från Hagstad till Oxbacken ha sett ut för 100 år sedan. Att hålla stängsel var en dryg 

uppgift för torparen på Oxbacken. Bilden t h ”Nöjda-Svennens” backstuga. 

                                                           
7
 Inflyttar 1816 från Vederslöv md 2 barn, ytterligare sex föds därefter i Oxbacken. 
8
 Kontraktet började gälla när Peter Danielssons moder Elin Johansdr. avlider 1846 – se bouppteckning i bil. 

Torpet brukades 1880–1897 av sonen Peter Magnus Petersson (f 1850) varefter han blir arrendator av 
angränsande kronogården ¼-dels mantal Hagstad Norregård till 1903. De har 8 barn. 
9
 Fd Husar. Hade tidigare brukat torpet Kättudden på Kläcklinge där Ada var född.  

10
 Se bilaga 3. 1942 flyttar familjen till Hagstad Almelund som hyresgäster och 1947 till Urshult socken. 
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Backstugorna ”Nöjd-Evans”/ Hultet (1850–1917) och ”Nöjda-Svennens”  

På Ölfvrehult fanns också en backstuga, i folkmun kallad ”Nöjd-Evans”, som innehades av 

soldatsonen Johan (Johansson) Nöjd (1823–1904). Stället (bild saknas) nämns på 1850-talet 

under Hagstad i husförhörslängderna, men tillhörde det tidigare kaplansbostället Boavred i 

Kalvsviks socken. Nöjd, som varit dömd för stöld 1846
11
, flyttade till den lilla stensatta 

backstugan (liknande den som på bilden ovan) på 1860-talet i samband med giftermålet, år 

1859 med Britta Danielsdr, (1822–1869), från en drängtjänst på Thorsgård i Kalvsviks 

församling. Britta flyttade med sina fyra oäkta barn från backstugan i näraliggande Sandvik 

under Hagstad till Hultet. Bland de oäkta barnen fanns sonen och senare luffaren Sven Nöjd 

(född 1849), även kallad ”Nöjdasvennen”, vars backstuga idag vårdas av Hembygds-

föreningen i Kalvsvik (se bild ovan och bilaga 5). 

När Johan (Johansson) Nöjd dog 1904 tillfördes 

den uppodlade marken torparen på Oxbacken. 

Hans hushållerska, ogifta Eva Engkvist (1855–

1928) med tre oäkta barn, bodde därefter kvar i 

backstugan till 1917
12

. Hon var syster till den 

liberale riksdagsmannen och nykterhetsvännen 

Johan Engkvist (1861–1928), handlare och 

jordbrukare i Dänningelanda.
13

 Engkvist hade 

tidigare varit den siste soldaten vid Kronobergs 

infanteriregemente med torp nr 35 i Frännafälle 

rote, Kalvsviks socken, under åren 1880–1888
14

. 

Nils Peter Nöjd. Bild från straffregistret 1878.                                                                                 

Halvbroder till Johan (Johansson) Nöjd i Hultet. 

 

 

Johan (Johansson) Nöjds föräldrar och syskon 

                                                           
11
 Notering i husförhörslängden. 

12
 Se bilaga 4 om Eva Engkvist levnadsöde. 

13
 https://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Engqvist 

14
 https://www.hembygd.se/kalvsviks-hembygdsforening/soldattorpen-1 (Forskningen utförs av Torp nr 35. 

författaren till. uppsatsen) 

https://www.hembygd.se/kalvsviks-hembygdsforening/soldattorpen-1
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Johan Danielsson Nöjd (1800–1852) var soldat under åren 1820–1842 vid Frännafälle rote. 

Med hustrun Cajsa Greta Nilsdr. (1795–1860) fick de tillsammans tre barn, ovan nämnda 

Johan (1823 – 1904), Nils Peter och Christina. När soldattjänsten upphörde flyttade familjen 

till torpet i Björkelund under Frännafälle. Då han tjänstgjort tillräckligt länge och under sin 

tjänstgöring skött sig, fick han en liten summa pengar som pension (omnämns som gratialist i 

hfl.), sannolikt från Vadstena krigsmanshus kassa. Det var säkerligen ändå fattigt och eländigt 

då hustrun Cajsa år 1847 ”straffades med 8 dygn på bröd och vatten samt uppenbar kyrkoplikt 

för stöld” och dotter Christina häktades för stöld (dömdes inte). Året innan (1846) hade sonen 

Nils Peter (som bott i Skåne 1843–1844) också blivit straffad för stöld på samma sätt, men 

hårdare med 20 dygn på vatten och bröd. Johan blev även han straffad för stöld samma år – de 

hade kanske varit kumpaner. Nils Peter fortsatte emellertid på brottets bana. År 1868 dömdes 

han till livstids straffarbete för ”femte resans stöld”, ett straff som han avtjänade på Varbergs 

fästning under 10 års tid (1868–1878). Han var 5 fot 8 tum 3 linjer lång (ca 1,70 meter), klent 

byggd, hade ljusblå ögon och ett större ärr på vänstra benet. Under straffets avtjänande hade 

han sparat ihop drygt 200 kronor
15

.   

Johan (Johansson) Nöjds hustru 

Hustrun Britta Danielsdotter
16

 hade oäkta barnen Christina (f 1843 – hon blev hushållerska 

och flyttade vid slutet av 1870-talet från Hultet med oäkta barnen Carl Johan f 1865 samt 

Johan Alfred f 1874), som redan nämnts ovan  Sven (1849-1923)  - luffade runt i Sverige och 

Europa, tjuven Peter Johan (f (1851) samt tillsammans med soldatsonen Johan (Johansson) 

Nöjd de fem barnen, sönerna Johannes (f (1857) och August (f 1859- arbetade i Tyskland 

1879), dottern Mathilda (f 1861- arbetade i Danmark 1878 och Stockholm 1880), sonen Nils 

Magnus (f 1862 – arbetade i Danmark 1880) och dottern Emma (1865-1868). Gemensamma 

barn flyttade ut under 1880-talet, till Stockholm, Tyskland, Danmark och Amerika. Hon fick 

således åtta barn, varav fyra var oäkta. Det yngsta barnet Johannes dog nödåret 1868. 

Britta växte upp i backstugan Sandvik under Hagstad med sin mor Stina Jonasdotter.  

Fattighjälpen år 1849 innebar att ”enkan Catarina (kallades Stina) i Sandvik erhöll av 1/4 

                                                           
15

 200 SEK år 1878 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 12328 SEK år 2020 mätt med 
konsumentprisindex. https://ekonomiskamuseet.se/rakna-ut-penningvardet/ 
16

 Britta föddes 1822 i Hagstad som oäkta dotter till Stina Jonasdotter (f 1794), senare gift med volontären 
Peter Nilsson. Stina Jonasdotters föräldrar var arrendatorn i Hagstad, Jonas Persson (f 1761) och Kerstin 
Gisselsdr. (f 1770). Stina och dottern Britta flyttade 1823 till Udden, Kläcklinge och därifrån till Sandvik på 1830-
talet där hon och hennes blivande man Peter Nilsson etablerade torpet på Hössö häradsallmänning. Nämns då 
son ”En stuga” under Hagstad i husförhörslängden. 
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Boavret Anders 16 lod, Hagstad Norregård Jöns 2 sk. 16 lod, 1/4 Hagstad Norregård Göran 

Pettersson 2 sk. 16 lod, 1/4 Hagstad Södregård Jonas Andersson 16 lod, summa 6 skäppor, i 

veckounderstöd att till utsatt mängd varje lördag på nämnda gårdar uppbära” enligt beslut 

av kyrkostämman i Kalvsvik.
17

 

Luffaren Sven Nöjd
18

 

Sven Nöjd föddes i backstugan Sandvik under Hagstad den 1 jan 1849. Han var ett av fyra 

oäkta barn till (också oäkta) Britta Danielsdr. f 1822 som då bodde i Sandvik med bl.a. sin 

mor Stina Jonasdr. f 1814 och hennes man soldaten Peter Nilsson Seger f 1812 - han vistades 

i Karlskrona under lång tid.  År 1859 gifte Britta Danielsdr sig med drängen Johan 

(Johansson) Nöjd, född i Frännafälle soldattorp och delvis uppvuxen i torpet Björkelund 

under Frännafälle.  

När Sven var 10 år och skulle flytta från Sandvik i Hagstad med sin mor Britta och syskon till 

Hultet och styvfader Nöjd fick han benröta i sitt ena ben. På den tiden var det inte någon tanke 

på att söka läkare. Han fick ligga där medan benflisorna ruttnade bort ur såret. Då han så 

småningom efter flera års plågor tillfrisknade lärde han sig till förtennare. Det var ett 

ambulerande yrke. Förtennaren fick gå från hem till hem och utförde då arbete till bygdens 

folk.  

Sven hade äventyret i blodet och en vacker dag packade han sin ränsel och gav sig ut på 

vandring. Vandringen gick österut och därefter följde han Östersjökusten ända upp till 

Medelpad. Färden fortsatte tvärs genom Sverige in i Norge och ända upp till Lofoten. Därefter 

gick färden söderut och han passerade Oslo och följde västkusten hemåt till hemsocknen. Året 

därpå ställde han sedan vandringen söderut ner genom Danmark, Tyskland och Österrike. Han 

återvände därefter via Polen, Östersjöprovinserna och Gotland till fastlandet och sin hembygd. 

När han i slutet av 1800-talet återkom efter sina vandringar beslöt han att uppföra en bostad åt 

sig. Han hittade en plats på Kråketorp Södregårds ägor i Kalvsviks sn., vid kanten av ett stort 

stenblock. Där kallmurade han upp två sidoväggar - dubbla stenmurar med jord emellan. 

Framsida med dörr och fönster snickrade han av yt- och brädstumpar. Taket byggdes av 

rundåsar som täcktes av sjövass. En järnkamin fanns innanför dörren och golvet var av jord. 

                                                           
17

 I Småland var från och med 1600-talets måttreformer en skäppa 1/6 tunna. 6 skäppor motsvarar då en tunna 
och således 146,6 liter struket mått. Det går 48 lod på en skäppa. 
18

 Källa: Kalvsviks hembygdsförenings årsböcker och egen forskning. 
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Inuti det lilla rummet snickrade han upp en stor trälåda som blev till säng och ytterligare en 

låda framme vid fönstret blev till ett bord. I ett litet skåp förvarade han det han behövde för 

livets nödtorft. Han betalade inte något arrende. Sven var ogift och livnärde sig genom att 

tillverkade korgar, att jagade ekorrar, fiske och att gå runt omkring i bygden. I nästan varje 

gård han besökte fick han något i matväg. Något arrende betalade han inte. 

Liknande backstugor i närområdet 

 

Singlastugan från 1860-talet i Vederslövs socken
19

 

 Foto Ingolf Berg 

 

Byggningsholmen i Agnäs, Skatelövs socken (1866–1895)
20

 

Backstugan på Byggningsholmen uppfördes 1866 då änkan och fattighjonet Ingeborg 

Johannesdotter (f 1795) flyttade dit tillsammans med änklingen Nils Peter Nilsson (f 1815 i 

Växjö) och hans nya hustru Annika Arvidsson (f 1808 i Vederslöv – död 1871). De flyttade 

till Byggningsholmen från Uråsa socken. Nils Peter kallades i folkmun för ”Nisse på holmen” 

och blev som 14-åring straffad för stöld (1829)
21

. Han blev den siste som bodde i den stensatta 

backstugan - som änkling efter 1871.  

                                                           
19

 https://digitaltmuseum.se/021016656157/vederslov-valeryd-signhildastugan-backstuga-efter-restaurering-
1948. 
20

 https://vrankunge.se/onewebmedia/Byggningsholmen.pdf 
21

 Notering i husförhörslängden. 
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Under hans tid fanns ingen ladugård, varför Nisse fick tröska säden på en berghäll. 

Backstugan bestod av två små rum. I det yttersta, förstugan som var ganska lång, hade 

Petersson sin enda ko. När han dog 1895 kom backstugan därefter att stå öde och förfalla.  

Nisse i Herrängen, Vrankunge (under Silkesnäs majorsboställe), Skatelövs socken
22

 

En annan stenstuga från samma tid beboddes av en f.d. bonde som kommit på obestånd. Den 

uppfördes på utmarken av sten och lera. Stenen togs där han odlat upp litet jord.  

För stället skulle han betala ett årligt arrende av 17 kronor samt 6 slåterdagsverken och 6 

räfsdagsverke.  I stuga fanns ett rum, kök och förstuga. Den hade panel av trä och taket täckt 

med torv. Ett fönster fanns på gaveln och ett på den ena långsidan samt ett litet i köket. Den 

öppna spisen var placerad emellan rummet och köket så att det var endast en skorsten.  I 

stugan var golvet av bräder och det fanns tapeter på väggarna. När stugan revs kunde stenen 

återanvändas till en 30 alnars (18 meter) lång stenmur med 70 cm bredd och 85 cm höjd. 

  

Demografi och levnadsmönster 

Genomsnittlig arrendetid för de sju torparna på Oxbacken (1790-tal – 1942) var drygt 20 år. 

Förutom nybyggaren Klasberg arrenderades torpet av två familjer, vardera under tre 

generationer - 81 resp. 45 år. Torparna på Oxbacken hade inga släktrelationer med 

backstugusittarna. De senare hade däremot släktrelationer sinsemellan genom soldaten Johan 

Nöjds barn/halvsyskon. Stora sociala skillnader rådde mellan boendeformerna, vilket 

ytterligare underströks genom brottslighet och antalet oäkta barn hos backstugusittarna. På 

Oxbacken förekom inga oäkta barn eller kriminalitet samt kontinuitet i innehavet av arrendet. 

Att kvinnor med oäkta barn städslades som hushållerskor åt ensamstående änklingar, även i 

de uslaste backstugorna under stora umbäranden, är soldatdottern och ogifta Eva Engkvist 

med sina tre oäkta barn ett exempel på
23

. Det var en lott för många ”fallna kvinnor”, att 

hamna på samhällets nedre trappsteg. Barnen kom tidigt i arbete som pigor och drängar då 

någon vidare utbildning inte bestods. Se även författarens artikel om ”Livet på Hössön under 

1800-talet”
24

. 

 

                                                           
22

 Upptecknare av Karl Nilsson, Dönjanet Kalfsvik, Nordiska museets samlingar. 
23

 Se även https://vrankunge.se/onewebmedia/BackstFallanJulas.pdf  
24

 https://vrankunge.se/onewebmedia/LivetHosson1800.pdf  

https://vrankunge.se/onewebmedia/BackstFallanJulas.pdf
https://vrankunge.se/onewebmedia/LivetHosson1800.pdf
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Ekonomiska betingelser 

Att det var fattigt och eländigt med många (oäkta) barns munnar att mätta lyser fram under 

berättelsen. Sverige var ett av de fattigaste och glesbefolkade länderna i Europa i slutet av 

1800-talet (Dribe 2015, s. 7). För torparen i Oxbacken var betingelserna något bättre då större 

åkerlappar kunde odlas samt genom djurhållningen på allmänningen. Fisket i intilliggande 

sjön Åsnen var också en betydelsefull födkrok, vilket också framgår av nedtecknade 

fiskeredskap i bouppteckningar. För backstugusittarna i skogen var det kärvare, med 

insamling av bär (lingon, blåbär, slånbär, hjortron m fl) och svamp på myren, hemslöjd samt 

arbete med skörd och annat som efterfrågades hos bönderna i trakten. Tidigare fängelsestraff 

för stöld gjorde det inte enklare att finna arbete. ”Förlust av medborgerliga rättigheter” under 

flera år var ofta en ytterligare påföljd av straffet. Fattighjälp beslutades av sockenstämman 

och den fattige fick då hämta säden hos några av rotens bönder. Barnauktioner noterades 

emellertid inte i materialet. 

Många flickor ”reste i betorna” - till Skåne eller för att tjäna som piga i Danmark och 

Tyskland. Pojkarna sökte drängtjänst efter konfirmationen. Drömmen om en amerikabiljett 

hägrade och blev en realitet för en del – de starka, driftiga och företagsamma.  

Backstugorna i berättelsen avvecklades 1895 resp. 1917 och torpet senare (1942). Vid en 

inventering av ca 100 torpställen och backstugor i intilliggande Vrankunge rote
25

 framgår att 

ett stort antal av dessa etablerats på härads- (olovandes) och byallmänningar, initialt som 

backstugor eller med mycket enkla byggnader för att senare ersättas om förhållandena blev 

bättre. Byggnaderna ägdes oftast av gårdsägaren. Olovligt anlagda torp på kronogårdar 

insynades med dagsverksskyldighet. Äldst är framför allt soldat- och ryttartorpen, många från 

slutet av 1600-talet efter Karl XI:s beslut om indelningsverket. Dessa genomgick periodisk 

besiktning med protokoll och därmed bättre underhåll. Varefter som odlingsmark kunnat 

bryta upp genom svedjebruk på utmarkerna kunde bostäder och uthus förbättrats. Storskiftet 

innebar att gemensamma utmarker fördelades på byns gårdar och laga skiftet att en del av de 

torp som etablerats där blev indragna för att utgöra hemmansandelar. Torpen omvandlades då 

till i mantal satta gårdar. Industrialismens intåg på 1870-talet medförde att många torp och 

backstugor försvann genom urbanisering. Dagsverkena ersattes med kontant betalning för 

torparrendet och statsystemet upphörde 1945. 

                                                           
25

 Se torpinventering, www.Vrankunge.se. som till stora delar inventerats av författaren. 

http://www.vrankunge.se/
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Vid en nuvärdesberäkning
26

 av torparrendet för Oxbacken, motsvarande betalning för lika 

lång arbetstid år 2020, mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare, blir dessa 

för år 1816 - 49,902 SEK, år 1857 – 45,534 SEK, år 1898 – 55,219 SEK, år 1905 – 35,481 

SEK och år 1937 – 9 601 SEK. Antalet oxar på sommarbete minskade från 87 med 14 stycken 

år 1890. En real nedsättning av arrendet med ¾-delar och färre oxar var således inte 

tillräckligt för att motivera en fortsatt verksamhet. Ett mycket sent och långdraget 

genomförande av laga skifte (1917–1945) i Kalvshaga by bidrog sannolikt till att torpet 

kvarstod så länge. Auktionen 1942 inbringade ca 900 kronor för byggnaderna, motsvarande 

124,045 SEK enligt ovanstående beräkningsmetod.  

 

Källkritik och proveniens  

I uppsatsen hänvisas till artiklar i Kalvsviks hembygdsböcker. Dessa baseras på olika 

författarens hågkomster och kan därför innehålla sakfel. Dessa har i vissa fall korrigerats 

utifrån skriftliga källor i fotnoter.  Information från domstolsprotokoll har inte tagits med och 

kan därför kompletteras. I bilaga 2 avseende torpkontraktet för Oxbacken år 1904 förs ett 

resonemang om dokumentets äkthet. Bouppteckningar i bilagorna 3 och 4 stärker berättelsen. 

 

Referenser och källor – se bilaga 9 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 

Kalvshaga m.fl. byars skogslag (även kallat ”byelag”) 
27

 

                                                           
26

https://ekonomiskamuseet.se/rakna-ut-penningvardet/  
27

 Av Ingolf Berg, utdrag från artikel ”Allmänningar i Kalvsviks sockens västra gränstrakter” som publicerad i 
Kalvsviks hembygdsbok. https://vrankunge.se/onewebmedia/AllmanKalv.pdf 
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Gränsen mellan Kalvsviks sockengräns och Vrankunge by fastställdes i samband med 

storskiftet 1782 i Vrankunge, utifrån tidigare utplacerade och jordbundna större stenar. Dessa 

har olika namn med Bräkenskallastenen i norr och därefter Hvitaslätt vid f.d. 

bataljonsprästbostället Boavred, Högemyrekulle (eller Myrkullastenen) och Lönehultstenen i 

söder, vid gränsen mot Hössö häradsallmänning (Wachttorpet/Nyatorp)
28

. Det gamla säteriet 

och regementskvartermästrebostället Hagstad och f.d. furirsbostället Skärvudde, som tillhör 

Kalvsviks socken, var skogslagets gräns i söder. Intilliggande Rävsjö var också militärboställe 

för en fänrik under 1700- och 1800-talet. Båda ingick i Hagstad säteri (donation 1621) och 

drogs in till kronan vid Karl XI:s reduktioner på 1680-talet.  

Kalvshaga m.fl. byars skogslag omfattade vid storskiftet år 1784 sammanlagt 17 gårdar om 

tillsammans 14 1/16-dels mantal. Det stora området sträckte sig från Skärvudde i söder till 

Odenslanda by i norr. Det var således både ursprungliga ensamgårdar och medeltida byar som 

ingick i skiftet.  

Vid storskiftet av Kavshaga bys utmarker fick militärboställena Skärvudde och Rävsjö först 

sin mark i ett skifte. Därefter blev de övriga utmarkerna delade i två oxhagar, Västra hult
29

 

med Uddbacken och Framholmen samt Ulfvahult med Torsholma och Fransholmar. Lotterna 

var ungefär lika stora och blev fortsatt allmänning för skogslaget.  

Intrång och olovandes avverkning på allmänningarna var inte ovanligt. Var de någon från 

skogslaget som tagit sig extra friheter reglerades det genom bystämman, men var det någon 

utanför kretsen blev det en sak för häradsrätten. Ett domslut från 1808 hade lett till 3 Rd 

Banco i böter för brottet och domen lästes upp som varnagel under många år från Kalvsviks 

predikstol, sista gången 1861 enligt noteringarna.  

Laga skifte genomfördes mycket sent för området och under lång tid, mellan åren 1910–1945. 

Protokollen var omfattande, ca 400 sidor. Genom ägodelningar var antalet gårdsägare då över 

30 stycken som skulle enas om villkoren. Förutom skiften inom byarna med utflyttning av hus 

och ladugårdar skulle enighet också uppnås om den gemensamma ödemarken. Torpstället 

Ölfvrehult etablerades där för skötsel av gärdsgårdar och mot arrende. Man beslutade att 

behålla denna mark i gemensam ägo. 

Skogslaget förvaltar än idag som ekonomisk förening den gamla allmänningsmarken om ca 

400 hektar, varav hälften är myrmark och resterande skogsmark. Delar av allmänningen har 

genom nyttjanderättsavtal, bl.a. under slutet av 1980-talet, upplåtits för torvtäkt till Rävsjö 

Torvindustri AB, ett område som idag är i det närmaste färdigexploaterat. Inför upplåtelsen 

genomfördes en omröstning mellan delägarnas där en stor majoritet röstade för 

exploateringen, bl.a. av sysselsättningsskäl.  

För alla delägarna i skifteslaget avsattes vid lags skifte 1945:  

 Rödmyren (Röde myr)   6,1 hektar  

                                                           
28

 Källa: Lantmäteriet, historiska kartor. 
29

 Senare även kallad ”Kobacken” 
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 Stormyren (Store mosse)  99,8 ”  

 Rävsjömyren (Rävsjömossen)  69,1 ”  

 Torpamyren (Mellanmossen)  30,9 ” 

 För vissa hemman inom skifteslaget (Hjortatorp, Frännafälle, Torstalycke, Degerhaga, 

Hagsgärde, Hårestorp, Bräkenskalla och Boavred) utlades särskilda samfälligheter: 

  Gemensamhetsskog 163,7 hektar  

Hösjökärr uteslöts ur fördelningen för hemman inom Kalvshaga: Dess ägare var Frännafälle, 

Degerhaga, Norra och södra Hårestorp, Bräkenskalla och Boavred. Under 1700-talet förlade 

Frännafälle sitt soldattorp intill Hössjökärr.  

 Hösjökärr 43,1 hektar  

Andelstalen för dessa olika typer av samfälligheter beräknades efter delvis olika grunder, dels 

förmedlat mantal och dels oförmedlat mantal. För förvaltningen av samfällda ägor gällde 

tidigare 1921 års lag om förvaltning av bysamfälligheter. Numera gäller 1973 års lag om 

förvaltning av samfälligheter.  

Huseby Förvaltnings AB blev genom ett av Florence Stephens egenhändiga förvärv på 1940-

talet ägare till 11 gårdar i Degerhaga, Hårestorp, Bräkenskalla och Kalvshaga, År 1959 

avyttrades dessa i samband med Husebyskandalen (rekonstruktionen), med påföljd att Växjö 

kommun för 350 000 kronor blev köpare då man befarade att ägandet skulle hamna hos en 

icke önskvärd köpare. Kommunalfullmäktige, som fattade beslutet, utsåg samtidigt en 

förvaltningskommitté med fem personer, bl.a. Lennart i Torstalycke. Mindre delar av 

fastighetsbeståndet avyttrades 1960 till bl.a. Herbert Dahl i Bokudden och Axel Johansson i 

Kalvshaga.
30

 

Resonemang kring källor: 

I Kalvsviks sockens husförhörslängder från (1807–1815) fram till (1876–1880) omnämns en 

vaktstuga i Kalvshaga. Kan det möjligen ha varit boställe för en skogvaktare? Anteckningar 

om någon skogvaktare har emellertid inte påträffats i skogslagets arkivhandlingar. En sådan 

städslades emellertid på 1790-talet för Hössö häradsallmänning med eget torp 

(Wachttorpet).
31

 I källmaterialet talas inte heller om förekomsten av vallpojkar för oxarna, 

trots vargplågan under perioden 1810–1850. Den sista vargen som premierades med 

skottpengar i Småland dödades 1864.
32

 

 

                                                           
30

 Se även Kalvsviks Hembygdsförenings årsskrift nr 51, 2019, artikel s. 23–33 av fil dr Erik Wågmar, Florence 
Stephens som jordägare i Kalvsvik 1944–1959. 
31

 Källa: Egen forskning. 
32

 Johansson, Margit, Kalvsviks hembygdsförenings årsbok 34, år 2000 samt Nordiska museets folkminnesarkiv. 
Se även https://etidning.smp.se/p/esmp/2016-02-12/r/31/61/669/111199 
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       Bilaga 2 

Transkribering av torpkontraktet för Oxbacken år 1904
33

 

                                                           
33

 Originalhandlingen finns i Kavshaga byalags arkiv som förvaras i Växjö kommunarkiv. 
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Vi undertecknande ägare till hemmanen, Torstalycke, Frännafälle, Hagsjärde, Hjortatorp, 

Degerhaga, Hårestorp Norregård, Hårestorp Södregård, Bräkenskalla och Boavred 

Öfverlåta och bortarrenderar torpet Oxbacken belägen i vår samfällda oxhage öfrehult med hus och 

jord sådant det befinner sig till torparen Karl Johan Blomqvist och hans hustru Ada Martina 

Andersson på begge deras lifstid mot nedanstående villkor 

1. Betalas årligen ett arrände femtio (50) kronor vilka pänningar bör överföras till rotens 

ålderman den 27. September hvarje år. Första gången den 29. September 1905. 

2. Skall torparen underhålla all den gärdsgård och all den stängsel som tillhöra våra hemman, 

både omkring oxhagen Öfrehult och yngkreaturshagen myern och omkring diket, men 

stägselvirke tages af stör och trås får tages af hemmanets skog och framställas af arrändatorn 

dit det behöfs. 

3. Skall torparen hafva tillsyn öfver våra kreatur den tid de går på bete i båda beteshagarna att 

ingen ohejnad sker och inga främmande kreatur inkomma in på vårt bete. 

4. Skall torparen väl vårda torpets hus med nödiga reparatoiner öfver nybyggnad om så blifa 

nödvändigt men hvartill allt behövligt virke får tagas i vår skog efter anvisning, ett dagsvärke 

om året skall torparen fullgöra vid röjning samt äfven underhålla vattenkällorna på myern 

när så behövs. 

5. Får torparen 3 stycken kobeten på Öfvrehult och 1 på myern och får han släppa sina kreatur i 

dessa hagar samma dag som Jordägarna släppa sina kreatur äfven får torparen begagna sig 

af fiskerätigheten i sjön. 

6. Äfven får torparen, en gång när Johan Nöjd med döden afgår, tillökning af torpet, med den 

jord som Johan Nöjd nu innehar, samt två skäppeland vid norra sidan av densamma, som får 

genast inhägnas och uppodlas, utan att arrändeafgiften höjs.  

7. Får torparen begagna sig af den löfskog som finnes i Öfvrehult och torpet till löfbrott och 

bränsle jämte det att i öfrigt behov af bränsle får tagas efter anvisning. 

8. Skall torparen uppföra sig ordentligt och beskedligt samt vara tillmötesgåente emot 

Jordägarna, samt uppfylla noggrant de i kontraktet föreskrivna villkor. 

9. Äfven skall torparen till egen fördel anlägga 20 famnar väj ifrån torpet till de lyckor som 

ligger väster om, och tillhöra detsamma tills han kommer fram till detsamma. 

10. Etta kontrakt får inte avyttras till annan person eller fördsäljas eller några inhysesjon å torpet 

intagas utan Jordägarnas särskilda samtycke och bifall. 

11. De på torpet befintliga husen hvilka tillhöra Jordägarna emmottagas och vid kontraktstidens 

aflemnas med laga af- och tillträdessyn. 

12. Skall arrändatorn noga uppfylla ofvannämnda i kontraktet stadgade villkor, annars är det 

förbrytet, och skall han i så fall från torpet afflyttas vid nästa fardag utan att åtnjuta det ilag 

stadgade fardagsåret. Sålunda öfverenskommet i vittnes närvaro i Hårestorp en 1 Oktober 

1904. 
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Vittnen: 

 

S Pettersson Hård   Karl Blomqvist 

Hårestorp    Kontraktstagare 

 

Amandus Samuelsson,  A J Petersson, 

Bräkenskalla   Bräkenskalla 

Sven Svensson 

 

Resonemang kring torpkontraktets äkthet. 

Handlingen ingår i ett samlat arkiv kring byalagets angelägenheter under lång tid, den s.k. bykistan 

som förvarades av åldermannen. Efter att det laga skiftet genomförts 1945 lämnades handlingarna 

över till Växjö kommunarkiv där de hållits samlade och arkivförts. De är således tillgängliga för 

allmänheten och under arkivbestämmelser. Byalaget förvaltar än idag allmänningen (som 

ekonomisk förening med skattskyldighet) då denna inte skiftats.  

Äktheten hos handlingen kan bestämmas med forensiska metoder avseende till exempel 

papperskvalitet, bläck, handstil, språkbruk, stavning, använda mått och myntenheter m.m. Det 

framgår bland annat att stavningsreformen 1906 (med gammalstavningen för fv, hv och dt) inte 

fått genomslag samt inslaget av småländska dialektord (t ex. ”Etta kontrakt får inte 

avyttras…”arrändatorn” m.m.). I kontraktet finns också skrivningar med en underdånighet för 

torparen gentemot jordägarna i enlighet med tidsandan. 

Då handlingen är bevittnat och signerad av flera personer kan dessa identifieras utifrån namn och 

bosättning via t ex husförhörslängder. Deras underskrifter går också att jämföra i andra handlingar 

från bykistan eller i bouppteckningar. Det var inte ovanligt att skrivkunniga personer och 

förtroendepersoner anlitades för upprättande av olika juridiska handlingar varför deras 

namnteckningar också kan återfinns i många andra dokument. 

Uppräkningen i kontraktets första stycket av allmänningens delägare (”gårdar med i mantal satt 

jord”) överensstämmer med vad som anges i laga skiftet. Uppdelningen av utmarkerna i två 

oxhagar, Västra hult (där torpet Oxbacken anlades med byggnader, mindre jordlott och 

torpkontrakt) med Uddbacken och Framholmen samt Ulfvahult (där Nöjd-Evans stensatta 

backstuga uppfördes) med Torsholma och Fransholmar stämmer också med storskiftet 1782. 

Lotterna var ungefär lika stora och blev fortsatt allmänning för skogslaget. Att man omkring 

sekelskiftet 1800 städslade en torpare för skötsel av gärdsgårdar m.m. och därmed lättare kunna 

hålla oxar på bete är därför mycket sannolikt. Se även bilaga 1. 

--------- 
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Vid bystämman i Boavred i april 1890 blev på enhälligt beslut bestämt att minska oxbetena i 

Ulvehult, med ett par per hemman, således en minskning med 14 i stället för som tidigare 87 

stycken.
34

 Torparen fick årligen ha två kobeten i oxhagen och två på myren när roten släpper 

sina kreatur där och fisket ingick. Antalet kobeten ändrade till tre på Övrehult och ett på 

myren för de sista torparna.
35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Bouppteckning efter torparen Daniel Persson på Oxbacken den 22 

december 1845 

Källa: 

                                                           
34

 Kalvsviks hembygdsbok, årsskrift 16, 1984 om ”Betesdjur i Myren-Ulvehult under mer än ett sekel” av Tage 
Andersson, s. 20–24. 
35

 Kavahaga byalags arkiv hos Växjö kommunarkiv. 
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https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0112464_00210#?c=&m=&s=&cv=209&xywh=-

1801%2C-274%2C9956%2C5475  

 

År 1845 den 22 December förrättades Laga Bouppteckning på torpet Oxbaccken under 

Bräkenskalla efter därstädes avlidne torparen Daniel Pärsson som med döden aflidit den 7 

December och efter sig lemnat enkan Eling Johansdotter eamt med henne sammannaflade sju 

stucken barn, sonen Petter, myndig, dottern Anna Christina gift med soldaten Johan Lindstedt 

i Urshult, dottern Britta 27 år, dottern Johanna 22 år, Sonen Johan 19 år, dottern Anna 17 år, 

sinen Magnus 14 år gammal och för att bevaka de omyndigas rätt är närvarande Sven 

Svensson på Kläcklinge nabbe
36

 hvilken till förmyndarfe må förordnas. 

Förrättningen företogs och Enkan tillsades att uppgifa boet med ägendom och Gäld som det 

vid den aflidna Daniel Pärssons död befanns och uppgavs tiknandes (tecknades) som följen; 

 

STERBHUSETS TILLGÅNGAR 

 

Utestående fodringar   Banco rm  shilling runstycke 

Magnus Persson, Hårestorp  9 16 -           

Johan Jphansson, Källebärg  13 16 - 

Totalt 22 32                  - 

Koppar  

Kittel, väger 5 lispund   1 32    -             

Dito, väger 13 lispund   4 16 -             

Potta    1 - -                

Totalt 7 - -     

 

Then             

4 fat, 4 tallrikar och 2:e stop, ljusstakar  Totalt 4 40 -        

 

Järnsaker 

4 grytor, 1 potta, 2:e fotaringar, 1 stekpanna, 1 skopa, 4 gamla hackor, 1 spade, 1 järnstång, 

2:e billar, 4 yxor, 2; e buskeknivar, 2; e lijar (liar), 1 wafflejern, 1 gorånsjärn, 1 hammare med 

                                                           
36

 Anfader till nuvarande ägare av Nabben. Gården har varit i släktens ägo under mer än 200 år. 

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0112464_00210#?c=&m=&s=&cv=209&xywh=-1801%2C-274%2C9956%2C5475
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0112464_00210#?c=&m=&s=&cv=209&xywh=-1801%2C-274%2C9956%2C5475
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tång, 1 handsåg, 4 nafvare (större borr), 1 bor (borr) med vind (borrsväng), 1 knifv, 3:e 

täljeknifvar, 4: a bordsknifvar, 5 skäror, 2:e löfknifvar, 2 juste (ljuster), 1 juste med lykta. 

   Totalt 9 8 - 

Kommentar: Av förteckningen framgår olika redskap för att hålla gärdsgårdar, fiske med 

ljuster samt järnsaker för hushållet. 

Trävaror 

1 byrå, 1 skåp. 1 slagbord, 1 malmklocka, 5 kärnor (för smör), 7 tinor, 7 spannar, 2:e böttor, 

12 fat, 12 tallrikar, 24 sypeskedar (supskedar), 4 stolar, 1 vävstol, 2:e ok, 3:e åttingar (mindre 

tunna), 2:e krönta mått, 1 balja, 1 träbesman. 

   Totalt 11 8 - 

Kommentar: Det stora antalet supskedar beror på torparens traktering av byallmänningens 

bönder när de samlades för att räkna samman oxarna.  

Säng och linnekläder  

1 bolster, väger 1 lispund, 1 dito, väger 25 lod, 1 dito väger 12 lod, 3 dynor af fjäder, 1 dito af 

dun, 3:e sticketäcken, 1 täcke, 2:e fällar, 6 lakan, 2 dukar, 2 par sängförhängen, 1 hängkläde, 

3:e gardiner. 

   Totalt 23 32 - 

Mansgångkläder 

6 tröjor, 5 par byxor, 5 västar, 1 par strumpor, 4 skjortor, 2 par stöfvlar, 1 kista, 1 par handskar, 2 

halsdukar, 1 rakeknifve. 

   Totalt 12 14 -  

Diverse varor 

1 åderjärn (för åderlåtning), 1 hemqvarn (handkvarn), 1 höfvel, 1 skålvigt (?), 1 spipesten, 3;e buteljer, 

1 flaska, 2:e glas, 16 porseline talrikar, 1 sälsekrus, 1 porselins kopp, 4 par kaffekoppar, 1 mässings 

dos, 1 bibel, 1 postella af Lindevals, diverse böcker, 1 resel, 1 såll. 

   Totalt 4 32 - 

Fiskeredskap 

3:e rössjor. 3 nät, 8 mjärdar, 1 båt  

   Totalt 3 34 - 

Kommentar; Fisket var en viktig för försörjningen på torpet. Enligt ovan (järnsaker) fanns det även 

tre ljuster, varav en med lykta. 

Fäkreatur 
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3 kor, 1 kviga, 3:e fär, 2:e baggar. 

   Totalt  40 - - 

Kommentar: Boskapen var den största tillgången på torpet, särskilt korna. 

Fastigheter (OBS) 

1 torplägenhet, så kallad Hagatorpet under Kalvshaga Ljungagård 

   Totalt 200 -  - 

Kommentar:  Den i särklass största enskilda tillgången i dödsboet på 200 riksdaler Banco riksmynt.  

 

TOTALA TILLGÅNGAR   339 6 - 

 

STERBHUSETS SKULDER 

Till Kalvsviks kyrka (likstolen)  40 - - 

Till Fattigkassan   11 5 - 

Till dito procenten    11 5 8 

Till Jonas Svensson i Vrankunge  22 10 8 

Till Arvid Petersson i Myrkullen  10 8 - 

Till Jöns Magnusson i Degerhaga  55 26 8 

Till Anders Johansson i Kalvsviks Södregård 222 10 8 

Till dito man    1 32 - 

Till klockaren Löfgren   33 16 - 

Till handlaren Carl Jönsson   9 5 4 

Till handlaren Modig i Växjö   16 22 8 

Till Johansson i Kobacken (granne)  55 26 8 

Till Anders i Magneboda   11 5 8 

Till handlaren Johannes Jönsson  6 26 8 

Till handlaren Gustaf   19 24 - 

Till pigan Bengta i Kjereboda  20 

Bouppteckningsarvode   3 16 - 
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SUMMA GÄLD   547 5 - 

 

Kommentar: Dödsboet uppvisar således ett betydande underskott på 208 Riksdaler Banco Riksmynt. 

Det är åtta gånger det årliga arrende som Daniel Perssons son (Peter Danielsson) fick betala när han 

efterträdde fadern som torpare på Oxbacken. I bilaga 4 framgår att ett större arv året efter till Peter 

Danielssons hustru (Elin Johansdotter) (efter hennes mor) kunde klara upp ekonomin.  

• 208 riksdaler riksgälds år 1845 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 620,883 SEK år 

2020 mätt med löneindex för manlig industriarbetare/hantlangare (löntagare fr o m 2005).
37

 

 

Att detta bo med egendom och gäld är riktigt uppgifvet och ej något däraf uppsåtligen dolt eller 

utelämnat vilket med ed styrkes om så påfodras.  

Elin E.J.D. Johansdotter, Enka i Hultet 

Petter P.D.S. Danielsson, myndig 

 

Således upptecknat och värderat intygas af tid och anteckningar ofvan 

Sven S.S.S Svensson i Kläcklinge nabbe
38

 

A Lantz i Kalvsvik 

 

Fattigprocenten är betald med 21 skilling Banco. 

  Bevitnat, Olof Johanson, kyrkovärd. 

 

 

Bilaga 4 

 

Bouppteckning efter undantagsenkan Kristina Johansson på Oxbacken den 

14 december 1846. 

                                                           
37

 https://ekonomiskamuseet.se/rakna-ut-penningvardet/ 
38

 Anfader till nuvarande ägare av Nabben. Gården, som är den äldsta på ön Kläcklinge, har varit i släktens ägo i 
mer än 200 år. 
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Källa: 

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0112464_00385#?c=&m=&s=&cv=384&xywh=3072%2C21%

2C3016%2C1361 

 

År 1846 den 14 December förättades Laga Bouppteckning i Torpet Oxbacken under Bräkenskalla och 

därstädes efter aflidna undantagsenkan Kristina Johansdotter som med döden aflidit den 7 December 

och efter sig lämnat tvänne (?) barn Nemso: två söner Jonas Johansson, Jaen Johansson och Eling 

Johansdotter Enka och alla myndiga. Förrättningen företogs. Dottern Eling Jonasdotter (felskrift) 

tillsades att uppgifva Boet med ägande och Gäld samt det vid aflidna Enkans död befands. – Uppgafs 

och liknande som följer nemligen: 

 

UTESTÅENDE FODRINGAR Banco Rd sh  rs 

Jöns Nilsson i Nyatorp enligt kontrakt dem emellan 444 21 4 

Karl Månsson i Kättudden    16 32  - 

Petter Jonasson i Hunshult Englagård, Sedel.  44 25 4 

      

   Totalt 505 30 8 

KOPPAR 

1 Kittel        1 24 - 

JÄRNSAKER 

1 Gryta    -  8 -  

1 Stekpanna    - 16 - 

TRÄVAROR 

2;e Kistor    - 32 - 

SÄNGKLÄDER 

2:e Dynor    - 32 - 

QVINSKLÄDER 

3:e Lintyg    - 12 - 

Summa tillgångar 509 10 18 

 

GRAFATIONER Banco  Rd sh rs 

Likstol till Herr Prosten Aulander i Lindesberg  2 - - 

Begrafningskostnader   1 40 - 

Fattigprocenten    - 32 - 

https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0112464_00385#?c=&m=&s=&cv=384&xywh=3072%2C21%2C3016%2C1361
https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0112464_00385#?c=&m=&s=&cv=384&xywh=3072%2C21%2C3016%2C1361
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Bouppteckningsarvode samt med carta och lösen  

till Härads Rätten   3 24 . 

Summa Gäld 19 - - 

 

Behållning    490  10  8 

 

Under edlig förbindelse att detta Bo med ägande och Gäld, och ej något uppsåtligen utlämnat, eller 

dolt betygas å Oxbacken den 14 December 1846.  

    Eling E.J.D. Johannesdotter, Enka 

    Sönerna Jonas Johansson, Jaen Johansson,  

myndiga söner  

A Lantz i Kalvsvik 

Sven Svensson, Kläcklinge nabbe 

Upptecknings och värderingsmän 

 

Fattigprocenten är erlagd med 32 shilling Banco vittnar Olof Johansson, Kyrkvärd 

 

Kommentar. Arvet till Elin Johansdotter möjliggjorde för hennes man Peter Danielsson att överta 

torparrendet på Oxbacken efter sin fader. 

 

 

  

 

 

 

Bilaga 5 

Husen på Oxbacken säljs på auktion år 1942 

Bostadshuset i Oxbacken av 10 meter långt, 6 meter brett (60 kvm i byggyta) md 3,40 höga 

sidoväggar. Det var byggt i timmer, brädfodrat och hade spåntak. På första våningen fanns 2 
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rum och kök och murverk för köksspis och en kakelugn. Huset hade källare. Ladugården, 

byggd 1922, var 13 meter lång och 6,320 meter bred (80 kvm i byggyta) med 2,80 höga 

sidoväggar. Taket var täck med spån. På torpet fanns dessutom en liten vedbod och verkstad. 

Den 17 december 1943 hölls auktion på husen i Oxbacken, där boningshuset, verkstad och 

vedbod såldes till en köpare från Ingelstad och ladugården till Odenslanda. Auktionen 

inbringade ca 900 kronor för byggnaderna. Den 20 oktober 1951 beslutade bystämman att 

betesgången av oxar och senare även hästar i Ulvehult skulle upphöra efter 135 år.
39

 

--- 

Av uppteckningen framgår att bostadshuset torde vara uppförd omkring eller före sekelskiftet 1900. 

Några uppgifter har inte påträffats, såsom besiktningsprotokoll eller andra beskrivningar, om den 

tidigare byggnation (Klasbergs nybygge” från 1790-talet). Bouppteckningen efter Daniel Persson år 

1845 antyder att den gamla torpstugan torde ha varit av förhållandevis god beskaffenhet –dock att 

jordgolv inte var ovanligt, även i bondehem.  Förf. anm. 

 

 

 

 

 

 

 

’ 

 

 

 

Bilaga 6 

Sista torparhustrun på Oxbacken 

                                                           
39

 Kalvshaga byalags arkiv som förvaras av Växjö kommunarkiv. 
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Smålandsposten den 14 september 2013 

Ivar Danielsson och Margit (född Blomkvist) bodde som nygifta, under några år på 1930-talet, som 

hyresgäster i Hagstad Almelund. Var de sista torparna på Oxbacken. 

 

Bilaga 7 
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Fattighjonet Eva Kristina Karlsdotter Engkvist (Nöjd-Evan”)
40

 

Eva Engkvist kallades i dagligt tal kallad för "Nöjd-Evan”, hon hade övertagit en liten stuga 

efter Johan Nöjd, därav Nöjd-Evan. Denna lilla stuga, som Eva bebodde, var belägen på 

samfälligheten Ulvahult, som gränsar mot (Veviksskogen, det så kallade Lönhultet)
41

. Eva var 

dotter till knekten Karl
 
Johan Engkvist, Frännafälle. Eva hade lämnat hemmet och rest ut på 

arbete under tidiga år. Hon berättade för mig, att hon varit i Danmark på sädesfälten och 

arbetat under hela skördetiden. Eva berättade även att det under hela skördetiden bjöds endast 

på vetebröd. Det mesta av sin aktiva tid reste Eva ut på betfälten i södra Sverige vår och höst. 

När Eva slutade att resa ut på betfälten, så blev det att arbeta på gårdarna här hemma med 

rotfruktsgallring på våren och upptagning på hösten.  

Emellanåt utförde hon allt slags arbete, som behövdes i bygden, bland annat anlitades Eva 

mycket till att med lerbruk laga sönderbrända bakugnar, så kallade stenugnar. Även skogens 

rikedomar av bär plockades och omsattes i kontanter. Så var det att bära hem vinterförrådet av 

ved, På vintrarna var det mest arbete hemma i Stugan med att spinna och sticka strumpor, 

Tidigt på våren, redan i april innan snön och tjälen gått ur jorden såg man när Eva gått till sina 

arbeten, för hon gick alltid barfota, alla visste att det var Eva som gått, för det fanns ingen mer 

ån hon i dessa trakter, som gick barfota denna tid på året. Det skall väl också tilläggas att 

undertecknad mellan elva Och tolv år gammal 1920, troligen var den siste eleven Eva 

utbildade i rotfruktsgallring. Vi hade i mitt hem ett och ett halvt tunnland rotfrukter detta år, 

då jag var äldst i syskonskaran; var jag självskriven att bliva Evas kompis i detta arbete. På 

den tiden hade jag varit med om detta arbete förut, men på ett annat vis, nämligen att krypa på 

knän mellan raderna, och när Eva och jag skulle börja så kröp jag ned mellan raderna. Då fick 

jag detta besked av Eva, ”nähå du pojk lille, skall du vara med mig och gallra och (luka) rensa 

rotfrukter, så får du vara snäll och gå på benen, och gå grensle och ta en rad i sänder”. Eva 

hade lärt sig att göra så på betfälten, och det var det bästa sättet för att hinna mycket, om det 

inte blev för ont i ryggen. Eva Engkvist var min bästa läromästare i detta nu så ovanliga yrkes 

Att Eva Engkvist varit sjuk hörde jag aldrig talas om, hon flyttade några år senare till sin son 

                                                           
40

 Karl Karlsson, utdrag ur Kalvsviks Hembygdsbok nr 11, år 1979, sid. 16. 
41

 Felaktigt enligt Ingolf Bergs forskning, backstugan låg på Kavshaga byallmänning, intill gränsen mot Hagstad 
Norregård. Lönehultet låg på gränsen mellan Vrankunge gamla byallmänning och Häradsskogen, dåvarande 
Nyatorp (fd .Wachttorpet) vid avfarten till Agnäs. Namnet Lönehultet kommer från gränsstenen där som 
benämndes Lönehultastenen. Veviksskogen är en del av gamla häradsallmänningen (ej Hössö Västregårdarna 
Julås och Järnsmedbacken). 
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Karl Engkvist (1896–1968) och hans maka Alida, som var bosatta i Vederslövs församling, 

där Eva på ålderns höst fick en god omvårdnad. 

Enligt husförhörslängder m.m. var Eva Kristina Engqvist född den 3 mars 1855 i Frännafälle 

soldattorp (nr 35), död 73 år gammal i kräfta den 27 mars 1928. Föräldrar var soldaten Karl 

Johan Knutsson Engqvist (1830–1895) och Signhild Svensdr. (1823–1892) – de hade 

tillsammans sju barn. På 1870-talet tjänade Eva som piga på Nöbbled Liagård, Vederslöv 

socken och därefter soldattorpet i Hårestorp Norregård. När fadern fick avsked med pension 

(gratialist) år 1880 flyttade föräldrarna med Eva och hennes oäkta son Knut Wilhelm 

Johansson Engqvist (1879–1942 – egen försörjning från 1896) samt hennes broder Adolf till 

torpet Engaholm under Hjortatorpet i Kalvsviks socken. Evas broder Johan Engqvist blev ny 

soldat i Frännafälle (se nedan). Adolf emigrerade 1892 till N Amerika.  

I torpet Engaholm föder Eva två öäkta barn, Signe Emelia Johansdr. år 1893 (lämnas bort som 

fosterbarn till torpet Malmen under Hårestorp Södregård år 1897 (flyttade 1909 till Vederslöv, 

till Tävelsås 1914 och Öja 1915) och Karl Gustaf (Svensson) Engqvist föds år 1896 (blev 

jordbruksarbetare 1917). När Evas föräldrarna dog vid mitten på 1890-talet skrivs hon ”på 

socknen” med blyertsanteckningen i husförhörslängden – ”boende i Ulvahult”. Hon dör 1928 

hos sonen Karl och hans hustru i Vederslöv. 

Eva Engkvist broder var riksdagsman 

Johan Engkvist (1861–1928) var den siste soldaten 

i Hjortatorp och Frännafälle, soldattorp nr 35. Han 

blev vid indelningsverkets upphörande i början av 

1900-talet ägare till en gård i Torpa. Bilden 

föreställer Johan Engkvist som riksdagsman 1910. 

Johan Engqvist (i riksdagen kallad Engqvist i 

Torpa), var född 8 oktober 1861 i Kalvsvik, 

Kronobergs län, död 4 juli 1928 i Salem, en 

svensk politiker (liberal). Var tidigare handlare 

och lantbrukare i Dänningelanda, Kronobergs län. 

Engagerad i nykterhetsrörelsen som 

distriktstemplare. Johan Engqvist var 
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riksdagsledamot i andra kammaren för Kronobergs läns östra valkrets 1912–1914 

(höstsessionen). Som kandidat för Frisinnade landsföreningen tillhörde han dess riksdagsparti 

Liberala samlingspartiet. I riksdagen var han främst engagerad i jordbruksfrågor. 

När Johan Engkvist skulle resa till Stockholm och riksdagen tog han tåget från Torne 

järnvägsstation. På vägen dit fick han skjuts av en bonde i Vrankunge. Då de passerade en 

dåligt och slarvigt klädd kvinna bad Engkvist kusken att hålla in hästen och steg av varefter 

han lämnade en tvåkrona till henne. Åter i vagnen sa han – ”det är min syster”.
42

 

Eva Engkvist brev till sin syster i Amerika
43

 

Hagstad den 5/1 1915 

Kära Syster 

Tusen tack för brevet som jag fick glädjen att mottaga ifrån dig. Det var min innerliga önskan 

att få samtala med dig, om det icke bli annat än genom brev, så var det roligt. För du vill väl 

inte resa hit och hälsa på oss. Men det är ju lång väg för dig att ge sig ut på resa, när man 

blir till åren med. Jag får framföra mitt hjärtliga tack för de pängar du skickade mig. Jag satt 

just i bekymmer och undrade vad jag skulle få för uppehälle nu över jul, men så kom hjälpen 

när som nöden är som störst. Men Gud utser alltid något för mig. Jag sitter ensam i en 

gammal stuga vid Hagstad. Jag var där och passade en gammal gubbe som heter Johan Nöjd 

om du känner honom. Men han är död nu för en tio år sen, sedan har jag bott där. Du 

undrade vad Knut
44

 är. Han är nu ner i Skåne och är ryktare. Han har varit och tjänat på 

många ställen sen han blev stor. Han är nu 36 år nu så det lider med åren med honom som 

med mig. Jag kan tala om för dig att jag var hos Annastina i Bråtaryd
45

 för några dagar sen, 

jag var där över natten. Jag hade tänkt gå till Sven Petter, men så orkade jag inte gå längre 

än dit. Jag talte om för Annastina att jag hade fått brev från dig, hon tyckte det var roligt att 

få spörja till dig lite. De äro gamla båda nu, men de har rätt god hälsa och det är en stor 

skatt som varje meniska borde tacka Gud för, han som råder över allt och styr allt. Honom 

borde vi tacka och lova. Jag får nu sluta mina små rader för denna gång med en kär hälsning 

till dig och eder alla samt lycka till ett Gott nytt år. 

Tecknat av Eva Engkvist Hagstad Norregård, Torne. 

Bilaga 8 

                                                           
42

 Berättat av Nils-Erik Karlsson, Vrankunge Östregård, vars far var kusken, 
43

 Originalhandlingen finns i Kalvshaga byalags arkiv som förvaras av Växjö kommunarkiv. 
44

 Avser hennes oäkta son Knut Wilhelm Johansson Engqvist, f. 15/3 1879 – d 24/2 1942 i Ryssby. 
45

 Torp under Hjortatorp i Kalvsviks socken.  
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Nöjda-Svens stuga  

En skogsstig leder fram till stugan som var byggd av sten under senare delen av 1800-talet. 

Det är den enklaste bostad som man kan tänka sig. Den var gjord med tre väggar av kullersten 

och den fjärde väggen av trä. I denna satt två små fönster och en dörr. Taket var täckt med 

sjövass. Inredningen bestod av en järnkamin vid ena gaveln, och möbleringen utgjordes av en 

säng, ett bord, ett litet skåp och ett par pallar. Utanför stugan fanns en s.k. "klocka" av ved 

upplagd och på en flat sten fanns en stor järngryta. 

En gång kom kyrkoherde i Kalvsvik August Hjelmgren till Sven på besök. När han böjde sig 

och gick in genom den låga dörren tillsporde han Sven. "Är Sven Nöjd här?" Därmed åsyftade 

han både Svens tillnamn och de primitiva förhållanden, under vilka han levde. Sven satt i sin 

säng och svarade genast övertygande: "Jaha, dä´ är jag." 

Sven Nöjd var född den 1 jan 1849 i Sandvik under Hagstad (beläget på Billingsudde invid 

Åkaviks strand i sjön Åsnen) och flyttade 1859 till backstugan Hultet, även kallad Ölvehult, 

under Boavred 1:2 i samband med att hans mor Britta Danielsdr. (1822–1896) år 1859 gifte 

sig med soldatsonen Johan Johansson Nöjd (1823–1904). Sven Nöjd dog den 12 jan 1923     

Stugan blev öde 1920, då Nöjd flyttade till ålderdomshemmet. I slutet på 1970-talet stod 

endast ruinen av de tre stenväggarna kvar. Hembygdsföreningen har åtagit sig att underhålla 

stugan och genomförde en stor renovering som slutade i en nyinvigning den 7 september 

1980. På senare år, i början av 1990-talet, har en ny mindre renovering av vasstaket utförts. 

Varje sommar besöks stugan av många turister både från Sverige och utlandet.  

Källa: Kalvsviks hembygdsförenings årsskrift 

Nöjda-Svens stuga
46

 

Nu är vi vid Nöjdasvens stuga eller, som han hette, Sven Nöjd. Sven byggde sin stuga på 

1800-talet. Tre väggar var av gråsten, som var putsade med lera och koskit. I den ena väggen 

inrymdes även skorstenen och en fjärde var av trä där fönster och dörr var placerade. En liten 

altan fanns det också. Inne i stugan fanns en järnkamin, säng, bord och en trefotapall. Golvet 

var stampat jordgolv, Sven var mycket renlig av sig men att sopa golvet var inte lätt. Sven 

levde mest på fiske, som han gick runt och sålde. Båten hade han vid sjön, som än idag kallas 

                                                           
46

 KALVSVIKS HEMBYGDSFÖRENING ÅRSSKRIFT NR 44, 2012, Nedtecknat av Åke Johansson och Nils-Erik 
Johansson, s. 36. 
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för “Nöjdasvenslandet”. Det ligger på Björsagårds mark nedanför Bygdegården. Sina nät satte 

han vid “lille tott” för där stod mörten och båkade, som han sa. Han jagade också ekorrar med 

sin mynningsladdare och sålde skinnen. Som barn fick vi kasta sten för att skrämma fram 

ekorrarna till Sven där han stod med sin mynningsladdare, berättar Oskar. Ibland skrek Sven: 

“Jag är inte go för att titta honom ren”, då såg han inte hela ekorren. Det tog nog 5–10 minuter 

att sikta innan skottet brann av och röken stod tätare än vid slaget vid Lützen, för han använde 

svartkrut. När röken väl skingrat sig, stod Sven där med sitt långa vita skägg. När vi blev 

äldre och inte var med, skaffade Sven en ekorrehund som han köpte av Einar i Olegårn, 

Kalvshaga. Det var en rolig gubbe, Sven, och frös vi så var det bara att gå in till Sven och 

värma sig, för där var alltid varmt, berättar Oskar och Hjalmar. Ibland var det ett annat lynne, 

då var han nedsatt och ”vettet var ute på Kläcklinge”. Då skrek han så att ingen vågade gå 

nära, vad han menade med det, vet vi inte. Han brände också tjära i en gryta som stod på en 

stor sten, den ligger fortfarande på tomten. Det fanns två brunnar och en källare på tomten, de 

låg vid sidan av huset. Sista tiden lagade Sven korgar och tillverkade kålafat åt bönderna. 
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