Silkesnäs historiä
Text: Börje Silkenäs och Ingolf Berg

Silkesnäs mangårdsbyggnad byggd 1853 (Foto: Börje Silkenäs).
Silkesnäs gård är ett frälsehemman och majorsboställe i Småland. Den är vackert belägen cirka två
kilometer öster om Torne invid Skatelövsfjordens östra strand i sjön Åsnen. Den är medelstor,
egentligen ganska vanlig svensk bondgård. Det märkligaste med den är dess historia som är
dokumenterad ända från 1500-talet. Gården taxerades som ett helt mantal och hade ursprungligen
en areal på drygt 180 hektar. Den tillhörde under medeltiden Växjö domkyrka och indrogs vid Gustav
Vasas kyrkoreduktion 1527.

Eftersom jag själv har starka minnen och av berättelser från den tid då min farfar och farmor och
mina föräldrar brukade gården vill jag inleda med ett stycke nutidshistoria som kanhända några av
läsarna kan känna igen från sitt eget liv. Så vill jag därefter presentera de historiska fakta från 1500talet fram till nutiden angående Silkesnäs historia som från olika håll kommit i dagen.
Peter Johan Peterssons tid på Silkesnäs
Åren 1880-1937 brukades gården av min farfar häradsdomaren Peter
Johan Petersson (1856-1941) från Asa socken och hans maka Matilda
(1860-1951). Matilda födde 13 barn varav 3 dog i ung ålder. Flera av de
10 barnen nådde 90 års ålder. De flesta bosatte sig i närheten av
Silkesnäs förutom en son Gunnar som emigrerade till Minnesota i USA.
Vid 54 års ålder tog Matilda också hand om en sondotter Siri som blivit
moderlös då hennes mor avlidit vid förlossningen.
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Peter Johan utbildade sig inom juridik och vid 20-årsåldern genomgick han Labbetorps bokhållerioch lantmannaskola. Han arrenderade gården av staten fram till 1938 då den friköptes. Han hade
många kommunala förtroendeuppdrag såsom ledamot i kyrko- och skolråd, huvudman och
styrelseledamot i Skatelövs och Västra Torsås sparbank. Revisor för Kinnevald härads vägkassa och
överförmyndare i Skatelöv under många år. Han anlitades vid bouppteckningar och arvsskiften m.m.
Under inte mindre än 45 år (1890-1935) var han nämndeman och häradsdomare (1913-1935). År
1924 tilldelades han av kungen medaljen i guld av femte storleken för medborgerlig förtjänst.
Enligt bilregistret från 1926 innehade han en bil (T-ford) och var en av 15 personer i Skatelövs socken
som detta år var innehavare av en bil. Förmodligen användes bilen som taxibil av Peter Johans son
Gustav som bodde i Strandhem söder om Torne. Vid två tillfällen besökte Peter Johans son Gunnar
Sverige efter det att han emigrerat till Minnesota U.S.A. 1906. Första gången hade han tidigare sänt
över till Sverige ovan nämnda T-Ford. Det andra tillfället var 1948 då han hade med sig en Oldsmobil.
Vad som är känt så hade Peter Johan inte körkort, utan han tog sig till Kinnevalds häradsrätt i Växjö
med tåg från Torne. Han hade där ett övernattningsrum. Åren 1891-1910 reste han till Jäts tingshus
som var Kinnevalds tingsplats från 1803-1910 då ett nytt tingshus uppfördes i Växjö. Han var således
dåtidens veckopendlare eftersom han under vardagarna arbetade som nämndeman i Växjö.
Jordbruket sköttes som på så många
andra gårdar på den tiden med
handkraft. Så gott som allt arbete
utfördes för hand och man var
självförsörjande vad gäller de flesta
produkter man behövde. Under Peter
Johans tid arbetade många drängar och
pigor på gården.

Slåtter från tidigt 1900-tal. Mannen närmast är August
Samuelsson och längst bort Gustav Petersson.
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Enligt Skatelövs husförhörslängd bodde det ofta 2-3 drängar och lika många pigor på Silkesnäs. Vid
slåtter behövdes det mycket arbetskraft.
En anekdot kan nämnas om när han lät bygga sig en undantagsstuga att bo i på sin ålderdom: Man
frågade då honom varför han inte placerade den vid sjön. Varpå Peter Johan svarade: ”Vad har jag
för nytta av sjöutsikt – jag vill se när arbetarna går till ladugården och är ute och arbetar”.

På bilden en okänd
dräng på
slåttermaskinen
med Silkesnäs
mangårdsbyggnad i
bakgrunden. Foto
taget på 1930-talet.
Det har berättats
för mig att en
favoritsyssla som
Peter Johan hade
på äldre dagar var
att dra veven på
separatorn. Han
ansåg att uppgiften
var viktig, då man med hjälp av detta verktyg kunde erhålla så mycket grädde från mjölken som
möjligt. Då krävdes det att man höll ”rätt” hastighet på vevandet. Av grädden kärnades smör.
Peter Johan fick ta hand om ett eget rättsfall då det hände att en kvinna som kommit med tåg till
Torne och där fött ett barn. Kvinnan lämnade sitt nyfödda oäkta barn i skogen på Rötudden för att
dö. När Peter Johan fick kännedom om detta tog han med sig sin son Edvard och kvinnan för att söka
upp platsen där hon övergett barnet. Det var dött och eftersom det var vinter så hade barnets tårar
frusit till is. En tragisk händelse som förmodligen framtvingats av att det på den tiden var mycket
skamligt för en kvinna att föda ett barn som ogift. Detta har berättats av Siri Johansson.
När det var dags för slakt på gården och man inte önskade att barnen skulle se på vid slaktarbetet så
sa man till dem: ”Spring ner till Torne och fråga i affären om de har något rumpedrag”. Givetvis var
anledningen till detta enbart för att hålla barnen borta vid det för dem otäcka tillfället då djuret
slaktades. Något rumpedrag fanns ju inte. Denna historia har berättats av Per Petersson.
Oxar användes som dragare för olika redskap. I den gamla eken vid ladugården hängde en stor
vällingklocka som man ringde i när det var dags att ta rast för matpaus. När oxarna hörde
vällingklockan ljuda så stannade de omedelbart.
Så småningom införskaffades flera redskap för bruk av häst. (Slåttermaskin för höskörden och
självbindare för spannmålsskörden m.m. ). Tröskningen av den skördade säden utfördes under
vintertid på logen. Innan elkraften drogs till gården drevs tröskverket av en oxvandring som bestod
av ett stort hjul som via kuggväxling drev tröskverket. Oxarna vandrade runt hjulet bakom
ladugården i en särskild tillbyggnad som numera är riven.
Ett tungt arbete som utfördes under denna tid var att gräva diken för att dränera åkerområden och
göra dem brukbara. Även mossmarker dikades ut för att där kunna få höskörd. Man hamlade även
lövträd (mest Lind) för att få foder till djuren.
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På Silkesnäs fanns en herrgårdsbyggnad med tre rum och kök. Denna byggnad stod kvar på sin plats
till omkring 1915 och användes på sista tiden som drängstuga. Enligt fotografi från 1906 nedan syns
denna drängstuga tillsammans med den nuvarande mangårdsbyggnaden, vilken uppfördes 1853. Den
gamla byggnaden stod i vinkel med denna. Fotot visar familjen Peter-Johan Petersson.

Ernst Peterssons tid på Silkesnäs
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Peter Johan friköpte Silkesnäs från staten år 1937 och samma år övertog
hans son Ernst Petersson (1895-1982) gården som han tillsammans med sin
maka Emmy (1904-1988) brukade fram till 1980.
Ernst var ledamot av pensionsnämnden, skolstyrelsen, kommunalnämnden
och taxeringsnämnden. Han var också styrelseledamot i Skatelövs och Västra
Torsås sparbank 1942-65. Som överförmyndare i Skatelövs kommun 195473 fick han lov att gripa in i ”affärerna kring Huseby” som bland annat
Florence Stephens omyndigförklaring samt rättegångarna som förekom i

fallet. Jag minns att Florence Stephens flera gånger var på besök i Silkesnäs och hade samtal med min
far.
Under Ernsts tid som lantbrukare moderniserades arbetet på gården på så sätt att arbetet blev mera
maskinellt. Hästarna ersattes av traktor m.m. Det fanns 15-20 kor på gården. Korna betade ofta i
skogsmarkerna på sommaren, liksom de kalvar som fanns. Det fanns också några grisar och ett tiotal
får på gården. Dessa får fraktades med båt varje vår ut till ön Värö för sommarbete. Det fanns 3
hästar Mona, Mante och Lille-Rulle. Smeden Otto ”Sme” Teodor Pettersson i Torsås by besöktes då
något redskap gått sönder eller något nytt skulle smidas.
Man var i princip självförsörjande under lång tid liksom tidigare generationer varit. Man åkte till
August ”Möllarn” Nilsson vid Torne gård för att mala mjöl till husbehov. Egen kvarn fanns för att mala
säd till foder år djuren. Den säd som blev över såldes till ”Erik till Karls” i Odensjö. Det fanns mjölk för
husbehov, dock såldes det mesta av mjölken och det var också den stadiga och viktigaste inkomsten.
Eget smör kärnades och ost ystades under ett mycket bestämt tillverkningssätt. Ostlöpe tillverkade
man själv genom att vid slakt av kalvar ta till vara kalvmagen. Man slaktade ett par gånger om året
både kalv och gris. Det var Anton i Slagestorp som kom till gården och slaktade. Ägg från ett
hundratal höns såldes hos Rydströms eller Ingmarssons i Torne. Potatis odlades för eget behov samt
till försäljning. Bär plockades och såldes hos Ströbergs. Fisket utnyttjades ganska flitigt och ofta stod
en fiskrätt på menyn. Det var gädda, abborre, braxen, sutare, gös och ål som fångades mestadels
med ryssja men ibland på nät och i mjärde. Den fisk som inte kunde förbrukas omgående lades i en
sump (trälåda med lock i vattnet). Man tillverkade själv näten och ryssjorna genom att knyta dem
med en nätnål som var ett litet handverktyg.
Linodling förekom på Silkesnäs under denna tid. Först drog man upp linet för att sedan frörepa det
med en slags järnkam. Därefter lät man det ligga och röta utbrett på marken och sedan slog man
sönder linstjälkarna till små flisor med en så kallad linbråka. För att få bort flisorna av kärnan så att
linfibrerna blev rena lade man linet på en skäktstol och slog med en skäktekniv bort skräpet från
linet. För att sedan få linet riktigt rent kammade man linet i så kallade häcklor. Av det som sedan
återstod av det fina linet spann man lintråd. Med denna lintråd vävde man fina linnedukar och
linnehanddukar i en vävstol.
Kvinnorna deltog ofta ute med arbetet på fältet. Deras uppgift var också förutom matlagning att
mjölka korna. Korna handmjölkades ända tills elkraft drogs till gården i slutet av 1930-talet och det
blev möjligt att maskinmjölka, men även detta sköttes av kvinnorna. De band neker (sädeskärvar)
efter dem som slog säd med lie. Kvinnornas uppgift var också att räfsa ihop höet efter dem som slog
hö med lie. De gjorde ofta storbak av bröd i stenugnen som fanns på gården. Fårens ull togs tillvara 5
och man kardade ullen och spann med spinnrock sedan den till ullgarn, vilket man sedan använde till
att sticka vantar, sockor och tröjor. De pigor som tjänstgjorde på Silkesnäs under denna tid var Emma
Samuelsson, Alma Lundin från Vrankunge och Ester Andersson från Torsås by.
Emma Samuelsson som bodde på Humlebacken arbetade under många år tillsammans med sin man
August på gården. När Emma skulle utföra storbak av bröd kom hon och gjorde iordning degen för
jäsning och nästa dag bakades brödet i den stora stenugnen i mangårdsbyggnaden. Likaså när man
tvättade kläder m.m. så gjorde man det tillsammans och man kokade tvätten i en stor tvättgryta i
brygghuset för att sedan gnugga tvätten på ett tvättbräde vid sjöstranden. Man slog även på tvätten
med ett klappträ för att banka ur vattnet efter sköljning. (Dåtidens torktumlare/centrifug.)

På vintern sågade man upp stora isblock på sjön som sedan förvarades i sågspån för att under den
varma årstiden användas för kylning av matvaror så att de skulle hålla sig bättre. Under några år
senare fanns frysfack på caféet i Torne hos Hilma och Kalle där man kunde hyra plats för
matförvaring. Där använde man kolsyreis som kylelement.
Av de drängar som gjorde dagsverken på gården kan nämnas August Samuelsson, Gunnar
Samuelsson, August ”på Berget” och Göte Andersson från Hagsgärde. Även någon som hette Henning
från Tvetaryd gjorde dagsverken på Silkesnäs. Senare hjälpte Ernsts bror Karl till med arbetet på
gården. Han utförde åskilliga dagsverken med att slå med lie vid såväl säd- som höskörd. Åtskilliga är
de dikesrenar som han slog med lie för att hålla dem fria från uppväxande busk sly. Han skötte också
det mesta av
arbetet i
ladugården med
utfordring av
djuren samt
utgödsling och det
utfördes givetvis
för handkraft.
Ofta såg man Åke
Svensson, som
kom från Odensjö,
med sin stenvagn
på åkrarna för att
bryta sten och
göra åkrarna mera
brukbara.
På bilden ses Åke Svensson vid ratten på stenvagnen.
Täckdikningar utfördes för att göra åkrarna mera sammanhängande.
Skogen värderades på denna tid inte lika högt som idag. Det var ofta endast för införskaffande av
vedbränsle som man arbetade i skogen och då handlade det om arbete med yxa och handsåg.
Sedan 1978 har det inte funnits några djur på gården och jordbruksmarken har utarrenderats.
Från 1980 - 2003 var Ernst och Emmy Peterssons barn Karin Jönsson och Börje Silkenäs ägare till
Silkesnäs gård (1:6). År 2004 delades gården mellan Karin (1:32) och Börje (1:31).
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Åkrar och skogsområden hade alla speciella namn.

Utdrag från ekonomiska kartan 1948 Lantmäteriet
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Flygfoto över Silkesnäs (1950-talet)
Efter denna inblick i den nutid vi ännu minns är det dags att redogöra för hela historiens gång.

Äldre historia
Den 28 mars 1568 skänkte till evärdlig ägo med hus, jord, åker, äng, skog, fiskevatten och annan
egendom i våthe och törre konung Erik XIV gården Silkesnäs och före detta kyrkogodset Sirkön i
Urshults socken till sin troman och hans arvingar, riddaren Gustaf (Gösta) Arvidsson, Lidhem i
Väckelsång socken. Det förbehölls att han förpliktade göra den rusttjänst som af meninge Riksens
Adel uti Uppsala år 1562 samtyckt och beviljat blev. Före Gösta Arvidssons död 1577 återgick
emellertid gårdarna till kronan.
Kyrkoarkivet blev förintat i det danska kriget 1612. Även om arkivet varit beständigt är det inte
sannolikt att det noterats hur Silkesnäs en gång i tiden kom i kyrkans ägo. Det var många domkyrkooch biskopshemman samt hemman under olika klosterordnar i trakten som kom att övergå i kronans
ägo vid kyrkoreduktionen 1527. Vid den tid då konung Erik XIV, som förut nämnts, bortskänkte
Silkesnäs till Gustaf Arvidsson på ”Line” (Lidhem i Väckelsångs socken), räntade gården 6 lispund
smör m.m.
År 1573 skänkte konung Johan III Silkesnäs med flera gårdar i Skatelövs socknen till ståthållaren
Kristoffer Andersson Grip. Efter hans avrättning 1599 i Kalmar blev gården återigen kronans.
Den olycklige Kristoffer Andersson – av frälseätten Stråle af Ekna – kallades först Stråle; sedan Grip.
Han var född 1518 och blev 1562 kammarherre hos konung Erik, 1563 skeppshövitsman och därefter
1564 underamiral. 1579-1584 var han slottsfogde på Borgholm och utsågs 1586 till ståthållare samt
knekthövitsman på Kalmar slott. Under ”inbördeskriget” mellan den rättmätige katolske arvingen till
Sveriges krona i polska Krakov Sigismund, och hans farbror, tronpretendenten hertig Karl, anslöt han
sig till Sigismund. Efter Kalmar slotts erövring av hertig Karl, sedermera konung Karl IX, blev han
skoningslöst dömd till döden, halshuggen och huvudet sattes upp på ett spett utanför slottsporten.
Hans barn nödgades gå i landsflykt och familjens egendom konfiskerades. Gårdarna återskänktes
emellertid till familjen Grip av Gustaf II Adolf.
På 1660-talet uppfördes en Carakters Bygning på Silkesnäs bestående av fyra kammare, en sal och
ett kök. Huset dömdes ut som odugligt 1724 och ersattes under majoren Berchs tid af tvång och på
det att han måtte hafva något rum att bo uti, ett hus där icke allenast på några ställen uti väggarna
låtit insätta nya stockar, göra brädfodring utanpå väggarna samt förbättra taket …..(Enligt
Syneprotokoll över Silkesnäs 1724-1732, Krigsarkivet i Stockholm). En ny Carakters Bygning
uppfördes för 600 daler silvermynt. På gården fanns då även en sätesstuga med framkammare, 15
alnar lång och 8½ aln bred (46 kvadratmeter), samt en stuga i norr med kammare i förstugan samt
bod med överrum i öster för stugan. Därutöver fanns det ett flertal ekonomibyggnader (bodar,
stenkällare, badstuga, kölna, hemlighus samt två logelador, två fähus med 23 bås, ett foderhus,
slinne, ett stall med plats för 7 hästar, redskapshus). Gården hade ett 20-tal kor samt får och andra
fäkreatur. En hage för 20 st. kor, mulbete allmänt, skog till vedebrand, giersle, stafvar ock Ållonskog,
men intet timber utan sådant måste köpas c:a 2½ mihl ifrån Bostället.
Vid kung Karl XI:s reduktion på 1680-talet tillföll Silkesnäs ännu en gång kronan och var sedan
majorsboställe fram till 1826. Gården arrenderades då ut och arrendet tillfördes regementets
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lönekassa. Många av majorerna bodde inte i Silkesnäs. Bland innehavare och bosatta i Silkesnäs kan
nämnas:
•
1684 flyttar tvillingsystrarna Anna och Brita Livensten (Livingstone – skotsk adelsfamilj)
till sin mammas kusin på Silkesnäs (som tillhörde släkterna Sjöblad och Stjerna). Anna (1669-1740)
gifte sig 1690 med regementskvartermästaren Petter Rudebäck på Huseby och de fick 11 barn, varav
sju levde i vuxen ålder. Hon kallade sig Annika.
•

Fram till 1692 majoren Isak Silfverhielm

•
1692-1696 majoren Samuel von Fleisner från Stettin i Polen, f 1652 d. 1703. Han blev
kapten vid Kronobergs regemente 1681 och major 1692. Adlad 1688 och kommendant vid
Carlshamns kastell 1695.
•

Fram till 1725 majoren Carl (Berch) Berk

•

1731-1749 majoren Carl Gustaf Cronhjort

•
Efter 1749 Mortana Scharp, änka efter kapten Johan Cavallius (1695-1753) till
Sunnanvik (även reg.kv.mästare med Hagstad som löneboställe 1745-1746) överlåter 1754 Silkesnäs.
•
1754 övertar löjtnanten Karl Erik Laurin (f 1699 i Törnevalla, Östergötland, d 1756)
Silkesnäs. Familjen hade sedan 1747 bott i Agnäs. Hans hustru Johanna Katharina Strålenhielm (17211800) levde kvar på gården till 1792 och dog i Lekaryd, Jönköpings län.
•
Maria Elisabeth Wickenberg, f 1759-03-21 på Silkesnäs, Skatelövs socken, † 1819-0322 på Kläcklinge, Kalvsviks socken. Hon var gift med fänriken Magnus Lorenz Ulfsax (1749-1796) och
den siste ägaren av Kläcklinge säteri innan det vid storskiftet 1809 delades mellan henne och tre av
barnen. Efter några år (1810-talet) avyttrades hela Kläcklinge till självägande bönder.
Innehavare 1760-1764 var häradsskrivaren, krono befallningsmannen i Virestad Karl
Amund Branting (f 1718- drunknad 65 år gammal med dottern 1783 i Agunnaryd), 1:a giftet med
Erementia Linné 1749. (Syster till Carl von Linné (1707-1778), fadern var kyrkoherde Nils Nikolaus
Linnéus i Stenbrohult. Hon var född 1723 i Stenbrohult och dog 1753 i Virestad. (Källa: Svenskt
Uppslagsverk, Malmö 1932)
Enligt anteckningar av brodern Samuel Linné i släktboken: Anno 1749 wigdes Erementia Linnea
med Härads-Skrifwaren C.A. Branting uthi Wirestad. Aflat: en dotter Christina Regina, en son och
Twillingar 2 söner, hwaraf hon dödde den 11 Maii 1753. 2:a giftet med Katarina Påhlman (17361789). Sonen Anders Gabriel Branting (1759-1819) i andra giftet, var också krono befallningsman och
dog på Kläcklinge, Kalvsviks socken.
•

•
1764 major Evert von Vicken. Han föddes 1735 i Jodanströrp, Ljungarum socken,
Jönköpings län. Fadern var kapten. 1775 utfördes generalmönstring i Växjö av kompanichef,
överstelöjtnant Johan Evert von Vicken. Han var då den näst högste chefen för regementet.
Adelssläkten von Vicken kommer från Jönköpings län.
•

1785 trädgårdsmästaren och inspektorn Petter Blomgren

•
1792 major, baron Bernt Malte von Lifvren (1730-1805) med hustru Wilhelmina von
Lifvren. Fadern var estländare. Kom från Sunnerbo kompani som sergeant till Kronobergs regemente
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1749. Befordrad till major 1782. Gift 1782 med adelskvinnan Ulrika Hammarberg från Ö Ljungby,
Skåne (1734-1794). Barnlösa. I ett sorgebrev 1794 på Kungl. Biblioteket tilkännagifves, majorskan och
friherrinnan, högvälborna fru Ulrica Eleonora von Lifvrens, född Hammarberg, dödeliga frånfälle, som
timade på majorsbostället Silkesnäs i dess 55:te års ålder, klock. 4 på eftermiddagen, den 1 martii
1794.
Karl Berks kyrkobänk i Västra Torsås kyrka på 1700-talet
På grund av närheten till Västra Torsås kapell i Torsås by var majorerna på Silkesnäs måna om att få
egen stol tilldelad i denna helgedom. Den 5:e maj 1728 hölls allmän sockenstämma i Västra Torsås,
till vilken (enligt kyrkobok) kyrkones män och mästa delen af församlingens ledamöter mött upp. Då
tillkännagavs att välborne herr majoren Carl Berck på Silkesnäs, utlovat till Västra Torsås
kyrkobyggnad en hederlig och ansenlig gåfwa, 20 riksdaler silvermynt. Detta mot villkor att han för
sig själv allena finge inneha och nyttja den främsta bänken på manfolkssidan, som den 21:e mars och
4:e april 1688 blivit tilldelad major Silfverhjelm. Denna stol var emellertid reserverad för åboarna i
Ryd, Ringshult och Västra Torsås Knapagård. Dessa voro till största delen närvarande och gav uttryck
för sin tacksamhet mot majoren genom att tillsammans med församlingens övriga ledamöter
enhälligt bifalla den gjorda framställningen.
Västra Torsås 1700-talskyrka i Torsås by uppfördes år 1730. Innan arbetet på kyrkan kunde fullbordas
avled major Karl Berk på Silkesnäs och i testamentet efter honom den 1/8 1731 gavs till Torsås kyrka
det ansenliga beloppet av 50 daler silvermynt.
Utdrag ur domböcker
Enligt Kinnevalds härads dombok förrättades syn (en besiktning av gårdens byggnaders skick och
skötsel) på Silkesnäs 1693. År 1718 omtalas i domboken karaktärsbyggnaden på Silkesnäs. I en annan
dombok talas om ”vägarödning” (vägunderhåll) på vägen mellan Silkesnäs och häradsvägen. Karta
över gården upprättades 1747 och 1749 av lantmätaren Peter Björkman. I domboken för 1764
omtalas, att major Johan Evert von Vicken ämnar uppodla 1 á 2 dagsverkstorp (förmodligen Berget
och Humlebacken) på sitt boställe.
Utdrag ur Skatelövs husförhörsböcker
•
1760-talet: Krono befallningsmannen Carl Amund Branting, född 1716, gift med fru
Cajsa Lisa Påhlman, född 1736.
•
1785: Trädgårdsmästaren och inspektorn Peter Blomgren, född 1743, gift med Stina,
född 1739. Markus Pehrsson, född 1748, gift med Nilla Lövingsdotter, född 1748. Familjen flyttade
till Kalvsvik 1781. Vid denna tid bodde även major Lifvrens husfolk på Silkesnäs.

Tidigare brukare och arrendatorer på Silkesnäs
Den förste brukaren som går att finna i kyrkoböckerna är Sven Andersson, född 1731, gift med Märta
Knutsdotter, född 1732 och död 1808. De hade sönerna Knut, född 1760 och Anders, född 1764. Den
9/2 1796 vigdes Knut Svensson och Catharina Margareta Krusell (f 1771), båda från Silkesnäs. De
övertog arrendet av gården. Knut var ”sjuklig och svag” och hans hustru ”Caisa Greta har lungsot”.
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Hon var dotter till föraren Erik Gustaf Krusell, Vrankunge Mellangård och hans hustru Anna Christina
Blom, född 28/2 1746 i Kalvsvik, som dotter till kyrkoherden där, Zacharias Blom (1701-1759) och
hans maka Margareta Orre (1707-1789).
Erik Gustaf Krusell föddes 1732 och var ättling till Gustaf Vasa. (Se boken ”Från Vasa till Bernadotte
via Krusell” av Vasaättlingen, missionären och författaren Karl Nelton.) Knut Svensson och hans maka
hade många barn. Äldste sonen Samuel, född 18/3 1800, gifte sig med Stina Andersdotter från
Boaberg, Skatelöv, född 12/7 1801. Hon hade tjänst på Silkesnäs då hon gifte sig den 13/3 1824.
Makarna köpte och övertog gården Hult i Skatelöv.
Den odlade åkerarealen uppgick 1826 till 13 tunnland och 17 kappeland. Sedan Knut Svensson och
hans hustru innehaft arrendet av Silkesnäs några år (nämns på karta från 1826 som arrendatorer),
blev näste brukare överste Carl Boman, därefter mellan åren 1827-1846 inspektor Peter Helander.
Åren 1846-1857 var Elias Karlsson ( f 1800 i Linneryd med sin hustru Eva Johansdotter f 1806)
arrendator. Han deltog vid laga skiftet, men gården innehades av fanjunkaren Carl Gustav Sandvall
(f 1771- d 1856 på Sunnanvik) och åren därefter, 1857-1862, av hans son ingenjören P. G. Sandvall.

Paul Gustav Sandvall föddes den 22 augusti 1804 i Torne, Västra Torsås. Han dog av
bröstinflammation den 4 september 1861 på Sunnanvik, Skatelöv. 1821 blev han inskriven vid Kongl.
Trivial-Scholan i Wexiö. Efter att ha bott några år i Halmstad, kom han tillsammans med sin familj till
Skatelöv 1846. Han övertog då Sunnanviks herrgård efter fadern, fanjunkaren Carl Gustaf Sandvall
gift med Maria Boring (1773-1842), båda dog i Sunnanvik. Sonen Paul Gustav var bland annat
verksam som lantmätare, och köpte på 1840-talet in mark för att grunda Sjöby gods. Han och hustrun
Helena Andersdotter. (1816-1859) fick sju gemensamma barn och han fick 1857 ett barn, Karolina
Pettersdotter, med Katarina Nero från Bräkenskalla, som tjänade piga på Sunnanvik.
Åren 1862-1877 arrenderade Lars Friberg (född 1820 i Tårdene i Älvsborgs län och hans hustru Sara
Lisa Johansdotter född 1824 i Östra Torsås i Kronobergs län) gården Silkesnäs. Enligt Skatelövs
husförhörslängd fanns det fem pigor och två drängar under Lars Fribergs tid på Silkesnäs.
Han efterträddes 1877-1880 av inspektorn Lars Petersson (född 1847 i Ingelstorp, Kristianstads län
och hans hustru Jenny Hässler född 1854 i Högsby).
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Byggnation på Silkesnäs 1883
(Lantmäteriverket)
Den gamla hästskoformade
ladugården revs i början på
1870-talet och ersattes av en
vinkelbyggnad där djurstallet
byggdes av sten och
loge/vagnbod i trä.

Befintliga källarhus och
magasinsbyggnad har
stengrund och är från slutet av
1690.

Väster om
mangårdsbyggnaden fanns
den gamla militärbostaden.
Den hade kontor samt ett kök
med jordgolv.

Den ”nya” ladugården där
boskapsdelen är byggd av
kilhuggen sten i stora
rektangulära block. Den var
färdigbyggd 1876.
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Logdelen står i vinkel mot
ladugården och är byggd med
trä. Den var färdig 1895.

Foto: Börje Silkenäs

Årliga arrenden
De två första arrendeperioderna för Silkesnäs var på 30-år, därefter på 20 år och sist 10 år. Arrendet
uppgick till:
1827-1857
224 Riksdaler och 32 ¾-dels Shilling Banco jämte 10 tunnor spannmål, hälften råg och
hälften korn.
1857-1887
599 Riksdaler och 36 Shilling Banco samt 24 tunnor spannmål, hälften råg och hälften
korn jämte 2 lispund torr fisk.
1887-1907
1200 kr/år
1907-1927
650 kr/år
1927-1937
900 kr/år
Torpen under Silkesnäs
Humlebacken är sannolikt idag den äldsta byggnaden på gården. Torpet etablerades omkring 1765 –
anges då på en karta över Silkesnäs såsom ”Backen, nytt torp till Sunnanvik” och intill ligger
Vrankunge soldattorp (ryttartorp), båda gränsande mot Vrankunge bys ägo. Den äldsta
torpetableringen är emellertid Herrängen, ”som består merdeles av starrvall vilken brukas till
gården”, enligt en karta från 17471. På samma karta anges också att ”Ett litet torp, Berget kallat, som
av förra boställets innehavare är anlagt till den ända att torparen må över sjön kunna föra resande
till och från bostället, efter landsvägen är ganska svår och om vår och höst obruklig.” 1903 hade
Berget två åkerlappar om 0,8 resp. 0,1 hektar samt en ett litet ängsstycke på 1,2 hektar som möjligen
kan ha fött en ko.2 Torp-etableringarna under 1700-talet startade något tidigare på Silkesnäs ägor
jämfört med Agnäs och Hagstad (slutet av 1700-talet), samtliga då militie- och löneboställen (krono).
Silkesnäs bestod 1906 av tre skiften, hemskiftet (139 ha), Herrängsskiftet och Brittelundsskiftet.
Under slutet av 1700-talet tillkom där torpet Brittelund3. Arealen för Silkesnäs uppgick till totalt 180,8
hektar.
Vid en konselj på Stockholms slott den 9 februari 1906 beslutades om att underställa Riksdagen om
ägostyckning och tillträde till torpen Herrängen och Brittelund den 14 mars 1907. Anders (70 år) och
hustrun Maria Moberg (75 år) skulle ges förbehåll att under deras livstid bebo och bruka den av dem
innehavda, å torpet Brittelunds ägor befintliga, backstugan med därtill hörande område. Legan var på
15 kronor/år för husplan och ett potatisland.
Saluvärdet åsattes till 4000 kronor för det 1/10-dels mantal stora Herrängen och 5000 kronor för det
större, 7/30-dels mantal, Brittelund. Influtna medel från försäljningen finge användas för inköp för
kronans räkning av skogsbärande eller för skogsbruk tjänlig mark. År 1906 gjordes även en
lantmäteriförrättning där idag benämnda fastigheterna Silkesnäs 1:3 (Herrängen, 14,8 ha, senare
ägare Torsten Berg) och Silkesnäs 1:4 (Brittelund, 26,8 ha, ägare Allan Hellberg) avstyckades.
1

2

1837 uppfördes ett nytt hus i Herrängen enligt syneprotokollet, Krigsarkivet.

1837 var stugbyggnaden på Berget 17 alnar långt, 8½ aln bred och 2½ aln hög, dvs..52 kvm i byggyta.
(Syneprotokoll, Krigsarkivet)
3
1837 fanns i Brittelund ett hus med stuga, förstuga och kök - längd på 13 ¼-dels aln, 81/4-dels aln bred och 2½
aln hög, dvs. 40,5 kvm i byggnadsyta (syneprotokoll, Krigsarkivet).
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Flygfoto över Brittelund samt Anders och Maria Mobergs lilla stuga (1950-talet). Brittelund ägdes då
av Arvid och Ella Hellberg.
År 1938 gjordes ytterligare en lantmäteriförrättning då 1:5 (Sjövik, 28 ha, ägare Ingegerd Granberg.
Sjövik köptes 2012 av Truls och Helle Gammelgard) och 1:6 (Silkesnäs gård, 100 ha) avstyckades och
friköptes från staten. Stamfastigheten Silkesnäs 1:2 (10 ha – före detta pensionatet Tornesund,
åkermarken nyttjades av torpet Berget) behölls av staten och friköptes 1995 av läkaren Klaus
Potthoff.
Börje Silkenäs

Ingolf Berg

Denna artikel är baserad på ett examensarbete utfört av Eivor Oskarsson. Förutom
vissa omstruktureringar och språkliga justeringar har bl.a. ytterligare källforskning och kartmaterial
tillkommit (bl.a. om innehavarna samt om byggnationen), avsnitten om ”brukare” kompletterats och
nyskrivet vad gäller ”torpen under Silkesnäs” av Ingolf Berg. Ytterligare forskning och kartmaterial
(bl.a. om brukarna och innehavarna samt om byggnationen och avsnitten om Peter Johan Petersson
och Ernst Petersson) har kompletterats och nyskrivits av Börje Silkenäs.
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