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Kartbild över Sundet till höger år 1698, med Bjurkärr i nedre vänstra hörnet. 

Sundet ingår den år 2018 invigda Åsnens Nationalpark. Torpet ä beläget några hundra meter väster 

om Sunnanbron, är det äldsta torpstället på Hössöhalvön. Torpet tillhörde Kalvsviksdelen och är idag 

igenväxt. Det omnämns i boskapslängden från 1630 såsom Billingsnäs och därefter kronotorpet 

Billingsudden, Udden i Hagstad 1828 (krono) och slutligen Sundet. 1632 bodde där Anders i 

Billingsnäs och stället hade 2 kor och några andra djur. Det finns utmärkt på kartor från bl.a. 1645 

och 1683. Då hade Sundet ingen åkerjord utan bestod av ängen Fränekulla om 5 tunnland och 2 

kappeland samt torpgärdet om 29 tunnland och 28 kappeland, totalt 34 tunnland och 30 kappeland.  

Under 1700-talet fanns där en ryggåsstuga med torv- och ladugård med halmtak. 1806 brukade Jöns 



Olofsson (f 1735) Sundet och ersattes med Olof Jonsson (f 1762) och hans hustru Kristina Pehrsdr. (f 

1759). De hade barnen Elin (1791), Maria (1793) och Peder (1796).  

År 1794 hade Sundet en areal på 34 tunnland och 30 kappeland, varav ängen Fränekulla var på 5 

tunnland och resterande klassades som torpgärde. 1822 anges Sundet under Hagstad i 

husförhörslängden med 3 invånare. 

Torpet Sundet brukades av Peter Jönsson (f 1807) o h h Catrina Petersdr. (f 1809) som gifte sig 1825 

med barnen Nils Peter (f 1885), Brita Stina (f 1838) och Gustaf (f (1847). De blir kvar på Sundet till 

mitten av 1860-talet och efterträds av sonen Nils Peter Petersson o h h Anna Catarina Svensdr. (f 

1840) med barnen Augusta (f 1867) och Carl Theoder (f 1869), Ida Mathilda (f 1872), Johan August (f 

1876), Gustaf Alfred (f 1879) och Ernst Edvard (f 1885). . De brukar torpet Sundet till 1885, då Carl 

Svensson (f 1838) ”PråmaKallen” o h h Maria Johannisdr. (f 1841) från Stenvik tar över torpet Sundet 

och fiskearrendet. Stenvik får då ett nytt bostadshus, uppfört av Paul Carlsson från Bjurkärr (far till 

Påalt). 

 

Del av karta från 1839 utvisande Sundet vid Sirköbron (Lantmäteriverket). De den mindre fyrkantiga 

rektangeln med kryss är torpstugan och den större ladugården.  

1838 innehades Sundet av Karin Jönsdr. och brukades av Petter Olofsson enligt kartmateriel m.m. vid 

privatiseringen av häradsskogen. På torpet fanns en gammal nerrutten stuga med kök, kammare och 

förstuga. Ladugården var uppförd ”för tvenne år sedan (1836). Den var 29 alnar lång, 11 alnar bred 

och 5 alnar hög, med 11 alnar långt fähus av sten, samt det övriga av stolpar och skiftesverk”. 

Ladugården hade halmtak och var inredd till fähus, stall (var inte vanligt på torpen), foderlada, loge 

och sädesgolv. Därutöver fanns en ängslada uppförd i ”framhålade slåtor” av gammalt timmer.  



Det var med den tidens mått betraktat ett större torpställe, i storlek jämförbart med Stenvik. Den 

sista stugan, vilken revs på 1920-talet, var ca 70 kvadratmeter stor (7x11 meter) och hade en stor 

öppen spis. Under den höga stenfoten fanns en källare Förutom ladugården fanns där även ett 

stensatt s.k. "svinsläpp".  

Från att ha varit av kronan besiktigat torpställe under Hagstad vid början av 1800-talet kom Sundet a 

1840 ff att tillhöra Hössö Östregård i Skatelövsdelen. Det fanns från 1830-talet ytterligare en liten 

stuga belägen utmed sjöstranden längre bort, kallad Udden eller Lilla Sundet. År 1840 bodde Carin 

Jönsdr. där. 

 Nils Peter var skrivkunnig och torpkontraktet undertecknades också av Hans och Märta (okänd 

släktrelation). Fisket gav ringa vid brovalvet för Sirkövägen och i arrendet ingick att leverera 60 läster 

kol, kolat från 18 famnars ved. År 1886 lämnade torparen 64 mansdagsverken, 34½ kannor mjölk (90 

liter) och fisk för 6 kronor, tillsammans värt 73,90 kronor i årsarrende. Torparen var den mest 

skuldsatta på Hössöhalvön vid denna tid och var skyldig Stephens 302 kronor. 

 På 1880-talet brukade torparen Peter Nilsson (född 1835 i Kalvsvik) och hans hustru Anna Catharina 

Svensdotter (född 1840 i Blädinge) det 3/32 mantal stora torpet. De hade då 6 barn att dra försorg 

om. En av sönerna flyttade senare till Vederslöv. Han tillverkade tröskverk och kallades "Tröske-Johan 

August". 

Den siste torparen på Sundet var under några år Carl Svensson1 (f 1838), även kallad "Pråma-Kallen" 

eller ”Bredljus” då han arbetade med pråmningen som styrare på ångbåten för Huseby Bruk. Han och 

hans hustru Maria Johannesdr. (f 1841 i Bergunda) hade 11 barn2, varav 2 dog som spädbarn. De 

flyttade år 1885 från Stenvik till Sundet.  Han blev senare svinahjon på Huseby. Pråma-Kallen var 

musikalisk och spelade fiol. Det berättas att han en gång i sin ungdom varit framme i Kalvsvik och 

spelat. När han sedan om natten skulle gå hem över isen, kom en flock vargar efter honom. Han blev 

då rädd och visste inte vad han skulle göra för att freda sig. Men Kalle fann på råd. Han tog fram 

fiolen och började gå emot dem allt medan han spelade. Vargarna blev då rädda och sprang sin väg. 

Efter Carl Svensson bosatte sig en skåning i Sundet som arrenderade fisket. Detta var inte så omtyckt 

av de andra torparna som var beroende av husbehovsfisket. Petter i Bjurkärr begick t o m 

hemfridsbrott av denna orsak. Stephens på Huseby var rädd om fisket och torparna som fiskade fick 

betala arrende för det. 

Torpare på Sundet 

 1632 bodde där Anders i Billingsnäs 

 1806 brukade Jöns Olofsson (f 1735) Sundet och ersattes senare med Olof Jonsson (f 1762) 

och hans hustru Kristina Pehrsdr. (f 1759). 

 1838 innehades Sundet av Karin Jönsdr. och brukades av Petetr Olofsson. 

                                                           
1
 Farbror till Gerda Berg (1885-1972) i Hagstad Norregård. 
2
 Carl August (f 1862), Ingrid Helena (f 1866), Peter Magnus (f 1868), Blända Christina (f 1870), Gustaf (f 1873), 

Johan Henrik (f 1875), Oskar Aron (f 1878), Otto William (1881-1881), Ida Sofia (1882-1882), Otto Edvin (f 1883 
– USA 1903) och Sven Magni (f 1886). 



 1840 blev åboen utlöst av häradet för 111 Riksdaler Banco och 32 Runstycken vilket var den 

näst högsta ersättningen för ett enskilt allmänningetorp på häradsallmänningen. 

 Ca 1830-1865 brukades Sundet av Peter Jönsson (f 1807) o h h Catrina Petersdr. (f 1809). 

 Ca 1865-1885 brukades Sundet av deras son Nils Peter Petersson (1835) o h h Anna Catarina 

Svensdr. (f 1840 i Blädinge). 

 För åren 1870-1885 undertecknades torpkontraktet med Stephens av Nils Petter Petersson 

samt Hans och Märta. 

 1885 blev Carl Svensson ”PråmaKallen” (f 1838) o h h Maria Johannesdr. (f 1841) torpare i 

Sundet och bedriver fiskearrende. Familjen flyttade dit från Stenvik och blev den siste 

torparen i Sundet. (se även under Stenvik). 

Torpare på Udden eller Lilla Sundet (backstuga) 

Detta är sannolikt en gammal ryggåsstuga som fanns på det medeltida torpet Udden, Billingsnäs eller 

Billingsudden och som kompletterades med en ny byggnation på närliggande Sundet. Finns utmärkt 

på karta från 1839. 

 Under 1840-talet bodde Carin Jönsdr. f1772) och pigan Sara Nilsdr. (f 1793) på Lilla 

Sundet. Brita Åkesdr. (f 1979) flyttar till Urshult sn. 

 Upptaget som backstuga på 1840-talet i Hfl. 

 (185) Bebyggelselämningar efter torp, 65x35 m (NÖ-SV), bestående av en grund efter boningshus, en 

grund efter källarhus samt en grund efter fähus. Grunden efter boningshuset är 9x7 m (NÖ-SV) av 

0,2-0,5 m st syllstenar, delvis kanthuggna. Längs långsidan i SÖ är ett spisröse 3 m i diam och 0,9 m h. 

Grunden efter källarhuset är 7x7 m (N-S). Den har intill 1,5 m br och 1,6 m h väggar av 0,2-0,6 m 

delvis kanthuggna stenar. Ingrävd i S-sluttning med öppning åt S, 1 m br, med kvarliggande 

överliggare, 1,5 m l, 0,3-0,5 m br och 0,3 m tj. Grunden efter fähuset är 7x7 m (N-S). Den har intill 2,2 

m h och1,5 m tj väggar av 0,1-0,7 m st delvis kanthuggna stenar med i N en 2 m br öppning.  

Enligt tidigare anteckningar låg här torpet Sundet, känt från 1683, och möjligen medeltida 

bebyggelse under namnet Billingsudde. Flack sandig stenbunden moränmark. Skogsmark. Ref. till 

Hössöboken. 

Källa: Landskapsarkeologerna, Rapport 2014:19 

 



 

Husgrund från Sundet. Bild 2015 av Ingolf Berg 


