Ulvahult eller Hultet, aven kallat "NöjdEvans", under Böavred samt NöjdaSvennens backstuga under Kraketörp
Södregard
Av Ingolf Berg. Lidingö
Mars 2019, REV jan 2021

Ulvahult benämndes också Hultet och tillhörde det tidigare kaplansbostället Boavred.
Backstugan har haft många namn såsom "Nöjda Johans", "Engkvista Evans" och "Nöjd
Evans". Stället nämns på 1850-talet under Hagstad i husförhörslängderna, men tillhörde
Boavred.
Johan Johansson Nöjd1 (1823-1904) och hans hustru sedan 1859 Britta Danielsdr. (18221896) bodde i den lilla backstugan från 1860-talet. Nöjd, som varit dömd för stöld 1846,
flyttade dit i samband med giftemålet från en drängtjänst på Thorsgård i Kalvsviks församling
och Britta med barnen från backstugan Sandvik under Hagstad (låg på Billingsudde). Hon
hade då fyra oäkta barn med sig, bland den sonen Sven Nöjd (f 1/1 1849 i Sandvik) vars
backstuga idag vårdas av Hembygdsföreningen i Kalvsvik.
Backstugan Hultet låg på Kalvshaga byallmänning, några hundra meter till vänster utmed
vägen från Hagstad Norregård till Ulvahult/Oxbacken, strax efter gränsen till Hagstad ägor.
Avtagsstigen låg ca 50 meter efter det dike där en skvaltkvarn från 1600-talet eller tidigare
varit belägen med vattenavrinning från myren.
När skolbarnen på Kalvsviksdelen av Hössöhalvön skulle vandra till skolan i Kläcklinge
passerade de Hultet, Oxbacken och Västrahult (Kobacken), invid avtagsvägen till Skärvudde.
Den 5 kilometer långa vägen förbättrades delvis av Axel Berg inför sonen Stures skolgång i
slutet av 1920-talet, och gick sista delen delvis över sank mark på våren.
Den sist bosatta i backstugan var Johan Johansson Nöjds hushållerska, som hete Eva
Engkvist. Bostället blev öde under slutat av 1910-talet och den lilla uppodlade marken
tillfördes torpet Oxbacken under Bräkenskalla efter Nöjds död 1904. Torparrendet för
Oxbacken bestod av att främst hålla stängsel i gott skick åt bönderna till Kalvshaga
byallmänning som på våren släppte sina oxar där.
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Fadern Johan Nöjd (1800-1852) var soldat och därefter gratialist, bosatta i Frännafälle Björkelund. Sonen skrivs också som
”Johannisson” i kyrkböckerna.
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Johan Johansson Nöjds föräldrar och syskon
Johan Danielsson Nöjd (1800-1852) var soldat åren 1820-1842 under 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, 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. Se bild nedan.

Nils Peter Nöjd. Bild från straffregistret 1878. Broder till Johan Johansson Nöjd i Hultet.
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Johan Johanson Nöjd var inte särskilt kyrksam. Prästen i Kalvsvik noterade att han inte tagit
nattvarden under fem års tid på 1880-talet.

Johan Johansson Nöjds hustru
Britta Danielsdotter2 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 ovan nämnts Sven – se nedan - som luffade runt i Sverige och Europa
(1849 -1923), Peter Johan (f (1851) samt tillsammans med soldatsonen Johan Johansson
Nöjd 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 dog nödåret 1868.
Britta växte upp i backstugan Sandvik under Hagstad med sin mor Stina Jonasdotter.
Fattighjälpen år 1849 innebar att ”enkan Catarina i Sandvik erhöll av 1/4 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. (Källa: Kalvsviks Hembygdsbok 1949).
Andra boende i Sandvik:

1842 flyttade Jöns Svensson (1798-1844) o h h Catharina Johannesdr. (1814-1892) till
Sandvik från Thorstorp som brukades under Kalvshaga Thorsgård i Kalvsvik socken. Han hade
tidigare varit ”Dömd för dråp och avstraffad med 6 års fängelse på Landskrona fästning
1824” enigt husförhörslängden. Två år efter flytten till Sandvik avlider mannen. De hade
gemensamma barnen Martha Christina (f 1840) och Ingrid Maria (1842-1886). Noteras som
utfattiga i husförhörslängden. Senare föds i Sandvik hennes oäkta dotter Johanna (f 1851 –
dör knappt årsgammal) samt Marthas oäkta son Gustaf (f 1855 – arbetade bl.a. i Tyskland på
1870-talet) och dotter Martina (dog endast 1 månad gammal). Efter att ha framlevat under
50 år i Sandvik dör Catharina ensam i backstugan år 1892, varefter denna bli öde och rivs.
Som mest bodde det 5 vuxna och några oäkta barn där.
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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. Nämns då son ”En stuga” under Hagstad i
husförhörslängden.
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Eva Engkvist3 i Ulvahult
På sin ålders höst hade Johan Johansson Nöjd hjälp av en hushållerska som hette Eva, i
folkmun kallad för ”Nöjd-Evan”. Hon bodde kvar i backstugan på 1910-talet varefter det blev
öde. Engkvista-Evan var syster till riksdagsmannen Johan Engkvist i Dänningelanda. En gång
skjutsade morfadern till Nils-Erik Karlsson i Vrankunge Östregård riksdagsmannen med häst
och vagn till Torne Järnvägsstation. Vid vägskälet i Vrankunge, mot Torne, kom en illa
(slafsigt) klädd kvinna gående. ”Håll in hästen så jag får se på henne” sa riksdagsmannen. När
de stannat tog han fram en tvåkrona och gav henne med kommentaren ”det är min syster”.

Eva Engkvist
Av Karl Karlsson, utdrag ur Kalvsviks Hembygdsbok nr 11, år 1979, sid. 16.

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)4. Eva var
dotter till knekten KarlLJ0han 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
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Artikel om Eva Engkvist med benämningen "Nöjd-Evan" av Karl Karlsson, Kalvsviks hembygdsförenings
årsskrift nr 11(1979), s. 16
4
Felaktigt, backstugan låg på Kavshaga byallmänning, intill gränsen mot Hagstad Norregård – se ovan sid 1.
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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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 Karl Engkvist Och hans maka Alida, som var bosatta i
Vederslövs församling, där Eva på ålderns höst fick en god omvårdnad.

Eva Engkvist broder var riksdagsman

Johan Engkvist (1861–1928). Bild från 1910.

Johan Engkvist var den siste soldaten i Hjortatorp och Frännafälle, soldattorp 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 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.

Brev som Eva skrivit till sin syster i Amerika.
Hagstad den 5/1 1915
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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
Knut5 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 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.

Luffaren Sven Nöjd
Sven Nöjd föddes i Sandvik under Hagstad den 1 jan 1849. Han var ett av tre oäkta barn
till (också oäkta) Britta Danielsdr. f 1822 som då bodde i Sandvik med bl.a. 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 soldattorpet och delvis uppvuxen i torpet Björkelund under
Frännafälle. De fick fyra gemensamma barn i den med sten uppbyggda backstugan
Hultet under Boaverd (således inalles sju barn).
När Sven var 10 år och skulle flytta från Sandvik i Hagstad med sina syskon till Hultet
och styvfader 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
5

Avser hennes son Knut.
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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.

Sven Nöjds stuga på Kråketorp Södregårds ägor i Kalvsvik socken- Huset påminner delvis om backstugan på
Byggningsholmen i Agnäs och Johan Nöjds stuga i Hultet under Boavred. Bild före stormen Gudrun 2005.

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 murade han upp två sidoväggar och en framsida, Dörr och fönster
snickrade han av yt- och brädstumpar. Taket byggdes av rundåsar som täcktes av vass. 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.
Källa: Kalvsviks hembygdsförening

Nöjda Svens stuga är en backstuga med tre stenväggar och en trävägg.
Nöjda Svens stuga är en backstuga med tre stenväggar och en trävägg. Stugan är möblerad.
En skogsstig leder fram till stugan. Sven Nöjds stuga, eller som den i dagligt tal kallades
"Nöjda Svennens stuga", tillhörde Kråketorp Södregård. Stugan var byggd av sten under
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senare delen av 1800-talet.
Det var 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 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 hembygdsförening
https://www2.visitasnen.se/sv/se-gora/a1064635/n%C3%B6jda-svens-stuga-ikalvsvik/detaljer?filter=c%3D19414%2C31281%3Bsgid%3D69108
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Sven Nöjds stuga efter stormen Gudrun 2005.

Kalvsviks hembygdsbok 2012
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.
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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 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.6

Som jämförelse Singlastugan i Vederslöv, byggd på liknande sätt.
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KALVSVIKS HEMBYGDSFÖRENING ÅRSSKRIFT NR 44, 2012, Nedtecknat av Åke Johansson och Nils-Erik
Johansson, s. 36.
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