Vevik, Hössö Östregård
Av Ingolf Berg, Lidingö
oktober 2018

Ovanstående karta utvisar de markområden (mörkare grön färg) av häradsallmänningen som
avskildes till Huseby Jernbruk 1698 och därefter bildade Vevik och Bjurkärr samt dessutom Sundet till 1
höger. Byggnation fanns då på samtliga ställen. Enligt Kungliga Kammarkollegiets privilegiebrev den
16 februari 1698 blev Vevik och Bjurkärr lagt till Huseby Krono Jernbruk såsom ersättning för
bortminskade ägor under militären, med anbud av dåvarande ägare att efter begagnande av frihetsår
därefter utgöra vederbörliga avgifter (dvs. skatt).
År 1730 genomfördes jordavskiljning med råmärken omkring Vevik och Bjurkärr från Kinnevalds
häradsallmänning, omfattande 200 tunnland och 18 kappeland. Torpen angavs speciellt när bröderna
Hugo och Malcolm Hamilton år 1814 förvärvade hela Huseby av sin far Axel Hamilton.

Rättarebostaden i Vevik
Bland tidiga bosättare i Vevik kan nämnas Christina f. 1731 i Ströby, gift med Erik Eriksson f. 1724 i
Skatelöv. Christinas far var formaren Gudmund Olufsson f. (1691 i Ströby, Skatelöv), död 1731 (40 år),
gift 1716 med Catharina Persdotter i Huseby. Vevik nämns bl.a. i husförhörslängderna 1780 och
1794. Enligt hörsägen skulle Vevik emellertid långt tidigare, redan under mitten av 1600-talet, ha
skänkts av drottning Kristina till lastplats för Huseby Bruk.
Under mitten av 1700-talet brukades Vevik och Bjurkärr av en torpare på vartdera stället, fram till
mitten av 1760-talet av Jacob Hammartorn (f 1714) och hans hustru Annika Gudmundsson (f 1710)
med sju barn. Familjen flyttade då till Vederslöv socken och ny torpare blev Erik Eriksson (1724) med
hustru Stina Gudmundsdr. (1733 - 1786). De hade också många barn, bland dem dottern Maria (f
1756) som gifte sig med Jöns Persson (f 1750). Paret tog över torpet 1796 fram till hennes död 1809
då ny torpare blev Carl Pålsson från Hunshult och far till Påalt som var byggmästare (bl.a. av hus i
Vevik, Stenvik och Järnsmedbacken). Maria hade också brodern Olof Eriksson, som tillsammans med
ogifta syskonen Catharina och Britta olovandes svedjade och byggde det första huset i
Järnsmedslund under 1820-talet. När Maria dog år 1809 i Vevik hade familjen en förhållandevis god
ekonomisk ställning. På torpet fanns två hästar, ett stod med föl, tre kor, fyra kvigor, en stut och en
kalv, getter, två bockar och får. Fisket var en betydande binäring med båt och omfattande
fiskeredskap, bl.a. ett 20-tal nät för gädda, mört och löja, sex hommar (ryssjor) och fem mjärdar samt
ljuster med eldkorg i järn.
1837 anges att ”mangården består av 2: ne stugor med förstuga och kök, 16 alnar långa, 8 alnar
breda och 2 alnar höga, (9,30 x 4,80 – byggyta 44,64 kvm och 1,20 meter hög) varav den norra såsom
uppbyggd 1818 är i någorlunda gott stånd och den södra äldre, likväl i brukbart skick och utnyttjas
som undantagsstuga. Dessutom finns en ny stugubyggnad, uppförd av åboen Påhl Carlsson1. Huset är
16½ aln långt, 8 alnar brett och 5½ aln högt, (dvs. 9,90 x 4.80 - 47,52 kvm byggyta - och 3.30 meter
högt) täckt med näver och torv, indelt till stuga, förstuga, kök och kammare å nedre samt vind och ett
större rum å övre botten vartill åboen anmäler sig vara disponent”. Det fanns således två
ryggåsstugor, varav den ena var undantagsstuga, och ett tvåvåningshus i Vevik vid denna tid.
Tvåvåningshuset är troligen den f.d. arbetarbostaden i Vevik, medan rättarbostaden i en del skrifter
anges vara byggdes 1850 av Pål Carlsson.
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1

Kallad ”Påalt”, f 1810 g m Marta Nilsdr. f 1814

Bild: Vevik 2:3, rättarebostaden uppförd på 1850-talet. Foto 2007 av Ingolf Berg
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Del av karta från 1839 med Vevik, utvisande tre bostadshus (varav ett undantag) och ladugård. Det ena huset (sannolikt det
största som finns kvar idag- senare arbetarebostaden) hade uppförts 1837 av Carl Pålsson. (Lantmäteriverket)

Ladugården, som nyttjas gemensamt av de tvänne hemmans åboarne är 35 alnar lång, 8½ alnar bred
och 4 alnar hög (21 x 5,10 – byggyta 126 kvm – 2,40 meter hög), består av fähus med 8 båsrum och
fårkätte, loge, fähus och foderlada. Därutöver finns 2:ne mindre hölador uppförda på madängarna.”
”Av kartan med beskrivning befinnes att Vevik innehåller en areal av 74 tunnland och 19 kappeland,
varav 5 tunnland och 5 kappeland åker samt 6 tunnland och 20 kappeland äng. Ängen gav 7
vinterlass hö efter fyra vanliga sommarstackar på lasset, varmed tillhjälp av halmfoder kan vinterföda
5 boskapskreatur och 5 får eller getter”.
”Det fanns tvänne kålgårdar, men av ringa beskaffenhet. Humblegård fanns inte och tjänlig plan för
dess anläggande saknas. Skogen bestod av björk, ek och något bok, men inte mer än till vedbrand.
Virke till gärdsgårdar och timmer måste anskaffas mot betalning från andra ställen för nödiga behov.
Fiske är tillgängligt i närbelägna sjön Åsnen, med då lekar därvid ej inträffar kan det endast betraktas
såsom släpfiske. Fisket var till verklig nytta för hushållet”

Bild: Rättarbostaden i Vevik uppfördes på 1850-talet. Foto från 1940.
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Vevik brukades i hälftenbruk av två torpare, Nils Nilsson och Carl Pålsson. Den senare arrenderade
Vevik fram till 1841 då han övertog arrendet av nuvarande Stenvik (del som gränsade mot
Gropholmen enligt torpkontraktet med Stephens) mellan åren 1841-1869. Sonen Pål Carlsson
(”Påalt”, född 1810 i Vevik – se även artikel på hemsidan om torpet Järnsmedslund) som hjälpt till
med att bygga tvåvåningshuset i Vevik flyttade till Bjurkärr med sin familj, där han uppförde
Mattistorpet. Påalt har därefter uppfört flera byggnader på Hössön, bl.a. mangårdarna i Stenvik, Julås
och Järnsmedbacken. Den 25 mars 1881 påtecknade Pål Carlsson torpkontraktet för Brevik.

Bild: Ladugården i Vevik, efter påbyggnader, vissa delar är från 1700-talet. Vevik var centralpunkt (rättareboställe) för
torparna under Huesbydomänen på Hössöhalvön där de fullgjorde dagsverken genom att odla upp stora arealer på gården.
Foto är från 2007 av Ingolf Berg.

Arbetarebostaden i Vevik
Förutom den gamla rättarbostaden finns det en äldre arbetarebostad i Vevik. Denna är idag
sommarstuga för en dansk familj det hus som Carl Pålsson2 med hjälp av sonen Paul (”Påalt”) lät
uppföra 1837, då det är smalare och något mindre. Därutöver finns en större ladugårdsbyggnad och
andra uthus på gården. Det är inte osannolikt att delar av ladugården är av mycket gammalt
ursprung.
Vevik utgjorde huvudgård för Huseby och senare Torne gårds domäner på Hössöhalvön. 1940
uppgick arealen till 228 ha, varav 40 ha åker och huvudsakligen skog, den s.k. Veviksskogen.
Familjen Olastuen har sina rötter i Norge, närmare bestämt på en liten gård i närheten av Elverum,
nära gränsen till Sverige. Det var dåliga tider för lantbrukare under krigstiden i Norge och i början av
1940-talet när familjen flyttade till och arrenderade i Vevik av fröken Mary Stephens. Jostein
Olastuen var äldst och fick efterhand sex syskon. De bodde i ”arbetarebostaden” och i
”rättarebostaden” bodde Gunnar Johansson som till sin hjälp i hushållet hade Anna-Stina, mor till

2

Carl Påhlsson f 1789 g m Karin Jönsdr f 1786. De hade sonen Påhl f 1810 (kallad ”Påalt”), Jöns f 1812 och ….
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Rolf Johansson. Efter det att Rolf arrenderat Vevik friköptes f.d. rättarebostaden och viss areal år
1996 från Franz Malmros. Arbetarebostaden i Vevik ägs idag (2012) av en dansk familj.

Bild: Arbetarbostaden i Vevik, uppförd 1837 av Carl Paulsson är numera fritidshus för en dansk familj. Huset var tidigare
bostad för Jul (f 1911 i Elverum, Hedmark fylke) och Ragna (f 1917 i Vålen) Olastuen med barnen Jostein (f 1929), Birger (f
1941), Reidunn f 1943, Leif Erik (f 1945), Kjell f 1951, Lena f 1955 och Irene (f1956) som flytt från Norge under andra
världskriget och han fått anställning som skogsarbetare vid Torne gård. Foto 2007 av Ingolf Beg.

Torpare i Vevik före 1840
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Erik Eriksson (1724-1802) o h h Stina Gudmundsdr. (1733-1786) som hade 12 barn under
åren 1754-1772.



Under 1790-talet till 1808 brukades Vevik av torparen Jöns Pehrsson f 1757 o h h Maria f
1756.



1808 flyttar Carl Pålsson till Vevik med sin familj till Vevik (därefter till Stenvik 1841 och
bodde där till 1869). Brukade Vevik i hälftenbruk med Nils Nilsson (1779-1849) från 1829.



1811-37 var Nils Nilsson 3 (1779-1849) torpare i Vevik.



1837 uppför åboen Carl Pålsson ett hus i två våningar i Vevik, sannolikt arbetarebostaden.

Född i Huseby. Föräldrarna backstugusittare i Vrankunge. Var före 1806 dräng i Skatelövs socken, i Applaryd, Silkesnäs och
Vrankunge Mellangård. 1806-10 dräng i Hunshult, Urshult, 1810 dräng på torpet Vevik under Huseby, Skatelöv, Anges som
inhyses i Vavik 1837 och omkommer i en drunkningsolycka 1849. Gift med Ingrid Petersdr f 1769 i Tosatorp, Urshult socken.
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Rättare i Vevik
- 1845

Sven Hansson (död den 2 febr. 1845 i Vevik), gift med Anna-Stina Magnusdotter. När
han dog fanns barnen Sven Magnus (8 månader) och Ingrid (3 år). Den 26 januari 1845
hade de undertecknat köpebrevet för det 1/8-dels (kronoskatte) stora hemmanet
Hönetorp i Vislanda socken för en köpeskilling av 395 Riksdaler, att betalas den 25
mars. Enligt bouppteckningen uppgick behållningen till ca 100 riksdaler när gården och
andra skulder var betalda.

1845-1849

Nils Peter Svensson (1822-1849) o h h Elin Knutsdr (f 1825). Han omkom i en dramatisk
båtolycka4 på Julöfjorden 1849 och var rättare under fyra år. Efterlämnade en dotter
på 4 månader. Auktion förrättades i Vevik på bohaget. Bouppteckningen visar att
tillgångarna var betydande, netto över 2300 riksdaler, varav drygt 2000 var utlånade
till olika fodringsägare. De största lånen hade sedlar undertecknade i januari resp.
mars 1849, till dels Johannes Magnusson i Skägganäs (1000), dels greve Malcolm
Hamilton på Huseby (600) med 5 procents ränta.

1849-1865

Rättaren Anders Petersson ”handplockades” från en annan Husebygård, Sjöby
Jerptornsgård (även kallad Hjärtornsgård), där han efter rättarutbildning endast varit
verksam under ett år. Han blev senare ägare till Järnsmedbacken 1865-1902.
Anders Petersson och hans hustru Ingrid Olofsdr. bodde 1846-1848 i Sjöby Västregård
(3/4-dels mtl) där han genomgick rättareutbildningen genom sin halvbroders försorg,
som var bruksinspektor på Osby pappersbruk. Ingrid Olofsdr. var född i Torp
Järptornsgård, Skatelövs sn. Familjen hade flyttat till Sjöby från Öja socken där Anders
Petersson var född i Törnåkra Västergård (hans föräldrar var självägande bönder). Som
nygifta flyttade de därefter till ½ mtl kronoskatte Skatelöv Norregård som ägdes av
Huseby (grevarna Hamilton) där Anders blev rättare under ett år och sonen Johan
Andersson föddes 1849 (sedermera ägare av Järnsmedbacken). Samma år flyttade
familjen till Vevik där Anders Petersson fortsatte som rättare till 1865. Tjänsten som
rättare i Vevik fick han då tidigare rättaren (Nils Peter Svensson) omkommit i en
båtolycka på Julöfjorden.
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I en båtolycka den 15 april 1849 förolyckades rättaren i Vevik Nils Peter Svensson, Nils Nilsson (f 1779), inhyses änkan
Anna-Stina Magnusdotter från Vevik, 31 år, drängen Magnus Nilsson från Bjurkärr, 19 år och pigan Kristina Nilsdotter i
Bjurkärr, 17 år. I husförhörslängden står antecknat att pigan Beata Jonsdotter ”bidrog genom sin rådighet att rädda tvänne
personer ur sjönöd 15 april 1849).
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Anders Petersson (1819-1906) och Ingrid Olofsdotter 1822-1904) – rättare i Vevik 1849-1865 och därefter ägare av
Järnsmedbacken (Hössö Västregård). Foton från 1902.

1865-1871

Rättaren Sven Magnusson (1818 -1888) gift med Katharina Ingmarsdr. (f 1812 i
Blädinge sn)5. Sven arbetade tidigt som dräng/bruksarbetare vid pappersbruket i Osby,
Skatelövs sn. som tillhörde familjen Hamilton på Huseby, Bruket startades i slutet av
1700-talet och var i drift till omkring 1850. Vid pappersbruket hade Sven Magnusson
bruksinspektoren Johannes Andersson som högsta chef – halvbror till tidigare rättaren
i Vevik, August Petersson,
Familjen flyttade i maj 1842 från Osby Pappersbruk, Skatelöv sn. till Diö Järnbruk6,
Stenbrohult sn. där Sven Magnusson blev dräng och därefter rättare. Familjen flyttade
därefter år 1848 från Bruket i Diö till Lövhult Sibbargård, Skatelöv sn. där Sven
Magnusson först skrevs som dräng i husförhörslängden och senare som rättare. De
flyttade slutligen till Vevik den 6/11 1865, där Sven Magnusson tog över arbetet som
rättare efter Anders Petersson, som då köpt Järnsmedbacken. Sven Magnusson dog
16/6 1888, 70 år gammal av avtyning och hustrun Katarina Ingemarsdotter den 14/12
1893, nästan 81 år gammal av ålderdomssvaghet. Båda dog i Vevik.
Sven hade torpkontraktet på Stenvik med Stephens på Huseby från 1871 till sin död.
Torpet utarrenderades i andra hand.
Rättaren Sven Magnusson (1818-1888) och hans företrädare Anders Petersson (18191906) var farfar respektive morfar till Gerda (Svensdotter) Berg (1885-1972) i Hagstad
Norregård. Hon växte upp med sin mor Kristina, hos sin morbror Johan i
Järnsmedbacken, då hennes far dött i turberkulos 1892.
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5

De hade barnen Anna Catharina f 1840 i Blädinge, Christina f 1842, Nils Magnus f 1846 och Ingrid f 1847 födda i
Stenbrohult (som fick sonen Carl Herman f 1867). I Vevik föddes Mathilda 1849, Carl Johan 1852 som var dövstum, och
August Wilhelm (1854-1892) som var far till Gerda Berg i Hagstad)
6
Bruket ägdes av grevarna Hamilton, Huseby Bruk.
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Catharina Ingemarsdr, (1812-1893), hustru till rättaren Sven Magnusson. Foton från slutet av 1800-talet.

1871-1872

Rättaren Nils Magnus Svensson (f 1846), gift 1871 med Anna Stina Danielsdr. Husberg
(f 1845).

1872-1874

Rättaren och ungkarlen Sven Johan Hedengren, född 5/12 1840 i Vederslöv församling.
Han flyttade den 13 oktober 1874 från Vevik till Hoka i Hällaryds församling, Blekinge.

1875-

Rättaren Nils Peter Petersson (f 1847 i Åkarp, Kristianstads län), gift 1875 med Britta
Stina Jonasdr. (f 1854 i Blädinge). De flyttar till Vevik 4/11 1875 från Almundsryd som
nygifta.

1880-1901

Rättaren Karl Magnus Jaensson (f 1838 i Vederslöv, död 1899 i Vevik) gift 1862 med
Helena Sofia Björkman (f 1832) Hon bor kvar 1904 i Vevik som inhyses och sjuklig.
Deras son, snickaren Johan Otto (f 1866) reser till USA 1890. Rättaren hade en lön på
20 kr/mån år 1889.

1901

Rättaren Sven Åke Johansson (f 1870) och Mathilda Eriksdotter (f 1856). Inflyttade den
2/11 1901 från Taxinge i Sörmlands län. Deras äktenskap blev inställt, varefter de
flyttade igen, efter endast en månad den 12/12 1901.

1901-1902

Rättaren Salomon Andersson (f 1870) gift 1895 med Mathilda Petersson (f 1871 i
Västerås). Inflyttade 28/10 1902 och utflyttade till Långasjö 18/10 1902.

1902-1903

Rättaren Jonas Håkansson (f 1872) gift 1896 med Ellen Maria Magnusdotter (f 1866 i
V. Torsås socken) flyttar in den 27/10 1902 och blir kvar till 15/10 1903 då de flyttar till
Barkåkra i Kristianstads län.

1903-1908

Rättaren Emil Blomqvist (f 1875i Bergunda) gift 1899 med Louisa Kristoffersdotter (f
1878 i Öja) flyttar in 13/11 1903. De flyttar till Öja den 24/10 1908.

1908-1910

Rättaren Karl Ernst Johansson (f 1885 i Jät) flyttar ensam till Vevik den 15/5 1908 och
därifrån den 21/10 1910 till Ramkvilla i Jönköpings län.

1910-1927

Nils Magni Petersson (f 1865 i Vislanda) och hans hustru sedan 1899 Ingrid
Johannesdr. (f 1855 i Skatelöv) flyttar till Vevik med dottern Signe Mari (f 1895) från
Blädinge. De blir kvar till 1927.
Ur Smålandsposten N:o 200 Söndagen den 24 December 1950.
95 år fyller på fredag Blädinge församlings äldsta kvinna änkefru Ingrid Petersson,
Sparrhult, Blädinge.
Fru Petersson är född i Västra Torsås, där fadern innehade ett arrende och dessutom
tillverkade och sålde laggkärl. Redan i tidiga år kom ”mor Ingrid” som hon allmänt
kallas, ut i förvärvsarbete och hade olika platser, bl.a. hos riksdagsman Carl Magni på
Hunna i Skatelöv. Det var ett slitsamt liv med lång arbetsdag och liten lön. Pigor hade
på den tiden 12 kr. om året, ett par skor, ett potatisland och ett linland. Dessa fick vi
själva bruka berättar mor Ingrid, de gav ju en liten extra slant. För ett vanligt dagsverke
hos bönderna fick en piga sexton skilling (33 öre). Det var inte mycket betalt för en
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arbetsdag, som började vid 4-tiden på morgonen och inte slutade förrän vid
solnedgången. 1889 gifte hon sig med rättaren N.M. Petersson, och vid giftermålet
bosatte sig makarna på Huseby. Sedan bodde de på olika platser, tills de bosatte sig på
Vevik, där maken var rättare flera år. 1940 avled maken, och under de senare åren har
mor Ingrid vistats hos en dotter och måg i Sparrhult och erhåller där en god och
kärleksfull omvårdnad.
Mor Ingrid är trots den höga åldern vid ovanligt god andlig vigör och har mycket att
berätta om gångna tider. Det svåra nödåret 1868 minns hon mycket väl, och särskilt
den svåra torkan har hon ett mycket gott minne av. Många vattendrag var så gott som
helt torra, och bönderna som hade något att mala, fick gå långa vägar till någon
möllare, som hade vinddriven kvarn. Men för de flesta, som inte hade något att mala
alls, återstod inget annat än att gå den långa vägen till Karlshamn. Det var den enda
plats där man kunde få köpa litet mjöl7.
Den gamla berättar vidare minnen från när Karlshamn–Vislanda järnväg byggdes. Hon
hade då i Torne sett bl.a. kung Oscar II komma och det var en stor upplevelse för den
unga flickan. Mor Ingrid kommer också ihåg när V. Torsås kyrka byggdes. Själv är hon
konfirmerad i den gamla.
Ännu följer mor Ingrid noga med vad som händer och följer noga med varje nummer
av Smålandsposten samt kommenterar gärna dess innehåll. Gärna öppnar hon också
postillan och psalmboken, som är hennes käraste läsning.
1927 -1928

Karl August Knutsson (f 1895 i Kalvsvik) anställs först som dräng och flyttar in den
26/10 1927 från Almundsryd med hustrun sedan 1916, Amanda Kristina Nilsson (f
1887 i Skatelöv).

1928 -1935

Per Fritjof Rignius flyttar till Vevik den 16/11 1928 med sin familj, där sönerna Gustaf
Reinhold Valdemar är jordbruksarbetare, född 1908 i Växjö stadsförsamling. Brodern
Johan Herman är född i Norra Mellby, Kristianstads län. De flyttar därifrån till Vevik.

1935- 1938

Håkan Magnisson blir rättare och flyttar till Vevik med sin familj från Sorunda socken i
Stockholm.

1938-1941

Rättaren Karl Robert Setterberg, född 2/6 1895, gift med Emma Judit född Nyström,
flyttar till Vevik den 16/4 1938 från Borås, Älvsborgs län tillsammans med två döttrar,
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1941-

Gerhard Axel Andeluis, född 14/12 1915 i Virestad, Jönköpings län, med familj flyttar
till Vevik den 14/5 1941.

1950-1981

Den siste rättaren var ungkarlen Gunnar Karlsson (1916-1981). Han anställde AnnaStina Johansson som hushållerska under slutet av 1950-talet, som då hade sonen Rolf
Johansson (f 1953). Gunnar Karlsson var född i Gropholmen, på Hössöhalvöns
Kalvsviksdel, och fick sin först anställning i Vevik som kördräng år 1936.

…… och haft följande ägare
7

Mjölet kom med fartyg från Ryssland.

1698-

Till Huseby Bruk

-1814

Axel Hamilton, Huseby

1814-1867

Grevarna Hamilton, Huseby

1867-1934

Joseph Stephens, genom köpet av Huseby

1834-1985

Mary Stephens, Torne gård, genom arv från Huseby

1985-1989

Anders Eriksson-Stephens genom arv av Veviks gård

1989-

Frans Malmros, Oby gård genom köp

1996-

Rolf Johansson, uppvuxen i Vevik (genom köp av rättarebostaden, ladugården och lite
betesmark)

2004-

Skogsarealen med torpen Stenvik, Vackratorp och Hallen avyttras av Frans Malmros
dödsbo till Bengt Arvidsson för en köpeskilling av 2,3 mnkr (avser fastigheten Vevik
1:2, med adress Vevik 1 och tillträde den 1 april 2004).
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Flygfoto över Vevik (1950-talet) – rättarebostaden till vänster i bild.

