
Blåvik

Den här boken handlar om människorna i Blåvik, som ligger i södra 

Östergötland, vid sjön Sommen, i den skogsbygd som är gränstrakten 

till Småland och som västerut mot Vättern kallas Holaveden. Blåviks 

socken bildades i slutet av 1800-talet och är nu en del av Boxholms 

kommun.
Boken beskriver med hjälp av kartor och fotografier alla gårdar, torp 

och backstugor i Blåvik från 1500-talet fram till 1950-talet. Framför 

allt berättas det om alla de människor som bott på dessa platser.

Hans Egeskog är journalist uppvuxen i Sävedalen, som från 1972 till 2015 arbetat 

främst som redigerare och nattredaktör på flera olika tidningar. Han är sedan 

1986 redaktör för Östgöta Genealogiska Förenings medlemsblad ÖGF-Lövet 

och var under åren 2002–2007 redaktör för Sveriges Släktforskarförbunds tid-

skrift Släkthistoriskt Forum. Under uppväxten tillbringade han många av sina 

somrar hos släktingar i trakten. Flera av hans släktingar finns med bland dem 

som bott i Blåvik.

Per-Anders Lundh är socionom och sociolog som för omkring 20 år sedan 

blev bokförläggare med inriktning mot bl.a. lokalhistoria och släktforskning. 

Han är uppväxt i Tranås 
och tillbringade alla som-
rar under uppväxten på 
sjön Sommen och i som-
marstugan vid Helgebo i 
Blåvik, inte långt från var 
hans morfar växte upp i 
torpet Sundet. 

Vem bodde Var

från 1500-talet till 1950-talet

Hans Egeskog och Per-Anders Lundh

Grundlig forskning i Blåvik
En komplett bok med boendelängder från 1500-talet till 1950

BOXHOLM (LT)

”Blåvik – Folk och bo-

ende från 1500-talet

till 1950”, ungefär så

tänker sig Per-Anders

Lundh och Hans Eges-

kog att deras blivande

bok ska heta. Sedan
2016 har de arbetat
med projektet, nämli-

gen att forska på män-

niskor som i århundra-

den har bott i gårdar,

torp och backstugor i

det som blev Blåviks
socken. Resultatet blir

en bok på minst 700 si-

dor och som herrarna

hoppas ska vara klar

nästa vår.

Det var 1995 som Per-An-

ders Lundh gav ut boken

"Mellan Liljeholmen och

Somvik. Torp och backstugor

på Norrsjölandet". Boken be-

skriver torpen och backstu-

gorna i det område som en

gång i tiden utgjorde en del av

Torpa, Ekeby och Malexander

socknar och som kom att kal-

las för Norrsjölandet. Idag sä-

ger nog de flesta Blåvikaskogen

rätt och slätt.
Stugorna i skogarna presen-

terades med Per-Anders

Lundhs ord, och en boende-

längd, i allmänhet från sent

1700-tal till en bit in på 1900-

talet fanns med, men i ibland

fall försvann ju stugorna redan

på 1800-talet, och på sin höjd

markerar idag en minnesskylt

platsen. Per-Anders Lundhs

bok har för många fungerat

som ett lexikon för människor

med intresse av bygden och

den har varit slutsåld sedan

länge. Det var delvis av den

anledningen som Per-Anders

tog kontakt med Hans Eges-

kog med en undran om de ge-

mensamt skulle ta fram en ny

och mer komplett bok. De bå-

da herrarna var bekanta med

varandra sedan tidigare, och

Egeskog var i viss mån be-

hjälplig med en del saker med

Lundhs bok om Norrsjölandet

från 1995.

Per-Anders Lundh bor på

landet utanför Mjölby, men

han berättar att han är bördig

från Tranås. Familjen har en

sommarstuga vid Helgebo så

där har han tillbringat många

somrar. Per-Anders morfar är

bördig från Blåviksbygden,

han föddes och växte upp i tor-

pet Sundet och var barndoms-

vän med ”Josef i Helgebo” och

Josef lät morfadern bygga en

sommarstuga på en udde i sjön

Sommen. För den unge Per-

Anders var det länge livet i och

vid vattnet som lockade men

så småningom ökade intresset

för det som fanns inne i sko-

garna. Morfadern hade skrivit

ner lite av det han kom ihåg,

och i många blåvikstorp har

förfäder till Per-Anders levt

och idén till boken ”Mellan

Liljeholmen och Somvik”

uppstod.

Hans Egeskog är född och

uppvuxen strax utanför Göte-

borg, men han bor sedan

många år i Kalmar. Släktforsk-

ning började han med då äld-

sta dottern föddes 1981. Hans

har tillbringat många, många

somrar hos sina sysslingar i

Kröcklekulla, och det har gjort

att han har fått ett intresse för

dessa trakter, inte minst efter-

som både hans farfar och far-

mor har många kopplingar till

socknarna runt Sommen. Och

han har grävt djupare och dju-

pare…
– Sen stöter man på saker

som man inte visste att man

var intresserad av, säger Hans

och ler.
Per-Anders säger att han

släktforskade en del redan i

slutet av 1970-talet och han

var också tidig med dator och

drog nytta av de hjälpmedel

som dök upp i och med hem-

datorns intåg, men han tilläg-

ger att ”jag har ju inte blivit

Tarzan på släktforskning som

Hans har blivit”.
Tyvärr brann Ekeby präst-

gård 1761 och där försvann al-

la kyrkböcker fram till dess,

men Hans Egeskog har försökt

kartlägga så många Ekebybor

som möjligt före detta år

genom att till exempel slå i

domböcker och genom att se

hur de har dykt upp i grann-

socknar. I släktforskarkretsar är

Hans Egeskog ett känt namn

och dessutom är han ju redak-

tör för ÖGF-Lövet, en tidning

som ges ut av Östergötlands

Genealogiska Förening.
År 2016 började de båda att

arbeta målmedvetet med bo-

ken, och bland det första som

gjordes var en fotosafari. De

har sedan dess besökt alla går-

dar, torp, backstugor och rui-

ner.
– Och ibland har vi fotogra-

ferat fast inget finns att foto-

grafera, men bara för att visa

att inget finns att fotografera,

skrattar Per-Anders.

De berättar om torpet

Häst hagen vid Arrebo som var

borta redan 1703, men de vet

exakt var stugan legat eftersom

den finns med på en karta.

Men det har förstås funnits

stugor som det i dag är omöj-

ligt att säga var de har legat, till

exempel Linkelunda som lär

ha legat nära gården Karsbo.

Namnet Kojan har de stött på

ibland också, och stugor med

detta namn är ofta kortlivade

och kanske var dessa boenden

ungefär så som vi idag uppfat-

tar en koja.

– Arbetsfördelningen går till

så att jag forskar under de ”lät-

ta åren”, ungefär 1800 fram till

1950, och Hans får ta det äld-

re materialet, säger Per-An-

ders.

Per-Anders menar att han

har svårt att läsa riktigt gam-

mal text. Hans Egeskog berät-

tar att den äldsta källan de har,

bortsett från äldre litteratur

om Liljeholmen, vars historia

ju sträcker sig ner till 1200-ta-

let, är Älvsborgs lösen från

1571. Älvsborgs fästning eröv-

rades av danskarna den 4 sep-

tember 1563 och för att få till-

baka fästningen fick alla Sve-

riges bönder betala en skatt ba-

serad på individens tillgångar.

Detta gör att det går att se vil-

ka gårdar i området som fanns

vid den tiden, samt namnet på

bonden på gården, men övriga

familjemedlemmar framgår

dock inte. 
Att Ekebys kyrkböcker äld-

re än 1761 försvann i en eld-

svåda ställer ju till det, så man-

talslängder, domböcker, kyr-

koräkenskaper och till exempel

människor födda i Ekeby

socken men som gifter sig i

grannsocknar är de hjälpmedel

som Hans har fått använda.

Då det gäller Torpadelen av

Blåvik är källäget bättre. Kyrk-

böckerna finns bevarade från

1666. Men i båda socknarna

finns luckor i kyrkobokföring-

en som fått fyllas i med upp-

gifter från andra källor.
Per-Anders har arbetat en

hel del med layout och typo-

grafi i sitt liv så han sköter den

biten. Och de båda herrarna

har förstås mycket kontakt och

skickar material till varandra,

till exempel för korrekturläs-

ning.
På frågan hur många tim-

mar de har lagt ner så säger

Per-Anders, ”Men Gud, prata

inte om det”, och man förstår

att det är ett jättearbete som

har gjorts och det är ju inte rik-

tigt klart än. Det kommer att

bli en rejäl tegelsten som kom-

mer från tryckeriet. Herrarna

har en förhoppning att den ska

vara klar nästa vår. Det kom-

mer att bli en bok på minst

700 sidor, detta i en bredd

som ett A4, dock inte så stor

på höjden. Ett tag hade Per-

Anders och Hans funderingar

på att trycka boken i två delar,

detta för att boken på så sätt

skulle bli lättare att ta med ut

i fält, men idén med två böck-

er har de lagt ner, inte minst

för att det skulle innebära en

högre kostnad.

– Vi visste inte alls när vi

började hur stort detta projekt

skulle bli, säger Hans.
Per-Anders och Hans har

fått hjälp av många under ar-

betets gång, men vill särskilt

lyfta fram Lasse Karlsson i

Karlstorps skola och Jan Ry-

dell i Boxholm. De är före det-

ta skogsarbetare som är upp-

vuxna uppe i skogarna, och de

har varit med ute i terrängen.

Även Lennart Hult i Fällorna

och Gustav Hörling i Helgebo

har varit en värdefull hjälp.

För människor med intresse

i Blåviksbygden kommer för-

stås boken att bli väldigt vär-

defull, och den lär ju heller

knappast bli gammal och in-

aktuell. Vi är många som ser

fram mot den!

Text och bild:
KLAS JOHANSSON

Per-Anders Lundh är i färd med att dokumentera Nybygget

på Trimplamo ägor, det blev övergivet 1920 och är beläget i

snårskogen alldeles bakom Karlstorps skola. 

Bild: HANS EGESKOG

Lasse Karlsson och Jan Rydell har varit behjälpliga 

med mycket fältarbete till Egeskog och Lundhs bokprojekt. 

Här flankerar de Hans Egeskog under en rekognoserings-

tur i skogen. Bild: PER-ANDERS LUNDH
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Det händer
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På grund av det rådande lä-

get med COVID-19 kan vi

inte garantera att all infor-

mation är uppdaterad och
aktuell.

Charleys tant
Handlingen utspelas i Blåvik

på 1920-talet. Studenten
Charley och dennes gode
vän Jack är förälskade i den

snåle Herr Lyckholms båda

kvinnliga myndlingar. För

att kunna umgås obehindrat

med de båda flickorna över-

talar de Malte Larsson att
klä ut sig till Charleys tant

från Brasilien ("där aporna

bor") och sålunda kunna
fungera som "förkläde".
Men Herr Lyckholm blir
förälskad i den falska tanten

– och samtidigt dyker den
riktiga tanten upp… Boka

biljetter: 076-105 12 74.
Tid: 07-03, 08, 09, 15, 16,

17, kl 18.
07-04, 11 och 18, kl 15.
Plats: Teaterladan i Blåvik.

Mässa
Tid: 07-04, 11 och 18, 
kl 11-12.
Plats: Malexanders kyrka.
Tid: 07-07,14 och 21, 
kl 09-10.
Plats: Timmerö kapell.

Musikgudstjänst
Camerata Mandolino

Classico
Tid: 07-07, kl 19-20.
Bluegrassband

Tid: 07-14, kl 19-20.
Plats: Malexanders kyrka.
Familjen Hellgren

Tid: 07-17, kl 18-19.
Plats: Blåviks kyrka.

Öppet hus 
på Hester gård
Öppet på Farmors Kafferi. I

den gamla krogbyggnaden
från 1776 kan du köpa kaffe

och goda kakor. På gården
finns höns och hästar att titta

på och försäljning av hant-

verk. Öppet i våra museer.

Titta på hästvagnar, lokomo-

bilen och snickerimuséet.
Tid: 09-04–09-05, 
kl 10-16.
Plats: Hester 1,
Boxholm.

Svamputflykt
Vilka svampar är giftiga och

vilka kan man äta? Kunniga

svampkännaren Mikael Hag-

ström lär dig mer om svam-

parna vi hittar i skog och
mark. Pris: 50 kr/vuxen,
swish ellerkontant. OBS!
Föranmälan till miljökonto-

ret krävs, miljo@mjolby.se
eller 0142-850 00. Invänta

bekräftelse på att anmälan är

mottagen. 
Tid: 09-11, kl 10-12.
Plats: Samling på parkering-

en vid Blåviks kyrka.  

Maila ditt evenemang till
redaktionen@lanstidning-
en.se senast Fredag 
veckan innan införande.

Hans Egeskog och Per-Anders Lundh närmar sig slutspur-

ten med det gigantiska bokprojektet om gårdar, torp och

backstugor i det som en gång var Blåviks socken. Boende-

längder från 1500-talet fram till 1950 kommer att framgå i

boken. Bild: KLAS JOHANSSON
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Hårdaholmen och dess ägorBoendelängd
178(5)– 1820
Karl Nilsson, född 13/5 1745 i Säbyhem, Ängaryd, Säby, död 7/6 1806 i Hultastugan

gift 3/9 1769 i Torpa medAnna Larsdotter, född 1745 i Örsboviken, Stebbarp, Torpa, dp 17/3, död 31/3 1820 i 
Häggarp

1805 – 18(09)
Simon Nilsson Söderman, född 31/10 1781 ”vid kyrkan” i Askeryd, död 9/5 1851 i Sandstugan, Övrarp, Säby

gift 1/1 1806 i Torpa medMaria Karlsdotter, född 13/9 1785 i Hultastugan, död 31/7 1844 i Sandstugan, 
Övrarp, Säby

1820 – 182(5)
Troligen står stugan öde de här åren

182(5) – 1835
Lars Persson, född 22/5 1761 i Rödamålastugan, Asby, död 28/5 1829 i Hultastugan

gift 2:o 22/6 1819 i Torpa medAnna Karlsdotter, född 26/8 1788 i Hultastugan, död 18/4 1853 i Hultastugan 
(se nedan)

1835 – 1855
Johannes Pettersson, född 29/4 1805 i Lindkullatorpet, Hedingsmålen, Torpa, död 

22/4 1881 i Sundetgift 1/3 1835 i Torpa medÄnkan Anna Karlsdotter (se ovan)

Boendebeskrivning
Exakt när Hultastugan byggdes är svårt att svara på. Det går inte heller 

att med säkerhet säga vilka som var de första att bo där. Men de för-

sta vi känner till var Karl Nilsson, född 1745 i Säby, och hans hustru 

Anna Larsdotter, född 1745 i Torpa. De hade varit gifta sedan 1769 

och bland annat bott i Stensjön (se där). Till Hultastugan flyttade även 

fyra av deras barn, Brita född 1774, Katarina 1776, Nils 1778 och Sven 

som var född 1781. 1785 fick de dottern Maria i Hultastugan. 1788 fick 

de dottern Anna och 1792 föddes sonen Anders. Anders dog 1803 vid 

11 års ålder av rödsot. 1807 dog Karl av bröstfeber. Änkan Anna var 

skriven i stugan fram till 1820, då hon dog, 75 år gammal, hos dottern 

Anna och mågen i Häggarp. 
1806 hade Karls och Annas 21-åriga dotter Maria Karlsdotter, född här 

1785, gift sig med den 27-åriga smeden Simon Nilsson Söderman, född 

1781 i Askeryd och bror till Peter Nilsson Söderman, då bosatt i Lönn-

dalen (se där). De bodde troligen bara några år i Hultastugan. 1806 fick 

de dottern Anna Lisa här, men 1810 när dottern Maja Lena föddes bodde 

de i Skvathult i Åsbo. De flyttade senare till Berget (se där).Efter att Hultastugan troligen stått öde mellan åren 1820 och 1825 

flyttade den 64-åriga Lars Persson, född 1761 i Asby, in i stugan från 

Häggarp (se där). Han hade med sig sin 37-åriga hustru Anna Karls-

dotter, född här 1788 och dotter till Karl och Anna ovan. De hade 

med sig hustruns uä dotter Maja Stina som var född 1815 i Asby, sonen 

Johannes 1818 (sannolikt bådas men född före äktenskapet), dottern 

Eva Lotta född 1823 och 1827 föddes dottern Karolina här. 1829 dog 

Lars av lungsot. 
Änkan Anna bodde kvar i Hultastugan med sina barn. 1834 födde 

hon ytterligare ett utomäktenskapligt barn, Karl Henrik. Enligt födel-

seboken var fadern okänd. Men några månader senare gifte sig Anna 

med torparen i Utterdalen Johannes Pettersson, född 1805 i Torpa. 

Han tog på sig faderskapet och flyttade till Hultastugan. Han var för 

övrigt bror till Johanna Pettersdotter som bodde i tio år i Udden med 

sin familj (se där). Äktenskapet mellan Anna och Johannes måste ha 

varit mycket stormigt. Det finns flera indicier på detta. De varnades 

1837 för uppstudsighet och oenighet av prästen. Troligen dömdes de 

till att bo åtskilda ett tag på 1840-talet, i domboken vittnade grannar 

om att ”hustrun är gudlös och en styggelse för hela trakten”. Anna fick ett 

tragiskt och troligen våldsamt slut. Hon dog av ”blodstörtning” 1853, 

vilket troligen föranleddes av någon inre blödning. Vi får bara hoppas 

att det inte berodde på misshandel. Johannes bodde kvar som änkling i 

Hultastugan fram till 1855, då han flyttade till Sundet (se där).

Om du inte har möjlighet att besöka oss under boksläppet vid Blåviks 
kyrka eller i Blåviks/Helgebos missionshus kan du kontakta oss på 
någon av följande adresser:

Hans Egeskog
Erik Dahlbergs väg 21
392 34 Kalmar
E-post: hans.egeskog@telia.com

eller

Per-Anders Lundh
Axstad Södergård
595 94 Mjölby 
E-post: pa.lundh@atremi.se
Telefon: 0703-20 84 60

Boken kan köpas direkt av oss för 350 kr 
i samband med boksläppet. Ordinarie pris 400 kr.

Kontanter eller swish

132

Hårdaholmen och dess ägor

Hultastugan/Snurran
58°3.3338’N
15°5.1701’Ö

Alternativt
58°3.7699’N
15°5.7618’Ö

Inledning
Hultastugan, eller Snurran som den ibland även kallad-
es, låg under Hårdaholmen. Tyvärr finns det ingen säker 
uppgift om var den låg. Tidigare torpinventeringar har 
bedömt att Hultastugan och Snurran varit två olika stu-
gor och markerat ut två platser för denna stuga. Åtmins-
tone en av dessa måste vara fel. 

Den plats som är utmärkt som Snurran idag är uppen-
barligen en plats där man har bott, så det kan mycket väl 
varit här Hultastugan låg. 

Den plats som är utmärkt som Hultastugan är betyd-
ligt mer tveksam. Den stenkonstruktion som finns kvar 
på platsen för tankarna mer till jordkällare, eller kanske 
fångstgrop. Men då Hultastugan bara var bebodd fram till 
1855 och det har gått 167 år sedan dess så har det ju hänt en 
del som gör det svårt att bestämma platsen. 

När den uppfördes är ännu svårare att svara på. Mycket 
tyder på att det var på 1770- eller 1780-talet, dock senast 
1785 då vi funnit den första noteringen i kyrkböckerna. 
Hultastugan nämns inte någon gång i mtl före år 1800 
och Snurran bara 1797–1800. Men i Torpas första husför-
hörslängd, som omfattar åren 1783 till 1790, finns ”Hylta–
back–stuga” med. Ovanför är tillskrivet ”Hultastufvan på 
Håraholms ägor”. 

Att Snurran och Hultastugan var samma ställe styrks av 
dödboken för Torpa den 1 september 1803 då ”Anders från 
Snurra eller Hultastugan” (det står exakt så i dödboken) 
dog.

1855 flyttade den sista boende bort från Hultastugan. 
Han var svärson till den som först flyttade dit och alla andra 
som kan knytas till stugan hörde till samma familjekrets. 

Den plats som idag är utmärkt som Hultastugan. Foto 2017: 
författarna.

Den plats som idag är utmärkt som Snurran. Foto 2017: 
författarna.
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Konfirmation 1934 i Blåvik. Stående från vänster: Bror Axén, 

Ulla-Märta Hörling och Börje Carlborg. Sittande från vänster: 

Sven Jakobsson, Eskil Fall (präst) och Åke Karlsson. Foto ur 

Krafttagets samlingar.

Båttur med Vera Gustavsson, May Axelsson, Elsa 

Grönlund, Petrus Axelsson och Blixt. Foto ur Margareta 

Sigbladhs arkiv i Krafttagets samlingar.

Foto ur Margareta Sigbladhs arkiv i Krafttagets samlingar.

Från vänster: Tidolf Johansson från Södra Eklabo, Gunvor 

och Gunnar Carlsson från Fiskarp. Foto ur Margareta 

Sigbladhs arkiv i Krafttagets samlingar. 737

Vinterfiske. David Samuelsson i Hagaberg och Gustav Karlsson i (nedre) Sandvik. Foto ur Krafttagets 
samlingar.

Margareta Sigbladh skriver: Hanna Karlssons födelsedag i Bergstugan (min gamlamormor) längst till vänster i bild. Det fanns ju 
inte rum att ha kalas inomhus så alla fester firades med långbord på vägen upp mot huset. Det är vad jag sett på många foton från 
Bergstugan. Nr 3 fr. v. är min mormor Rut, mitt på motsatta sidan sitter morfar Ernst. Bild ur Margareta Sigbladhs samling.
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1715 avhandlades en av många ägotvister mellan ägarna till Eklabo respektive Blåviks gård om var gränsen egentligen gick mellan 
de två gårdarna. Denna gång gjordes också en uppmätning av lantmätaren Mattias Sundvall mellan Sommen och Stensjön som 
underlag för tingsrättens senare behandling. Den 18 och 20 juni 1715 gick man upp de olika rågångar som parterna hävdade. Erik 
Ahlfort som ägde Blåviks gård hävdade att gränsen gick en bra bit norr om torpet Baggemålen (röda linjen), medan hans motparter 
hävdade att gränsen gick söder om Baggemålen (gula linjen). De kom inte överens denna gång heller, men flera år senare enades 
parterna om att gränsen gick strax norr på Baggemålen.

Utdrag ur boken

Bildbilaga

Kartbilaga 
Innehåller bl.a. även:
Personregister
Befolkningsutvecklingen
Släktöversikter



NU ÄR DEN HÄR!
Boken om Blåviks socken och 

dess invånare under 400 år.
Med hjälp av släkttavlor, kartor och fotografier beskrivs alla gårdar, 
torp och backstugor i Blåviks socken. Framför allt berättas det om 

de familjer som bott på de 127 platser som presenteras i boken.

Boken är resultatet av ett mångårigt forskningssamarbete mellan
Hans Egeskog och Per-Anders Lundh.

Alla intresserade hälsas nu

VÄLKOMNA TILL BOKSLÄPP
Söndagen den 26 juni (dagen efter midsommardagen) 

på parkeringen vid Blåviks kyrka kl. 12–14
eller samma dag 

i Blåviks/Helgobos missionshus kl. 15–17

Där kan du träffa författarna och samtidigt skaffa dig 
ett eget exemplar av boken som omfattar 768 sidor.


