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Torpet Änghult i Svartsmörja i Hallingebergs 
socken låg mycket vackert vid den lilla gölen 
Eskegöl. Idag är det rivet men det finns rester kvar 
från husgrunden, en syrénberså och en jordkälla-
re. Hembygdsföreningen har gjort en torpinvente-
ring och satt upp en skylt.

Klemming Nilsson föddes 1917 och bor sedan 
länge på Brotorp på andra sidan Hummelstad. 

Hans familj blev den sista på Änghult, de kom hit 
1921 och flyttade härifrån 1946. 

Han har berättat att torpet revs någon gång efter 
andra världskriget och virket blev ved till mejeriet 
i Hummelstad. Även granntorpet Kristianslund 
revs då och blev ved. Klemmings far hade också 
Kristianslund och använde det som snickarverk-
stad och hade såg där. 

Ekonomiska kartan från 1944 visar Änghult och Kristianslund. Svartsmörja gård ligger nere i högra hör-
net av kartan.



Kartan från 1691 visar att torpet Änghult 
under Svartsmörja fanns redan på 1600-talet. 
Den handskrivna texten från 1600-talet är lite 
svårläst men det framgår att Svartsmörja då 
är en gård på 3/4 mantal och att den tidi-
gare omfattat ett helt mantal. Avkastningen 
från gården har alltså av någon anledning 
minskat sedan tidigare. Men åkrarna runt 
både Änghult och torpet Rosendal beskrivs 
som goda. Förbi Svartsmörja går landsvägen 
mellan Vimmerby och Västervik. Lantmätaren 
Samuel Frigerio har gjort uppmätningen och 
ritat kartan.

På utsnittet från kartan ser vi att Eskegöl vid denna tid 
var större än idag och hade en smal vik mot torpet. I 
texten verkar det som om man konstaterar att marken 
runt gölen inte kan användas till någon nytta och det 
ser ut att vara sankmark där.

Idag finns det bara rester kvar av torpet Änghult, bland 
annat stenarna från husgrunden som tydligt visar var 
torpstugan låg en gång i tiden.



”Det var fint på Änghult” sa Klemming till oss 
i höstas när han berättade om sin barndom på 
torpet. Huset tror han var från 1700-talet men 
själva torpstället fanns redan på 1600-talet, det 
finns med på en karta från 1691. Kanske byggdes 
ett nytt hus någon gång då.

I husförhörslängderna kan vi följa folket på 
torpet ända från 1730. Då bodde Hans Thomas 
Larsson (hans efternamn är svårtolkat) med hus-
tru och tre söner här. Äldste sonen Jon är uppen-
barligen vuxen eftersom han står med sitt efter-
namn i boken. Fram till 1740 utökades familjen 

med tre barn till. Sonen Jon tar över sedan han 
gift sig med Agneta Andersdotter. Föräldrarna är 
kvar en tid och även brodern Anders, som kallar 
sig Hultman, med sin familj. 

På 1790-talet är familjen Jonsson borta och 
skogvaktaren Johan Lund har slagit sig ner på 
Änghult med sin 25 år yngre hustru Greta Lisa 
Wikman Hesselgren. 1801 antecknas han som 
”förlupen” men kom tydligen tillbaka för när 
Johan Styrenius flyttade in med sin familj ersatte 
de skogvaktarfamiljen, som flyttade till Lillnäset 
1809. 

Torpet Änghult och dess invå-
nare i husförhörslängden 1730, 
som är den äldsta bevarade 
i Hallingebergs församling. 
Fadern Hans Thomas ser ut att 
heta Larsson i efternamn men 
hustrun har inget namn alls. 
Sönerna heter Jon Hansson 
(eller möjligen Jöns), Johan och 
Anders.

Klemming Nilssons familj på Änghult på 1930-talet. 



Det verkar också som om det under en längre 
tid bodde minst en familj till på Änghult. Kanske 
kunde torpet ge bärgning åt två familjer. 

Styrenius
Johan Styrenius kom till Änghult som torpare 
sedan han gift sig med Stina Törnlund. De var 
båda två anställda i hushållet hos majoren Johan 
Philip Ehrenmark på Dröpshult i grannsocknen 
Törnsfall. Johan var betjänt och och Stina var hus-
hållerska. Stina hade två döttrar som hon fött som 
ogift mor, Anna Sophia född 1798 och Mariana 
född 1800. Kanske var de döttrar till majoren och 
en annan släktforskare har presenterat en teori att 
majoren övertalade Johan Styrenius att gifta sig 
med Stina och sörja för barnen mot att han fick 
överta Änghult. Om det stämmer får vi troligen 
aldrig veta. 

Johan Styrenius var född i Tyska församlingen 
i Stockholm i november 1780 och son till bok-

tryckaren Johan Jacob Styrenius och Fredrika 
Charlotta Lange. Föräldrarna dog tidigt och 
Johan Styrenius kom som fosterbarn till en familj 
i Åtvid och senare till Dröpshult.

Efter en tid på torpet dog Stina och Johan 
Styrenius gifte om sig med Anna Lisa Olofsdotter 
från Hult. Deras son Olof Magnus blev sedan far 
till stenhuggarbröderna Styrenius i Västervik. 
Stinas dotter Mariana bodde kvar i familjen.

Torpet Änghult var bara kvar i Styreniussläkten 
i två generationer. Johan Styrenius son Carl Georg 
tog över vid mitten av 1800-talet. Då blev Johan 
Styrenius torpare på Kristianslund i stället, torpet 
som låg några hundra meter från Änghult. Carl 
Georg Styrenius och hans familj flyttade till Frö-
dinge 1874 och en ny familj kom till Änghult.

På Kristianslund bodde då brodern, torparen 
och arrendatorn Olof Magnus Styrenius och hans 
hustru Albertina Josefina Stenholm. De hade gift 
sig 1861 och fick tillsammans åtta barn mellan 

Övre bilden: Johan Styrenius kom med hustrun Stina Törnlund och hennes båda flickor till Änghult 1809 
och snart föddes sonen Georg Wilhelm, ser vi husförhörslängden för åren 1806–1812. 
Nedre bilden: Johan Styrenius var född i Tyska församlingen i Stockholm, enligt födelseboken från 1780, 
och hans fars namn skrevs då Sterenius. Familjen är inte besläktad med prästsläkten Styrenius.

Från husförhörslängden 1799–
1806. Skogvaktaren Johan 
Lund har förlupit hemmet men 
återkom troligen senare.



Kartan från 1846 visar Svartsmörja under Styrenius tid. Den infällda 
bilden är Änghult med sina marker. Tarmen nere i vänstra hörnet är 
viken i Eskegöl, torpstugan ligger ungefär mittför den en bit upp.

1862 och 1879. Tre pojkar dog i späd ålder, men 
fyra av bröderna och systern Clara Charlotta 
blev alla vuxna. Familjen flyttade in till Västervik 
1883, strax efter att yngsta barnet dött i lungin-
flammation, och bosatte sig i kvarteret Ängalund 
i Västralund. Den ene brodern, David, kom 1886 
som lärling till bröderna Schannongs stenhuggeri 
i Västervik. När han lärt sig yrket startade han 
och hans bröder Carl, Reinhold och Emil Styreni-
us ett stenhuggeri 1897 och började med att sälja 
gravstenar i Stockholm. Tillverkningen hade de 
hemma hos sin far i kvarteret Ängalund.

Statarfamiljer
Mellan Styrenius och Klemming Nilssons fa-
milj på Änghult bodde här flera statarfamiljer 
från Svartsmörja. En av dessa var Johan Alfred 
Lönngren, hans hustru Karolina Josefina Olofs-
dotter och barnen Josefina Amalia, Edit Sofia, 
Alfred Edvin Harald, Karl Edvard och Johan Emil 
Waldemar. Föräldrarna var födda 1862 och 1864 
och barnen under 1880- och 1890-talet. 1892 
flyttade familjen hit. Johan Alfred blev statkarl på 
gården Svartsmörja och i husförhörslängden står 

Familjen Styrenius lämnade Änghult och Kristianslund när de flyttade till Västervik 1883. Bröderna 
Styrenius startade senare stenhuggeriet som var kvar tills för några decennier sedan. 1938 samlades 
arbetsstyrkan och fotograferades och troligen är någon av bröderna med på bilden. Den har publicerats i 
Västerviks-Tidningen 2011.



det om torpet att det ”brukas under gården”. Jag 
tolkar det som att torpets mark ingick i gårdens 
och att torpet bara var en bostad för familjen. Var 
man torpare odlade man sin egen mark runt tor-
pet och gjorde dagsverken på gården. En statare 
var en anställd lantarbetare som fick en del av lö-
nen i stat, det vill säga förnödenheter av olika slag. 

Statarfamiljerna var som regel barnrika och 
bestod inte sällan av både ”mina barn, dina barn 
och våra barn.” 

Några av de familjer som bott på Änghult:
1875–1882: Frans Oskar Johansson född 1850 

i Blackstad, hustrun Mathilda Svensdotter född 

1843 i Hallingeberg, barnen Axel Albert född 
1872, Patrik Ernst född 1875 och Gustaf Gottfrid 
Tycho född 1879.

1895–1899: Johan Alfred Wittlock född 1861 i 
Odensvi, hustrun Selma Matilda Karlsdotter född 
1865 i Locknevi, barnen Karl Ivar Johan Albert 
född 1889, Alfrida Maria född 1894, Sigrid Ellen 
Matilda född 1896 och Otto Waldemar Severin 
född 1898. De två yngsta barnen är födda i torpet.

1905–1906: Anders Magnus Nilsson född 1848 
i Blackstad och död 1906, hustrun Maria Char-
lotta Svensson född 1865 i Hjorted, barnen Ernst 
Lambert född 1892, Hedvig Ingeborg född 1898, 

Johan Alfred Lönngren var en av många statare som bodde på Änghult vid tiden kring förra sekelskiftet.

Spåren efter dem som bott på Änghult förr finns kvar.



Albertina Eugenia född 1900, Elsa Maria född 
1902 och Karin Linnea född 1905.

1907–1909: Karl Petter Karlsson född 1857 i 
Blackstad, hustrun Anna Sofia Ottosdotter född 
1860 i Kalmar, barnen Karl Gottfrid Herman född 
1893, Frans Ludvig född 1886, Hjalmar Gottfrid 
född 1895, Walter Harry född 1898, Estrid Maria 
född 1901 och Gulli Linnea född 1904.

1918–1921: Axel Fabian Andersson född 1884 i 
Odensvi, hustrun Hulda Maria Svensdotter född 
1874 i Odensvi, barnen Gunborg Elisabeth född 
1905, Axel Harald född 1908, Karl Evert född 
1909, Erik Joel född 1912 och Svea Maria Viola 
född 1915.

Sockenskomakaren
Den ende efter Styrenius på Änghult som inte 
var statare var sockenskomakaren Johan August 
Nilsson. 

Förr i tiden var det ganska hårt reglerat vilka 
som fick utöva hantverk. I städerna gällde skrå-
väsendet ända till 1846 och det innebar att hant-
verkare skulle hålla till i städerna om de inte var 
förordnade av socknen att arbeta på landsbygden. 
Det kunde ske genom beslut i sockenstämman att 

till exempel en hantverkare fick tillstånd att verka 
i socknen. Johan August Nilsson var verksam 
på Änghult 1882–1892 men kallades fortfaran-
de sockenskomakare. Kanske hade han varit det 
tidigare och prästen behöll hans titel i husförhör-
slängden.

Johan August Nilsson föddes 1853 i Frödinge 
och var änkling när han 1882 gifte sig med 
Kristina Gustava Nilsdotter Flink, som var lika 
gammal men född i Hallingeberg. Hon hade den 
sexåriga dottern Hilma Kristina Lovisa med sig i 
boet. Tillsammans fick makarna minst fyra barn, 
nämligen Johan Rikard 1883, Carl August 1884, 
Thekla Ottilia 1885 och Axel Konrad 1890. 

Kanske gick det inte så bra för skomakaren 
för 1889 tog han ut flyttbetyg till Stockholm och 
tänkte sig uppenbarligen dit, troligen för att söka 
arbete. Men han reste aldrig och några år senare 
flyttade familjen till Nagelstad där han blev stat-
dräng. Sockenborna hade nog börjat handla skor 
från skofabriker, som då började bli allt vanligare. 

Sammantaget är det alltså flera hundra personer 
som bott på Änghult och många av dem är barn 
som fötts i torpstugan. 

Skomakare Nilsson och hans familj på Änghult. Under denna tid hör marken uppenbarligen till Svart- 
smörja gård och brukas inte av dem som bor här. Säkert hade de ett potatisland och lite bärbuskar men 
ingen större odling.


