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Av nordvästra skånes många sjöar är Raslången en av de vackraste. Som namnet säger är den jämförelsevis 
lång. Från Getatorpet i norr till Bökestad Sågmölla i söder är den nära 10 km fågelvägen. Sjön bildar många 
vikar och smala sund. Stränderna äro än öppna och leende, än branta och steniga.Ungefär mitt i den smala sjön 
går gränsen mellan Skåne och Blekinge. På sjöns båda stränder ligga flera stora gårdar, som numera till större 
delen ägas av staten. 
    Gårdarna, av vilka till större delen äro mer än hundraåriga, ligga vanligen ett stycke från stranden. De se 
pampiga ut och vittnar om sina byggherrars välstånd. Men vi få minnas, att ännu stod skogen tät häruppe och 
hade på grund av avstånd till avsättningen föga värde, men till byggnader dugde den. Varje bonde hade många 
torpare, så arbetskraften blev billig liksom förhållandet var med lejd arbetskraft. 
    Största inkomsten skaffade sig bönderna genom husbehovsbränningen. Utom arbetsprestationerna voro 
torparna så gott som överallt skyldiga att leverera vissa tunnor potatis årligen. De hade rätt att så gott som 
obegränsat svedja på bondens stora skogsvidder. I brännvinspannorna förvandlades så potatisen till ”svensk 
nektar”, som här vanligen såldes till uppköpare i Sölvesborg. 
    När husbehovsbränningen år 1855 avskaffades, fingo de flesta bönderna dra åt svångremmen. Många hade 
tidigare levat som ”herrskap” och hade haft ett otroligt stort antal tjänstefolk, men när det nya seklet bröt in, 
hade de flesta antingen fått gå ifrån sina gårdar, som gått inom släkten från generation till generation ända från 
1500-talet, eller också för en spottstyver sålt dem till staten. Ej sällan sutto de sedan som kronoarrendatorer 
några år som relikter från ett svunnet tidevarv. 
    En av gårdarna vid Raslången är öde sedan mer än 50 år tillbaka. Som vi skola se i det följande, var det ingen 
släktgård, och det var som om brukarna och ägarna förföljts av ett oblitt öde. 
    Gården heter Västervik, vilket ju antyder att den låg vid en vik av Raslångens västra strand. Den hör till 
Vånga socken och har en ägovidd av nära 700 tunnland, varav nu endast cirka 5 tunnland av huvudgården äro 
odlade. 
    Gården nämnes i handlingar först 1588, men skulle redan då lämna jämförelsevis stort landgille (arrende), 
vilket tyder på åtminstone medeltida ursprung. Gården hörde under medeltiden liksom så gott som hela Vånga 
socken under Bäckaskogs kloster, vars stora jordagods vid reformationen indrogos till kronan och 1583 så gott 
som skänktes till den pommerske adelsmannen Henrik Ramel. Bonden i Västervik, Bodel Örn, skulle i årligt 
landgille ge 5 pund smör, 1 skill. grot, 1 tunna havre, 2 höns, 1 dlr gästeripengar, hålla ett fodernöt över vintern 



och leverera ett träd 14 alnar långt. Av landgillets beskaffenhet kunna vi förstå, att boskapsskötseln var den 
dominerande näringsgrenen i nordöstra Skåne vid denna tidpunkt. 
    Av kyrkoherde Jens Hansens ”Tiende boog” få vi veta, att Niels Suendsen var åbo här 1641. Året efter över-
lämnade han gårdsbruket till sonen Joen Nielsen. Det var inte småsaker han liksom fadern och även andra bön-
der fick lämna i tionde till sin herde och själasörjare. Vi kunna som exempel nämna 1643, då han till präst-
gården i Oppmanna levererade en bock, 4 skeppor korn, 3 skeppor humle och en ost. 
    Att det fanns gott om ek- och bokskogar på gården förstår man därav, att bonden så gott som årligen skulle 
lämna en sida fläsk i prästtionde. Därför kunde Jens Hansson också för år 1648 i sin ”Tiende boog” anteckna att 
han för året fått 86 sidor fläsk. 
    Redan på 1600-talet var det täta åbobyten på Västervik. Den siste bonden under danska tiden var Peder 
Suensen, som fick vara med om en hel del av snapphanefejdens vedervärdigheter. År 1671 var hans son Sven 
Persson åbo här. 
    Bäckaskog blev på 1670-talet definitivt indraget till svenska kronan och de forna frälsebönderna blevo nu 
kronobönder. Västervik blev efter förmedling uppskattat till 1/8 mantal och anslaget till hästhemman åt rytt-
mästare vid Göinge komp. i Södra Sk. kav.reg. Denne ägde således rätt till jordeboksräntan mm., dvs. krono-
skatterna. 
    I Villands härads dombok1737 finna vi att en Jöns Persson satt som åbo i Västervik. Han var då åtalad för att 
han olovandes huggit 120 ekar och 6 bokar. Det var strängt straff på sådant brott. Eken behövde staten till 
krigsfartyg, och även sedan bönderna skatteköpt sina hemman, hade staten rätt till växande ek på dem. Först 
1831 köpte bönderna i Vånga rätten till ekskogen. Det upplystes vid tinget att Jöns Persson, som bott här i 20 
år, var fattig och därtill hade vargarna tagit hans kreatur. Han slapp denna gång lindrigt undan, men då han kort 
därefter gjorde sig skyldig till samma brott, dömdes han till 40 par spö – ett hårt straff. 
    Fyrtio par spö var ett straff somej vilken som helst kunde genomgå med hälsan i behåll. Varje par bestod av 
två spön, här och var sammanbundna med omvirad becktråd. Vid slaget öppnade sig spöna mellan trådvirnin-
garna och grepo om en hudflik som bortslets. 
    Straffet avskräckte emellertid inte Jöns Persson från att upprepa sina skogsstölder. Fattigdomen drev honom 
till detta. Ekvirket kunde naturligtvis lätt avyttras till byggnads- och båtvirke och bokarna brändes till pottaska, 
som användes dels som tvättmedel och dels för kruttillverkning. 
    På hösten 1740 blev Jöns Persson driven från gården som han brukat i 26 år. Han slog sig ner i en backstuga i 
Västervik och fortsatte med sin ”skogsavverkning”, tills han1744 blev driven från bygden, sedan han för fjärde 
gången straffats med 40 par spö – ett vidrigt öde. 
    Det blev Ored Olsson från Örsnäs, som övertog den förfallna gården. Han var son till fjärdingsmannen och 
åbon Ola Åkesson, som härstammade från en aktad bondesläkt. Han var född 1715 och enligt kyrkboken en 
ärlig stilla man. Hans dotter Kirstin född 1749 blev gift med Lars Olsson från Smedstorp i Österslövs socken. 
    Under den svåra rödsotsepidemien 1773 avled Lars Olsson dagen efter sitt treåriga enda barn. Båda begrovos 
i samma kista. Det blev en svår tid för den tjugofemåriga hustrun, som var havande och därtill av sin girige och 
troligen vansinnige svärfader utsattes för ett hemskt mordförsök. 
    Vi låta Österslövs kyrkobok berätta. Notisen ger en god tidsbild. ”1774. Den 28 juni detta år tilldrog sig en 
bedrövlig händelse med fadern och inhysemannen Ola Månsson i Smedstorp. Vid Mikaelitiden näst föregående 
år hade denne ogudaktige mannen av fattad och illvilja till sin nyligen förut av rödsoten avdöda sons efter-
levande och i fruktsamt varande änka uti Västervik, Vånga socken, sökt tillfälle att denna sin svärdotter på ett 
mordiskt sätt överfalla och illa hantera i uppsåt att henne mörda och förgöra, men blev dock uti verkställigheten 
av denna sin onda gärning genom Guds försyn underligen hindrad. För ett så gruveligt och vederstyggligt brott 
blev han vid nästföljande ting lagligen ställd för rätta och insatt i häradshäktet i Fjälkinge, men härstädes lät han 
sig åter av Satan förledas att med kniv göra ett mordiskt försök på sig själv i det han både i halsen och ena sidan 
gav sig några svåra sår, som dock inte blevo dödliga utan av fältskären botade, varpå han för båda dessa sina 
gruveliga brott vid tingsrätten unfick en sådan dom som Kungl. Hovrätten blev underställd men vid den hög-
lovliga domstolen så skärptes, att han skulle slita 40 par spö samt på behaglig tid gå i fästningsarbete här i 
Kristianstads fästning. Denna Kungl. Götas Hovrätts dom över denne Ola Månsson nedkom i juni månad detta 
år, att på honom sättas i verkställighet, och undergick dagen före midsommardagen detta sitt ådömda kropps-
straff i Fjälkinge, men han strax därpå återigen blev införd till fästningen, att därstädes börja sitt ådömda arbete 
fick denna illasinnade och i satans frestelser insnårade och olycklige mannen åter tillfälle att under sitt arbete 
vid vindbryggan kasta sig sjävviljandes ut i fästningsgraven och drunknade sig själv, som skedde den 27 juni. 
    Så länge denne man bebodde och förestod sitt stadda hemman Smedstorp förspordes av honom intet annat än 
vad ärligt och gott vara kunde, men sedan han något bittida avträdde detta sitt hemman till den äldre sin son och 



fick den yngre sin son försynt med hemmanet Västervik begynte han under sina tilltagande år bli mera begiven 
på världen än förr och oroade sig med alltför otidiga omsorger om sin föda för sin framtid och ålderdom, bör-
jade och då mer än förr försumma den allmänna gudstjänsten samt leva illa med sin gamla hustru och några av 
sina styvbarn och isynnerhet fatta hat och illvilja till sin sonhustru i Västervik för vilket allt tienliga och tidiga 
varningar och förmaningar av hans själasörjare med all ömhet föreställt honom ej nyttat. Hans döda kropp vart 
ock därpå som sades avsides på stadens mark begraven. 
    För djävulens försåt och list bevara oss milde Herre Gud!” 
    Naturligtvis flyttade Lars Olssons unga änka från Västervik, som då övertogs av en Håkan Bengtsson, som 
skatteköpte hemmanet och vid 1800-talets början sålde det till sonen Per Håkansson. På nytt började rödsoten, 
och den ungeendast tjugoårige bonden avled sommaren 1809. Brodern Jöns Håkansson övertog då gården, som 
även i tredje generationen övergick inom släkten. Men så börja åter olyckorna gästa Västervik. Den unge 
bonden Håkan Jönsson var av hetsigt lynne, och den 12 september blev han åtalad och häktad för dråp. Han 
hade skjutit sin blekingske granne John Eriksson i Boafall. Så var den släkten borta. 
    En ny släkt flyttar in i gården. Det är Nils Nilsson från Alltidhult, också en gård vid Raslången. Hans hustru 
Hanna Andersdotter var från Gillesnäs, också vid Raslången. Hon härstammade i fjärde led från professor 
Petrus Estenbergs äldsta dotter Elsa Sara. 
    Professor Estenberg hade 1727 blivit utnämnd till kyrkoherde i Jämshögs pastorat, till vilket även hörde 
Näsum. Hans fader hade blivit adlad 1719 i samband med frågan om tronföljden. Adliga ätten på manssidan 
kvarlever ännu i Dalarna. Professor Estenbergs båda döttrar, som gifte sig med ofrälse bönder i Vånga och 
Jämshög, ha nu talrika ättlingar i nämnda socknar och i Amerika. 
    Nils Nilsson avled år 1881. Han hade några år tidigare sålt Västervik till Per Persson, som blev den siste 
enskilde ägaren av gården, vilken även under hans tid tycktes bringa olycka över ägaren. Han hade en vacker 
flicka, som under det att hon gick och ”läste för prästen” blev gravid och ”avvisad”. Det var en ”rispaknejt”, 
dvs. en skomakarelärling, som bodde på ett av de tre torpen under gården, som var den skyldige. Den stolte 
bonden lär vid underrättelsen om händelsen ha yttrat: ”Jag skulle hellre ha sett min gård brinna än att detta 
skulle hända min familj.” 
    Ej långt därefter, år 1897, slog blixten ner och antände gården. Till den avlägset liggande gården hann ingen 
fram att hjälpa till med släckningsarbetet, förrän allt låg i aska. Flammorna från branden hade synts omkring i 
den stilla sommarnatten mellan lördagen och söndagen, då ortens ungdom samlats till dans vid dansbanor och 
vägskäl. 
    Gården blev aldrig återuppbyggd. Per Persson sålde den för en spottstyver, 11 000 kr, till staten och flyttade 
från bygden, där så många olyckor drabbat just den gården. Lyckan hade aldrig varit bofast där. 
    Nu växa björk och gran höga i de gamla gårdsruinerna. Naturen har återtagit sitt välde över de flesta av 
åkrarna, där stor timmerskog nu växer. De väldiga breda stengärdesgårdarna runt åkrar och hagar vittna om att 
här under gången tid utförts arbeten, som kostat gårdens torpare svett och möda. 
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Tillägg 
 
Artikeln är från 1950-talets början 
 
Tecknaren Gert Hansson är konstnären som senare lade till namnet  Kaffa. 
 
Tredje sidan trdje stycket: 
Håkan Bengtsson, bondson från Baggeboda, och änkan Kirstin Oredsdotter gifte sig 1776 och 
fick barnen Karna och Ored, båda födda i Västervik. Kirstin flyttade alltså inte från Västervik. 
 
Nutid: 
Platsen för Västerviksgården ingår numera i Ekopark Raslången. Åkrarna i anslutning till 
gården och husgrunderna har i samband med detta blivit frilagda och får betar sommartid på 
ängarna för att hålla dessa öppna. 

                               


