
Skvalbäcken 

 
Från början hette stället Sven Håkanstorpet, men genom först delning och sedan 

sammanslagning blev det Skvalbäcken 1:28. Skvalbäcken ligger inom södra 

Slätaflys marker. Vägen mellan Skärgöl och södra Slätafly gick över 

Skvalbäckens gårdsplan. Sedan gick vägen rakt söderut, träffade på vägen från 

Lomsjön och kom sedan ut vid Kvarnabacken.  

 

Vid mitten av 1800-talet brukades stället av skomakaren Sven Pettersson. 1891 

friköptes delen 1:24 av brukaren Sven Pettersson och delen 1:25 av brukarens 

son Jonas Gustav Svensson. När Sven dör 1895 säljs hans del till sonsonen 

Anders Johan Jonasson och båda delarna slås ihop och blir Skvalbäcken 1:28. 

 
Träskomakare Jonas Gustav Svensson 

 

Kortet är taget år 1904. Till höger ser man vagnslidret, rakt fram ladan, som till 

vänster fortsätter i ladugården. 

 

En annan son till Sven Pettersson var Sven August Svensson. År 1897 blev han 

den förste postgångaren, som gick med post från Torsås till Slätafly. Post-

August (han kallades så) höll på till år 1917. Man har beräknat att han då hade 

gått nästan 2 varv runt jorden med post. Sven August brukade en del av 

Hagadal. 



 
Postgångaren Sven August Svensson med hustru 

 

Anders Jonasson delade ägandet av Skvalbäcken med brodern Erik. År 1908 

köpte Anders Eriks del för 640 kronor. För att klara detta såldes ett av 

boningshusen för avflyttning. Erik flyttade med hustru Ida till Slätafly 8:1 nr 2. 

När Ida insjuknade och blev sängliggande behövde Erik hjälp och hjälpen fick 

han av systern Ingrid Stina, som flyttade till stället. 

 

 
Anders och hustru Matilda 

 



 
Skvalbäcken på 1920-30-talet. Bilden tagen mot söder. 

Från vänster syns hönshus med hönsgård. Gaveln tillhör snickarbod med källare. Rakt fram 

boningshus med ganska stort kök, kammare och ett större rum. Till höger husgrund. Framme 

till höger syns slipstenen. Utanför bilden till höger fanns svinstian. I bakgrunden Hultahagen. 

 

År 1942 säljs Skvalbäcken och Anders och Matilda flyttar till Trollefjäll. 

De nya ägarna rev stugan och sålde den för att bli fritidshus i Karlskrona 

skärgård. 

  

Skvalbäcken bestod av 21 tunnland skog och hagmark och 6 tunnland åker och 

äng. Som mest hade man 3-4 kor. Liksom på andra ställen hade korna namn. Det 

blev Stjärna, Rosa, Tora och Brunetta. Korna gick på skogsbete och för att hitta 

dem vid mjölkdags hade man på ledarkon en koskälla, som finns bevarad än 

idag. Mjölken från korna skulle användas. Med hjälp av en separator avskildes 

grädden från mjölken och smörkärnan omvandlade grädden till smör. För att 

smöret inte skulle härskna tillsatte man salt. Djuren som gick på skogsbete 

skulle hållas borta från inägorna med gärdesgårdar. Det var ett stort arbete att 

hålla "gärsgån" intakt.  

 
Brunnskaret på Skvalbäcken. Till höger ser man en del av gärdesgården. 

 



Mot Slätafly fanns hästhagen (kallad Hultahagen) där Slätaflyböndernas hästar 

gick på bete. Vid ett tillfälle rev hästarna ner stängslet till Hultahagen och 7 

hästar tog sig in på Skvalbäckens tomt och ställde till med en del förstörelse. Det 

blev ett styvt arbete att få dem tillbaka till hagen. 

 

Intill Skvalbäcken ligger Klockartorpet.  

 

 
Erik Olsson framför Klockartorpet omkring 1904 

 

 
Klockartorpet, som det ser ut idag (2016) 

 

De som bodde på Skvalbäcken var mångsysslare och mycket duktiga 

hantverkare. Jonas Gustav tillverkade trätofflor. Han var också skomakare, 

snickare, ställmakare (tillverkade vagnshjul), tunnbindare och klok gubbe. 

Sönerna Anders och Erik laggade kärl (baljor), som sedan såldes bl a i 

Karlskrona. 

 



 
Färdiga laggkärl klara för transport till Karlskrona. Från vänster Erik i gatan, som  

ombesörjde transporten, Ida, gift med Anders bror Erik, Berta, fosterflicka  

hos Johan Pettersson på nr 2, Ingeborg, dotter till Anders och Matilda. 
 

På Skvalbäcken fanns två stugor. Anders rev själv ner den gamla stugan och 

byggde en ny. Från början tröskade man med slaga, som senare ersattes med 

vandringsverk.  

 

 
Anders och Matilda skördar rågen. 

 

Anders var inte rädd att prova nytt. Han försökte bl a att odla tomater. Då han 

bodde i Trollefjäll inköpte han en radio, som drevs med batteri, och ordnade 

själv med antenn och jordning. Kvinnorna vävde, stickade och sydde de kläder 

och textilier som behövdes. Förmågan som skickliga hantverkare fördes vidare. 

En son och sonson blev skickliga snickare. Flickorna kom alla att arbeta med 

olika typer av sömnad.  



 

 
 

Livet på Skvalbäcken var fyllt av hårt arbete och vedermödor. Det fanns säkert 

stunder med glädje men även tider med sorg. Anders och Matilda förlorade två 

av sina barn. Brodern Erik och hans hustru Ida fick två barn som båda dog små.  

 

 
Brunnskaret idag (2016) 

 

 

  
Skvalbäcken idag (2016). Ägare Leif och Marion Johansson. 

 

 

 


