
 

 De som bodde på Tocken före oss 
 sammanställt av Ann Åstrand 



1. Inledning  

 Alfreds stenmur 
 Efter att ha varit sommarboende på Tocken sedan 1980 flyttade vi 2008 in i ett 

nybyggt hus och blev permanentboende. Vår tomt är en av fyra avstyckningar från 
Mjällby 8:16. När vårt hus var klart bjöd vi hem Anna-Kerstin Stålberg och Sture 
Hermansson på fika för att få höra hur det hade varit att bo och växa upp på 
Tocken. Anna-Kerstins far har ägt Mjällby 8:5 och trots att familjen bodde i 
Karlshamn tillbringade de somrarna i huset på Tocken. Sture bor idag i Mjällby 
Ljunga, men har vuxit upp i huset som Ulf Friberg och Lotta Ottosson äger idag. 
Vid vår fikastund kom Anna-Kerstin och jag på att vi var släkt med varandra. Hon 
berättade att stenmuren framför vårt hus mot havet hade byggts av 
stenhuggareAlfred Löfgren, vars son var gift med hennes moster. Det visade sig 
att Alfred dessutom var min farmors mors, Elsa Löfgrens, yngste bror. På vår tomt 
har det funnits många gamla fruktträd, som vi var tvungna att ta bort för att få 
plats med husen. Vi sparade dock två gamla körsbärsträd och Anna-Kerstin 
berättade att Alfred hade haft dem med som små plantor från sitt föräldrahem, från 
min farmors mormors trädgård. Det är inte konstigt att jag känner mig så hemma i 
vårt hus på Tocken! 

   Alfred Löfgren i mitten. Till höger min pappa Carl-Eric Malmberg  
   och till vänster pappas morfar August Niklasson. 



  

  
 Tyga-stället, Bensa-lyckan, Mansa-sogn och Kalvahave-Augusta  

 Personer, som känner Tocken väl, har stannat till vid vårt hus och kommenterat att 
vi nu har tagit hand om ”Tyga-stället”. Våra hus sägs vara byggda på Bensa-
lyckan och många har innan vi flyttade hit cyklat ner till Mans-sogn eller 
Kalvahagen för att bada i Toseboviken. På väg till badet tittade de även in hos 
Herta och köpte en läsk eller en godis ur hennes hörnskåp. Vem var Kalahave- 
(Kalvahage)-Augusta? Var kommer namnen ifrån och vilka människor har funnits 
här före oss och lämnat minnen efter sig genom sina namn? 

 2. Tocken för mycket länge sedan 

 Ålfisket i Toseboviken under danska tiden 

 I Hans Miltons ”Listers och Sölvesborgs historia” sid 286 kan man läsa om fisket 
under den danska tiden: 

 År 1531 köpte Axel Urup, som som var lensmand på slottet i Sölvesborg 
1526-1540, ålfisket ”Pincken”, öster om Klöfhallen” i Toseboviken av 
tingsfogden Peder Frendesen i Stiby… 

 Till kyrkoherdens underhåll i Mjällby socken var ursprungligen fyra ålgårdar 
anslagna: en utanför Hällevik, en vid Hörvik och två vid Toseboviken mellan 
Spraglehall och Tocken. Samtliga dessa hade en gång förmodligen så tidigt som 
på 1200- eller 1300-talet, donerats till prästen av ”en ärlig quinde” vid namn 
Margareta, ”Peder Ormesens”. 

   
 Tocken - Mjällby 8 

 Halvön som vi idag kallar Tocken har under årens lopp haft lite olika beteckningar, 
men jag väljer att kalla hela halvön för Mjällby 8.  

 3. Tocken på 1700-talet 

 Familjen Nilsson på 1700-talet  

 Bonden Nils Nilsson (1665-1740) gift med Valborg Persson (1679-1743) är de 
äldsta jag hittat, som bott på Mjällby 8. Tre av deras barn uppnådde vuxen ålder 
och sonen Carl Nilsson (1715-1779) blev bonde och bodde och verkade på 
avstyckningarna Mjällby 8:7-8:8.  



  

 1700-talets jordbruk och jordbrukslandskap 

 Kungliga skogs- och lantbruksakademin (ksla.se) skriver:  Om vi tänker oss 
förflyttade till ett  svenskt jordbrukslandskap i början av 1700-talet, skulle vi se 
stora skillnader mot dagens jordbruk. På åkrarna stod säden glesare, med mindre 
ax och ofta ogräsbeblandade till en grad som skulle förskräcka en modern 
lantbrukare. Djuren var mindre än idag, ofta magrare och inte lika enhetliga i 
fråga om färg och kroppsform.  

  
 Bebyggelsen var till största delen koncentrerade till byar. Åkermarken, som 

huvudsakligen låg i närheten av bebyggelsen, upptog mindre utrymme än i 
nutiden, i medeltal kanske en tredjedel. Större ytor än åkern upptog i de flesta 
delar av landet en marktyp som man nästan saknar nu, nämligen ängen. Det var 
sådan gräsmark, som i första hand användes för produktion av hö till vinterfoder. 
Bortom åkern och ängen låg utmarken. Den tjänade som betesmark året om, så 
länge djuren gick ute. Om det fanns skog , växte den också där. 

 Utmärkande för jordbruket i norra Europa var åkerbrukets nära förening med 
kreaturshållningen. Djur behövdes för att dra plog och harv. De gav mjölk och  
kött samt ull och skinn till kläder. Hästar och oxar var väsentliga för 
transporterna. De kalla vintrarna i Sverige gjorde att åtminstone dragdjuren 
måste stallas. Detta ställde stora krav på stallningsmöjligheter, lagerutrymmen 
för vinterfoder samt arbetsresurser och markarealer för produktion av vinterfoder 
åt djuren. Behovet av betesmarker var under sommarhalvåret betydande. En 
grundläggande regel i i den dåtida jordbruksekonomin var att boskapen gick fritt 
och sökte bete där den kunde. Växande säd och ängsgräs måste således fredas 
från betesdjuren. Långa hägnader inneslöt därför åker och äng, som med ett 
gemensamt namn kallades inägor. 

 Sedan medeltiden låg de västeuropeiska byarnas åkrar i så kallat tegskifte, så 
också i Sverige. Varje bys åker var fördelat på en eller flera sektorer eller gärden, 
som skildes åt av stängsel.Inom varje gärde hade varje gård sin åker fördelad på 
många utströdda tegar. Bonden fick därför jord av olika slag och han kunde på så 
sätt försäkra sig mot missväxt.  

 Hägnaderna på 1700-talet var utmärkte inte gräns mellan olika ägare utan gräns 
mellan olika ägoslag. Hägnen var mycket arbets- och kostnadskrävande även om 
bönderna hjälptes åt. Hägnen byggdes av stammar av unga granar eller där det 
var brist på virke grävde man diken och jordvallar eller gjorde gärdesgårdar av 
ris. Där det fanns mycket sten byggdes stengärdsgårdar.  

http://ksla.se


  

  
 Jordbearbetning, sådd och skörd på åker och äng skötte bonden på sina tegar med 

hjälp av sin familj och sitt tjänstefolk. När hö- och spannmålsskörden var bärgad 
blev även åker och äng allmän betesmark. 

 I Blekinge rådde ensädesbruk, i detta förekom ingen eller mycket liten träda. 
Nästan all åker besåddes varje år. På de svenska åkrarna under 1700-talet 
odlades säd, bovete, ärtor och en del lin och hampa. Foderväxter förekom ännu 
inte på åkern. Rotfrukter och kål odlades framför allt i trädgårdarna 
(kålgårdarna) och rotfrukter också på svedjorna. Vete var den värdefullaste 
säden, men den var svårodlad. Den användes till brödsäd. Råg var ett tåligare 
sädeslag och var omtyckt som brödsäd. Både råg och vete låter sig jäsas och kan 
bakas ut till limpbröd. Dessa sädeslag såddes på hösten. Korn var jämbördigt 
med råg i vikt och värde. I sydöstra delen av landet odlades tvåradigt korn för att 
göra malt av för att brygga öl. I Nord - och Västsverige odlades sexradigt korn, 
som inte låter sig jäsas och därför användes till tunnbröd. Havre var det minst 
värdefulla sädeslaget, hälften av en korn- eller rågtunna. Liksom korn såddes 
havre på våren. Man odlade fram till1870 så kallat svenskhavre, som gav ett vitt 
mjöl som var bättre för bröd än senare införda sorter. Inte heller havre kan jäsas 
utan bakades ut till tunnbröd. Bovete användes till gröt. I Blekinge odlades mest 
råg, då höstsådd lämpade sig bra då det oftare regnade på hösten än våren. 
Därtill odlades även korn. 

 Innan utdikningar genomfördes var våtmarksängar vanliga. Produktiviteten på 
dessa ängar var hög då den genom att överilningen tillfördes näringsrikt slam. 
Lövängar var värdefulla då löven därifrån var ett viktigt komplement som 
vinterfoder, inte minst till fåren. Träden hamlades vart 6:e - 7:e år. Träden och 
buskarna hade en produktionshöjande effekt på gräsväxten, som genom dem blev 
mer ”djuprotade”. Gräset tillförs mineraler och när lövmassan minskas dör en 
del av trädens rötter och den näring som lagrats där frigörs och kan tas upp av 
gräset och örterna.  

  
 Sonen Carl 

 Carl Nilsson gifte sig med Elsa Pellesdotter (1715-1753) från Mörby 6 
(Ingmansgården). De fick tre döttrar och en son innan Elsa dog 38 år gammal. 
Sonen Nils Carlsson (1749-1808) tog över jordbruket. Nils gifte sig med Elna 
Persdotter från Lörby och de fick två barn som nådde vuxen ålder. Dottern Carna 
Nilsdotter (1787-1810) gifte sig med bonden Jöns Olsson (1780-1836) från Norje 
och tog över jordbruket. Om Carna kan man läsa att hon begrovs med i 
dödsögonblicket framfödda döda dottern. Carna blev 23 år. 

  



 Paret hade en son Carl Jönsson (1806-1841) som blev bonde och gifte sig med 
Anna Månsdotter från gården Knutsbygd i Mjällby. Hennes föräldrar var Måns 
Olsson (1779-1859) och Inga Knutsdotter (1787-1851). Om paret kan man läsa i 
boken ”Listersläkten” Nils Nilsson författare, Marcus Berhardsson, redaktör 
(2012): 

 Måns Olsson övertog gården Knutsbygd vid kyrkan av sin svärfar, (Knut ”Mjällby-
Kung” Persson) antagligen år 1805.  

 Deras första barn, en dotter Anna, föddes den 30 maj 1806. Hon omtalas som en 
lång, ljus och vacker kvinna och när hon sedermera blev gift, ville hon gärna se 
liv och lust i gården. Därför var det vanligt att man bjöd dit ungdomar på spel 
och dans. Anna gifte sig den 16 januari 1831 med Carl Jönsson och eftersom 
Anna blev gift med en Carl, blev hon senare efter mannen i byn kallad för ”Kalla-
Anna.”…Carl Jönsson var en normalt begåvad man med god bildning och en 
utmärkt handskrift visar efterlämnade prov…..Carl Jönsson spelade en viss roll år 
1826 i januari månad i en affär, som man skulle kunna kalla ”kalabaliken på 
Knutstorp”….förekom vid Listertinget den 23 januari 1826…. 

 Det hände sig att i den Knutstorp tillhöriga Hosaby skog fanns vid denna tid ett 
rikligt bestånd av gamla ekar, en dåtida god ollonskog. I denna hade så olovligen 
utsläppts en massa svin på ollonbete, möjligen fanns det också tillgång till 
bokollon. Ekollon omtalas i rättsförhandlingarna. Vid denna tid hade Bengta 
Knutsdotter hand om tömmarna på Knutstorp och hon skötte gården till allmän 
belåtenhet och höll styvt på ordning och reda. När därför man med orätt avbetade 
hennes ollonskog, tog hon allt tillgängligt folk i gården med sig och drev hela 
flocken till Knutstorp för senare utlösen. Det var ingen liten flock heller, inte 
mindre än 109 stycken svin….Senare på dagen kom folk från Hovgården och ville 
hava sina svin tillbaka, men detta gick inte för sig utan vidare….samma dags 
afton med våld hämtade svinen från Knutstorp och bland andra som voro honom 
behjälpliga var även Carl Jönsson….. 

  
 Carl dog 1841, 34 år gammal genom att supa ihjäl sig. Anna Månsdotter bodde 

kvar på Mjällby 8:7 och 8:8 fram till 1873 då hon flyttade till sin ogifte son Bengt 
i Djupekås, som där drev en liten diversehandel. Anna fick sex barn varav två 
oäkta. 

 Nils Nilsson (1665-1740)  Valborg Persdotter (1679-1743) 

 Carl Nilsson (1715-1779)  Elsa Pellesdotter(1715-1753) 

 Nils Carlsson(1749-1808) Elna Persdotter(1747-1825) 



  

 Carna Nilsdotter(1787-1810) Jöns Olsson(1780-1836) 

 Carl Jönsson(1806-1841) Anna Månsdotter(1806-1886)  

 Dottern Valborg 

 Nils Nilssons dotter Valborg gifte sig med bonden Lars Andersson (1711-1778) och 
de bodde på avstyckningen Mjällby 8:5. De fick sex barn och sonen Anders 
Larsson (1746-1804) gifte sig med Botil Svensdotter (1757-1828) och de fortsatte 
bruka fastigheten. De fick också sex barn och äldste sonen Lars Andersson 
(1787-1870) tog över gården. Lars gifte sig med Elna Andersdotter (1794-1861) 
och de fick nio barn. Lars yngre bror Hans Andersson (1790-1866) blev torpare på 
Mjällby 8. Lars och Elnas dotter Anna Larsdotter (1819-  ) gifte sig 1843 med Nils 
Andersson (1812-1866) och de tog över gården 1848. Lars Andersson förblir 
gårdsman. 

  
 Nils Nilsson (1665-1740)  Valborg Persdotter (1679-1743) 

 Valborg Nilsdotter (1707-1785)  Lars Andersson (1711-1778) 

 Anders Larsson (1747-1804)  Botil Svensdotter (1757-1828) 

 Lars Andersson (1787-1870)  Elna Andersdotter (1794-1861) 

 Anna Larsdotter (1819-  )  Nils Andersson (1812-1866) 

 Tocken - Mjällby 8:5, 8:7 och 8:8 

 Halvön Tocken har nu delats upp i tre delar. Mjällby 8:5 består av området med 
våra 84 fastigheter, ekskogen och vår badplats vid Toseboviken med 
strandängarna. Mjällby 8:7 är den norra udden och Mjällby 8:8 är ”Lilla Tocken”, 
åkern, skogen och hästhagen väster om Tockenvägen.  

  

  



4. Tocken på 1800-talet  

 Jordbruket i Blekinge på 1800-talet 

 Fritt från Agnes Wiréns”Uppbrott från örtagård: utvandring från Blekinge till och 
med år 1870”   

 Befolkningen i Blekinge ökade under åren 1805-1865 snabbast i landet, näst efter 
Norrland. Befolkningen fördubblades. Detta berodde på ”freden, potäterna och 
vaccinet”. Befolkningstillväxten var högre än jordbrukets egen utveckling kunde 
bära. 

 1820-talet hade varit en gyllene tid för de obesuttna (=ägde inte egen jord). 
Dagsverkespriserna steg kraftigare än spannmålspriserna och därför var det 
möjligt för en jordbruksarbetare att skaffa sig ”en egen torva”. Det blev svårare att 
köpa jord på 1830-1840-talet. 

 I Blekinge anammade man inte växelbruket och skördarna blev förhållandevis små. 
Dåliga skördar 1851-1853 medförde ökade egendomsbrott och lagsökningar. 
Under de goda åren 1854-1856 ökade giftermålen. Det var åter nöd och svält åren 
1867-1868.  

  



 1850-talet var en tid av ökat företagsamhet för hemmansägarna. De skuldsatte sig 
för att klara utflyttningen av gårdarna. Av rättviseskäl skulle äldste sonen köpa ut 
sina syskon när han tog över gården, Han skulle även ta hand om föräldrarna, odla 
upp ny jord och köpa in nya redskap. 

 Brännvinsbränningen var länge en viktig del av jordbruket i Blekinge, särskilt i den 
västra delen. Förordningar 1855 och 1860 ställde dock brännvinstillverkningen 
under statlig tillsyn och kontroll och ”brännvinspatronerna” försvann. 

 Hemmansägarna var missnöjda under 1850-talet på grund av svikna förväntningar. 
Investeringar i nyodlingar, nya redskap och liberalare arvsprinciper ökade deras 
skulder och dåliga skördar och avveckling av mindre bryggerier medförde 
betydande inkomstbortfall. 

 Befolkningen på Tocken under 1800-talet 
  
 För att få kunskap om vilka som ägt och levt på Tocken har jag tagit del av 

jordeböcker och kyrkoböcker. Jag har bland annat gått igenom 
husförhörslängderna för åren 1803-1934. 1803 bodde två hushåll med 6 vuxna 
och 8 barn på fastigheterna. 1814-1819 tillkom ett par båtsmän vid sidan om de 
båda jordbrukande familjerna. 1820 hade 9 drängar och 6 pigor anställts. Därefter 
ökade befolkningen fram till 1840-talet, då det fanns 14 hushåll med 22 vuxna och 
34 barn på Tocken. På 1860-talet halveras antalet hushåll och det finns inte längre 
några pigor och drängar. Av husförhörslängderna kan man utläsa att från 1840-
talet livnär sig alltfler som sjömän, båtförare och skeppare. Från 1870-talet kan 
man också se att några av de yngre väljer att emigrera till Amerika. 

  
 Markägarna - familjen Månsson från Knutsbygd 

 Bonden Nils Nilsson, hans barn och barnbarn fortsatte att äga och bruka marken på 
Tocken hela 1700-talet och fram till 1840 - 1860-talet. Lars Anderssons bror Hans 
Andersson var torpare på Tocken fram till sin död 1866. 

 Två dramatiska händelser förändrade ägarbilden. Jordägarna kommer inte att bo på 
Tocken förrän Joel Nilsson flyttar ut med sin familj 1927. 

 Den första händelsen berör Mjällby 8:7 och 8:8, vars ägare Carl Jönsson super ihjäl 
sig 1841, endast 35 år gammal. Hans hustru Anna Månsdotter, från gården 
Knutsbygd mitt emot kyrkan i Mjällby, säljer fastigheterna till sin bror Ola 
Månsson. Ola överlåter fastigheterna till sin son Bengt Olsson. 



  

 Ägare på Nils och Valborgs sons sida (Mjällby 8:7 och Mjällby 8:8) efter 1842: 

 Ola Månsson (1808-1863)   Anna Olasdotter (1815-1882) 

 Bengt Olsson (1840-1930)   Berta Andersdotter (1845-1918) 
 

 Om Ola Månsson kan man läsa följande i boken om Litersläkten: När Ola 
Månsson var i 17-årsåldern, kom han till sin morfar i W. Ramlösa, där han ej 
stannade så lång tid. Det troliga är att Ola ej trivdes så bra i detta stränga hem. 
Mjällby Kung, hans morfar, ville säkert försöka uppfostra Ola till sin efterträdare 
i Bancogården. 

 Då Ola senare blev nämndeman i Mjällby socken och en mycket känd person, kan 
efter en del uppgifter som lämnats om honom givas följande personliga 
beskrivning. Mörk och något över medellängd, mager. Han hade ”spelande ögon” 
samt liknade mera mor än far. Så var han också så ovanligt begåvad, att man 
trodde att han skulle passa till riksdagsman. Han var brännare och hade en del 
affärer att stå i med. Många hjälpte han med skrivelser och processer. Han var ju 
ett barn av sin tid, och därför processade han själv också ibland.  

  



 Om han än nu var en sådan duktig karl, så hade han ju sina fel han också. Han 
kanske var lite hård mot sin Anna ibland, kanske tyckte hon ibland att Ola var för 
mycket fästad vid ”flickorna i kortleken”, han sades nämligen vara en 
”durkdriven spelare”…. Ola och Anna hade i sitt äktenskap ej mindre än 16 barn, 
som vore födda mellan åren 1834 och 1863. Av dessa dogo 9 som spädbarn. Ola 
Månsson avled 1863 endast 55 år gammal.  

 I skriften ”Vind- och vattenkvarnar i Lister” av Per Persson från 1939 framgår: 
Omkring 1850 lät bonden Ola Månsson i Mjällby uppföra en väderkvarn å 
”Tåcken”, i närheten av Hörviks fiskeläge, detta för att som det sades, konkurrera 
med ägaren av Torrahemskvarnen, som ägdes av storbonden Knut Johnsson å 
Knutstorp i Hörby. Sanningsenligheten av detta på sin tid gängse talet har jag 
icke kunnat utforska, men jag vet, att det på den tiden var en spänning mellan de 
så kallade storbönderna i Mjällby socken för att hindra varandras ekonomiska 
spekulationer och framgångar. Kvarnen å ”Tåcken” var icke många år i gång. 
Den såldes, nedrevs och flyttades till Kivik eller Vitemölla i Skåne. Och så var det 
slut på den påstådda konkurrensen. 

  
 Den andra stora händelsen berör fastigheten Mjällby 8:5. 1845 hade Nils Andersson 

och Anna Larsdotter köpt fastigheten av Lars Andersson och Elna Andersdotter. 
Anna var dotter till Lars och Elna. 1859 har Nils och Anna sex barn. Nils och 
Anna hade gjort sig skyldiga till ekonomisk brottslighet. Båda dömdes till 4 års 
fästning. Nils dom ändras till 3 års fästning och Annas ändras 1861 av Norje 
Häradsrätt till 2 års fästning och 28 dagars fångenskap på vatten och bröd för 
bedrägligt förfarande mot sina borgenärer. Nils dog 1866. Deras dövstumma 
dotter var intagen på Tysta Skolan i Carlskrona 1873 och flyttade till Stockholm 
(Manilla) 1878. Den utfattiga dottern Bengta fick absolution 1872, då hon fött den 
oäkta sonen Emil Ludvig 1971. Bengta fick också bevis på vistelse i N Amerika 
1874. 

 På gården fanns också drängen Ola Svensson från Råby, hans hustru Anna 
Nilsdotter och sonen Joel. Anna blev dömd för stöld två gånger. 1869 till 1 års 
straffarbete. Hon skrevs ut 1871 då paret gifte sig och sonen Joel föddes året 
därpå. 1874 dömdes Anna till stöd för andra gången och hon dömdes till 6 
månaders straffarbete och förlorade sina medborgerliga rättigheter i 8 år. På 
fängelset i Carlshamn födde hon dottern Anna Maria. Flickan dog också där 2 
månader gammal.  

  



 Lars Andersson och Anna Larsdotter köper tillbaka fastigheten från dottern och 
hennes man 1859. 1861 säljer de vidare den till Ola Månsson och hans hustru. 
1863 överlät de fastigheten till dottern Elsa Olasdotter och hennes man Nils 
Håkansson 

 Ägare till Nils och Varborgs dotters mark (Mjällby 8:5) efter 1861: 
  
 Ola Månsson (1808-1863)  Anna Olasdotter (1815-1882) 
  
 Nils Håkansson (1836-1892)  Elsa Olasdotter (1842-1887) 

 Efter 1862: 

 Nils Månsson (1823-1887)  Pernilla Jönsdotter (1826-1894)  

 1862 fick Mjällby 8:7 och 8:8 olika ägare. Bengt Olsson sålde Mjällby 8:7 till sin 
farbror Per Månsson och hans hustru Anna Olasdotter. Mjällby 8:8 sålde han till 
sin faster Hanna Månsdotter och hennes make Nils Persson. 

  
 I ”Litersläkten” kan man läsa om syskonen Månsson/Månsdotter: Per Månsson 

var av medellängd och godmodig till lynnet. Han gifte sig med 
riksdagsmannadottern Anna Olasdotter från Mörrums socken…Nils Månsson 
gifte sig med Pernilla Jönsdotter, dotter till frälsebonden Jöns Persson i Hosaby 
nr 54 och hans hustru Fredrika Lovisa Lodorph. Hanna Månsdotter var ljus till 
utseendet och liknade därför både mor och mormor. Hon hade god begåvning 
men var stundom svårmodig, annars var hon en gemytlig och god husmor. Hon så 
väl som många andra blev med tiden något korpulent, när hon passerat 40-
årsåldern. Hon gifte sig med sin nästkusin, Nils Persson av Bensasläkten. När 
Hanna stod brud sades det, att det var den vackraste brud man sett i Mjällby 
kyrka på många år. Paret fick 15 barn. Nils övertog svärfaderns gård, som 
numera kallas för Knutsbygd efter de Knut-ar som bott i gården.  

  
 Ägare till Mjällby 8:7 från 1862: 

 Per Månsson (1819-1915)  Anna Olasdotter (1828-1907)  

 Ägare till Mjällby 8:8 från 1862: 

 Nils Persson (1813-1867)  Hanna Månsdotter (1813-1900) 

 Knut Nilsson (1846-1928)  Elsa Bengtsdotter (1857-1907) 



  

 Per Nilsson (1848-1883)   Pella Nilsdotter (1859-till Amerika 1889) 

 Nils Månsson (1823-1887)  Pernilla Jönsdotter (1826-1894) 

 Nils Persson avled 1867 och fastigheten överläts först till sonen Knut Nilsson, som 
direkt överlät till brodern Per Nilsson. Nils Månsson förvärvade fastigheten från 
Per Nilsson 1878.  

Tockenvägen byggdes ut 

1868 genomfördes en lantmäteriförrättning för att fördela kostnaderna för utbyggnad 
av väg till lastageplatsen Tocken (det var Tockenvägen till lastageplatsen/
småbåtshamnen). Mjällby 8 företräddes vid förrättningen av Nils Månsson, Per 
Månsson och Nils Perssons arvingar.  



  

 Nils Månsson överlät 1879 Mjällby 8:5 till sonen Joel Nilsson. 

 I ”Listersläkten” kan man läsa att Joel Nilsson innehade efter fadern gården 
Hosaby 15. Han var ljus, medellång och något korpulent. Såg frisk och bra ut och 
var en arbetsam man. Han gifte sig med Nilla Svensdotter av Bensasläkten.  

 Mansa Sogn, Bensalyckan ovh Mansa-John 

 För att beskriva ägarförhållanden och släktskap har man på Listerlandet i 
generation efter generation låtit delar av namn följa med i namngivning av 
markområden och personer. 

 ”Tillnamnet” Mansa står för Månsson i Månsson-familjen på gården Knutsbygd vid 
Mjällby kyrka. Sogn är troligen danska för socken och betyder vad vi skulle kalla 
ägor. Mansa Sogn skulle därför betyda Månssons ägor. 

 Mansa-John torde vara Joel Nilssons son John Mauritz Joelsson (1885-1951), som 
ägde gården Hosaby 15:3. Han fick tillnamnet Mansa även om det var hans farfar 
som hette Månsson. 

 Området där vi byggt våra hus och som planlades på slutet av 1970-talet har kallats 
Bensalyckan. Våra tomter utgjordes av tre åkrar. Tillnamnet Bensa torde ha att 
göra med Bensa-släkten. Joel Nilssons hustru Nilla Svensdotter var av Bensasläkt. 
Bensa kommer från Bengt. Nillas farfars far hette Bengt Persson, han var bonde 
och nämndeman och hans gård hette Bensagården.   

  
 1887 förvärvar Jöns Jönsson och hans hustru Elsa Jönsdotter Mjällby 8:7 i 

konkursboet efter Per Månsson och Anna Olasdotter. Jöns och Elsa äger Mörby 4 
och 5.  

 1887 överlåter Nils Månsson och hans hustru Pernilla Jönsdotter Mjällby 8:8 till 
sonen Nils Nilsson (”Bäcka-Nessen) och hans hustru Pella Svensdotter. Bäcka-
Nessen torde betyda Nisse på Bäckagården. Gården ligger på vägen mellan 
Mjällby och Norremark/Ysane.   

  
 Ägare till Mjällby 8:7 efter 1887: 

 Jöns Jönsson (1830-1892)  Elsa Jönsdotter (1847-1892) 

 Ägare till Mjällby 8:8 efter 1887: 

 Nils Nilsson (1849-1930) ”Bäcka-Nessen” Pella Svensdotter (1851-1937) 
  
  



 I ”Listersläkten kan man läsa att Nils Nilsson blev känd som ”Bäcka-Nessen”. Till 
utseendet var han mörk och mera kort än lång och något korpulent. Han var en 
nykter och skötsam man och därför levde han i goda ekonomiska förhållanden, 
älskade sin familj och var en god husfader. Han gifte sig med en avlägsen släkting 
tillhörande Bensasläkten, nämligen Pella Svensdotter. Pella blev svägerska med 
sin syster när hennes syster Nilla gifte sig med makens bror Joel Nilsson. 

 Av husförhörslängd 1887-1896 och jordebok framgår att Joel Nilsson äger 3/16 mtl 
(Mjällby 8:5). Joel bor på Hosaby 15. Brodern Nils Nilsson äger 3/32 mtl  
(Mjällby 8:8) och han bor på Hörby 14. Jöns Jönsson och Elsa Jönsdotter, som bor 
på Mörby 4 och 5, äger 3/32 mtl fram till 1892, då båda avlider. Vid 
bouppteckningen ärver barnen och efter inbördes försäljning kommer sonen Johan 
Jönsson och hans hustru Carolina Olasdotter att äga 1/32 mil (Mjällby 8:7). 

  Ägare till Mjällby 8:7 efter 1892:  

 Johan Jönsson (1873-1899)  Carolina Olasdotter (1870-1942 

  
 Båtsmän 

 På 1680-talet indelades Blekinge i båtmanskompanier. Varje hemman skulle hålla 
en båtsman. Båtsmannen skulle ha ett torp, kläder och lön. Bonden kallades 
rusthållare. I Blekinge tjänstgjorde 1500 båtsmän. Från början hämtades dessa 
från Finland och andra delar av det gamla Sverige. 1887 avvecklades 
båtsmansorganisationen. 

  
 Den förste båtsman med Mjällby 8 som rusthåll, som jag har hittat, hette Eskil 

Saktmodig och var född ca 1659. Han blev 96 år gammal. Under första hälften av 
1700-talet hade båtsmännen på Tocken namnet Saktmodig som tillnamn till sitt 
familjenamn. Lars Trulsson Saktmodig född 1753 och antagen som båtsman 1773 
bytte till namnet Modig. Jag vet inte om det var sedan han varit fånge i Ryssland. 
Med Jöns Åkesson Musköt född ca 1761 och antagen 1791 kom båtsmännen att 
ha tillnamnet Musköt med många olika stavningar fram till Ola Eriksson Musköt/
Molin, som kom att bli den siste båtsmannen på Tocken, avskedad 1894. Många 
avskedade båtsmän har kommit att bo på Tocken under årens lopp. De hade 
båtsmannamnen Wetter, Pärlprim/Hjort, Kullberg, Mellberg och Norck. 

  



 5. Tocken på 1900-talet 

 Av husförhörslängd 1897-1911 och jordebok framgår att Joel Nilsson på Hosaby 
äger 3/16 mtl. 1906 överlåter Nils Nilsson sina 3/32 mtl till sin son Nils Nilsson, 
som liksom sin far bodde på Hörby 14. Johan Jönsson avlider 1899 och hans 
hustru Carolina Olsson ärver Mjällby 8:7 1899. Carolina säljer vidare till Sven 
Henriksson och hans hustru Karna Olasdotter 1902. Karna avlider 1903 och Sven 
ärver hennes andel tillsammans med barnen Bengt, Johan och Bengta. Sven bor på 
Istaby 6 (Hindrichs gård) och han blir 103 år.  

 Ägare till Mjällby 8:7 efter 1899: 

 Änkan Carolina (Olasdotter) Olsson (1870-1942) 

 Sven Henriksson (1836-1939)  Karna Olasdotter (1842-1903) 

 Ägare till Mjällby 8:8 efter 1906: 

 Nils Nilsson (1880-1966)  Selma Persdotter (1877-1964) 

 På fastigheten bor: Båtsman Molins änka Ingri Olsdotter med 3 barn. Sjöman Emil 
Jönsson med hustru Bengta Bengtsdotter med hennes oäkta dotter och 3 
gemensamma barn. Arbetaren Ingeman Bengtsson. Änkan Botel Bengtsdotter  
(efter torpare Carl Andersson), (utfattig) och 2 söner som är sjömän. En piga och 
hennes oäkta son. Sjöman Gustaf Karlsson med hustru Augusta Olofsdotter 
(”Kalahave-Augusta”) hennes oäkta son och 3 gemensamma barn.  

 Husman/sjöman Alfred Persson (kallad ”Bolsa-Alfred) och hans hustru Betty Oliva 
Eliasson och hennes oäkta dotter samt 4 gemensamma barn. Änkan Hanna 
Nilsdotter (utfattig). Fd båtsman och sjöman Nils Bengtsson Wisser med hustru 
Elsa Andersdotter och deras 5 döttrar. Fd båtsman Magnus Nilsson Norck 
(utfattig) och hans hustru Botel Nilsdotter (utfattig) och en dotter. Arrendator Elias 
Magnusson med sin andra hustru Ingri Jönsdotter med 7 barn. 

 Missionshuset i Mjällby Ljunga 

 Ingen som kör ner till Tocken kan undgå att se det gamla missionshuet i Mjällby 
Ljunga, som tycks hålla ihop på grund av träden som växer väldigt tätt inpå huset. 

  
  
  



 I Sven-Olof Ohlssons bok ”Tidevarv” utgiven 1994 kan man läsa: Flera uppgifter 
tyder på, att missionsverksamheten i Mjällby Ljunga startade redan på 1890-talet. 
Man kallade sig Mjällby Ljunga Arbetsförening. Inledningsvis kom 
kringvandrande predikanter och möten hölls i hemmen. Folk från bygden kom i 
skaror till dessa möten. Elias Magnusson var kassör i föreningen och Elias och 
Ingris hem stod öppet för vandrande predikanter. 1909 tecknades arrendeavtal 
med jordägaren för uppförande av ett missionshus. Frans Nilsson från Fågelmara 
antogs som predikant 1910 och han bosatte sig senare i Mjällby Ljunga. Han 
fortsatte sina resturer, men ägnade tid åt missionsarbetet på hemorten. Han avled 
1946. Förutom missionsmötena hade föreningen en syförening med egen lokal för 
försäljningar. I föreningens protokoll från 1945 möter vi Pella Karlsson ordf, Elin 
Eliasson kassör och Hertha Hermansson som suppleant. Alla tre bodde på 
Tocken. 1958 gick arrendetiden ut och jordägaren ville varken förlänga kontraktet 
eller sälja av en tomt. På grund av minskat intresse för verksamheten avvecklades 
föreningen och verksamheten gick upp i Listerkyrkan. Tanken var att 
missionshuset skulle säljas för avflyttning, men så blev det tydligen aldrig. 

 Av husförhörslängd 1912-1934 och jordebok framgår att Joel Nilsson ägde 3/16 
mtl. Han och hans familj flyttade till Mjällby 8:5 1927. Samma år avstyckade Joel 
Mjällby 8:9 (0,3773 har av Mjällby 8:5) och sålde den till Olga Petersson. Olga 
från Hosaby och Paul från N Amerika. Hon och hennes man Paul E Petersson 
sålde 1928 fastigheten vidare till Herbert Severus Bengtsson från Knutstorp. Han i 
sin tur sålde den 1930 till Joel Jönsson på Hörby 1.  

 Joel Nilsson och hans hustru Nilla Svensdotter ägde och bodde kvar på resterande 
del av Mjällby 8:5 fram till sin död 1938 respektive 1947 Nils Nilsson äger 3/32 
mtl fram till sin död 1966. Sven Henriksson äger 3/64 mtl. Han överlåter dessa till 
sonen Bengt Henrik Svensson 1928.  

 Ägare till Mjällby 8:7 efter 1928: 

 Bengt Henrik Svensson (1880-1968)  Hilda Andersson (1889-1959) 
  
  
 På fastigheterna bor: Sjöman jordbruksarbetare Alfred Persson (kallad ”Bolsa-

Alfred) hans hustru Betty Oliva Eliasson och totalt 12 barn.  
 Arrendator Karl Hilding Persson (kallad ”Tyga-Hilding) och hans hustru Ester 

Ottilia Bengtsson, hennes oäkta dotter och 3 gemensamma döttrar.  

   



 Avskedade båtsman Nils Bengtsson Wisser med hustrun Elsa Andersdotter och 2 
döttrar. Paul Emanuel Petersson och hans hustru Olga Petrea Persdotter. Herbert 
Severus Bengtsson med en son.Anders Andersson med hustru Montel Ragnhild 
Svenssson och 5 barn. Arrendator Elias Magnusson med hustru Ingri Jönsson och 
totalt 10 barn. Ingeborg Karlsson med en oäkta dotter. Pella Magnusson med en 
son och en oäkta dotter. Jordbruksarbetare Karl Johan Karlsson med hustru Pella 
Svensson och fostersonen Herman Sanfrid Hermansson. Hemmansägare Joel 
Nilsson med hustru Nilla Svensson och 5 barn. 

 ”Tyga-Hilding” 
 

 Hilding Persson (Tyga-Hilding) kom till Mjällby 8:5 som arrendator 1929, just när 
han gift sig med Ester. Frågan var varför han kallades Tyge-Hilding? Svaret är att 
han tillhörde den så kallade ”Tyga-släkten” från Stiby. I ”Listersläkten” sid 28 
kan man läsa: Vi skriver 1755 och beger oss uppför Baggahallen och gör ett 
besök i den gamla Tygagården; en aning 1600-tal vilar ännu över den 
kringbyggda gården. Här bor Tyke Knutsson och Martha Kiällsdotter födda 1727 
respektive 1728… Sägnerna från Stiby berättar att Tygas var en aning förnäma, 
de tycktes vara någon sorts bondeadel…Det omtalas att Tyga-folket under 1800-
talet fortfarande bibehöll en viss förnämitet. De åkte till kyrkan efter fina hästar i 
fina vagnar; någon har velat påskina att det förkommit att de åkt i fyrspann. Så 
följde ofta en flock hundar ekipaget och framkomna till kyrkan köptes vetebullar 
till hundarna. 



 Men efterhand hade Tyga-folket råkat  i misär, men man har uppehållit skenet av en 
viss burgenhet så länge som möjligt. Tyke Knutsson var Hildings farfars farfars 
far och hans farfar hette Bengt Nilsson (1826-1909) och kallades ”Tyga-Bent”.  

 Torpare  

 När Lars Andersson,(1787-1870) som äldste son, blev bonde på Mjällby 8:5 1814 
blev hans yngre bror Hans Andersson (1790-1866) torpare 

  
  Efter Hans död blev Carl Andersson (1829-  ) från Hörby 16 ny torpare. Han bodde 

och verkade på Tocken med hustrun Botel Bengtsdotter (1831-  ) och sönerna 
Anders (1864), Bernt och Gustaf. Anders Carlsson gifte sig med Ingri Jönsdotter 
och de fick barnen Anna Carolin, Knut och Anders (1896). Anders gifte sig med 
Montel Ragnhild Svensson och de förvärvade enligt ensittarlagen Mjällby 14. 

  
 Högantorp???? 

  



 Avstyckningar och inlösen enligt ensittarlagen  

 1927 avstyckades Mjällby 8:9 från Mjällby 8:5 och fastigheten köptes av hustru 
Olga Petersson. Såldes 1928 vidare till maken Paul E Petersson, som 1930 sålde 
till Joel Jönssson. 

 1936 avstyckades Mjällby 8:11 från Mjällby 8:5 och fastigheten köptes av Herman 
och Nanny Johansson. Från Mjällby 8:11 avstyckades Mjällby 8:13 1940 och 
fastigheten fördärvades av Andelsföreningen Föreningshuset upa.  

 1936 avstyckades Mjällby 8:12 från Mjällby 8:5 och löstes in enligt ensittarlagen 
av Karl Johan och Pella Karlsson. Hos dem växte Herman Sanfrid Hermansson 
upp som fosterbarn och han köpte tillsammans med sin hustru Herta Elisabet 
Bengtsson fastigheten 1941.  

 1940 avstyckades Mjällby 8:14  från Mjällby 8:8 och inlöstes enligt ensittarlagen 
av Anders Andersson och hans hustru Montel Ragnhild Svensson.  

 1941 avstyckades Mjällby 8:15 från Mjällby 8:8 och löstes in enligt ensittarlagen 
av Elias och Ingri Magnusson.  

  
 Ensittarlagen (1918-1976) gav en rätt att friköpa mark för den som ägde ett eget 

hem på annans mark och värdet på boningshuset var minst 1/4 av sammanlagda 
värdet på hus och mark. Marken ska även ha varit ur markägarens besittning 
under minst 10 år eller vara upplåten till husägaren med nyttjanderätt under 10 år. 

 Joel Nilsson och hans hustru Nilla Svensdotter ägde resterande del av Mjällby 8:5 
fram till sin död 1938 respektive 1947. Efter exekutiv försäljning ??? såldes 
fastigheten vidare till bröderna Bengtsson/Hörvin 1948-1949. Anna-Kerstin 
Stålbergs far Per Hörvin var en av dessa. Flera fastigheter styckades av. Bland 
annat de som Anna-Kerstin och hennes syster och svåger äger idag.  

 Fastigheten såldes till Alexandra Jakab. När ???Hon avstyckade Mjällby 8:16 och 
sålde resten till exploatörerna av Tocken (West-Invest som blev Kullenberg och 
därefter Tullsgården). Mjällby 8:16 styckades i 4 delar och jag bor nu på en av 
dessa. 

 Nils Nilssons dödsbo äger sedan 1967 Mjällby 8:8. Nils dödsbo: Anna Svensson 
(med barnen Ingvar Svensson och Barbro Ljunggren) och Folke Nilsson (Walter, 
Inge, Uno och Hasse Nilsson). 

  
 1982 ägdes Mjällby 8:14 av Anders Anderssons dödsbo.  

 Mjällby 8:15 övertogs 1942 av Algot och Elin Eliasson. Algot avled 1950 men Elin 
levde fram till år 2000. Hon ägde fastigheten 1982.  



  

 Ägare till fastighetsdelarna vid lantmäteriförrättningen 1982: 

 Mjällby 8:5 Exploatörerna på Tocken har börjat sälja fritidshustomter.  

 Mjällby 8:7 ägs av Anna-Kerstin Holm, Gunvor Marianne Ekstrand och Bente 
Gunhild Bertilsson.  

 Mjällby 8:12 ägs av Ingrid Margareta Friberg. Hon äger även Mjällby 8:53 och 
8:54. 

 Mjällby 8:14 ägs av Anders Anderssons dödsbo. 

 Mjällby 8:15 ägs av Elin Eliasson. 

 Mjällby 8:16 ägs av Alexandra Jakab 



 6. Avslutning 
  
 Jag tänkte avsluta med några berättelser med anknytning till Tocken. 

 Vit och svart magi på Lister 

 I Ove Johnssons bok ”Med trollstav och örtagård” kan man läsa om vit och svart 
magi. Boken handlar om magiker, trollkarlar och kloka gummor. Ett par kloka 
gummor och en bäck har anknytning till Tocken. 

 Som bakgrund till det jag nu ska berätta är det av vikt att veta att 1853 fanns bara 5 
provinsialläkare i hela Blekinge. Ett bekymmer som återkommer i 
provinsialläkarberättelserna är bristen på utbildade barnmorskor. Doktor Rydberg 
i Ronneby suckar att allmogen vid barnafödande anlitar”oexaminerade, för 
ladugården bättre passande jordegummor”. (Ur ”Från Danmarks vedbod till 
Sveriges trädgård” av Ingemar Lönnbom 2001. 

 Jag återberättar några av Ove Johnssons berättelser: Från Lörby är det inte långt till 
Mjällby Ljungar. Ett par kilometers färd genom en djup och tung tallskog och så 
är man ”på ljungarna” På 1800-talet och en bit in på 1900-talet fanns det en mäkta 
trollkunnig kvinna i Mjällby Ljungar. Man kallade henne för ”Ringa-Bodil” och 
hon kunde mer än vanligt folk. Hon begagnade sig av de mest iögonfallande 
botemedel, men de hjälpte och därmed var Bodils anseende som byläkare räddat i 
både denna och sju kyrksocknar till. Bodil botade en gång ett litet barnbarn för 
navelbråck och tillvägagångssättet är verkligen värt att sätta på pränt.  

 Hon gick helt enkelt ner till Johansa-Pelles ålasump nere vid Tosebostranden och 
hämtade en levande ål. Den ålen lade hon runt det sjuka barnbarnets navel 
alltmedan hon uttalade en rad synnerligen svårformulerade besvärjelser. 
Navelbråcket försvann på eviga momangen och där stod ”Ringa-Bodil” som så 
många gånger förr som suverän segerhjältinna. 

 I Mjällby Ljunga bodde samtidigt med Bodil även Töls-Inga”. Inga flyttade som 
gammal med sina magiska konster i bagaget till Skogshagen.Inga hette Inga 
Mattsson. En piga ville bli av med sina vårtor på händerna och gick därför till 
Töls-Ingan. Pigan skulle ställa sig på en jordfast sten när man själaringde för 
någon i Mjällby kyrka och då skulle hon säga följande formel: ”Nu ringer det för 
alla mina vårtor”. Vårtorna försvann. 

  



  
 Inga var specialist på att bota lyten. Folk vände sig till henne när läkarna stod 

maktlösa. En ung mor kom med ett barn som blivit röd och fjällig på underbenen. 
På Ingas fråga om det  hänt något särskilt under graviditeten erinrade sig modern 
att hon kommit in på en bondgård där man slaktade ett får. Med den bakgrunden 
bad Inga modern att koka ett fårskinn och smörja barnets ben med spadet och 
därmed blev barnet friskt. 

  En annan berättelse handlar om ett spädbarn som ger ifrån sig ett grymtande ljud i 
samband med amningen. Även denna gång frågar Inga om något särskilt hänt 
under graviditeten och modern minns att hon blivit attackerad av en uppretad 
sugga. Modern fick tappa lite blod från en gris öra, blanda det med vatten och ge 
till barnet. Och barnet slutade med det grymtande ljudet. 

  
 Slutligen vill jag berätta om Hörviksbäcken, som rinner ut i Toseboviken. Bäcken 

rinner norrut och vattendrag ska rinna söderut, varför bäckens vatten ansågs ha 
magisk kraft. Därför hämtades vatten i bäcken för att användas vid magiska 
tillfällen.  

  
 Bad vid Toseboviken 

 Låt mig avsluta med att berätta om att bada vid Kalvahagen, Toseboviken, på 1940-
talet. Min mammas väninna Stina var ofta hos sin morfar i Mjällby Ljunga. En 
dag skulle hon och hennes kusin cykla ner till Kalva-hagen för att bada, De 
stannade till hos Herta och köpte lite godis ur hennes hörnskåp, Därefter cyklade 
de genom hagen där korna gick och betade. För att myrorna inte skulle krypa in i 
klänningarna brukade de hänga dem på en enebuske. Det gjorde kusinen, men 
Stina klämde fast sin på pakethållaren. Flickorna gick ut i vattnet och badade och 
när de kom upp och skulle klä på sig igen var kusinens klänning borta. De började 
se sig omkring och plötsligt fick de syn på en ko som i godan ro stod och tuggade 
i sig klänningen. Kusinen fick cykla hem i den våta baddräkten, men flickorna 
skrattade hela vägen hem till morfadern. 

  Tocken julen 2019 
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	I Hans Miltons ”Listers och Sölvesborgs historia” sid 286 kan man läsa om fisket under den danska tiden:
	År 1531 köpte Axel Urup, som som var lensmand på slottet i Sölvesborg 1526-1540, ålfisket ”Pincken”, öster om Klöfhallen” i Toseboviken av tingsfogden Peder Frendesen i Stiby…
	Till kyrkoherdens underhåll i Mjällby socken var ursprungligen fyra ålgårdar anslagna: en utanför Hällevik, en vid Hörvik och två vid Toseboviken mellan Spraglehall och Tocken. Samtliga dessa hade en gång förmodligen så tidigt som på 1200- eller 1300-talet, donerats till prästen av ”en ärlig quinde” vid namn Margareta, ”Peder Ormesens”.
	Tocken - Mjällby 8
	Halvön som vi idag kallar Tocken har under årens lopp haft lite olika beteckningar, men jag väljer att kalla hela halvön för Mjällby 8.
	3. Tocken på 1700-talet
	Familjen Nilsson på 1700-talet
	Bonden Nils Nilsson (1665-1740) gift med Valborg Persson (1679-1743) är de äldsta jag hittat, som bott på Mjällby 8. Tre av deras barn uppnådde vuxen ålder och sonen Carl Nilsson (1715-1779) blev bonde och bodde och verkade på avstyckningarna Mjällby 8:7-8:8.
	1700-talets jordbruk och jordbrukslandskap
	Kungliga skogs- och lantbruksakademin (ksla.se) skriver:  Om vi tänker oss förflyttade till ett  svenskt jordbrukslandskap i början av 1700-talet, skulle vi se stora skillnader mot dagens jordbruk. På åkrarna stod säden glesare, med mindre ax och ofta ogräsbeblandade till en grad som skulle förskräcka en modern lantbrukare. Djuren var mindre än idag, ofta magrare och inte lika enhetliga i fråga om färg och kroppsform.
	Bebyggelsen var till största delen koncentrerade till byar. Åkermarken, som huvudsakligen låg i närheten av bebyggelsen, upptog mindre utrymme än i nutiden, i medeltal kanske en tredjedel. Större ytor än åkern upptog i de flesta delar av landet en marktyp som man nästan saknar nu, nämligen ängen. Det var sådan gräsmark, som i första hand användes för produktion av hö till vinterfoder. Bortom åkern och ängen låg utmarken. Den tjänade som betesmark året om, så länge djuren gick ute. Om det fanns skog , växte den också där.
	Utmärkande för jordbruket i norra Europa var åkerbrukets nära förening med kreaturshållningen. Djur behövdes för att dra plog och harv. De gav mjölk och  kött samt ull och skinn till kläder. Hästar och oxar var väsentliga för transporterna. De kalla vintrarna i Sverige gjorde att åtminstone dragdjuren måste stallas. Detta ställde stora krav på stallningsmöjligheter, lagerutrymmen för vinterfoder samt arbetsresurser och markarealer för produktion av vinterfoder åt djuren. Behovet av betesmarker var under sommarhalvåret betydande. En grundläggande regel i i den dåtida jordbruksekonomin var att boskapen gick fritt och sökte bete där den kunde. Växande säd och ängsgräs måste således fredas från betesdjuren. Långa hägnader inneslöt därför åker och äng, som med ett gemensamt namn kallades inägor.
	Sedan medeltiden låg de västeuropeiska byarnas åkrar i så kallat tegskifte, så också i Sverige. Varje bys åker var fördelat på en eller flera sektorer eller gärden, som skildes åt av stängsel.Inom varje gärde hade varje gård sin åker fördelad på många utströdda tegar. Bonden fick därför jord av olika slag och han kunde på så sätt försäkra sig mot missväxt.
	Hägnaderna på 1700-talet var utmärkte inte gräns mellan olika ägare utan gräns mellan olika ägoslag. Hägnen var mycket arbets- och kostnadskrävande även om bönderna hjälptes åt. Hägnen byggdes av stammar av unga granar eller där det var brist på virke grävde man diken och jordvallar eller gjorde gärdesgårdar av ris. Där det fanns mycket sten byggdes stengärdsgårdar.
	Jordbearbetning, sådd och skörd på åker och äng skötte bonden på sina tegar med hjälp av sin familj och sitt tjänstefolk. När hö- och spannmålsskörden var bärgad blev även åker och äng allmän betesmark.
	I Blekinge rådde ensädesbruk, i detta förekom ingen eller mycket liten träda. Nästan all åker besåddes varje år. På de svenska åkrarna under 1700-talet odlades säd, bovete, ärtor och en del lin och hampa. Foderväxter förekom ännu inte på åkern. Rotfrukter och kål odlades framför allt i trädgårdarna (kålgårdarna) och rotfrukter också på svedjorna. Vete var den värdefullaste säden, men den var svårodlad. Den användes till brödsäd. Råg var ett tåligare sädeslag och var omtyckt som brödsäd. Både råg och vete låter sig jäsas och kan bakas ut till limpbröd. Dessa sädeslag såddes på hösten. Korn var jämbördigt med råg i vikt och värde. I sydöstra delen av landet odlades tvåradigt korn för att göra malt av för att brygga öl. I Nord - och Västsverige odlades sexradigt korn, som inte låter sig jäsas och därför användes till tunnbröd. Havre var det minst värdefulla sädeslaget, hälften av en korn- eller rågtunna. Liksom korn såddes havre på våren. Man odlade fram till1870 så kallat svenskhavre, som gav ett vitt mjöl som var bättre för bröd än senare införda sorter. Inte heller havre kan jäsas utan bakades ut till tunnbröd. Bovete användes till gröt. I Blekinge odlades mest råg, då höstsådd lämpade sig bra då det oftare regnade på hösten än våren. Därtill odlades även korn.
	Innan utdikningar genomfördes var våtmarksängar vanliga. Produktiviteten på dessa ängar var hög då den genom att överilningen tillfördes näringsrikt slam. Lövängar var värdefulla då löven därifrån var ett viktigt komplement som vinterfoder, inte minst till fåren. Träden hamlades vart 6:e - 7:e år. Träden och buskarna hade en produktionshöjande effekt på gräsväxten, som genom dem blev mer ”djuprotade”. Gräset tillförs mineraler och när lövmassan minskas dör en del av trädens rötter och den näring som lagrats där frigörs och kan tas upp av gräset och örterna.
	Sonen Carl
	Carl Nilsson gifte sig med Elsa Pellesdotter (1715-1753) från Mörby 6 (Ingmansgården). De fick tre döttrar och en son innan Elsa dog 38 år gammal. Sonen Nils Carlsson (1749-1808) tog över jordbruket. Nils gifte sig med Elna Persdotter från Lörby och de fick två barn som nådde vuxen ålder. Dottern Carna Nilsdotter (1787-1810) gifte sig med bonden Jöns Olsson (1780-1836) från Norje och tog över jordbruket. Om Carna kan man läsa att hon begrovs med i dödsögonblicket framfödda döda dottern. Carna blev 23 år.
	Paret hade en son Carl Jönsson (1806-1841) som blev bonde och gifte sig med Anna Månsdotter från gården Knutsbygd i Mjällby. Hennes föräldrar var Måns Olsson (1779-1859) och Inga Knutsdotter (1787-1851). Om paret kan man läsa i boken ”Listersläkten” Nils Nilsson författare, Marcus Berhardsson, redaktör (2012):
	Måns Olsson övertog gården Knutsbygd vid kyrkan av sin svärfar, (Knut ”Mjällby-Kung” Persson) antagligen år 1805.
	Deras första barn, en dotter Anna, föddes den 30 maj 1806. Hon omtalas som en lång, ljus och vacker kvinna och när hon sedermera blev gift, ville hon gärna se liv och lust i gården. Därför var det vanligt att man bjöd dit ungdomar på spel och dans. Anna gifte sig den 16 januari 1831 med Carl Jönsson och eftersom Anna blev gift med en Carl, blev hon senare efter mannen i byn kallad för ”Kalla-Anna.”…Carl Jönsson var en normalt begåvad man med god bildning och en utmärkt handskrift visar efterlämnade prov…..Carl Jönsson spelade en viss roll år 1826 i januari månad i en affär, som man skulle kunna kalla ”kalabaliken på Knutstorp”….förekom vid Listertinget den 23 januari 1826….
	Det hände sig att i den Knutstorp tillhöriga Hosaby skog fanns vid denna tid ett rikligt bestånd av gamla ekar, en dåtida god ollonskog. I denna hade så olovligen utsläppts en massa svin på ollonbete, möjligen fanns det också tillgång till bokollon. Ekollon omtalas i rättsförhandlingarna. Vid denna tid hade Bengta Knutsdotter hand om tömmarna på Knutstorp och hon skötte gården till allmän belåtenhet och höll styvt på ordning och reda. När därför man med orätt avbetade hennes ollonskog, tog hon allt tillgängligt folk i gården med sig och drev hela flocken till Knutstorp för senare utlösen. Det var ingen liten flock heller, inte mindre än 109 stycken svin….Senare på dagen kom folk från Hovgården och ville hava sina svin tillbaka, men detta gick inte för sig utan vidare….samma dags afton med våld hämtade svinen från Knutstorp och bland andra som voro honom behjälpliga var även Carl Jönsson…..
	Carl dog 1841, 34 år gammal genom att supa ihjäl sig. Anna Månsdotter bodde kvar på Mjällby 8:7 och 8:8 fram till 1873 då hon flyttade till sin ogifte son Bengt i Djupekås, som där drev en liten diversehandel. Anna fick sex barn varav två oäkta.
	Nils Nilsson (1665-1740)  Valborg Persdotter (1679-1743)
	Carl Nilsson (1715-1779)  Elsa Pellesdotter(1715-1753)
	Nils Carlsson(1749-1808) Elna Persdotter(1747-1825)
	Carna Nilsdotter(1787-1810) Jöns Olsson(1780-1836)
	Carl Jönsson(1806-1841) Anna Månsdotter(1806-1886)
	Dottern Valborg
	Nils Nilssons dotter Valborg gifte sig med bonden Lars Andersson (1711-1778) och de bodde på avstyckningen Mjällby 8:5. De fick sex barn och sonen Anders Larsson (1746-1804) gifte sig med Botil Svensdotter (1757-1828) och de fortsatte bruka fastigheten. De fick också sex barn och äldste sonen Lars Andersson (1787-1870) tog över gården. Lars gifte sig med Elna Andersdotter (1794-1861) och de fick nio barn. Lars yngre bror Hans Andersson (1790-1866) blev torpare på Mjällby 8. Lars och Elnas dotter Anna Larsdotter (1819-  ) gifte sig 1843 med Nils Andersson (1812-1866) och de tog över gården 1848. Lars Andersson förblir gårdsman.
	Nils Nilsson (1665-1740)  Valborg Persdotter (1679-1743)
	Valborg Nilsdotter (1707-1785)  Lars Andersson (1711-1778)
	Anders Larsson (1747-1804)  Botil Svensdotter (1757-1828)
	Lars Andersson (1787-1870)  Elna Andersdotter (1794-1861)
	Anna Larsdotter (1819-  )  Nils Andersson (1812-1866)
	Tocken - Mjällby 8:5, 8:7 och 8:8
	Halvön Tocken har nu delats upp i tre delar. Mjällby 8:5 består av området med våra 84 fastigheter, ekskogen och vår badplats vid Toseboviken med strandängarna. Mjällby 8:7 är den norra udden och Mjällby 8:8 är ”Lilla Tocken”, åkern, skogen och hästhagen väster om Tockenvägen.
	4. Tocken på 1800-talet
	Jordbruket i Blekinge på 1800-talet
	Fritt från Agnes Wiréns”Uppbrott från örtagård: utvandring från Blekinge till och med år 1870”
	Befolkningen i Blekinge ökade under åren 1805-1865 snabbast i landet, näst efter Norrland. Befolkningen fördubblades. Detta berodde på ”freden, potäterna och vaccinet”. Befolkningstillväxten var högre än jordbrukets egen utveckling kunde bära.
	1820-talet hade varit en gyllene tid för de obesuttna (=ägde inte egen jord). Dagsverkespriserna steg kraftigare än spannmålspriserna och därför var det möjligt för en jordbruksarbetare att skaffa sig ”en egen torva”. Det blev svårare att köpa jord på 1830-1840-talet.
	I Blekinge anammade man inte växelbruket och skördarna blev förhållandevis små. Dåliga skördar 1851-1853 medförde ökade egendomsbrott och lagsökningar. Under de goda åren 1854-1856 ökade giftermålen. Det var åter nöd och svält åren 1867-1868.
	1850-talet var en tid av ökat företagsamhet för hemmansägarna. De skuldsatte sig för att klara utflyttningen av gårdarna. Av rättviseskäl skulle äldste sonen köpa ut sina syskon när han tog över gården, Han skulle även ta hand om föräldrarna, odla upp ny jord och köpa in nya redskap.
	Brännvinsbränningen var länge en viktig del av jordbruket i Blekinge, särskilt i den västra delen. Förordningar 1855 och 1860 ställde dock brännvinstillverkningen under statlig tillsyn och kontroll och ”brännvinspatronerna” försvann.
	Hemmansägarna var missnöjda under 1850-talet på grund av svikna förväntningar. Investeringar i nyodlingar, nya redskap och liberalare arvsprinciper ökade deras skulder och dåliga skördar och avveckling av mindre bryggerier medförde betydande inkomstbortfall.
	Befolkningen på Tocken under 1800-talet
	För att få kunskap om vilka som ägt och levt på Tocken har jag tagit del av jordeböcker och kyrkoböcker. Jag har bland annat gått igenom husförhörslängderna för åren 1803-1934. 1803 bodde två hushåll med 6 vuxna och 8 barn på fastigheterna. 1814-1819 tillkom ett par båtsmän vid sidan om de båda jordbrukande familjerna. 1820 hade 9 drängar och 6 pigor anställts. Därefter ökade befolkningen fram till 1840-talet, då det fanns 14 hushåll med 22 vuxna och 34 barn på Tocken. På 1860-talet halveras antalet hushåll och det finns inte längre några pigor och drängar. Av husförhörslängderna kan man utläsa att från 1840-talet livnär sig alltfler som sjömän, båtförare och skeppare. Från 1870-talet kan man också se att några av de yngre väljer att emigrera till Amerika.
	Markägarna - familjen Månsson från Knutsbygd
	Bonden Nils Nilsson, hans barn och barnbarn fortsatte att äga och bruka marken på Tocken hela 1700-talet och fram till 1840 - 1860-talet. Lars Anderssons bror Hans Andersson var torpare på Tocken fram till sin död 1866.
	Två dramatiska händelser förändrade ägarbilden. Jordägarna kommer inte att bo på Tocken förrän Joel Nilsson flyttar ut med sin familj 1927.
	Den första händelsen berör Mjällby 8:7 och 8:8, vars ägare Carl Jönsson super ihjäl sig 1841, endast 35 år gammal. Hans hustru Anna Månsdotter, från gården Knutsbygd mitt emot kyrkan i Mjällby, säljer fastigheterna till sin bror Ola Månsson. Ola överlåter fastigheterna till sin son Bengt Olsson.
	Ägare på Nils och Valborgs sons sida (Mjällby 8:7 och Mjällby 8:8) efter 1842:
	Ola Månsson (1808-1863)   Anna Olasdotter (1815-1882)
	Bengt Olsson (1840-1930)   Berta Andersdotter (1845-1918)
	Om Ola Månsson kan man läsa följande i boken om Litersläkten: När Ola Månsson var i 17-årsåldern, kom han till sin morfar i W. Ramlösa, där han ej stannade så lång tid. Det troliga är att Ola ej trivdes så bra i detta stränga hem. Mjällby Kung, hans morfar, ville säkert försöka uppfostra Ola till sin efterträdare i Bancogården.
	Då Ola senare blev nämndeman i Mjällby socken och en mycket känd person, kan efter en del uppgifter som lämnats om honom givas följande personliga beskrivning. Mörk och något över medellängd, mager. Han hade ”spelande ögon” samt liknade mera mor än far. Så var han också så ovanligt begåvad, att man trodde att han skulle passa till riksdagsman. Han var brännare och hade en del affärer att stå i med. Många hjälpte han med skrivelser och processer. Han var ju ett barn av sin tid, och därför processade han själv också ibland.
	Om han än nu var en sådan duktig karl, så hade han ju sina fel han också. Han kanske var lite hård mot sin Anna ibland, kanske tyckte hon ibland att Ola var för mycket fästad vid ”flickorna i kortleken”, han sades nämligen vara en ”durkdriven spelare”…. Ola och Anna hade i sitt äktenskap ej mindre än 16 barn, som vore födda mellan åren 1834 och 1863. Av dessa dogo 9 som spädbarn. Ola Månsson avled 1863 endast 55 år gammal.
	I skriften ”Vind- och vattenkvarnar i Lister” av Per Persson från 1939 framgår: Omkring 1850 lät bonden Ola Månsson i Mjällby uppföra en väderkvarn å ”Tåcken”, i närheten av Hörviks fiskeläge, detta för att som det sades, konkurrera med ägaren av Torrahemskvarnen, som ägdes av storbonden Knut Johnsson å Knutstorp i Hörby. Sanningsenligheten av detta på sin tid gängse talet har jag icke kunnat utforska, men jag vet, att det på den tiden var en spänning mellan de så kallade storbönderna i Mjällby socken för att hindra varandras ekonomiska spekulationer och framgångar. Kvarnen å ”Tåcken” var icke många år i gång. Den såldes, nedrevs och flyttades till Kivik eller Vitemölla i Skåne. Och så var det slut på den påstådda konkurrensen.
	Den andra stora händelsen berör fastigheten Mjällby 8:5. 1845 hade Nils Andersson och Anna Larsdotter köpt fastigheten av Lars Andersson och Elna Andersdotter. Anna var dotter till Lars och Elna. 1859 har Nils och Anna sex barn. Nils och Anna hade gjort sig skyldiga till ekonomisk brottslighet. Båda dömdes till 4 års fästning. Nils dom ändras till 3 års fästning och Annas ändras 1861 av Norje Häradsrätt till 2 års fästning och 28 dagars fångenskap på vatten och bröd för bedrägligt förfarande mot sina borgenärer. Nils dog 1866. Deras dövstumma dotter var intagen på Tysta Skolan i Carlskrona 1873 och flyttade till Stockholm (Manilla) 1878. Den utfattiga dottern Bengta fick absolution 1872, då hon fött den oäkta sonen Emil Ludvig 1971. Bengta fick också bevis på vistelse i N Amerika 1874.
	På gården fanns också drängen Ola Svensson från Råby, hans hustru Anna Nilsdotter och sonen Joel. Anna blev dömd för stöld två gånger. 1869 till 1 års straffarbete. Hon skrevs ut 1871 då paret gifte sig och sonen Joel föddes året därpå. 1874 dömdes Anna till stöd för andra gången och hon dömdes till 6 månaders straffarbete och förlorade sina medborgerliga rättigheter i 8 år. På fängelset i Carlshamn födde hon dottern Anna Maria. Flickan dog också där 2 månader gammal.
	Lars Andersson och Anna Larsdotter köper tillbaka fastigheten från dottern och hennes man 1859. 1861 säljer de vidare den till Ola Månsson och hans hustru. 1863 överlät de fastigheten till dottern Elsa Olasdotter och hennes man Nils Håkansson
	Ägare till Nils och Varborgs dotters mark (Mjällby 8:5) efter 1861:
	Ola Månsson (1808-1863)  Anna Olasdotter (1815-1882)
	Nils Håkansson (1836-1892)  Elsa Olasdotter (1842-1887)
	Efter 1862:
	Nils Månsson (1823-1887)  Pernilla Jönsdotter (1826-1894)
	1862 fick Mjällby 8:7 och 8:8 olika ägare. Bengt Olsson sålde Mjällby 8:7 till sin farbror Per Månsson och hans hustru Anna Olasdotter. Mjällby 8:8 sålde han till sin faster Hanna Månsdotter och hennes make Nils Persson.
	I ”Litersläkten” kan man läsa om syskonen Månsson/Månsdotter: Per Månsson var av medellängd och godmodig till lynnet. Han gifte sig med riksdagsmannadottern Anna Olasdotter från Mörrums socken…Nils Månsson gifte sig med Pernilla Jönsdotter, dotter till frälsebonden Jöns Persson i Hosaby nr 54 och hans hustru Fredrika Lovisa Lodorph. Hanna Månsdotter var ljus till utseendet och liknade därför både mor och mormor. Hon hade god begåvning men var stundom svårmodig, annars var hon en gemytlig och god husmor. Hon så väl som många andra blev med tiden något korpulent, när hon passerat 40-årsåldern. Hon gifte sig med sin nästkusin, Nils Persson av Bensasläkten. När Hanna stod brud sades det, att det var den vackraste brud man sett i Mjällby kyrka på många år. Paret fick 15 barn. Nils övertog svärfaderns gård, som numera kallas för Knutsbygd efter de Knut-ar som bott i gården.
	Ägare till Mjällby 8:7 från 1862:
	Per Månsson (1819-1915)  Anna Olasdotter (1828-1907)
	Ägare till Mjällby 8:8 från 1862:
	Nils Persson (1813-1867)  Hanna Månsdotter (1813-1900)
	Knut Nilsson (1846-1928)  Elsa Bengtsdotter (1857-1907)
	Per Nilsson (1848-1883)   Pella Nilsdotter (1859-till Amerika 1889)
	Nils Månsson (1823-1887)  Pernilla Jönsdotter (1826-1894)
	Nils Persson avled 1867 och fastigheten överläts först till sonen Knut Nilsson, som direkt överlät till brodern Per Nilsson. Nils Månsson förvärvade fastigheten från Per Nilsson 1878.
	Tockenvägen byggdes ut
	1868 genomfördes en lantmäteriförrättning för att fördela kostnaderna för utbyggnad av väg till lastageplatsen Tocken (det var Tockenvägen till lastageplatsen/småbåtshamnen). Mjällby 8 företräddes vid förrättningen av Nils Månsson, Per Månsson och Nils Perssons arvingar.
	Nils Månsson överlät 1879 Mjällby 8:5 till sonen Joel Nilsson.
	I ”Listersläkten” kan man läsa att Joel Nilsson innehade efter fadern gården Hosaby 15. Han var ljus, medellång och något korpulent. Såg frisk och bra ut och var en arbetsam man. Han gifte sig med Nilla Svensdotter av Bensasläkten.
	Mansa Sogn, Bensalyckan ovh Mansa-John
	För att beskriva ägarförhållanden och släktskap har man på Listerlandet i generation efter generation låtit delar av namn följa med i namngivning av markområden och personer.
	”Tillnamnet” Mansa står för Månsson i Månsson-familjen på gården Knutsbygd vid Mjällby kyrka. Sogn är troligen danska för socken och betyder vad vi skulle kalla ägor. Mansa Sogn skulle därför betyda Månssons ägor.
	Mansa-John torde vara Joel Nilssons son John Mauritz Joelsson (1885-1951), som ägde gården Hosaby 15:3. Han fick tillnamnet Mansa även om det var hans farfar som hette Månsson.
	Området där vi byggt våra hus och som planlades på slutet av 1970-talet har kallats Bensalyckan. Våra tomter utgjordes av tre åkrar. Tillnamnet Bensa torde ha att göra med Bensa-släkten. Joel Nilssons hustru Nilla Svensdotter var av Bensasläkt. Bensa kommer från Bengt. Nillas farfars far hette Bengt Persson, han var bonde och nämndeman och hans gård hette Bensagården.
	1887 förvärvar Jöns Jönsson och hans hustru Elsa Jönsdotter Mjällby 8:7 i konkursboet efter Per Månsson och Anna Olasdotter. Jöns och Elsa äger Mörby 4 och 5.
	1887 överlåter Nils Månsson och hans hustru Pernilla Jönsdotter Mjällby 8:8 till sonen Nils Nilsson (”Bäcka-Nessen) och hans hustru Pella Svensdotter. Bäcka-Nessen torde betyda Nisse på Bäckagården. Gården ligger på vägen mellan Mjällby och Norremark/Ysane.
	Ägare till Mjällby 8:7 efter 1887:
	Jöns Jönsson (1830-1892)  Elsa Jönsdotter (1847-1892)
	Ägare till Mjällby 8:8 efter 1887:
	Nils Nilsson (1849-1930) ”Bäcka-Nessen” Pella Svensdotter (1851-1937)
	I ”Listersläkten kan man läsa att Nils Nilsson blev känd som ”Bäcka-Nessen”. Till utseendet var han mörk och mera kort än lång och något korpulent. Han var en nykter och skötsam man och därför levde han i goda ekonomiska förhållanden, älskade sin familj och var en god husfader. Han gifte sig med en avlägsen släkting tillhörande Bensasläkten, nämligen Pella Svensdotter. Pella blev svägerska med sin syster när hennes syster Nilla gifte sig med makens bror Joel Nilsson.
	Av husförhörslängd 1887-1896 och jordebok framgår att Joel Nilsson äger 3/16 mtl (Mjällby 8:5). Joel bor på Hosaby 15. Brodern Nils Nilsson äger 3/32 mtl  (Mjällby 8:8) och han bor på Hörby 14. Jöns Jönsson och Elsa Jönsdotter, som bor på Mörby 4 och 5, äger 3/32 mtl fram till 1892, då båda avlider. Vid bouppteckningen ärver barnen och efter inbördes försäljning kommer sonen Johan Jönsson och hans hustru Carolina Olasdotter att äga 1/32 mil (Mjällby 8:7).
	Ägare till Mjällby 8:7 efter 1892:
	Johan Jönsson (1873-1899)  Carolina Olasdotter (1870-1942
	Båtsmän
	På 1680-talet indelades Blekinge i båtmanskompanier. Varje hemman skulle hålla en båtsman. Båtsmannen skulle ha ett torp, kläder och lön. Bonden kallades rusthållare. I Blekinge tjänstgjorde 1500 båtsmän. Från början hämtades dessa från Finland och andra delar av det gamla Sverige. 1887 avvecklades båtsmansorganisationen.
	Den förste båtsman med Mjällby 8 som rusthåll, som jag har hittat, hette Eskil Saktmodig och var född ca 1659. Han blev 96 år gammal. Under första hälften av 1700-talet hade båtsmännen på Tocken namnet Saktmodig som tillnamn till sitt familjenamn. Lars Trulsson Saktmodig född 1753 och antagen som båtsman 1773 bytte till namnet Modig. Jag vet inte om det var sedan han varit fånge i Ryssland. Med Jöns Åkesson Musköt född ca 1761 och antagen 1791 kom båtsmännen att ha tillnamnet Musköt med många olika stavningar fram till Ola Eriksson Musköt/Molin, som kom att bli den siste båtsmannen på Tocken, avskedad 1894. Många avskedade båtsmän har kommit att bo på Tocken under årens lopp. De hade båtsmannamnen Wetter, Pärlprim/Hjort, Kullberg, Mellberg och Norck.
	5. Tocken på 1900-talet
	Av husförhörslängd 1897-1911 och jordebok framgår att Joel Nilsson på Hosaby äger 3/16 mtl. 1906 överlåter Nils Nilsson sina 3/32 mtl till sin son Nils Nilsson, som liksom sin far bodde på Hörby 14. Johan Jönsson avlider 1899 och hans hustru Carolina Olsson ärver Mjällby 8:7 1899. Carolina säljer vidare till Sven Henriksson och hans hustru Karna Olasdotter 1902. Karna avlider 1903 och Sven ärver hennes andel tillsammans med barnen Bengt, Johan och Bengta. Sven bor på Istaby 6 (Hindrichs gård) och han blir 103 år.
	Ägare till Mjällby 8:7 efter 1899:
	Änkan Carolina (Olasdotter) Olsson (1870-1942)
	Sven Henriksson (1836-1939)  Karna Olasdotter (1842-1903)
	Ägare till Mjällby 8:8 efter 1906:
	Nils Nilsson (1880-1966)  Selma Persdotter (1877-1964)
	På fastigheten bor: Båtsman Molins änka Ingri Olsdotter med 3 barn. Sjöman Emil Jönsson med hustru Bengta Bengtsdotter med hennes oäkta dotter och 3 gemensamma barn. Arbetaren Ingeman Bengtsson. Änkan Botel Bengtsdotter  (efter torpare Carl Andersson), (utfattig) och 2 söner som är sjömän. En piga och hennes oäkta son. Sjöman Gustaf Karlsson med hustru Augusta Olofsdotter (”Kalahave-Augusta”) hennes oäkta son och 3 gemensamma barn.
	Husman/sjöman Alfred Persson (kallad ”Bolsa-Alfred) och hans hustru Betty Oliva Eliasson och hennes oäkta dotter samt 4 gemensamma barn. Änkan Hanna Nilsdotter (utfattig). Fd båtsman och sjöman Nils Bengtsson Wisser med hustru Elsa Andersdotter och deras 5 döttrar. Fd båtsman Magnus Nilsson Norck (utfattig) och hans hustru Botel Nilsdotter (utfattig) och en dotter. Arrendator Elias Magnusson med sin andra hustru Ingri Jönsdotter med 7 barn.
	Missionshuset i Mjällby Ljunga
	Ingen som kör ner till Tocken kan undgå att se det gamla missionshuet i Mjällby Ljunga, som tycks hålla ihop på grund av träden som växer väldigt tätt inpå huset.
	I Sven-Olof Ohlssons bok ”Tidevarv” utgiven 1994 kan man läsa: Flera uppgifter tyder på, att missionsverksamheten i Mjällby Ljunga startade redan på 1890-talet. Man kallade sig Mjällby Ljunga Arbetsförening. Inledningsvis kom kringvandrande predikanter och möten hölls i hemmen. Folk från bygden kom i skaror till dessa möten. Elias Magnusson var kassör i föreningen och Elias och Ingris hem stod öppet för vandrande predikanter. 1909 tecknades arrendeavtal med jordägaren för uppförande av ett missionshus. Frans Nilsson från Fågelmara antogs som predikant 1910 och han bosatte sig senare i Mjällby Ljunga. Han fortsatte sina resturer, men ägnade tid åt missionsarbetet på hemorten. Han avled 1946. Förutom missionsmötena hade föreningen en syförening med egen lokal för försäljningar. I föreningens protokoll från 1945 möter vi Pella Karlsson ordf, Elin Eliasson kassör och Hertha Hermansson som suppleant. Alla tre bodde på Tocken. 1958 gick arrendetiden ut och jordägaren ville varken förlänga kontraktet eller sälja av en tomt. På grund av minskat intresse för verksamheten avvecklades föreningen och verksamheten gick upp i Listerkyrkan. Tanken var att missionshuset skulle säljas för avflyttning, men så blev det tydligen aldrig.
	Av husförhörslängd 1912-1934 och jordebok framgår att Joel Nilsson ägde 3/16 mtl. Han och hans familj flyttade till Mjällby 8:5 1927. Samma år avstyckade Joel Mjällby 8:9 (0,3773 har av Mjällby 8:5) och sålde den till Olga Petersson. Olga från Hosaby och Paul från N Amerika. Hon och hennes man Paul E Petersson sålde 1928 fastigheten vidare till Herbert Severus Bengtsson från Knutstorp. Han i sin tur sålde den 1930 till Joel Jönsson på Hörby 1.
	Joel Nilsson och hans hustru Nilla Svensdotter ägde och bodde kvar på resterande del av Mjällby 8:5 fram till sin död 1938 respektive 1947 Nils Nilsson äger 3/32 mtl fram till sin död 1966. Sven Henriksson äger 3/64 mtl. Han överlåter dessa till sonen Bengt Henrik Svensson 1928.
	Ägare till Mjällby 8:7 efter 1928:
	Bengt Henrik Svensson (1880-1968)  Hilda Andersson (1889-1959)
	På fastigheterna bor: Sjöman jordbruksarbetare Alfred Persson (kallad ”Bolsa-Alfred) hans hustru Betty Oliva Eliasson och totalt 12 barn.
	Arrendator Karl Hilding Persson (kallad ”Tyga-Hilding) och hans hustru Ester Ottilia Bengtsson, hennes oäkta dotter och 3 gemensamma döttrar.
	Avskedade båtsman Nils Bengtsson Wisser med hustrun Elsa Andersdotter och 2 döttrar. Paul Emanuel Petersson och hans hustru Olga Petrea Persdotter. Herbert Severus Bengtsson med en son.Anders Andersson med hustru Montel Ragnhild Svenssson och 5 barn. Arrendator Elias Magnusson med hustru Ingri Jönsson och totalt 10 barn. Ingeborg Karlsson med en oäkta dotter. Pella Magnusson med en son och en oäkta dotter. Jordbruksarbetare Karl Johan Karlsson med hustru Pella Svensson och fostersonen Herman Sanfrid Hermansson. Hemmansägare Joel Nilsson med hustru Nilla Svensson och 5 barn.
	”Tyga-Hilding”
	Hilding Persson (Tyga-Hilding) kom till Mjällby 8:5 som arrendator 1929, just när han gift sig med Ester. Frågan var varför han kallades Tyge-Hilding? Svaret är att han tillhörde den så kallade ”Tyga-släkten” från Stiby. I ”Listersläkten” sid 28 kan man läsa: Vi skriver 1755 och beger oss uppför Baggahallen och gör ett besök i den gamla Tygagården; en aning 1600-tal vilar ännu över den kringbyggda gården. Här bor Tyke Knutsson och Martha Kiällsdotter födda 1727 respektive 1728… Sägnerna från Stiby berättar att Tygas var en aning förnäma, de tycktes vara någon sorts bondeadel…Det omtalas att Tyga-folket under 1800-talet fortfarande bibehöll en viss förnämitet. De åkte till kyrkan efter fina hästar i fina vagnar; någon har velat påskina att det förkommit att de åkt i fyrspann. Så följde ofta en flock hundar ekipaget och framkomna till kyrkan köptes vetebullar till hundarna.
	Men efterhand hade Tyga-folket råkat  i misär, men man har uppehållit skenet av en viss burgenhet så länge som möjligt. Tyke Knutsson var Hildings farfars farfars far och hans farfar hette Bengt Nilsson (1826-1909) och kallades ”Tyga-Bent”.
	Torpare
	När Lars Andersson,(1787-1870) som äldste son, blev bonde på Mjällby 8:5 1814 blev hans yngre bror Hans Andersson (1790-1866) torpare
	Efter Hans död blev Carl Andersson (1829-  ) från Hörby 16 ny torpare. Han bodde och verkade på Tocken med hustrun Botel Bengtsdotter (1831-  ) och sönerna Anders (1864), Bernt och Gustaf. Anders Carlsson gifte sig med Ingri Jönsdotter och de fick barnen Anna Carolin, Knut och Anders (1896). Anders gifte sig med Montel Ragnhild Svensson och de förvärvade enligt ensittarlagen Mjällby 14.
	Högantorp????
	Avstyckningar och inlösen enligt ensittarlagen
	1927 avstyckades Mjällby 8:9 från Mjällby 8:5 och fastigheten köptes av hustru Olga Petersson. Såldes 1928 vidare till maken Paul E Petersson, som 1930 sålde till Joel Jönssson.
	1936 avstyckades Mjällby 8:11 från Mjällby 8:5 och fastigheten köptes av Herman och Nanny Johansson. Från Mjällby 8:11 avstyckades Mjällby 8:13 1940 och fastigheten fördärvades av Andelsföreningen Föreningshuset upa.
	1936 avstyckades Mjällby 8:12 från Mjällby 8:5 och löstes in enligt ensittarlagen av Karl Johan och Pella Karlsson. Hos dem växte Herman Sanfrid Hermansson upp som fosterbarn och han köpte tillsammans med sin hustru Herta Elisabet Bengtsson fastigheten 1941.
	1940 avstyckades Mjällby 8:14  från Mjällby 8:8 och inlöstes enligt ensittarlagen av Anders Andersson och hans hustru Montel Ragnhild Svensson.
	1941 avstyckades Mjällby 8:15 från Mjällby 8:8 och löstes in enligt ensittarlagen av Elias och Ingri Magnusson.
	Ensittarlagen (1918-1976) gav en rätt att friköpa mark för den som ägde ett eget hem på annans mark och värdet på boningshuset var minst 1/4 av sammanlagda värdet på hus och mark. Marken ska även ha varit ur markägarens besittning under minst 10 år eller vara upplåten till husägaren med nyttjanderätt under 10 år.
	Joel Nilsson och hans hustru Nilla Svensdotter ägde resterande del av Mjällby 8:5 fram till sin död 1938 respektive 1947. Efter exekutiv försäljning ??? såldes fastigheten vidare till bröderna Bengtsson/Hörvin 1948-1949. Anna-Kerstin Stålbergs far Per Hörvin var en av dessa. Flera fastigheter styckades av. Bland annat de som Anna-Kerstin och hennes syster och svåger äger idag.
	Fastigheten såldes till Alexandra Jakab. När ???Hon avstyckade Mjällby 8:16 och sålde resten till exploatörerna av Tocken (West-Invest som blev Kullenberg och därefter Tullsgården). Mjällby 8:16 styckades i 4 delar och jag bor nu på en av dessa.
	Nils Nilssons dödsbo äger sedan 1967 Mjällby 8:8. Nils dödsbo: Anna Svensson (med barnen Ingvar Svensson och Barbro Ljunggren) och Folke Nilsson (Walter, Inge, Uno och Hasse Nilsson).
	1982 ägdes Mjällby 8:14 av Anders Anderssons dödsbo.
	Mjällby 8:15 övertogs 1942 av Algot och Elin Eliasson. Algot avled 1950 men Elin levde fram till år 2000. Hon ägde fastigheten 1982.
	Ägare till fastighetsdelarna vid lantmäteriförrättningen 1982:
	Mjällby 8:5 Exploatörerna på Tocken har börjat sälja fritidshustomter.
	Mjällby 8:7 ägs av Anna-Kerstin Holm, Gunvor Marianne Ekstrand och Bente Gunhild Bertilsson.
	Mjällby 8:12 ägs av Ingrid Margareta Friberg. Hon äger även Mjällby 8:53 och 8:54.
	Mjällby 8:14 ägs av Anders Anderssons dödsbo.
	Mjällby 8:15 ägs av Elin Eliasson.
	Mjällby 8:16 ägs av Alexandra Jakab
	6. Avslutning
	Jag tänkte avsluta med några berättelser med anknytning till Tocken.
	Vit och svart magi på Lister
	I Ove Johnssons bok ”Med trollstav och örtagård” kan man läsa om vit och svart magi. Boken handlar om magiker, trollkarlar och kloka gummor. Ett par kloka gummor och en bäck har anknytning till Tocken.
	Som bakgrund till det jag nu ska berätta är det av vikt att veta att 1853 fanns bara 5 provinsialläkare i hela Blekinge. Ett bekymmer som återkommer i provinsialläkarberättelserna är bristen på utbildade barnmorskor. Doktor Rydberg i Ronneby suckar att allmogen vid barnafödande anlitar”oexaminerade, för ladugården bättre passande jordegummor”. (Ur ”Från Danmarks vedbod till Sveriges trädgård” av Ingemar Lönnbom 2001.
	Jag återberättar några av Ove Johnssons berättelser: Från Lörby är det inte långt till Mjällby Ljungar. Ett par kilometers färd genom en djup och tung tallskog och så är man ”på ljungarna” På 1800-talet och en bit in på 1900-talet fanns det en mäkta trollkunnig kvinna i Mjällby Ljungar. Man kallade henne för ”Ringa-Bodil” och hon kunde mer än vanligt folk. Hon begagnade sig av de mest iögonfallande botemedel, men de hjälpte och därmed var Bodils anseende som byläkare räddat i både denna och sju kyrksocknar till. Bodil botade en gång ett litet barnbarn för navelbråck och tillvägagångssättet är verkligen värt att sätta på pränt.
	Hon gick helt enkelt ner till Johansa-Pelles ålasump nere vid Tosebostranden och hämtade en levande ål. Den ålen lade hon runt det sjuka barnbarnets navel alltmedan hon uttalade en rad synnerligen svårformulerade besvärjelser. Navelbråcket försvann på eviga momangen och där stod ”Ringa-Bodil” som så många gånger förr som suverän segerhjältinna.
	I Mjällby Ljunga bodde samtidigt med Bodil även Töls-Inga”. Inga flyttade som gammal med sina magiska konster i bagaget till Skogshagen.Inga hette Inga Mattsson. En piga ville bli av med sina vårtor på händerna och gick därför till Töls-Ingan. Pigan skulle ställa sig på en jordfast sten när man själaringde för någon i Mjällby kyrka och då skulle hon säga följande formel: ”Nu ringer det för alla mina vårtor”. Vårtorna försvann.
	Inga var specialist på att bota lyten. Folk vände sig till henne när läkarna stod maktlösa. En ung mor kom med ett barn som blivit röd och fjällig på underbenen. På Ingas fråga om det  hänt något särskilt under graviditeten erinrade sig modern att hon kommit in på en bondgård där man slaktade ett får. Med den bakgrunden bad Inga modern att koka ett fårskinn och smörja barnets ben med spadet och därmed blev barnet friskt.
	En annan berättelse handlar om ett spädbarn som ger ifrån sig ett grymtande ljud i samband med amningen. Även denna gång frågar Inga om något särskilt hänt under graviditeten och modern minns att hon blivit attackerad av en uppretad sugga. Modern fick tappa lite blod från en gris öra, blanda det med vatten och ge till barnet. Och barnet slutade med det grymtande ljudet.
	Slutligen vill jag berätta om Hörviksbäcken, som rinner ut i Toseboviken. Bäcken rinner norrut och vattendrag ska rinna söderut, varför bäckens vatten ansågs ha magisk kraft. Därför hämtades vatten i bäcken för att användas vid magiska tillfällen.
	Bad vid Toseboviken
	Låt mig avsluta med att berätta om att bada vid Kalvahagen, Toseboviken, på 1940-talet. Min mammas väninna Stina var ofta hos sin morfar i Mjällby Ljunga. En dag skulle hon och hennes kusin cykla ner till Kalva-hagen för att bada, De stannade till hos Herta och köpte lite godis ur hennes hörnskåp, Därefter cyklade de genom hagen där korna gick och betade. För att myrorna inte skulle krypa in i klänningarna brukade de hänga dem på en enebuske. Det gjorde kusinen, men Stina klämde fast sin på pakethållaren. Flickorna gick ut i vattnet och badade och när de kom upp och skulle klä på sig igen var kusinens klänning borta. De började se sig omkring och plötsligt fick de syn på en ko som i godan ro stod och tuggade i sig klänningen. Kusinen fick cykla hem i den våta baddräkten, men flickorna skrattade hela vägen hem till morfadern.
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