
7. Stuga från Slitshult i Södra Vi socken. 

En tvåvåningsstuga från slutet av 1700-talet som kallades ”Lillstugan”. Ägaren var Ernfrid Karlsson i 

Slitshult. 

 

 

 

Det finns ingen notering för hur mycket stugan köptes för av Nickolaus Johnsson och Birger Roos. 

Den 21 september 1968 skrevs kontraktet mellan köparen Rolf Arvidsson Djurgårdsgatan 73 i 

Linköping och säljarna Helge Nickolaus Johnsson och Birger Roos.  

Kontrakt mellan köpare och säljarna lyder enligt nedan: 

Märkning och nedmontering samt transport och uppläggning å byggnadsplatsen vid Höganlid i 
Hycklinge socken. 
Röjning å rivningsplatsen åligger säljarna. 
Säljarna förbinder sig, att därest köparen medverkar vid nedmonteringen av stugan, göra 
motsvarande antal dagsverken vid uppmonteringen, samt medverka vid plintgjutningen. 
Säljarna skall tillhandahålla timmer till gavelrösten för nedre våningen av stugan. 

Ernfrid Karlsson son Gunnar berättar: 

När jag var ung hade vi en arrendator på en av 

gårdarna i Slitshult och 20 meter från 

arrendebostaden låg ”Lillstugan.” Arrendator Einar 

och Astrids tre pojkar, Hans, Kurt och Eskil Karlsson 

flyttade in till ”Lillstugan” när de blev tillräckligt stora. 

Då bodde alla tre i ett av rummen. Till ”Lillstugan” och 

grabbarna gick jag ofta över till under 1950-talet. Där 

spelades det skivor på radiogrammofonen det kunde 

vara artister som tex. Tore Bernhard, Lilly Berglund, 

Margareta Kjellberg, Sven-Olof Sandberg och Stig 

Olin. I ”Lillstugan” spelades det också kort och jag 

lärde mig några svordomar som inte mina föräldrar 

tyckte så speciellt bra om.  En granne till mig kallade 

alltid ”Lillstugan” för ”Stenbergsstugan” då det en 

gång i tiden hade bott en pensionerad skolfröken 

Amanda Stenberg där. 

Jag studerade vid Universitetet i Stockholm när 

stugan märktes upp stock för stock och monterades 

ned för transport till Höganlid i Hycklinge. 

Koordinaterna på ”Lillstugan”: 

 N 57°45. 835' E 15°43. 497' 

På bilden Gunnar Karlsson visar var ”Lillstugan” stod.  



Köpesumman är bestämd till elvatusen kronor som erlägges på följande sätt: 
I handpenningen vid kontraktets underskrivande sextusen kronor och resterande femtusen kronor då 
den nedmonterade stugan upplagts å ovan angivna byggnadsplats. 
Säljarna förbehåller sig rätten till stugan intill dess fulla likvid erlagts. 
Linköping den 21 september 1968. 

Tomten förmedlade av Nämndeman Nisse” Bryggare” som bodde i bygden. Stugan delades upp till 

två stugor. Överdelen till en stuga och underdel till en annan stuga på samma tomt. Ytterdörrarna 

hade inskaffats från Sandhult i Kila Hycklinge. Erik ”murare” och David i Sillstad var de som murade 

spisarna. 

1988 köpte Berit och Håkan stugorna vid Höganlid. 

 

 


