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Sunnanvik 
Av Ingolf Berg, Lidingö 

2021-01-23 

 

 

Sunnanviks herrgård uppförd 1930–31. Foto från 1940-talet av Lilljeqvist, Olle, AB Flygtrafik t.v. och Jan-Erik 

Anderbjörk t.h. 

Sunnanvik låg sannolikt öde efter digerdöden (omkr. 1350) och omtalas på 1390-talet då 

gården tillhörde riddaren Jon Hjärne. Omnämns som Sundenwijk år 1390, Sunnewiik år 1407 

och Söndenevigh i Skatelöf år 1445. Ortsnamnet betyder ”södervik”. 1  

Omkring 100 år senare kom Sunnavik jämte det närliggande Bonäs under ätten Trolle på 

Bergkvara och efter ytterligare 100 år genom arv till Sparreätten.  Johan Larsson Sparre 

stödde och försvarade Sigismund, som var både svensk och polsk kung, vid en maktkamp 

med sin farbror hertig Karl. Lars var då kommendant på Kalmar slott som var ett av 

Sigismunds fästen. Kalmar föll efter belägring och Lars i avrättades 1599. Alla hans 

jordegendomar drogs in till kronan, inkl. Bergkvara. Kungen (Karl IX) skänkte därefter 

Bergkvara med friherreskap till sin halvbroder Karl Karlsson Gyllenhjelm.  Efter sin död år 

1650 testamenterade han den del av godset som inte återlämnades till familjen Sparre, 

bland annat Huseby och Osby med kringgårdar – däribland Sunnanvik, till dåvarande 

kungens (Karl X) halvbror hertigen Adolf Johan. Sunnavik var på den tiden inte bebyggt 

enligt karta från 1638 och omnämns även som hästhage för Huseby. Uppgifter om att 

Sunnavik skulle ha varit ett ”papperssäteri” åren 1620–1640 kan starkt ifrågasättas då det 

redan låg under ett friherreskap. Adolf Johan hade röriga affärer och urusel ekonomi varför 

hans egendomar efter hand indrogs till kronan, sist Huseby när hand dog 1689. 

Sunnanviks egen historia börjar först år 1665 då gården, med intilliggande Bonäs, 

skatteköptes av frälsefogden Erngisel Olufsson (1620–1683). Han var sonson till Peder i 

Håldala, fogden i Härlunda och född i Mörhult, Västra Torsås. Erngisel Olufsson var gift med 

                                                           
1
 Fridolf Jönsson och Historiska föreningen i Växjö, Ortsnamn i Kronobergs län, Smp TRYCK AB, Växjö 1988, sid 

113 samt ISOF, Ortnamnsregistret. 
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Kristina Jonsdotter och deras söner upptog, efter ovannämnde frände, namnet Cavallius. 

Efter 200 års arvsföljd bröts familjen Cavallius ägande år 1865, men kunde efter en kort tid 

återföras till en annan familjegren via diplomaten, författaren/etnologen, sagosamlaren med 

mera Gunnar Olof Hyltén-Cavallius.  

Sunnavik med närliggande Bonäs har således ägts av frälsemän/riddare sedan medeltiden. 

År 1665 blev Sunnanvik/Bonäs ”crono skatte rusthåll” med skyldighet att hålla ryttare samt 

häst och rustning i samband med Erngisel Olufssons förvärv. Då flera av ägarna varit 

officerare har de uppburit räntor/avrad från sina löneboställen (som brukats av 

kronobönder) då de bott på egen gård. Ett drygt 10-tal torp etablerades från slutet av 1700-

talet under Sunnanvik, tidigast Flämmarebacken och Carlstorp. Torparna och statare samt 

arrendatorer och drängar vid huvudgården har utfört många dagsverken till långt in på 1900-

talet. Allt utfört arbete har tillsammans med sjösänkningen av Åsnen med två fot år 1853 

medfört att den brukade jordbruksarealen kunnat ökas. 1940 uppgick arealen till 395,4 ha, 

därav 80 åker.2 

 

Ägare av Sunnanvik 3 

Sunnanvik under medeltida frälsemän 

Riddaren Jon Hjerne, 1390  

1390 9/10 Frälsemannen Jens Hak 

1404 21/1 Danska riksrådet Abraham Brodersson, d 1410, av Ängaätten med säteri i 

Aringsås, Allbo härad, Småland. Ätten utdöd på 1480-talet. 

Herr Knut Bengtsson 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Vald. Von Sydow och Sten Björkman Red, Svenska gods och gårdar, del VI, Småland, Kronobergs län. östra 

delen, Uddevalla, Bohuslänningens Tryckeri, 1940, sid 510. 
3
 Källor: G.O. Hylte’n-Cavallius: Slägtminnen från Sunnanvik i Skatelöv (Stockholm 1879) samt P.G, Vejde, 

Kronobergs herrgårdar, Nya Växjöbladets boktryckeri, år 1929, s 300–301.Kompletteringar av Ingolf Berg 
utifrån Adelskalendern, Wikipedia, My Heritage m fl. 
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Sunnanvik ladugård under Bergkvara, då ett av de största godskomplexen i hela 

Norden 

 

Bergkvara borgruin som ligger på en ö i Bergkvarasjön utanför Växjö uppfördes troligen av 

Arvid Trolle på 1470-talet. Slottet enligt Sueciaverket. Ruin från 1700-talet. 

Riddaren och jorddrotten Arvid Trolle till Bergkvara (1435–1505)4 

 

1505  Lagman Erik Arvidsson Trolle, d 1529 (äldste son till föregående)5 

Före 1542 Riddaren och riksrådet Ture Trolle, (1490–1555 - föregåendes broder) 

1555 Föregåendes änka, fru Magdalena (Malin) Eriksdotter Gyllenstierna af 

Lundholm (1494–1584) 

                                                           
4
  Född i Bergkvara, död i Lillö, Åsum (L) och begravd i Lunds domkyrka (då del av Danmark).  Arvid Trolle lät 

uppföra en jordebok över familjens gårdar. De omfattade närmare 1,000 gårdar, kvarnar, fisken och andra 
nyttigheter. Detta inkluderade familjens gårdar i Värend, Njudung, Finnveden och nordöstra Skåne. 
5
Erik Arvidsson Trolle, född ca 1460, död 1529 eller 1530, var en svensk kyrkoman, lagman, riksråd 1487 och 

riksföreståndare 1512. Han var son till Arvid Trolle samt far till ärkebiskop Gustav Trolle. Blev ca 70 år. Trolle 
sadlade om från sin kyrkliga karriär och blev riksråd 1487, till en början sympatisör med kung Hans, men efter 
dennes fall istället med riksföreståndaren Svante Nilsson (Sture). Erik Trolle valdes 1512 av riksrådet till 
riksföreståndare, men valet omintetgjordes av Sten Sture den yngre. Trolle deltog därefter inte aktivt i 
rikspolitiken men blev lagman i Närke och Uppland. Han flydde efter upproret mot Kristian II 1521 till Danmark. 
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Marsken Lars Siggesson Sparre (ca 1492–1554 - svärson till Ture Trolle) ärver 

Bergkvara. 

 

    

Omkr. 1580 Hans son (och dotterson till Ture Trolle), ståthållaren Johan Larsson Sparre, 

(1551-avrättad 1599 i Kalmar) övertar Bergkvara.  Han ger Bergkvara i 

morgongåva till sin hustru Margareta Brahe. Se nedan. 

 Bergkvara konfiskerat av kungen – skänks till oäkta kungason med friherreskap. 

1599 Kronan genom indragning. Bergkvara överlämnades under en kortare tid till 

amiralen Jacob Gottberg. 

1603 Hertig Karl (sedermera Karl IX) skänker år 1603 Bergkvara till 

utomäktenskapliga sonen, riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhjelm (1574–

1650)6 och år 1622 förlänar Gustav II Adolf Bergkvara som hans friherreskap.  

1620/1630 Sunnanvik blir ”papperssäteri” enl. P G Vejde. ( Ifrågasätts!!) 

                                                           
6
. Frilloson till hertig Karl och Karin Nilsdotter. En av Sveriges på sin tid största jordägare. 1599 erhöll Carl 

Carlsson Gyllenhielm Bergkvara (inkl. Huseby) som förläning. Där lät han med holländare anlägga ett järnbruk 
som förblev centrum för den sydsvenska järnhanteringen i 300 år. 1622 utökades hans småländska förläningar 
med Trestenshult och Midingsbåte, där han lät anlägga landskapets första glasbruk. Friherre Gyllenhielm till 
Bergkvara i Småland 1615. Halvbroder till kung Gustav II Adolf. Begravd i Sigtuna. 
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Bilder: Riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhjelm, porträtt, grav i Sigtuna och adelstavla. 

Delar av Bergkvara återlämnas till familjen Sparre. Nya Bergkvara bildas av 

återstoden med fortsatt kungligt ägande. 

 Änkefru Sparre (Margareta Brahe) återfår 1637 en del av den indragna egendomen, däribland 

själva Bergkvara med närmast underlydande ladugårdar. Riksrådet Lars Sparre (1590–1644, 

systerson till föregående) och därefter friherren Per Sparre
7
, (1592–1647, broder till 

föregående) blir nya ägare. Detta bildar nu grunden för dagens Bergkvara. 

1637 Nya Bergkvara och Tresenhults friherreskap bildas med bland annat Osby och 

sedermera Huseby som huvudgård och Karl Karlsson Gyllenhjälm som ägare. I 

Huseby har det några år tidigare startats ett järnbruk baserat på sjömalm. 

Holländaren Arnold de Rees (1612 – 1668) arrenderade åren 1641 – 1659 

friherreskap Nya Bergkvara. 

1640-talet Sätesfriheten utslagen (Ifrågasätts!!).  Sunnanvik i ödesmål, blir hästhage 

under Osby/Huseby. Finns inte utmärkt i ”Avmätning uppå Nye Bergqvara och 

Trestenhult Underliggiande godz” 8 från år 1638.  

1650 Riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhjelm dör. I enlighet med hans testamente 

övergick Nya Bergkvaras friherreskap till pfalzgreven Johan Casimirs arvingar, 

och från 1657 disponerades det helt av pfalzgreven/hertigen Adolf Johan. 

1656 9/12 Konung Karl X Gustav och hans broder hertig Adolf Johan (1629–1689). 

1657 23/6 Pfalzgreven till Rhen och hertig till Jülich, Kleve och Berg - Adolf Johan – blir 

ensam ägare. Vid kungen frånfälle 1660 fick han en inskränkt roll som furstlig 

lantjunkare på Stegeborg utan tillgång till kungliga ämbeten. Var inte nöjd med 

                                                           
7
 Peder (Per) Sparre, född 25 april 1592 på Rydboholms slott, död 28 december 1647 på Kronobergs slott, var 

en svensk friherre, riksråd och lagman. Han var son till rikskanslern Erik Sparre och Ebba Brahe, sonson till 
marsken Lars Siggesson (Sparre) och dotterson till Per Brahe d.ä. Han var gift med Elsa Posse från 1626 och till 
hennes död 1633 och med Christina Ryning från 1640 och till sin egen död. Han var far till Per Sparre. Han 
vigdes och begravdes i Ängsö kyrka. 
8
 ”Avmätning uppå Nye Bergqvara och Trestenhult Underliggiande godz”, Äldre geometriska kartor, Riksarkivet, 

SE/RA/81003/2/Nya Bergkvara (år 1638) 
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intäkterna för Nya Bergkvara. När kontraktet gått ut 1658 måste Arnold de 

Rees den 26 sept. 1659, mot viss ersättning, avstå hela friherreskapet med 

Huseby till pfalzgrevens ombud, Herman Warnbäck. 9   Adolf Johans röriga 

affärer, konfliktbenägenhet, vägran att acceptera Karl XI:s reduktioner m.m. 

förde honom till ruinens brant. Hans ekonomin var så hopplös att barnen 

måste begära urarava konkurs10. Stegeborg slott (där familjen bodde 

permanent) indrogs till kronan. Året före sin död 1689 drogs även Huseby in till 

kronan.  

 

   

 

1662 6/2 Hauptmannen11 Johan Schening (skatterätten) ”förvaltar” (?) Sunnanvik. 

Omnämns 1680 som kontrollör i Nyen.12
 

  

Schening Johan, kontrollör i Nyen, 1697. Sköld: En grip. Hjälmprydnad: En sexuddig stjärna 

mellan två korslagda palmkvistar.  

 

Sunnanvik köps av bondesläkt som antar namnet Cavallius, 13 och blir             

”krono skatte rusthåll”. 

                                                           
9
 Svenskt biografiskt lexikon. Även https://sv.wikipedia.org/wiki/Adolf_Johan_av_Pfalz-Zweibr%C3%BCcken 

10
 Arvingarna avstod från arvsrätt i avsikt att slippa ansvar. 

11
 En hauptmannen kan ha rollen som fogde. (SAOB) 

12
 Källa: Kammarkollegiet, Tullstaten. Nyen ligger i Finland. 
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1665 17/5 Frälsefogden, bonden och befallningsmannen Erngisel Oufsson (1620 – 1683). 

Se nedan. 

1703 Länsmannen Måns Cavallius14, (1656–1713 - son till föregående). 

1715 Kornetten Jonas Hjelmberg15 (1688–1746) - måg till föregående,  

 gift 1: a gången år 1714 med Ingegerd Cavallius (1682–1732) 

1730 Föregående samt hans svåger, kaptenen Johan Månsson Cavallius åren 1730 - 

1739 då svågern Jonas Hjelmgren (1652–1712) gift om sig år 1738. Bodde 

tidigare med familjen i Hagstad och Silkesnäs som löneboställe. 

1739 Kaptenen Johan Månsson Cavallius16 (1695–1754) är son till länsmannen Måns 

Cavallius (ovan) och Catharina Aurelia (2: a giftet). 

Johan är gift med Anna Christina Hedin (1; a giftet) och de får tillsammans en 

dotter - Christina Catharina Cavallius - som gifter sig med Edvard Laurin och får 

i sin tur sonen nedan. 2: a giftet med Montana Scharp.17 

Sunnanvik till östgötska adelssläkten Laurinus genom giftermål  

1754 12/10 Löjtnanten Karl Erik Laurin (1699–1756).18 Hade fyra döttrar, ingen son. Se 

nedan. 

 

1756 25/10  Föregåendes änka, fru Johanna Katarina Strålenhjelm (1714–1800). Välbärgad. 

                                                                                                                                                                                     
13

 Latinisering av gårdsnamnet Håldala - cavus = håla (jmf engelska cave) och vallis (jmf eng valley). 
14

 Född 1656 - Morhult, Västra Torsås, Kronobergs län, Småland. Gift 1681 med 1: a Elin Hjelm och 2: a 
Catharina Aurelia. 
15

 Född i Hjälmseryd (F) och död i Hulegård, Ingelstad, Östra Torsås (G). 
16

 Gift med 1: a Anna Christina Helin and 2: a Mortana Scharp d. 1772 på Sunnavik. Hade många barn. Sergeant 
4/2 1716. Lieutnant ädle i Sunnanvik Skatelövs sn (1731). Regementskvartermästare 1745 med Hagstad som 
löneboställe. Johan dog i Kölaboda, Göteryd (G). Begravda i Skatelövs gamla kyrka. Mortana Scharp (Schierp) 
överlåter 1754 Silkesnäs till Karl Erik Laurin. 
17

 Föräldrar till kaptenen Gustav Adolf Cavallius (1739–1802) i Pjätteryd g m Lemcher som i sin tur är föräldrar 
till kontraktsprosten Carl Fredrik Cavallius g m Hyltenius och i sin tur föräldrar till etnologen Gunnar Olof Hyltén 
-Cavallius på Sunnavik. 
18

 1754 övertar löjtnanten Karl Erik Laurin (f 1699 i Törevalla, E län, d 1756) kronogården Silkesnäs. Familjen 
hade sedan 1747 bott i kronogården Agnäs. Gift med Johanna Katarina, född Gallander (hennes far var adlad 
Strålenhielm till Eknaholm), född den 15 maj 1722 i Eknaholm, Tjureda, Hon bodde kvar i Silkesnäs till 1792 och 
dog den 14 maj 1800 i Lekaryds prästgård. Hennes fader var salpetersjuderiöverinspektör. 
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1800 Föregåendes arvingar, först dottern, ogifta Maria Magdalena Laurin (f 1752) 

som dör av vattusot i Sunnanvik år 1827. Välbärgad. 

Sunnanvik till släkten Sandwall genom giftermål 

1827 Hon ärvs av sin syster, ogifta Anna Catharina Laurin (f 1747), som också dör i 

Sunnanvik år 1828 och i sin tur lämnar efter sig en betydande förmögenhet till 

arvingen, systersonen19 Karl Gustav Sandwall. 

1828 Fanjunkaren Karl Gustav Sandwall (f 1771)20 

1846 24/3  Lantmätaren Paul Gustav Sandwall (son till föregående) – se nedan.  

Sunnanvik ur släkten  

1866 3/1 Hemmansägaren/änklingen Jon Pålsson i Skäggalösa Backagård (f 1796). 

Sunnanvik åter till släkten Cavallius genom förvärv.  

1866 16/8 Charge d’affairs G. O. Hyltén -Cavallius, d 1889, barnbarnsbarn till kaptenen 

Johan Månsson Cavallius och Montana Scharp (se not 10). 

1889 Herrarna Karl och Gunnar Hyltén -Cavallius (söner till föregående). 

1901 20/12 Överste Gösta Hyltén -Cavallius (1860–1949, broder till föregående). 

1928 Ryttmästaren Björn Gösta Hyltén -Cavallius (f 1894). 

Några av Sunnanviks ägare 
 

Johan Sparre, född den 20 oktober 1551 i Örebro, avrättad den 16 maj 1599 i Kalmar blodbad, var en 

svensk storman. Han var son till marsken Lars Siggesson (Sparre) och Britta Turesdotter (Trolle) samt 

bror till rikskanslern Erik Sparre och furstliga rådet Jöran Sparre. Han var från 1587 gift med 

Margareta Brahe, trots att han under deras förlovning gjort en tysk adelsflicka med barn. Sparres 

svärfar, riksdrotsen och greven Per Brahe d.ä. blev rasande och hotade med att bryta förlovningen. 

                                                           
19

 Systern hette Margaretha Kristina Greta Sandvall (född Laurin, f 1746 – d 1819) - gift med Paul Håkan 
Sandvall (1739–1780 – dog i Silkesnäs) – kvartermästare i adelsfanan, hans far var underlantjägare och 
kronofogde i Väckelsång. 
20

 Carl Gustaf Sandvall (son till Paul Håkan Sandvall), född 1771-06-05 på Hulevik, Västra Torsås sn, döpt 9/6, 
förare vid Kronobergs reg:te; fanjunkare; † 1846-04-26 på Sunnanviks Kronoskatterusthåll, Skatelövs sn, 
begravd 12/5. Gift 1803-10-30 på Torne herrgård, Västra Torsås sn med jungfrun Hedvig Maria Boring, född 
1773-04-17 på Buhult, Virestads sn, döpt 18/4, † 1842-02-05 på Sunnanvik, Skatelövs sn, begravd 16/2, dotter 
till kaptenen Johan Gustaf Boring och Beata Sofia Lundblad .Flyttade till Sunnavik från Halmstad 1846. 
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Brodern Erik, som var gift med en annan dotter till Per Brahe, lyckades dock medla och gifta bort den 

tyska adelsflickan med Erik Bagge i utbyte mot gods. 

Sparre deltog som ryttmästare 1581 i Pontus De la Gardie fälttåg mot Ryssland och var från 1586 

hovjunkare. Han kom i onåd hos Johan III sedan han 1589 förespråkat att den till kung i Polen valde 

Sigismund ej skulle tillåtas att resa hem till Sverige. Han deltog på Sigismunds bröllop i Krakow 1592 

som marskalk åt kungens dotter Anna Vasa. Efter Johan III:s död några månader senare sändes han 

till Livland, Estland och Finland för att avkräva trohetsed gentemot den nya kungen Sigismund. 

Sparre var Sigismunds ståthållare på Kalmar slott från 1598. Efter att hertig Karl besegrat Sigismund i 

slaget vid Stångebro fick Sparre i uppdrag att försvara Kalmar i väntan på Sigismunds återkomst. Efter 

drygt två månaders hungersnöd och belägring stormades slottet av hertig Karls trupper. Sparre greps 

och halshöggs på borggården utan dom eller rannsakning under Kalmar blodbad (1599).  

Johan Sparre var ståthållare på Kalmar slott. Hertig Karl ledde personligen anfallet mot staden och 

slottet. Belägringen påbörjades den 30 november 1598, efter att Sigismund hade avrest till Polen. 

Det skulle dröja ett tag till innan de som höll Kalmar slott hade tvingats att ge upp. Befälhavaren på 

slottet, Johan Sparre, hade fått order om att hålla ut tills dess förstärkning kom från Polen. Natten till 

den 2 mars 1599 stormades Kalmar och efter en kort men intensiv strid intogs staden och 

plundringen kunde påbörjas. Hertig Karl gav då, enligt motparten, befälen fri lejd men ändrade sig tre 

dagar senare och lät avrätta Johan Sparre och de övriga befälhavarna och satte sedan upp deras 

huvuden på pålar ovanför stadsporten. Totalt miste staden 240 man och av Sigismunds män blev 43 

dödade, däribland deras kapten Olof Larsson Svinfot. Sparre hade som sätesgård det möderneärvda 

Bergkvara slott i Småland.  

Vid mitten av 1500 talet splittrades den stora godsmassa som Birger och Arvid Trolle byggt upp 

genom uppdelning på̊ flera arvslotter. Bergkvara miste därmed sin ställning som maktcentrum. En 

slutlig delning av den stora godsmassan skedde på̊ 1580 talet då godset delades mellan barnen och 

Ture Trolle. Bergkvara tillföll då dottersonen Johan Sparre, som vid sitt giftermål gav hustrun, 

Margareta Brahe, Bergkvara i morgongåva. 

 

Löjtnanten Carl Erik Laurin och hans hustru Johanna Katarina Strålenhjelm hade fyra döttrar, men 

ingen son. De hade tidigare bott i Agnäs och därefter Silkesnäs som löneboställe. När hustrun dog 

efterlämnade hon förutom Sunnavik (1 333 Rd) och Bonäs (833 Rd) även Skäggalösa Bengtsgård (250) 

och Skafvenäs Carlsgård (833 Rd) i Tjureda socken – upptagna värden i bouppteckningen inom 

parentes. Bouppteckningen upptar 30 sidor då hon lämnade en avsevärd förmögenhet efter sig. 

 

Ingenjören och lantmätaren Paul Gustav Sandvall. Född 1804-08-22 i Torne, Västra Torsås (G). Död 

av "Bröstinflammation" 1861-09-04 på Sunnanvik, Skatelöv (G). Ingenjör. Föräldrarna var Carl G 

Sandvall och Hedvig (född Boring). Gift med Helena Andersdotter (1816 – 1859), tillsammans hade de 

åtta barn. Flyttade till Sunnanvik 1846 från Halmstad. När modern dog 1859 var äldsta sonen 23 år 

och yngsta dottern 3 år. Två år senare dör fadern. Sex av de yngre barnen flyttade den 6/11 1865 och 

blir först hyresgäster på Hunna Södregård under ett år för att därefter splittras på olika orter. Inget 

av barnen var beredda att ta över gårdarna, eller kunde lösa ut de andra syskonen vid ett arvskifte. 

Sunnanvik samägdes med Skäggalösa Backargård och Bonäs och Silkesnäs arrenderades under Paul 

Gustavs tid. Han ägda även ett gårdskomplex med Torp och Sjöby i Skatelövs socken som 

huvudgårdar under 1840-talet till 1853.  



10 
 

Paul Gustav var bland annat verksam som lantmätare. Han köpte på 1840-talet gårdar i byarna Torp 

och Sjöby för att bilda ett större gods. Den 8 mars 1847 köpte han Sjöby Sjögård för 3 333 rdr 16 sk 

banco av hemmansägaren Sven Jonsson. Åren dessförinnan hade han av olika ägare köpt även Sjöby 

Sunagård, Västregård och Norregård. Han ägde då alla gårdarna i byn förutom komministersbostället 

Ingemarsgården. Redan den 20 februari 1849 sålde han dock alla fyra gårdarna till bruksinspektorn 

Johan Andersén på Huseby Pappersbruk (nedlagt på 1850-talet) – halvbror till rättaren Anders 

Petersson i Vevik, sedermera ägare till Järnsmedbacken. Köpesumman var 19 000 Rdr Banco.  

Genom Sandvalls försorg kom den av Kronobergs läns Hushållningssällskap instiftade s.k. 

Rättareskolan till en början att förläggas till Sjöby. När det blev tal om att upprätta en lantbruksskola 

inom länet, erbjöd sig Sandvall också att hysa denna på Sjöby, som han nyligen förvärvat, och själv bli 

skolans föreståndare. Den 1 februari 1847 kom ett avtal till stånd, i vilket Sandvall förband sig att 

tillhandahålla lokaler för skolan och starta undervisning den 24 oktober samma år. Av K. Maj:t 

beviljades man ett årligt statsanslag om 1 500 Riksdaler Banco, och skolan kunde komma igång på 

utsatt tid med nio elever från olika delar av länet. Efter ett par år sålde Sandvall egendomen. Då den 

nye ägaren, bruksinspektorn Johan Andersén, saknade intresse för skolan kom den att upphöra i 

Sjöby och flyttades 1849 till Gåvetorp.  

År 1853 sålde Sandvall även sina fastigheter i Torps by omfattande 1 mtl Storegård, 3/4 mtl 

Norregård, 3/4 mtl Hjertonsgård och 9/16 mtl Södregård. Köpesumman var 20 000 Rdr Banco, och 

även denna gång var köparen Johan Andersén. 

Ingenjör Sandvall fick 1857 ett barn (Karolina Pettersdotter) med Katarina Nero från Bräkenskalla, 

som tjänade som piga på Sunnanvik. 

 

Magasinet och sjöboden i Sunnavik. Foto t v av Jan Erik Anderbjörk (1940-talet) och t h Lunds 

universitetsbibliotek (1929). 
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Bilder av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius. T h från år 1880. Oljemålning av Th. Cederström, Smålands 

museum. 

Gunnar Olof Hyltén-Cavallius föddes 1818 i Hönetorp, Vislanda och dog 1889 på Sunnanvik. 

Utbildning vid Uppsala universitet - Etnolog, chargé d'affaires och generalkonsul i Rio de Janeiro, 

teaterdirektör och sagosamlare. Föräldrarna var Karl Fredrik Cavallius (1781 – 1857) - född i 

Kölaboda, Göteryd socken, kommunister i Blädinge 1813, Kyrkoherde i Vislanda 1830–1857 -och Anna 

Elisabet Hyltenius (1788–1862). Gift med Maria, Sophie Häggström (1828–1896) från Stockholm. 

Hyltén-Cavallius blev filosofie magister i Uppsala 1839 och blev därefter anställd vid Kungliga 

biblioteket samma år, och blev 1852 förste amanuens. Han var direktör för Kungl. Maj:ts hovkapell 

och spektakler åren 1856–1860. Han var sedan chargé d'affaires vid brasilianska hovet åren 1860–

1864, men måste av hälsoskäl avgå från tjänsten. Han återvände sedan till Sverige och inrättade 

Smålands museum i Växjö 1867.[3] Han blev vidare ledamot av Kungliga Samfundet för utgivande av 

handskrifter rörande Skandinaviens historia 1856 och hedersledamot av Kungliga Vitterhets Historie 

och Antikvitets). 

Akademien 1883.Hans främsta insats gäller svensk 

arkeologisk och etnografisk forskning och han grundade 

Sveriges första landsortsmuseum, nämligen Smålands 

museum. Han var också en av grundarna av Svenska 

fornskriftstälskapet (1843), Konstnärsgillet i Stockholm (1845) 

och Svenska fornminnesföreningen (1869 

 

 

 

 

 

Bild av Gunnar Olof Hyltén-Cavallius gravkulle med en imponerande 

gravsten, försedd med runslingor, på Skatelövs gamla kyrkogård. 
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Bilder av Gunnar Hyltén-Cavallius, löjtnant vid Kronobergs regemente I 11 (från 1880-talet), Armémuseum. 
Gunnar (1858—1926) gav år 1897 ut den biografiska matrikeln Kungl. Kronobergs regementes officerskår . . . 

1623–1896. 

 

  

Porträtt t h av Gösta Hyltén-Cavallius, som löjtnant vid Kronobergs regemente I 11 och vid Generalstaben. 

Armemuseeum. Gösta (1860—1949) var överste för Kronobergs regemente 1905—20. 

 

 


