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Kartbild över Gropholmen år 1745 

Torpstället Gropholmen anges på kartan från 1745 tillhörigt Hagstad och ansågs "ganska 

stenigt och med ahlskog mycket igenvuxen, kan föda 6 a'8 nöth". Stället, som då inte var 

bebyggt, låg vackert beläget vid sjöstranden. Gropholmen bestod av två områden, utmärkta 

som Norra och Södra Gropholmen, den senare kallas idag Karlsholm.  

Den första stugan var en ryggåsstuga som låg vid sjöstranden. 1817 flyttade Jacob Jonasson 

(f 1750) dit med hustru Kristin Nilsdr. (f 1756) och Hanna (f 1828), fanns då upptagna i 

husförhörslängden under Hagstad ägor. Skogvaktaren Olof Bergqvist (1777-1838) från 

Stenbrohult bodde inhyses där under sina två sista levnadsår. 1840 flyttade Jöns Carlsson (f 

1784) o h h Kristina Nilsdr. (f 1784), som hade fyra barn, till Gropholmen. 1838 fanns det ett 

litet hus med förstuga och kammare, stenkällare samt en liten ladugård på Gropholmen. Den 

odlade arealen var på 1 tunnland.  

 



 

Del av karta från år 1839 utvisande Gropholmen (Lantmäteriverket). Den lilla rektangeln med kryss är 

torpstugan och den större ladugården. 

 Bland dem som bott i ryggåsstugan finns också dragonsonen Peter Jonasson Krook1 (f 1817 i 

Dragontorpet (Tjugeboda), Kalvsviks sn., d 1869 i Gropholmen) o h h Elin Andersdr. (f 1818 i 

Gäddevik, Urshult sn.) som flyttat dit från Hunshult. Han kom dit 1840 och hon 1843 i 

samband med giftermålet. De fick barnen Sara Maria (f 1844), Jonas Petersson (1846-1912, 

som tog över torpet) och Anna Catharina2 (f 1848).  

                                                           
1
 Hans föräldrar var dragonen Jonas Persson Krook (f 1779 i Herråkra) och Sara Jonson (f 1781) vid Tjugoboda 
husartorp nr 49 i Kalvsvik som var beläget mitt mellan Tjugoboda och s.k. ”gatan”, Rörsåsvägen. De flyttade dit 
1803 från Tävelsås. Stugan revs före 1900 och återuppfördes på Lindekullen. Husgrunden är synlig, 
stenväggarna till ladugården liksom den välbevarade källaren finns ännu kvar på den natursköna plats där 
Tjugoboda husartorp låg. 
2
 Gift 1872 med Carl Håkansson, ”BranaKallen” (f 1848 i Härlunda och bosatta i Hagstad Norratorp). De har bl.a. 

barnen Ingrid Louisa (f 1873) och Ellna Mathilda (f 1874 och emigrerar till USA) födda i Gropholmen. 



Sannolikt ville grevarna Hamilton på Huseby, som 1840 köpt tre av Hössögårdarna, ha en ny 

torpare i Gropholmen. Torparna noterades emellertid som utfattiga i husförhörslängden 

1855. År 1847 uppfördes en ny stugubyggnad i Gropholmen.  Stugan hade ett stugurum och 

litet kök. Farstun var belägen inne i huset. Huset finns kvar än idag, se nedan. 

 

 

Torpstugan i Gropholmen, byggd 1847. Fota av Ingolf Berg 2017. 

Torpare Peter Jonasson Krook var farfars far till den sist bosatte i Gropholmen, Ernst Johans-

son, som senare bosatte sig och brukade Stenvik samt arbetade åt Veviks gård.  Gropholmen 

hade då gått i släkten under 4 generationer. 1849 fick Elin Krook fattighjälp från socknen. 

Denna lämnades av Jonas Andersson i Hagstad Södregård, Olof i Skärvudden och torparen på 

Sundet.  

1871 övertog sonen Jonas Petersson (1846-1912) torpkontraktet och 1886 hade han utfört 

136 mansdagsverken och hans hustru sedan 1880, Johanna Maria Johansdr. (f 1851) 40 

kvinnsdagsverken i Vevik samt en del dikningsarbeten. Arrendet uppgick till 152,50 kronor. 

Torparen utförde således 3 mansdagsverken per vecka i Vevik. 

Torparna på Gropholmen  

 1817 flyttade Jacob Jonasson (f 1750) till Gropholmen med hustru Kristin Nilsdr. (f 

1756) 

 1840 flyttade Jöns Carlsson (f 1784) o h h Kristina Nilsdr. (f 1784) med sina fyra barn 

från Gropholmen 



 1840 tecknar Peter Johansson Krok (f 1817-1886) torpkontrakt med Hamilton och 

flyttar till Gropholmen från Hunshult.  Hustrun Elin Andersdr. (f 1818) flyttar in 1843 i 

samband med giftermål. De får tre barn3. Noterade som utfattiga i 

husförhörslängden. Hans bror Johan är torpare i Hallen. 

 1871 tecknade sonen Petter Jonasson Krok (f 1846-1912) ett 8-årigt torpkontrakt 

med Stephens där en del av arrendet utgörs av kol, 18 famnar ved skulle kolas till 60 

läster4 kol.  

 Torpkontraktet förnyas med ett 8-årigt torpkontrakt för åren 1879-1887 varefter det 

löpte med ett års uppsägning.  

 1887 Johan Petersson kvarstår som torpare. 

 I husförhörslängden 1900-1906 anges Jonas Petersson (f 1846) som torpare 

tillsammans med hustrun Johanna Maria Johansson, f 1851. 

 Den näst siste torparen var företrädarens son Karl Magnus Jonasson (1881- 1929). 

Hans hustru Lovisa5, född Petersson 1875 i Bjurkärr, flyttade senare till Stenvik6.  

Torpet kunde ha 2 kor, en gris och eventuellt en kalv samt några får. 1914 fanns det två kor, 

en kalv, en bagge/tacka, 1 lamm och två smågrisar. Den odlade åkern uppgick till 1,4 ha och 

naturlig äng 3,0 ha. Skörden uppgick till 500 kg höstråg, 300 kg korn, 700 kg havre och 1600 

kg potatis. Hö fick man bl.a. genom madslåtter. Det fanns en ängslada.  

Den siste torparen på Gropholmen var Karl Samuelsson (f 1901). Han var svärson till Ola-

Pelle i Nyatorp och broder till Inga Englund i Hunshult. Samuelsson och hans familj flyttade 

därifrån under första delen av 1940-talet, varefter torpet blev öde. Ladugården eldades upp 

på 1960-talet av Gunnar Karlsson (f 1916) från Vevik (rättaren).  

Gropholmen hyrs sedan 2017 av Sten Hovne, Växjö, vars far var kantorn Fritz Hovne i 

Skatelöv. Familjen hade sommarbostad i Julås, som nu ägs av sonen Bengt Hovne. 

 

                                                           
3
 Sara Maria (f 1844), Jonas (f 1846-1912) g m Johanna Johansson år 1880) och Anna Katharina (f 1858) g m Carl 

Håkansson ”BranaKallen” och senare bosatta i Hagstad Norratorp) 
4
 En läste träkol motsvarade i metersystemet 20 hektoliter, dvs. 2 kbm. 

5
 Lovisa Carlsson (f 1875 och dotter till ”Petter i Bjurkärr”). Hon tog hand om sin far på ålderns höst i Stenvik. 

Karl och Lovisa hade många barn, bl.a. rättaren Gunnar i Vevik, Ernst (f 1909) i Stenvik och Emil (f 1910), som 
blev chaufför åt Mary Stephens på Torne gård. 
6
 Fadern var ”Petter i Bjurkärr”. De hade barnen Ernst William (Ernst i Stenvik), Emil (Emil i Torne gård – 

chaufför åt Mary Stephens), Hildur Aina Martina, Axel Hugo, Gunnar (1916-1981, rättare i Vevik).och Hilding 
(1907-1981). Lovisa var en ansedd kvinna och god berättare om vad som förevarit i bygden. 



 

 

Bilder av huset i Gropholmen 2015 av Ingolf Berg 

 

Åkerholmarna, Åkavik, brukades av torparen i Gropholmen.  

(470) Område med röjningsrösen och jordvall, ca 80x50 m (NV-SÖ). Tre röjningsrösen är 4-7 

m l, 2-4 m br och intill 0,8 m h. I kanten i N och Ö är en stenblandad jordvall, 2-3 m br och 0,5 

m h. Ett röjningsröse i S är Övrig kulturhistorisk lämning skadat av en i nutid anlagd härd. 

Den norra av två öar med namnet Åkerholmarna. Flack sandig delvis stenbunden moränmark 

på liten ö i Åsnen. Skogsmark 



(475) Område med röjningssten och odlingsyta, ca 35x25 m (N-S). Spridd röjningssten längs 

odlingsytans kant i S och SÖ. Längs kanten i N är en stenvall, 2-3 m br och intill 0,5 m h. Den 

södra av två öar med namnet Åkerholmarna. Flack sandig delvis stenbunden moränmark på 

liten ö i Åsnen. Skogsmark. 

Källa: Landskapsarkeologerna, Rapport 2014:19 

 


