
57. Johannishus Kurran 

 

Utdrag från fastighetskartan   © Lantmäteriet 452076 

Läge koordinater (RT90 2,5 gon W 0:-15) :         X=6285120 Y=1428380          

Latitud longitud       (SWEREF 99 WGS84):        N= 56 41 15,8       Ö= 14 38 11,3 

 

 

Del av generalstabskarta från 1869 Lantmäteriet 



Johannishus nämns första gången i husförhörslängden 1854.  Det var ursprungligen ett gårdshus på 

Agnäs, sannolikt från slutet av 1700-talet. Ryggåsstugan, med tak av näver och torv, finns sedan 

1950-talet bevarat som hembygdsstuga i Vrankunge.  

Gårdsdrängen Johan Larsson (f 1826 i Älmeboda) och hans hustru Britta Petersdotter (född 1828 i 

Väckelsång) flyttar hit år 1854 från Uråsa socken. De fick 8 barn födda mellan åren 1851 – 1867, de 

yngsta ett tvillingpar. Det var fattigt och familjen erhöll fattighjälp från socknen. Näst äldsta dottern 

Carolina, född 1853 och halt, kom att bo kvar i sitt föräldrahem, frånsett de sista åren.  

Personer som bott på torpet 

År 1854 inflyttade från Uråsa till Johannishus torparen Johan Larsson född 13/2 1826 i 

Elmeboda med sin hustru Britta Katrina Petersdotter född 11/7 1822 i Väckelsång. Johan var 

beskriven som fattighjon. Deras barn var Johanna född 27/8 1851 flyttade 28/9 1870 till 

Stenbrohult. Karolina född 24/4 1853. Carl August född 12/8 1854 och flyttade 18/10 1871 

till Bergunda. Frans Johan född 10/9 1856, flyttade 29/10 1872 till Bergunda. Peter Lorentz 

född 14/3 1858, flyttade 5/11 1879 till Bergunda. Eva född17/7 1860 flyttade 1878 till V. 

Torsås. Tvilling Gustav född 3/12 1867, flyttar 20/9 1891 till Agnäs och Sven Magnus född 

3/12 1867 död 19/12 1867. Karolina va således det enda barnet som stannade kvar i sitt 

föräldrahem. När Karolina är 84 år flyttar hon 21/10 1937 till Sjöby Ingemansgård. Efter det 

har ingen bott i Johanneshus/Kurran. Hon dog den 15/11 1943 i en ålder av något mer än 90 

år. Johan Larsson död 25/6 1912. Britta Petersdotter död 27/4 1914. 

Se vidare nedan berättelse om Karolina. 

 

Källor: Skatelövs husförhörslängder och församlingsböcker 

AI:9 (1848-1855) sid 545, AI:10 (1856-1860) sid 546, AI:12 (1861-1865) sid 362, AI:14 (1866-

1871) sid 355, AI:16 (1871-1880) sid 347, AI:18 (1880-1885) sid 735, AI:20 (1886-1891) sid 

743, AI:22 (1891-1895) sid 743, AIIa:2 (1896-1904) sid 743, AIIa:4 (1905-1914) sid 743, AIIa:6 

(1915-1928) sid 741, AIIa:8 (1928-1938) sid 448. 

 

Äldre forskning om torpet 

Johannishus har varit en rättarbostad på Agnäs och flyttades till Bokelund och kallades då 

Kurran. Dit flyttade förre rättaren Johan Larsson med hustrun Brita Katarina med dottern 

Karolina (Lina). Efter föräldrarnas död bodde Lina kvar i stugan till 1937. Hon försörjde sig på 

att sticka täcken. Hon var svårt rörelsehindrad efter en olycka i ungdomen. Bra sångröst. 

Byggnaden var en ryggåsstuga som flyttades till sin nuvarande plats i Vrankunge 1952 av 

Hembygdsföreningen. Möblerna som finns i stugan är kvar efter Karolina. De sista nio åren 

bodde hon emellertid inte i sin stuga utan var inneboende först hos sin broder Gustav, då 

bosatt i Sjöby och sedan hos sin granne E.G. Sjöstrand i Bokelund. Karolina var icke blott halt, 

hon hade under en lång följd av år även mycket svag hörsel. Det märkliga inträffade 

emellertid, att Karolina några dagar innan hon dog, återfick en nästan normal hörsel. En tid 

bodde två familjer samtidigt på ”Kurran”. Det var Karolinas föräldrar och Husaren Frimodig 



med sin familj. Kurran stod ursprungligen på ”Jan-Annersarenan” vid gården i Agnäs men 

flyttades sedan norrut intill nuvarande Bokelund. ”Kurran” var rättarebostad på Agnäs. 

 (Delar av citat från Gunnar Nilssons torputredning 1952-53) 

Torpgrund återfunnen den  /   20 

 

Torpskylt uppsatt den     /   20…… 

 


