
Snickaretorpet (1700-tal – 1934) 
Av Ingolf Berg den 18 februari 2021 

 
Före 1785: Pehr Nilsson (f 1702), gift med Nilla Jönsdr (f, 1705). Efterträds av Sven Lövingsson (1745), 
gift med Martha (f 1736) och en son? (f 1761) deras dotter Stina (f 1777)  

1785–1792:  Sven Lövingsson (1745), gift med Martha (f 1736) och deras dotter Stina (-77). Torparen 
Nils Andersson (f 1752), gift med Gunhild Persdr. (f 1755) med barnen Staffan (-80), Petter (-85), 
Anders (-89) och Måns (-92). 

1792–1808: Torparen Nils Magnusson (f 1752), gift med Gunhild Persdr. (f 1753) med barnen Staffan 
(-80), Petter (-85), Anders (-89), Måns (-92) och Sven (95). 

Boende är avskedade soldaten Jon Carlsson (1755–1804) f 1763), gift med Stina Mattisdr. (f 1767), 
änkan Märta Sibbesdr. (f 1763) och barnen Magnus (-91 - död), Kerstin (-94), Elin Svensdr. (död), 
Anders (-01 – död), Ingrid Nilsdr. (-84, flyttade till Glimåkra 1809), Stina (-02), Brita (1806–1807) och 
Ingrid Nilsdr. (1806–1807). 

1807 upprättas bouppteckning efter Jon Månsson som efterlämnat hustrun Merta Sebesdotter (1763 
– dog 1810 i Snickaretorpet som inhyses) och dottern Stina Jonsdotter (f 1802, 5 år gammal). Stina 
bodde kvar i Snickaretorpet till 1817 då hon flyttade till Kalvsvik. Boskapen bestod av en ko, fyra får 
och tre lamm. Behållningen var ringa. 

1808–1820: Torpare Sven Jönsson (f 1769), gift 1: a med Ingrid Nilsdr. (1781 – 1816) och 2: a med Elin 
Ingemarsdr. (f 1776).  Sven hade hemmavarande barnen Maria (-10) och Christina (-18). 

1816 avled Ingrid Nilsdotter, 32 år gammal) i lungsot, gift med torparen Sven Jönsson. Enda dottern 
Maria var då sex år gammal. Ingrid hade en farbror, dannemannen Sven Jönsson i Blädingeås 
Norregård, som blev förmyndare för dottern. Torpet hade en ko, en kviga, en kalv samt fem får med 
lamm och en bagge. Behållningen vid bouppteckningen var ringa. Änkemannen ålades att betala alla 
skulder samt avsätta medel för dottern försörjning och arv innan han fick gifta om sig. 

1820–1831: Sven Jönsson, gift med Elin Ingemarsdr. med två döttrar (se nedan)  

År 1839 flyttade torparen Sven Jönsson (f 1769), gift med Elin Ingemarsdr. (f 1776) med döttrarna 
Maria (-10, sjuklig) och Christina (-18). 

1832–1839: Johan Månsson (f 1799 i Tolg), gift med Maria Samuelsdr, (f 1794 i Gårdsby) hade barnen 
Ingrid Maria (1826–1837), Magnus (- 28), Catharina (-31) och Sara (-33). De flyttade år 1835 till 
Snickaretorpet från Gårdsby. Efter fyra år (1839) flyttade de vidare till Hultet.  

1841 upprättas bouppteckning efter Jonas Sund som efterlämnat hustrun Britta Nilsdotter, dottern 
Stina gift med Johannes Andersson i Kroksjömåla i Tingsås socken, myndiga sönerna Nils och Johan 
(senare bosatt i Hultet) samt omyndiga dottern Helena (26 år) boende på stället. Boskapen 
omfattade en ko, två får och en bagge. Mindre överskott att dela på för arvingarna. 

År 1843 inflyttar till Snickaretorpet och Lilla Hult (se nedan) torparen Anders Svensson (f 1811 i 
Lekaryd) o h h Lena Petersdr (f 1817) med barnen Johanna (-37, värkbruten och död 1857), Britta 
Stina (-40), Maritha Katarina (-43), Maria Kristina (-45), Johan Gustav (-48, lam och svagsint), Sven 
(1850–1851, över nyåret två veckor gammal), Sofia (-53), Sven Magnus (-56) och Johanna (-60). De 
kom då närmast från Tävelsås. Tidvis inneboende fosterbarn. Bor på torpet över 20 år, ännu 1865.  

Nämns 1871 med torparen Magnus Johansson (f 1828 i Gårdsby), gift 1857 med Stina Johansdr. (f 
1827 i V Torsås) som innehavare av Snickaretorpet. De hade barnen Carl Olof (-58), Carolina (-61),  



Johan August (-63) och Ingrid Martina (-67). Familjen flyttar slankveckan 1886 till Juludden under 
Jularelycke. 

Sven Magnus Nilsson (f 1848 i Väckelsång) och hans hustru sedan 1872 Ingrid Samuelsdr. (f 1843 i 
Tävelsås -dog 1908 på torpet) bor i Snickartorpet under 29 år, mellan åren 1886 – 1915. De har 
barnen Johan Gustav (f 1873 - blir år 1897 antagen till soldaten Gustav Klang, nr 71, Skäggalösa 
Norrgårdens soldattorp) och Johanna (f 1882) som flyttar till Växjö 1906 och gifter sig året därpå. 
Gustav Klang gifter sig 1897 med jämngamla (26 år) Ida Katarina Johansdr. Hon dör efter endast ett 
års äktenskap och han året därpå, båda i soldattorpet.  Under vintern 1907 och våren 1908 samt 
vintern 1912 till sommaren 1914 städslar änkemannen Sven Magnus först ett nygift par och därefter 
en ung familj med en dotter som hjälp (dräng). Sven Magnus Nilsson bor kvar ensam till den 19/10 
1915 då han flyttar till Skatelövs ålderdomshem. Han dör där i januari 1919, 70 år gammal.  

Inga boende noterade i församlingsboken mellan 1915 – 1930. 

Jordbruksarbetaren i Sunnanvik och tidigare torparen Anders Gustav Johansson från Jät, f 1873, var 
den siste som under fyra års tid bodde ensam Snickartorpet. Han flyttade därifrån den 28 oktober 
1934 till Vildbrånen, 61 år gammal och änkling sedan 1924. 
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