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oktober 2018 

Stenvik nämns för första gången i jordeboken 1815 och husförhörslängden 1822-1827. 

Samuel Persson (f 1781) och hans hustru Anna Jönsdotter (f 1776) brukade torpet 1821-

1830. Dragonen Jonas Krok (f 1779 i Herråkra – d 1840), gift med Sara Jonsdr. (f 1781 i 

Visselfjärda socken) bosatte sig 1831 i Stenvik. 

Den 3 mars 1840 dör torparen och f.d. dragonen i Tjugoboda, Jonas Krok, i Stenvik. 

Tillsammans med hustrun Sara Jonsdr. hade de sju gemensamma barn. Hon hade därutöver 

en dotter som var gift i Bergunda. Dottern Johanna var gift med soldaten Alle i Allatorp som 

ligger vid gränsen mellan Kalvsvik och Tävelsås socknar. Av sönerna var Israel Sköld soldat i 

Nöbbled.  

På torpet fanns då en ko, en kviga, en kalv, två får och tre grisar. Av bouppteckningen 

framgår att Jonas var både snickar- och murarkunnig. Där finns förtecknade olika slag av yxor 

(handyxor, täljyxor m.fl.), träskoverktyg, handsåg, navare samt myrslevar och kalkpiskor. 

Fiske var också en viktig försörjningsgren. Jonas hade båt och en hel del fiskeredskap, bl.a. 

två hommor (slags ryssjor), 9 mjärdar, ett löjnät, ett braxennät, en ålrev och 8 st angel samt 

ljuster och två ljusterlyktor. 

Torpet var möblerat med skåp och bord, några förvaringskistor samt även ett ur av trä. 

Vävstol fanns också. Jonas hade inte någon större garderob, bl.a. saknades ytterrock. 

Upptecknade gångkläderna bestod av två tröjor, två par byxor, tre livstycken och en hatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stenvik, utdrag karta från 1938 som refereras till ovan. De små husen ligger strax ovanför odlingarna. 

I husförhörslängden 1841-1849 nämns Stenvik för första gången med grevarna Hamilton på 

Huseby som ägare. Torpare var då Carl Pålsson (f 1787) med hustru Stina Jönsdr. (f 1786) och 

de hade flyttade dit 1841 från Vevik tillsammans med sonen Jöns Carlsson o h h Helena 

Catharina Johannisdr. (f 1820) och deras barn Lisa Maria (f 1842), Carl Johan (f 1848) samt 

senare Britta Christina (f 1850), Carolina (f 1852), Gustaf (1855), Carl Johan (f 1857) och 

Johan August (f 1859).  Sonen Pål Carlsson (”Påalt” - född 1810), blev senare ”byggmästare” 

och bl.a. ägare av Järnsmedbacken) flyttade till Bjurkärr och byggde där upp det som nu 

kallas Mattistorpet. Av de andra barnen hjälpte Jöns Carlsson sin far som torpare på Stenvik, 

och dottern Lisa gifte sig med torparen i Bjurkärr. Pål Carlsson (”Påalt”) tecknade den 25 

mars 1881 på torpkontraktet till Brevik. 



 

 

 

 

Stenviks boningshus byggdes omkring 1842 av Pål Carlsson, avstyckades från Vevik och såldes 2007 

för 1.3 mkr med ca 1000 kvm tomt. Foto 2007 i samband med försäljningen. 



Carl Pålsson från Vevik, arrenderade enligt kontrakt den 21 mars 1841 ”lägenheten Stenvik, 

mot södra delen av Gropholmen, på livstid” mot ett arrende på 45 Rd. ”Nybyggnad ansågs 

nödig och skulle bekostas av åboen”. Kontraktet sades upp av Carl Pålsson år 1869 (i slutet 

av hans liv). Under hans tid uppfördes som sagts nuvarande hus i Stenvik som således är från 

början av 1840-talet. Både ”Påalt” och hans far var skrivkunniga, vilket var ovanligt på 

Hössön vid denna tid.  

1870 var Jöns Carlsson torpare i Stenvik. För åren 1874-1887 ingick rättaren i Vevik, Sven 

Magnusson torpkontrakt med Stephens för Stenvik under 8 års tid. Han var far till August 

Svensson, som gifte sig med Kristina Andersdr. i Järnsmedbacken, och farfar till Gerda Berg i 

Hagstad Norregård. År 1886 fick han utföra 260 mansdagsverken (5 per vecka) och hustrun 

26 kvinnsdagsverken. Därutöver lämnades 100 kannor (260 liter) söt mjölk till rättaren i 

Vevik och 60 kronor betalades kontant. Arrendet uppgick till 317 kronor. 

På 1880-talet bodde Carl Svensson 1838 - 1920), även kallad "Pråmakallen” och hans hustru 

Maria Johannesdr. (f 1841) och 9 av barnen i Stenvik. Flera av dem åkte till Amerika, bl.a. 

Otto Edvin (f 1883). Dessutom bodde där även inhyses änkan Helena Johannisdr. (f 1820) 

och hennes två barn. Carl Svensson var bl.a. styrare på ångbåten. Torparen i Stenvik utförde 

dagsverken i Vevik. Samtliga fyra syskon till Gerda dog och hon växte upp med sin mor hos 

sin ogifta morbror Johan i Järnsmedbacken. 

 

 



 

Stenkällaren i Stenvik (Bilder i samband med försäljningen 2007) 

 

Det har inte funnits någon ladugård på Stenvik. Lovisa i Gropholmen flyttade dit omkring 

1930 och hennes son Ernst Karlsson (1910-1988) arbetade som dräng på Järnsmedbacken 

efter att Albert Friberg dött i unga år. Ernst arbetade även åt Torne gård i Vevik, i skogen och 

med lantbruket.  

Stenvik avstyckades från Vevik med en tomt på ca 4 000 kvm, enkel sjöbod vid stranden, 

servitut till brygga och såldes våren år 2007 för en köpeskilling av 1,3 miljon kronor. 

Boningshuset ligger ca 440 meter från häradsvägen. 

Torpare i Stenvik 

 Stenvik nämns i husförhörslängden på 1830-talet. Torpet brukades i början av 1800-

talet av torparen Johannes Månsson (f 1760) och Ingegärd Jönsdr. (f 1763). 

 Dragonen Jonas Krok dör i Stenvik 1840. 

 1841-1849 nämns Stenvik för första gången med grevarna Hamilton på Huseby som 

ägare. Torpare var Carl Pålsson (f 1787) med hustru Stina Jönsdr. (f 1786). De flyttade 

dit 1841 från Vevik. 

 1841 flyttade Carl Pålsson till Södra Gropholmen (sannolikt dagens Stenvik som då 

nyuppförs) enligt torpkontraktet med Stephen. 



 1844 nämns Jonas Carlsson i Stenvik 

 Carl Pålsson från Vevik arrenderade enligt kontrakt den 21 mars 1841 ”lägenheten 

Stenvik, mot södra delen av Gropholmen, på livstid” mot ett arrende på 45 Rd. 

”Nybyggnad ansågs nödig och skulle bekostas av åboen”. Kontraktet sades upp av 

Carl Pålsson år 1869. Huset uppfördes sannolikt med hjälp av sonen ”Påalt” i början 

av 1840-talet. 

 

Flygfoto över Stenvik från 1950-talet 

 1869 tar Carl Paulssons son Jöns Carlsson (1812-1871) o h h Helena Catharina 

Johannsisdr. (f 1820) över torpet Stenvik fram till 1871. Jöns hade bott där 

tillsammans med sin far och gifte sig i början av 1860-talet. 

 1871 tecknar Sven Magnusson (torpkontrakt på 8 år (kunde skriva). då Jöns dog. Han 

och hans far hade då brukat Stenvik i 40 år. 

 1879 påtecknar Sven Magnusson ett nytt 8-årigt torpkontrakt. 

 1886 var Sven Magnusson torpare, Sven Magnusson var farfar till Gerda (Svensson) 

Berg i Hagstad Norregård. 



 Från ca 1880 - bodde Carl Svensson (f 1838), även kallad ”Pråmakallen” eller 

"Bredljus, och hans hustru Maria Johannesdr. (f 1841) samt deras 11 barn i Stenvik. 

 Karl Karlsson brukade 1914 i Stenvik. Hade ett gödsvin och fyra höns. 

 Lovisa i Gropholmen (dotter till ”Petter i Bjurkärr”) flyttade till Stenvik och hennes 

son Ernst tog över arrendet på 1930-talet. Han var ungkarl, dog på 1970-talet och 

blev den sist fast bosatte i Stenvik. Lovisa tog hand om sin gamle far i Stenvik innan 

han dog. 

 

 

Stenvik, personer okända, sannolikt 1940-tal. 


