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Löverhult torp under Lönnshult 
 
 
Löverhult var ett torp under Lönnshult. Hur gammalt det ärsvårt att säga. Vad vi 
vet är att Lönnshult fanns 1571. Då betalade Måns i Lönnshult pengar till 
Älvsborgs lösen. 
 
Johan III var kung. Han hade övertagit kronan efter sin bror Erik XIV som 
avsattes 1568. Erik hade inte smakat av den berömda ärtsoppan än. Det gjorde 
han 1577. År 1598 stod slaget vid Stångebro i Linköping. 
 
Nu flyttar vi fram till 1788. Då börjar husförhörsböckerna för Ekeby. 
 
Löverhult och Lönshultastugan finns på ägorna. Lönshultastugan togs bort 1851. 
 
I Löverhult bodde då mannen Måns Olsson med sin hustru och gossen Olof 
Jonsson född i Fivelstad. Mannen och hustrun avled båda 1790. 
 
År 1791 flyttade en skräddare och hans hustru hit. Vidare fanns drängar, två 
gossar och Mäster Gabriel Jonsson. 
 
På en sockenstämma 1817 rekommenderades enhälligt till den lasarettsvård som 
vid Medevi HälsoBrunn förunnas fattiga sjuka dagkarlen Sven Nilssons hustru i 
Södra Bäck och Sven Svensson i Löverhult, vilka med giktplågor behöver hjälp 
av de barmhärtighetsverk, som uppfriskat så många nödställda. 
 
1818 beviljades åter ”Torpar-Sven” i Löverhult samma vård. 
 
En parentes: 
År 1845 uppfördes nybygget Hagalund på Lönshults ägor av smeden Johan 
Peter Boqvist som kom från Rövaretorp. Var Hagalund låg vet vi inte! 
 
Boqvist hade 1844 suttit 25 dagar i länshäktet för första resan stöld.  
 
Han flyttade 1852 till Stora Herkhults ägor och då försvann Hagalund, efter bara 
sju år. 
 
Brann det, eller vad hände? 
 
Nyfiken som jag är (Gunilla K) tittade jag vart han flyttade på Herkhults ägor. 
 
Där står: Hagalund nybygge 1852 på Nilssons ägor. 
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Han tog helt enkelt med sig stugan. Man kan undra varför han flyttade? 
 
År 1876 erhöll han första varningsgraden för fylleri m.m. 
 
Han avled på fattigstugan 91 år gammal av ålderdomssvaghet. 
 
Löverhult brukas 1841 till gården.  
 
Hela Lönnshult ägdes och brukades från 1847 av Brukspatron Pontus af Burén 
på Carlsberg. 
 
Lönshult följde med köpet av bruksegendomen 1872 när Aktiebolaget bildades 
och var då ½ mantal skatte på 238 tunnland och 24 kappland. 
 
Från Lagnebrunna grenadjärtorp kom 1842 torparen Gustav Jonsson till 
Löverhult. Han blev beskylld men ej bevisat om försök till inbrott i 
Runneberget, står det om honom. 
 
Han gifte sig första gången med änkan Eva Stina Olofsdotter. Hon avled av slag 
1855 bara 37 år gammal och efterlämnade fyra minderåriga barn från förra 
giftet. 
 
Gustav gifte om sig 1858 med Anna Stina Svensdotter. Hon var född i Rök, gift 
i Eklabo och änka 1856 då mannen drunknade i Sommen. Med första mannen 
hade hon tre barn varav en späd dotter. 
 
Gustav och Anna Stina fick inga gemensamma barn. 
 
Gustav avled 1859 av maginflammation 43 år och Anna Stina 1860 också av 
maginflammation 46 år. 
 
Vad som hände med alla barnen har jag inte forskat efter. 
 
1908-1910 hette torparen Algot Gideon Vigren och hans hustru Anna Mathilda 
Skog. De kom från Sya och flyttade till Åsbo.  
De hade barnen 
Hennes: Gerda Mathilda född 1897.  
Gift med Birger Stålnacke. Clary Berglunds föräldrar. Gerda hade senare 
Löverhult som sommarstuga. (lilla stugan) 
Clarys gammalmormor Klara Skog har bott i lilla stugan. Hon dog ca 1933. 
 
John Algot 1902, Knut Staffan 1906, Sven Erik 1907 och Nils Gunnar 1909. 
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Från 1918 hette torparen Oscar Reinhild Klasson, född 1878 i Malexander. Hur 
länge han bodde här vet jag inte eftersom jag bara har böcker till 1930, då fanns 
han kvar här. Foto på honom finns när han körde oxar. 
 
Han var gift med Anna Charlotta Johansdotter född 1884 i Malexander. De hade 
sönerna Oskar (1907), John (1908) och Torsten (1918). 
 
Ingemar Fribergs (Frille) mormor har också bott här och i Anderstorp. 
Augusta Charlotta Andersdotter född 1860 i Malexander. Hon kallades för Lotta 
i Alstugan. 
 
Strömslundsbron byggdes och blev färdig 1946. Pappa (Nils Karlsson) som då 
jobbade hos Tybring var med och körde sten till brofästena. 
 
Vad har hänt i det som nu är Boxholms kommun 2 januari för länge sedan? 
Jag hittade bara en notering från 1761. 
Då drunknade torparen Johan Nilsson i Ängen mitt för sitt hemvist, inte i stora 
ån, utan på Grönlunds storängs mad, inte väl 2 alnars djupt vatten, då han kom 
roende ifrån Dala by. Somliga ville säga han varit drucken men andra nekade 
det. Begravdes anständigt efter häradshövdingen Trolles utslag den 11 januari. 
För en ond bråd död bevare oss milde Herre Gud. 
 

Torptur vid 

Löverhult, den 2 

januari 2005. 


