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Det sägs, att Förnär fått sitt namn, för att det låg för nära Klämmet (Klämma' med 

öppet a på småländska) . Kanske var det så. Men det var överhuvud taget inte långt 

mellan stugorna utmed den korta vägstumpen från Sävsjöns utlopp till tings— huset i 

Komstad. På norrsidan låg Lönneberget (en bit från vägen) och så i rad Förnär, 

Östreslätt och Norreslätt. På sydsidan tav vägen låg Brostugan ungefär mitt för 

Lönneberget och Backholm snett emot Förnär. 

Förnär var en backstuga under Komstad Västradård, som fick sitt namn 1851, men som 

tydligen funnits som namnlös långt:-tidigare. Backstusittaren 1851 heter Anders Jonasson 

Lydig. Han har bott i en backstuga under Komstad Västragård åtminstone sedan 1823, då 

han flyttade dit från Nilsgård. Nog är det troligt, att det är fråga om samma stuga. 

Till Nilsgård kom den unge Lydig och hang jämnåriga hustru Anna Lovisa Svensdotter som 

nygifta 1805 hon var dotter till urmakaren Sven Blomström, som några år på 1780-talet 

bott på Stabäck samtidigt som Pehr Hörberg. Då, 1805, står det "Nilsgård brukar mannen 

Anders Jonasson Lydig" . Närmare bestämt var det en åttondel, som ägdes av nämndemannen 

Ljungdal i Gunnarstorp. 

Som ovan nämnts, flyttade familjen Lydig 1823 från Nilsgård till en backstuga under 

Västragård. Även här var Lydig brukare en tid. 1 1836-40 års längd noteras nämligen 

"Brukar 1/8 Västergl åt Lindberg" . 

Hur länge Lydig var brukare, nämns inte, men det var nog bara de 4-5 åren 1836— 40. 

Hanovar född 1783 och började ju bli gammal. Från 1851 står han som "fattighjon", men 

redan vid yngsta dottern Claras födelse 1837 noteras "Fattiga omständigheter". Det hade 

gått utför. Lydig gifte sig tre gånger och fick sammanlagt åtminstone 12 barn. När Anna 

Lovisa dog 1833, hade de två äldsta av deras 6 barn redan lämnat hemmet — dottern Lisa 

Beata var gift och blev så småningom mor till Carl Westerbergs hustru Mathilda Lovisa 

på Norreslätt. Den förstfödde sonen hade bara blivit ett år och dog av "magplåga". 

LycEg gifte året därpå, alltså 1834, om sig med Stina Andersdotter, som varit piga på 

Mejensjö Mellangård. Ett par tvillingflickor och ännu en dotter föddes men blev bara 

några dagar gamla. Några veckor efter den yngstas födelse och död avled Stina av 

"bröstplågor" . 

Lydig dröjde inte utan gifte snart om sig med den förmodligen omkring 20 år yngre Lisa 

Johansdotter - hennes födelsedatum och -socken noteras endast i 1836— 40 års längd och 

där så gott som oläsligt. I fortsättningen får Lisa överta Stinas data — alltså 

felskrivning av längdförande präst. 3 barn blev det i det— ta sista äktenskap - -

åldersskillnaden mellan Lydigs äldsta och yngsta barn var hela 38 år. Barnafadern var 

inte så ung just men hade ännu inte noterats som fattighjon och kunde väl hjälpligt 

försörja en familj. 

År 1868 slutade Anders Lydig sitt långa liv — 85 år blev han. Endast dottern Clara, som 

var "sjuklig" , var kvar i hemmet. Den yngste sonen hade dött vid 6 års ålder. Säkert 

hade den utfattiga änkan Lisa och den sjukliga Clara inte några sötebrödsdagar i Förnär. 

På något sätt redde de sig dock, men sedan Lisa dött 1885, flyttades Clara till 



fattighuset i Ljunga. Och på fattighuset eller som det senare lite finare hette, 

ålderdomshemmet, tillbringade Lydia—K1ara resten av sitt liv, d v s 41 år. Hon dog 

nämligen 1926 och blev trots sin sjuklighet 89 år. De sista 2 åren hade hon bott i 

ålderdomshemmet Johansberg vid Skogsgatan i samhället. 

Sedan Clara flyttats 1885, tycks ingen ha bott i Förnär. Så revs stugan någon gång och 

nu är det bara några gamla syrenbuskar på en åkerren vid Klämmet, som på ett   

  ungefär visar, var den en gång legat. 

 
 

 

  


