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Backstugan Grönelid nämns första gången 1876, då Isak Isaksson Qvick flyttar dit 

med hustrun Johanna och tre söner. Familjen kom närmast från fattighuset i 

Ljunga och hade bott där sedan 1870. Dessförinnan hade Qvick varit torpare på 

Högaholmen i 13 år. Ursprungligen var han soldatson från Ärnanäs i Hjärtlanda, 

medan hustrun var född i Bringetofta. 

Fattigt hade det varit i Högaholmen och det blev inte stort bättre här. Åtminstone 

de första åren står Qvick som "utfattig". Sedan Sönerna vuxit upp och fått arbete, 

blev det väl lite bättre. De båda äldsta blev målare; Qvick själv står som 

korgmakare. 

En kort tid 1891 var det två hushåll i Grönelid. Äldste sonen, Anders Johan (som 

kallade sig Sjögren men som ändå var allmänt känd som "Kvicken") gifte sig då och 

de nygifta bodde här några månader, innan de flyttade till Jerusalem på 

Vallsjösidan i Sävsjö samhälle. Hustrun Kristin var från Hultsjö och omta— lades 

oftast av sin make som "kompanjonen från Hultsjö" . Sägs det. 

Isak Qvick avled 1895. Nu friköps tydligen stugan, ty sonen Johannes Alfred 

Isaksson står sedan som ägare till Grönelid. Backstugebeteckningen stryks i 

husförhörslängden och i stället skrivs "H. och en afsöndring". Modern Johanna 

Johannesdotter står som "boende" . Innan hon avled 1906 fick hon uppleva, att 

sonen gifte sig och fick två döttrar. En tredje föddes 1908, men hon blev bara 

två år gammal. 

Isaksson dog 1913 vid 51 års ålder och hustrun, Anna Sofia Fors från Bringetofta, 

stod ensam med två små flickor. Den äldsta gick dock bort redan 1915; hon blev 

bara 14 år. Mellanflickan Tyra fick däremot leva, växte upp och blev så småning— 

om småskollärarinna. Efter någon tid fick hon anställning vid den nästan nybygg— 

da skolan på Höga Gärdes sluttning inte så långt från Grönelid. Tyra var då gift 

med skofabrikören Bror Widlund från Vetlanda. De unga, gom snart fick dottern 

Maj, bodde i Grönelid, där Tyra och modern ägde hälften var. 

Tyra Widlund blev en mycket älskad lärarinna, som ännu lever i gott minne hos 

sina forna elever. Glädjen och tacksamheten är omisskännlig, när de talar om 

henne. Hennes tjänstetid i Sävsjö blev dock inte så lång, ty redan 1934 fick hon 

anställning på annan ort. Förmodligen kom hon då till Hylletofta, där hon i var— 

je fall tjänstgjorde några år senare. 

Sina sista år tycks Anna Sofia Isaksson ha bott ensam kvar i Grönelid, sedan 

dotterdottern Maj 1948 flyttat till Nässjö. Hon står åtminstone skriven här, när 

hon avlider 1951 vid 87 års ålder. 

Sedan stod Grönelid obebott och utnyttjades endast allt mera sporadiskt som 

sommarbostad av Tyra och Bror Widlund. Utifrån såg stället mycket idylliskt ut, 

där det låg skyddat från vägen bakom en tät syrenhäck. Vägen, det var här backen 

ner mot Sävsjön, den av alla gamla Sävsjöbor välkända Kvickaliden. Liden, d v s 



backen, har alltså fått sitt namn efter Grönelids förste invånare, Isak Quick. 

Stugan var inte stor, trots att den ursprungliga lilla enkelstugan någon gång 

byggts på med ett eller två rum på vinden. Den låg med gaveln mot vägen, var 

rödmålad med vita knutar och fönsterfoder och hade en liten veranda ner mot 

sjön, allt omgivet av en vacker trädgård. Grönelid var ett rart ställe. 

Men år och väder for illa fram med det nästan obebodda Grönelid. Kanske var det 

inte värre än att man kunnat reparera, men det blev ändå rivning 1987, när det 

unga paret Tomas Axelsson och Helen Gustavsson skulle flytta in. Om inte annat 

var väl den mer än hundraåriga stugan för liten. Den ersattes av en modern 

enplansvilla, som faller väl in i omgivningen. Men nog är det svårt att 

föreställa sig, att det på ungefär samma plats för inte så väldigt länge sedan 

stod en liten backstuga, som hyste en fattig korgmakarfamilj. Och namnskylten, 

som ju inte precis passade in i den nuvarande miljön, har tagits bort. 

 

B. Grönelid                                              Sävsjö Kistegård 

 

   Isak Isaksson Qvick                  född 1827 i Hjärtlanda     

h. Johanna Johannesdtr                    ”  1824 ” Bringetofta  

s. Anders Johan                           ”  1860 ” Ljunga     se nedan 

s. Johannes Alfred                        ”  1862 ”   ”        se nedan  

s . Klas                                  ”  1865 ”   ”        1881 t. Vrigatad 

 

    Anders Johan Sjögren                född 1860 i Ljunga 

h.  Johanna Kristina Eugenia Petersdtr    ”  1863 ” Hultsjö 

 

 Johannes Alfredr Isaksson             född 1862 i Ljunga 

h. Anna Sofia Fors                       ”   1864 ” Bringetofta 

d. Hilma Sofia Ingeborg                  ”   1901 ” Ljunga       död 1915 

d. Tyra Elsa Maria                       ”   1904 ”   ”          se nedan 

d. Annie Johanna                         ”   1908 ”   ”          död 1910   

 

   Bror Oscar Widlund                  född  1903 i Vetlanda 

h. Tyra Elsa Maria Isaksson              ”   1904 ” Ljunga 

d. Elsa Majken Ingegerd                  ”   1930 ” Jönköping    1948 t. Nässjö 

 

 

 


