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Torpet Jonsbo är försvunnet för Iänge sedan. En åkerlycka med namnet Jonsbo är 

dock utsatt på den ekonomiska karta, som kom till så sent som 1953. Om åkern en 

gång tagits upp av Jonsbotorparen eller om den kommit till senare och fått namn 

efter torpet, må vara osagt. 

Jonsbo låg inte så långt från Nyholm/Törnas, alltså vid den väg, som mellan öre— 

lid/Södratorp och Petersborg vid gamla Vrigstadvägen tar av mot Mossaryd. Törnas 

låg till vänster om vägen, sedan man fortsatt några hundra meter ovanför den 

branta uppförsbacken. Jonsbo låg lite högre upp till höger om vägen en liten bit 

in i skogen. Några rester av torpet syns inte —markeringsstolpen sattes i kanten 

av åkerlyckan. 

När Jonsbo kom till, kan inte bestämt avgöras. Namnet möter man första gången} i 

1791 års husförhörslängd. Kanske är det den längdförande prästen, som hittat på 

det och uppkallat torpet efter brukaren Jonas, som då bor där med sin jämnåriga 

hustru Catharina. Som tidigare nämnts flera gånger, saknas längderna för åren 

1775-1790. 1 1770—1774 års längd finner man det då 50-åriga paret Jonas och Ca— 

tharina i "Backstugan" under Mossaryds Södergård. Troligen är det väl samma 

ställe, som avses och som kanske vid namngivningen upphöjdes till torp. 

Jonas, som enligt dödboken hette Andersson, avled 1792. Ett par år senare för— 

sökte den då 73-åriga Catharina få komma till fattigstugan, men hon "vägras in— 

träde" enligt sockenstämmoprotokollen. Efter några månader försöker hon igen, 

men det går lika illa. Då lovar dottern Lena Jonsdotter i Fredriksberg i Fröde— 

ryd att ta hand om henne åtminstone för en tid. Tydligen dog Catharina där i 

varje fall står hon som flyttad till Fröderyd 1794 och återfinns inte senare i 

dödböckerna. Jonas Andersson följdes av Nils Persson, som också står som 

brukare. Han kom 1792 från Vrigstad med hustrun Maria Isaksdotter och tre barn. 

Under åren i Jonsbo ökades barnaskaran med en son. 

 

Perssons flyttade redan 1799 vart är oläsligt. I deras ställe kom Petter 

Gummesson med hustrun Sigrid Jonsdotter från Komstad Nilsgård, där han varit 

brukare av 1/4. De första åren står Petter som brukare också i Jonsbo, men i 

nästa längd, den som börjar 1801, noteras, att Jonsbo "Br. af Lind och hans 

svärmor Komstad" — här måste det vara Sven Lind i Komstad Västergård, som avses. 

För Petter står bara "M. " , d v s "mannen" . Både han och hustrun var i 60-

årsåldern och orkade kanske inte längre. År 1805 flyttade Petter och Sigrid till 

Nöbbeled, där hon avled efter en kort tid. Petter står som inhyses. 

Nu noteras åter en brukare i Jonsbo, Daniel Svensson med hustrun Catharina 

Nilsdotter, som 1806 kom från Sandsjö. Men det här paret var i 60-65-årsåldern 

redan vid inflyttningen och orkade tydligen inte med torpbruket så länge. Efter 

  

  



några år står de som inhyses. Omkring 1816 tycks de få hjälp av "torpdrängen" 

Petter Nilsson. Fast han var inte så ung, han heller, född 1759. 

Kanske hankade det sig fram ett par år, men sedan står även Petter Nilsson som 

inhyses och "Torpet Jonsbo Brukas till gården". Daniel Svensson dog vid 81 års 

ålder av vattusot och bröstvärk 1821 och den 75-åriga Catharina 1823 av ålder— 

domsskröplighet. Sedan Petter Nilsson 1826 dött av bröstfeber, blev det tomt i 

Jonsbo, som är försvunnet redan i 1829 års längd. Dess historia blev inte läng— 

re än omkring 60 år. 

Mellan åren 1812 och 1822 tycks ytterligare ett par personer ha bott i Jonsbo, 

nämligen Håkan Eriksson Lekström och hans dotter Lena. Lekström, som var 

skomakare, hade tidigare bott bl.a. i Stabäck och Brostugan och kom nu från 

Bringetofta. Han hade blivit änkling och står här som inhyses. Lena, som var 

född på Stabäck, var "vanför" - på vad sätt är inte noterat. Lekström, som då 

var '"utfattig", dog 1821, varefter Lena snart flyttade till Björket (fast där 

finns hon aldrig införd) 

 

 

 



aldrig införd) . 

 


