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Källeberg låg i tresnibben, som bildas, där vägen mot Nöbbeled-Hy11etofta viker av 

från den gamla landsvägen till Vrigstad strax väster om Ljunga by. Några spår, som 

påminner om att här en gång legat en stuga, finns inte. 

Källeberg kom förmodligen till 1816, då Johan Svensson med hustrun Mertha Isacsdotter 

och tre barn flyttar till "backstugan" under Ljunga Södergård. I den längd, som börjar 

1817, har stugan fått namnet Källeberg. Familjen Svensson hade bott i Snarkullen under 

Nöbbeled i 15 år — dessförinnan hade Johan varit brukare på Nöbbeled. Av någon anledning 

hade det inte gått så bra för Johan Svensson - redan under de sista åren i Snarkullen 

står han gom "utfattig" och gå gör han också under alla åren i Källeberg. 

Sedan den yngsta, dottern Lisa, 1821 fjorton år gammal flyttat till Nöbbeled som piga 

— nog var det en ung piga — var Johan och Mertha oftast ensamma i Källeberg. Sonen Sven 

hade dött av "Wärk" 1819 i sitt femtonde år. Efter 22 år i Källeberg kom Johan och 

Mertha, som också skrivs Martha, 1838 till fattighuset, där Johan dog året därpå. Mertha 

dog på sin 81—årsdag i mars 1847 . 

Som brukligt var lät församlingen sälja stugan för att få in en slant till fat— 

tighjonens underhåll efter inflyttningen till fattighuset. Det hölls alltså auktion på 

Källeberg, som köptes av gratialisten Sven Djerf, som 1838 flyttade dit från Vrigstad 

tillsammans med sina tre yngsta barn 8, 11 och 14 år gamla. Djerf hade i 27 år varit 

dragon på NO 78 Ekeberget och hade 1836 flyttat till Vrigstad. Där hade hustrun avlidit 

och Djerf var nu ensam med de tre barnen. 

Barnen flög snart ut, den äldste 1840 och de båda yngsta 1844, varefter Djerf själv 

1846 flyttade till Bringetofta. 

Nya invånare i Källeberg blev Sven Gustaf Malmqvist med hustrun Fredrika Nilsdotter 

och en liten son. De kom från Annetorp, dit de flyttat som nygifta ett par år 

tidigare. Också Sven Gustafs äldste bror, Jacob Fredrik, flyttade hit - han kom från 

Stockholm och var änkling. Bröderna Malmqvist var söner till Sven Malmqvist, som i 

seklets början varit jordägare och nämndeman både i Hylletofta och i ett par år i 

Ljunga. Det hade gått utför och familjen Malmqvist hade 1820 flyttat till backstugan 

Svenstorp under Ljunga Broddagård och står där snart som utfattig. Fredrika var dotter 

till Isac Anderssons hustru Anna Catharina Magnidotter i Södreslätt under Ljunga 

Södergård. 

Det blev snart knapert också för den unga familjen Malmqvist. Sven Gustaf försöker 

bättra på finanserna han "håller lönnkrögeri" , vilket noteras i husförhörslängden 1851-

55. Han anmäls till sockenstämman i maj 1852, där man menar, att jordägarna borde vara 

ansvariga och ha skyldighet att se till att "dylikt oskick" inte förövades av deras 

underlydande, torpare, backstugesittare eller inhyseshjon. Hur det gick för Malmqvist 

är inte noterat, men i fortsättningen nämns ingenting om lönnkrögeri i husförhörslängden. 

Kanske var brodern Jacob Fredrik emot hanteringen — i varje fall flyttade han redan 1852 

till Ljunga Broddagård och tre år senare därifrån till Hylletofta. 

Det ljusnade inte för familjen Malmqvist — " fattighjelp" , "utf." noteras gång på 

gång. 



1 1871-75 års längd blir det lite rörigt med folkbokföreningen, eftersom Källe— berg 

och Södreslätt har blandats ihop. Tydligen var det så, att Malmqvists flyttade till 

Södreslätt och att Källeberg lämnades öde. Åtminstone finns Källeberg inte med i följande 

längder - det försvann omkring 1872-73. 

 

 
 

   

   

   

 

    

    

    


