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Lönnberget står det i alla husförhörslängder, men i dagligt tal blir det oftast 

Lönneberget. Stugan ligger vackert i en backsluttning strax norr om Sävsjöns utlopp. 

Som sig bör för en riktig Smålandsstuga är den rödmålad med vita knutar och 

fönsterfoder och har den mörka granskogen i bakgrunden. 

Lönneberget kom troligen till 1867, då Carl Samuelsson flyttar dit med hustrun Beata 

Svensdotter och tre barn. Familjen hade först bott några år i Källåsen och sedan i 

Svinaku11en/Grönsku11, där Samuelsson varit arrendator i sju år. Han var ofärdig och 

kallades aldrig annat än Halte—Ka11e; det var alltså ingen tvekan om vari ofärdigheten 

bestod. Till professionen var han skomakare, ett yrke som ju var lämpligt för den, 

som kanske hade svårt att förflytta sig. 

Sonen Claes Gustaf lämnade snart hemmet i Lönneberget, men de båda döttrarna 

Christina och Charlotta stannade kvar. En äldre son, Samuel August, flyttade hem 

1879 men emigrerade året därpå till Amerika. 

Carl Samuelsson dog 1887 och hustrun Beata 1898. Christina och Charlotta blev ensamma 

tillsammans med Char lottas 1894 födde gon Oskar. De försörjde sig som sömmerskor 

och sydde bl. a. barnkläder och underkläder -- trikå var ännu inte så vanligt. 

Systrarna kunde också sticka täcken. 

Under åren 1918—20 bodde Christina ensam i Lönneberget, sedan Charlotta och Os— 

kar flyttat till Forssanders hus vid Vrigstadvägen, nuv. nr 1. Oskar blev 

skräddare och fick anställning hos den välkände skräddarmästaren F.J. Sättergren. 

Han kom snart att bli en mycket aktiv medlem i både Arbetarkommunen och IOGT. Unge 

Oskar var begåvad och hade lätt för att lägga sina ord och blev snart allmänt känd 

som Oskar den förste. Vid den här tiden fanns det nämligen tre ganska välkända 

Oskar Karlsson i samhället och man skilde dem åt genom att numrera dem. Oskar den 

andre var också känd som Oskar Karl Johan (senare Holst) och Oskar den tredje blev 

snart Plåt—0skar, eftersom han var plåtslagare. 

Mor och son skilde på sig 1920. Oskar gifte sig och flyttade över till Vallsjö— 

sidan, medan Charlotta flyttade tillbaka till systern i Lönneberget, där de 

fortsatte med syendet. Fast beställningarna blev väl allt färre, eftersom kunderna 

efter hand övergick till de fabriksgjorda bekvämare trikåunderkläderna. 

Christina Karlsson dog 1930 71 år gammal och Charlotta flyttade till Lillebo i 

socknen (okänt var), där Oskar bodde med hustru och son. När Oskar med familj 1934 

återvände till Vallsjödelen, togs Charlotta in på ålderdomshemmet i det f. 

d. skolhuset (senare Hantverkargården) och blev så nästan granne till Lönneber— 

get. Hon blev 76 år och dog 1938. 

Om systrarna Karlsson någonsin varit ägare till Lönneberget, framgår inte. Efter 

Christinas död köptes det i varje fall av August Klasson, som förut i många år 



varit arrendator på Ljunga stom. Han flyttade hit med hustrun Mina Nöbbelin och 

två sedan länge vuxna barn. 

Genom flyttningen till Lönneberget kom August och Mina lite närmare sonen Hugo, 

som 1927 övertagit affären i Komstad, och dottern Agnes, som var gift med förre 

gästgivaren Oskar Svensson och som just flyttat från Komstad in till samhället. 

Förhållandena i Lönneberget ändrades snart. August avled redan 1932, dottern Svea 

flyttade 1934 till Vallsjö och gifte sig med Axel Andersson, Mina avled 1940 och 

sonen Ture, som står som jordbruksarbetare, blev ensam kvar. Han dog dock redan 

1946. 

Ny ägare till Lönneberget, som nu står som "hus under Sävsjö Västergård", blev 

AB Vatten & Ånga, som hyrde ut det till en av gjuteriarbetarna, Karl Gustaf Ferdinand 

Palm, som 1947 flyttade hit med hustru och fyra barn från Stockaryd. Barnen var 

mellan 9 och 16 år gamla; det bör ha blivit ganska trångt i stugan. 

År 1952 länmade den sista medlemmen av familjen Palm Lönneberget. Sedan tycks det ha 

stått tomt några år. Åtminstone skrivs ingen här förrän 1957, då Maria Brezén flyttar 

hit från Stockholm. Hon står som kokerska, är i 60-årsåldern och måste ha varit en 

ganska modig kvinna. För inte kan det ha varit så lätt att ställa om från storstadslivet 

till den ensliga tillvaron i ett litet torp i Småland. 

Efter fem år flyttade fru Brezén till Drothem. sedan är just inga hyresgäster eller 

boende i Lönneberget noterade, endast några tillfälliga i mitten av 1960-talet. Så 

småningom blev det nya ägare och den gamla stugan blev sommartorp och bebodd några 

veckor varje sommar. I många år ägdes den av bröderna Magnus och Robert Blomström, som 

en gång vuxit upp vid Odengatan inne i samhället som sonsöner till den välkände smeden 

Valle Blomström. 

Under Blomströms tid var stugan tämligen oförändrad även invändigt — och är kanske så 

fortfarande — och består på nedre botten av •ett, rum ' med, öppen spis; ett litet rum 

mot Sävsjön och ett litet kök med vedspis under den gamla spiskåpan. På vinden har ett 

par rum inretts. En dörr till något uthusutrymme är iögonfallande, en vacker blåmålad 

spegeldörr. Den lär komma från Eksjöhovgård och räddades från tippen, när man byggde 

om till värdshus. Det är inte utan att den dörren ger ett extra plus till Lönneberget. 

Ägare sedan omkring 1999 är Inger Carlström, som har försett stugan med en liten altan 

mot sjösidan. 

 

 


