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Madeholm fick ett passande namn — det låg mellan den sydligaste Örsbymaden och 

Stockarydsmaden i närheten av kanalen från Uvessjön. 

Historien är inte lång, bara ett kvarts sekel. Den börjar 1877, då Jonas Adamsson 

med hustrun Stina Katrina kommer från Tävelsås. Kanske byggde den 66—årige Jonas 

stugan, kanske med hjälp av hustruns son Karl Johan Karlsson. Den sistnämnde hade 

redan bott i socknen ett par år - han "vistas på jernbanan", står det. 

Enligt Paul Storck skulle Adamssons ha börjat med att bygga ladugården och själva 

först ha bott i en jordkula — djuren var viktigast. Men så nyttigt för Stina 

Katrina kan det inte ha varit — hon står de första åren som "sjuklig". Samtidigt 

noteras, att Jonas är "utfattig" . Ingen av noteringarna återkommer dock i fort— 

sättningen, så det blev kanske bättre med bådadera. Stina Katrina anges vara född 

i Ljunga men finns inte med i födelseboken. Något eget efternamn noteras aldrig 

för henne, utan hon står hela tiden som Stina Katrina Adamsson, alltså med 

mannens namn. De båda hade gift sig på äldre dagar år 1865. Åtminstone Stina 

Katrina tycks ha varit gift tidigare. År 1884 gifte sig Karl Johan med den 14 år 

yngre Emma Sofia Johansdotter, som varit piga på Sävsjö säteri. De nygifta står 

som "boende" i Madholmen. Karl Johan lämnar järnvägen och blir i fortsättningen 

"art). i Örsbyholm Södregd"  Jonas Adamsson dog 1891 och Karl Johan blev ägare 

till Madeholm eller Madholmen, som det ibland står. De sista åren hade han och 

Jonas enligt längdnoteringarna brukat hälften var. Sex barn fick Karl Johan och 

Emma Sofia under åren i Madeholm. År 1900 flyttade hela familjen till Svenarums 

socken, där Karl Johan enligt vad som berättades, då torpskylten sattes upp: 1984 

, blev statare på Hook. Stina Katrina kom till fattighuset i Ljunga, där hon dog 

1901 - trots sjukligheten blev hon 82 år gammal. Madeholm stod tomt, och stugan 

köptes av Klas Kraft, som återuppförde den i Petersborg, där den fortfarande står 

om än åtskilligt om- och påbyggd. 

 

 
 



 


