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Torpet Nybygget, som låg strax väster om backstugan Nybygget t.v. om vägen från 

Ljunga till Aleholm, kom förmodligen till 1868. Då flyttade nämligen skomakaren Johan Stork dit med hustrun Johanna Sofia och 

två små barn. Paret Stork kom från Sjöstorp, dit de flyttat som nygifta 1865. 

Johan Stork var född i Ekeberget som äldste son till grenadjären Anders Svensson Stork — han hade bröder både i Lyckoborg, 

Sjöstorp och Brostugan/Åbo. Johanna Sofia var född i Mossaryd Södergård. I Nybygget utökades familjen med fem barn och 

barnaskaran kom att bestå av tre söner och fyra döttrar. 

Johan Stork var träskomakare. När torpskylten sattes upp 1984, hade någon hört, att Stork gjorde bättre träskor än grannen i 

Östanskog lite längre bort på andra sidan vägen. Storks skor var nämligen försedda med putor på insidan av skon, d v s en 

läderskoning, som var fylld med svinhår. Dessutom gjordes skorna av ängsbjörk, som ansågs vara segare och bättre än 

hagbjörk. 

Det var inte bara Storks träskor, som fick beröm den där skyltningsdagen. Omdömet om honom själv blev ännu bättre - "han var 

religiös och en ärlig och bra man", sades det. 

Vid sidan om skomakeriet — Johan Stork tycks ha varit både vanlig skomakare och träskomakare - ägnade han sig med iver och 

intresse åt biskötsel. I minnesrunan vid hans död nämns bl.a. , att han var en av Sävsjöortens biskötareförenings stiftare. I 

decembernumret 1920 av Bi tidningen berättar Stork lite om gitt liv och om erfarenheterna gom biskötare: " .Jag kom vid 14 års 

ålder i skomakarelära hos en då i bygden kringvandrande skomakare och vid 21 års ålder började jag på egen hand samma yrke. 

Min biskötsel började jag med att jag köpte en halv bikupa på så sätt, att vi voro två ägare om den, ty på den tiden var det ingen, 

som vågade sälja hela kupan, ty då sålde man bituren. .. .  

I samma tidning skriver signaturen Rainer följande: "Hr. S. är, trots sin höga ålder, en skicklig slöjdare; han binder de finaste 

halmkupor och har gjort de flesta av sina ramkupor själv; han pressar konstkakor åt hela ortens biskötare; han besökte bikursen i 

Aneboda 1909 och i Sävsjö 1913 och har varit den rationella biskötselns banbrytare på orten. Det är glädjande för oss övriga 

bivänner se huru pigg och kry herr S. är. Trots sina 82 år kommer han varje vecka den 1/2 mil långa vägen från sitt hem ned till 

Sävsjö med sin kärra för att avlämna sina produkter och sitt arbete samt göra sina uppköp. Kan en smålänning reda sig på en 

klippa i havet, så kan han också reda gig på en stubbafälla i skogen, ty hr. S. bor mitt i skogen i det fattiga Småland." Artikeln 

illustreras av ett foto på Stork bredvid sex ramkupor och två halmkupor framför stugan. 

Året efter artikeln i Bitidningen avled Johan Stork — det var i augusti 1921 - av lunginflamation. 83—åringen, som verkligen var 

"pigg och kry" för sin ålder , hade nämligen några dagar tidigare trots ösregn promenerat till Vrigstad marknad och sedan hem igen. 

Han hade blivit genomvåt och kall och så blev det lunginflammation, en sjukdom som i de allra flesta fallen slutade med döden. 

Som här. 

Några veckor efter Storks död hölls auktion på kvarlåtenskapen enligt en annons i EksjöTidningen: 

"Auktion. Lördagen den 21 d: s kl. 1 e.m. kommer genom auktion att försäljas kvarlåtenskapen efter avlidne biskötaren Johan Stork 

i Nybygget av N:a Ljunga socken. Därav må nämnas: 4 st. bra får, 3 bisamhällen m.fl. bihus och mycken bimaterial, 

en prima hyvelbänk med snickeriverktyg, samt träskomakeriverktyg m.m. som ej uppräknas, men dock försäljes... " . 

Johan Stork hade blivit änkling 1904. Barnen var ju då vuxna och sedan länge utflugna. Fast de båda yngsta lämnnade förstås inte 

hemmet förrän 1901 - så småningom hamnade båda i Malmö. Endast näst yngsta dottern, Augusta Elise, stannade kvar i Nybygget. 

Kanske var hon inte gå stark. I varje fall avled hon av hjärtfel 1914 vid 41 års ålder. Sedan tycks gamle Stork ha bott ensam i stugan 

till 1920, men man får väl antaga, att de tre döttrarna, som bodde i Sävsjö och Vrigstad, kom hem och hjälpte honom ibland. År 

1920 flyttade den äldsta dottern, Jenny, hem för gott. Hon var ogift och står som kokerska i husförhörslängden och hade enligt 

brodern Karls son Gunnar bl.a. varit anställd hos doktor Tideström på Sanatoriet. 

Jenny Stork står snart som ägare till Nybygget. Någon berättade, att hon hade "lagat mat i all sin tid, så att hon blev formad efter 

spisen", d v s hon blev framåtböjd men inte rundryggad. Troligen handlade det mest om värk. 



Sina sista år bodde Jenny hos systern Hilda Andersson i Sävsjö. Hon dog i januari 1951 nära 83 år gammal. Och Nybygget stod 

tomt. 

Men under åren 1892 till 1895 hade Nybygget varit väl befolkat. Johan Storks äldste son Karl bodde nämligen då här som nygift 

med Augusta Kristina Frick från Bringetofta. Deras första barn, den ovannämnde Gunnar, föddes här 1893. År 1895 flyttade den 

unga familjen Stork till Sävsjö, där Karl hade anställning vid järnvägen. 

Nybygget stod alltså tomt. Någon berättade, att stugan snart köptes av Petrus Svensson, som lät riva den och som ämnade 

återuppföra den vid sin anläggning Vallsjöbaden. Om det blev så var dock osäkert. 

Av stugan på Nybygget ser man nu bara spår av grunden, spisröset som är gömt av en stor sälg, och den helt mossklädda trappstenen. 

Av Johan Storks trädgård, där flitiga bin i mängder surrade bland blomstren för så där 90 år sedan, återstår bara några jättestora, 

skäggiga lindar och ett par vinbärsbuskar. Granen håller på att tränga in och döljer det mesta. Den gamla brunnen strax intill stugan 

finns kvar — rund, ca 2 m. djup med vackert stenklädda väggar men tydligen sinade I övrigt är det inte mycket, som påminner om 

att människor bott och verkat här i närmare hundra år. 

En liten bit in i skogen bakom de båda stugorna i Nybygget rinner Grötabäcken. Den sades ha fått sitt namn av att en torpare, som 

för länge sedan en morgon var på väg till dagsverke på Eksjöhovgård, när han gick över bäcken råkade tappa sin kruka med gröt 

rakt ner i vattnet. Gröten flöt bort och det var en riktig olycka, eftersom den var hans enda matsäck för hela dagen. Dagsverken 

gjordes ju "på egen kost" . 

Det berättades också, att Grötabäcken rinner åt norr och att vattnet i den därför är undergörande. Bl.a. ska det vara ett bra medel 

mot värk. Månne Jenny någon gång provade det? 

 

 
 


