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Nyholm, som ligger på sluttningen mellan f.d. Hantverkargården och ån t.v. om vägen 

från Sävsjö mot Komstad, kom till 1884, då skräddaren Johannes Fredrik Hjertberg med 

hustrun Kristina och en späd dotter flyttade dit från Bringetofta. Det började inte 

så bra för det tämligen nygifta paret Hjertberg. Den lilla dottern. som enligt 

notering i husförhörslängden var " tvillingbarn" , dog på senvintern 1885. Dock 

dröjde det inte så länge, förrän det åter blev barn i stugan; 1886 fick Kristina 

tvillingar för andra gången och de fick båda leva. De följande elva åren fick 

tvillingarna fyra syskon. 

År 1906 fick skräddare Hjertberg lunginflammation, som tidigare nämnts en mycket 

allvarlig sjukdom. Någon bot kände man inte till och Hjertberg överlevde inte. Sama 

år dog också den yngsta dottern, som bara blev nio år. Året innan, 1905 , hade den 

17—årige yngste sonen dött. Stackars Kristina fick faktiskt följa sex av sina åtta 

barn till graven. 

Två döttrar flyttade hemifrån 1909 resp. 1914. Den äldste sonen, Oskar Albert, bodde 

kvar hemma hos modern till 1920, då han avled 34 år gammal. Sedan var Kristin 

Hjertberg ensam till sin död 1939 — hon blev 85 år gammal. Så mycket glädje hade hon 

kanske inte haft i livet, men åtminstone ett barnbarn fick hon se. Dottern Elin 

Martina bodde nämligen som nygift med "skrädderiidkaren" Linus Fabian Palmqvist hemma 

hos modern och brodern 1918—19 och det unga parets son föddes i Nyholm. Det måste väl 

ha varit en glädjestund för Kristin. 

Nyholm var backstuga under Sävsjö Skrivaregård. Fast beteckningen backstuga gällde nog 

egentligen bara de första åren, ty redan i den längd, som börjar 1890, står "Ett hus". 

Nyholm hör dock fortfarande till Skrivaregård; om Hjertbergs någonsin blev ägare, 

framgår inte. 

Som ägare noteras däremot klart och tydligt Kristin Hjertbergs efterträdare i stugan, 

Allan Ottosson. Han kom med hustrun Astrid och två barn från Petersborg där familjen 

några år hyrt hos Elsa och Axel Johansson. Ottosson står först som banarbetare, sedan 

som cementgjutare och byggnadsarbetare. Familjen hade utökats med två döttrar, innan man 

1952 flyttade in till samhällets Vallsjösida. 

Nästa ägare till Nyholm blev Oskar Westerberg, som med hustrun Betty år 1952 flyt— 

tade hit från Klämmet lite längre bort t.h. om vägen mot Komstad. Oskar hade vuxit upp 

i Brostugan på andra sidan ån som äldste sonen till Agda och Karl Westerberg. Som 

nygifta hade Oskar och Betty bott i Brostugan en kort tid för att sedan i drygt 30 år 

bo i Klämmet. 

Paret Westerberg lever ännu i gott minne hos många äldre Komstad— och Sävsjöbor. Oskar 

var diversearbetare och fick förstås slita hårt och den gladlynta Betty anlitades gärna 

som hjälp vid kalas eller när husmödrarna hade större arbeten på gång. 

Sedan Betty Westerberg avlidit 1962, bodde Oskar kvar till sin död 1971; han står 

åtminstone skriven här hela tiden. Nyholm övertogs av dottern Svea, som var gift med 

typografen Ingvar Palmqvist. Det blev nu ett uppskattat sommarhus för familjen Palmqvist 

med barn och barnbarn. Sedan Svea, som avslutade sitt yrkesverksamma liv som en 



uppskattad medarbetare i Svenssons Livs, avlidit våren 1995, såldes Nyholm efter en tid 

till Alexandra och Thony Baker. De har moderniserat och byggt till den drygt 100-åriga 

stugan och bor nu där med sina båda döttrar. 

 

 

 

 


