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Nyholm var säkert ett rent skrivbordsnamn. Ingen har väl någonsin talat om annat än 

Törnas och då menat torpet, som låg vid den gamla vägen, som strax söder om 

Södratorp/Öre1id tar av mot Mossaryd. När man från Komstadhållet tagit sig upp för den 

branta backen och fortsatt en liten bit, finner man markeringsstolpen i närheten av 

spisresterna t.v. om vägen. 

Torpet byggdes av Isak Törn, som den 14 nov. 1853 fått kontrakt på en "oodlad plan" i 

Mossaryds Södergårdg oxhage ( se avskrift på nästa sida). Törn, som tjänade som grenadjär 

på NO 76 Svinaku11en/Grönsku11 sedan 1835, blev enligt kontraktet inte torpare utan 

arrendator. Det är alltså inte tal om några dagsverken utan endast om en årlig 

arrendeavgift. 

Stugan, som Törn byggde, bestod enligt vad gamla fru Ester Lokrantz berättat av rum och 

kök och farstu, den sistnämnda med hög tröskel för värmens skull. I köket fanns en 

öppen spis och bakugn. De lagades med lera, sades det, eftersom man inte hade tillgång 

till tegel. Lite ljus i stugan fick man genom ett par " smårutefönster" . Törn ska 

också ha haft en knuttimrad ängalada i Brunnsekärret - "bråns kierret" i kontraktet. 

Vid en intervju 1970 berättade Anton Wimerstedt och David Danielsson, att man brukade 

göra vagnsgmörja vid Törnas. På en flat sten lades en hög töre och märgben. En järngryta 

lades över högen och sedan tätade man noga runt om med lera. Därpå eldade man ovanpå 

grytan och kunde så småningom samla upp den feta smörja, som bildats. 

I den längd, som börjar 1856, skrivs Törn jämte hustrun Anna Stina Petersdotter och 

tre barn på Nyholm. Tjänsten som grenadjär på Svinaku11en/Grönsku11 hade Törn dock 

kvar ända till i december 1869. Grenadjärtorpet var då utarrenderat. 

Livet gick väl sin gilla gång i Törnas de närmaste 17-18 åren. Säkert var det mestadels 

hårt arbete och mager utkomst, men några noteringar och utfattig e.d. finns inte. 

Barnen flyttade förstås hemifrån, så snart de kunde och makarna Törn var ensamma i 

Nyholm ett par år. 

År 1874 dog Anna Stina 59 år gammal av "wärk" - hade hon kunnat uträtta så mycket de 

sista åren? bet blev väl svårt för Törn att klara sig ensam i Nyholm. I varje fall 

flyttade dottern Johanna hem kort efter moderns död. Sedan hon lämnat hemmet 1858, hade 

hon haft flera olika pigtjänster; nu kom hon att stanna i Nyholm till livets slut. 

Julen 1890 gifte sig Törns äldste son Klas August och de nygifta skrivs en kort tid i 

Nyholm. Efter ett par år i Målen i Ljunga flyttade de för gott till backstugan Östanskog 

under Kockhemmet. 

Avskrift av det på föregående sida nämnda torpkontraktet: 

 

"Emelan under teknade jordägare af ett halt mantal måssaryd söregl och granadören jsak 

törn i svinakulen är föliand Contrakt uprätat nämligen 

1uplåter jordägarne till jsak törn på hans och hans hustrus lifstid en oodlad 

plan belägen i nu varande oxhage emot komsta ägor och en äng plan kalad bråns 

kieret samt rätighet att slå på deras äng planen sträker sig från vägen till 



komsta till liunga ägor samt 100 alnar i öster och väster eller planens bred 

emot föliande vilkor 

2 arändatoren betalar årligen 16 Rlr - 32 skilriägl den 1 November från den 

dag han tillträder nämde lägenhet och då planen blir odlad 

3 arändatoren skall hålla freds trålet om såväl planen gom brånskieret men 

verket till släper jordägaren 

4 till vedbran får arändatoren begagna fall skog samt qvist m.m. 

5  arändatoren skall hafva bete till en ko och tvane får koen skall fölia   

jordägarens ungfä och fåren deras får 

6 om enskifte skulle inträfa på byen under före nämde tid och planen 

komer til en anan gård så afsäges jordägarne att lämna någon odlad plan 

i stälet eller någon hus flötning 

          sålunda öfver ens komit som skede i till kalade vetnes närvaro för säkras af    

mossaryd söregl den 14 November 1853    

 

till vetne  

Anders Jacobsson Johannes Andersson 

Sven Säfbom Gustaf Gustafson Jorägare 

                                J Törn arändator" 

Forts. från föregående sida: 

Våren 1905 avled Isak Törn i sitt åttioåttonde år. Johanna står sedan ensam skriven i 

Nyholm, men enligt vad som berättades, då markeringsstolpen sattes upp, bodde ännu en 

gumma i stugan. Det var Siri Johansson (gift med handlaren Hugo Johansson i Komstad), 

uppvuxen i Gröndal inte långt från Nyholm, som mindes, att hennes mor brukade hjälpa 

de båda gummorna, som var gamla och sjuka. Bl.a. fick de hjälp med vattenbärning, 

eftersom brunnen låg långt bort från stugan. 

Den andra gumman hette Ulla och kallades Törn även hon, fast det egentligen inte var 

hennes rätta namn. Vem hon var, kunde ingen säga, men ganska troligt är, att hon var 

pigan Ulrica Petersdotter, som från ca 1900 står skriven som "boende" i Mossaryd 

Södergård, där hon varit piga sedan 1875. Ulrica eller Ulla, som det står i 

födelseboken, var född i Stocken 1831 och alltså 10 år äldre än Johanna. Hon hade 

tjänat piga i hela sitt vuxna liv och tidigare varit på flera gårdar i socknen. Hon 

lär ha varit mycket vindögd och omtalades förstås som "vinnögda Ulla" . 

Förmodligen flyttade Ulla till Nyholm efter Isak Törns död 1905. Då fanns där ju plats. 

Men gemensamt hushåll hade de båda gummorna inte. "Bjöd Ulla besökaren på kaffe, skulle 

Johanna inte ha, och tvärtom", sades det. 

När den ena gumman dog, kunde den andra inte vara ensam kvar, tyckte Siri Johanssons 

mor Sofia. Men klen som gumman var, orkade hon inte gå. Den resoluta Sofia band då 

helt enkelt gumman på ett sofflock och släpade henne sedan hem till Gröndal. Vilken 

omtanke! 

Ulla Petersdotter dog i augusti 1913 82 år gammal. Johanna Törn dog i mars 1914; hon 

står då som "understödstagare" . Nog var det väl Johanna, som Sofia släpade hem på 

sofflocket? 

Någon efterträdare i Nyholm fick Johanna Törn inte. Enligt Anton Wimmerstedt revs 

stugan 1915 och flyttades till Nygatan 1 i samhället, där den stod sammanbyggd med ett 

uthus till någon gång på 1980-talet. 

Lite blomsterfägring runt stugan tycks Törns ha haft. Ännu när namnskylten sattes upp 

1984, fanns några blå aklejor kvar. Enligt utsago skulle det också finnas gammalrosor, 

även om de inte återfanns just då. 

Nu i början av 2000—talet finns inte stort mer än spisresterna kvar, som erinrar om 

"Törnas" . 

 
 

 


