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När torp—och backstugeplanerna i N. Ljunga socken skulle få sina markeringar som— 

maren 1984, började det inte alls bra. Den första namnskylten skulle sättas upp, där 

backstugan Nykullen legat. Men det blev omedelbart opposition. Något Nykullen ville 

man inte alls acceptera, för stugan hade hetat Lövabo och ingenting annat, menade 

man. Att markeringsledaren förklarade, att det i kyrkböckerna bara står Nykullen och 

att man väl måste rätta sig efter det, hjälpte inte. Nå, stolpen kom upp - men den 

hetsigaste opponenten grävde lite senare upp den, högg in Lövabo på baksidan och 

satte åter ner den med baksidan som framsida. Så stor betydelse har detta väl inte - 

Nyku11en/Lövabog historia blev kort, inte ens 20 år. Den började 1837, då Peter 

Petersson Löfgren flyttade in med hustrun Catharina Jonasdotter och 5 barn mellan 18 

och 5 år. Löfgrens tycks ha sett bättre dagar. Åtminstone står Peter som 

"hemmansbrukare" både i Komstad, Mossaryd och Stocken. Fast han stannade inte så 

länge på någon av gårdarna. Då Löfgrens skrevs i Nykullen, noteras "Erhållit Extra 

Fattighjelp flere gånger af Försl. " . 1 sockenstämmoprotokollen finner man bl.a. den 

29 maj 1835, att församlingen ger " frivilligt understöd till Peter Löfgren i Komstad 

som mist sitt hästkreatur"  och den 4 februari 1838 "Beslöt församlingen ge 

backstugusittaren Peter Petersson Löfgren med hustru och fem barn 1/4 t. säd engång". 

Snart står Löfgren som fattighjon. Enligt Harry Johansson från Mossaryd arbetade 

Löfgren åt bönderna i byn med att svedja rågfällor och med slåtter i skogskärren. 

Hustrun avled 1839 efter att i några år ha stått som "sjuklig" och "benbruten" . Då 

var de tre yngsta 116 sönerna, 7, 10 och 13 år gamla, ännu kvar i hemmet. Det kan 

inte ha varit lätt. Peter Löfgren dog hösten 1854 76 år gammal. det sista av de fem 

barnen lämnade då hemmet och Nykullen stryks i längden. 

Nyku11en/Lövabo låg vid en markväg, som tog av t.v. vid Svinaku11en/Grönsku11s vägskäl 

norr om Mossaryd. Av stugan finns nu inte minsta spår, men källan finns kvar en bit 

bort och lär enligt uppgift hålla bra med vatten. Numera går det skogsbilväg strax 

intill markeringsstolpen. Slutligen kan nämnas, att Löfgrens äldsta och yngsta söner 

kom att höra till socknens första Amerikaemigranter. De for över redan 1852 resp. 1854. 

 

 


