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Nyängen finns ännu kvar och ligger en liten bit upp i skogen t.v. om vägen från Lyckoborg 

till Aleholm. Ekeberget låg en gång strax intill i sydväst. 

Nyängen togs upp 1846 av sockenskräddaren Sven Johannesson Holmqvist, som med hustrun 

Sofia Jonasdotter Stork och fyra små barn närmast kom från Brostugan under Sävsjö 

Södergård. Där hade de bott bara ett par år efter att ha bott i S. Hagen i 13-14 år 

efter giftermålet. Sven var född i Nävelsjö, men Sofia hade vuxit upp i grannskapet 

- hon var född i Svartavad som dotter till sergeanten Jo— nas Stork, som efter några 

år flyttat till Alehög. Jonas Stork tycks inte ha varit släkt med övriga "Storkar" i 

trakten. 

Sockenskräddaren Holmqvist blev nu torpare. En stuga flyttades till den utsedda 

platsen, men varifrån den kom, vet man inte längre med säkerhet. Gammal är den i 

varje fall - den nuvarande ägaren Ingemar Holmqvist, sonsons son till Sven och Sofia, 

fann vid en renovering omkring 1980 en stock i väggen men den inhuggna inskriptionen 

"Anno 1797". Han har också funnit 17 lager tapeter! 

Stugan var en ordinär torpstuga och bestod av ett rum och ett litet, smalt kök med 

en stor dominerande spis med spiskupa på första våningen och två mindre rum på andra 

våningen eller vinden. Både i det ena rummet däruppe och i rummet nerepå fanns öppen 

spis. En brant trappa ledde från förstugan upp till vindsrummen, som alltid 

omtalades som "terren" . Allt finns kvar, framtaget och pietetsfullt renoverat av 

Ingemar Holmqvist. I ladugården, som byggdes ganska nära boningshuset, fanns en ko 

eller ibland två, gris och höns. 

Åtta dagsverken om året skulle torparen göra, fyra mans-och fyra kvinnsdagsverken. 

De togs ut i slåttertiden, då allt tillgängligt folk behövdes. Dessutom skulle 

torparen varje år erlägga ett arrende på 25 kronor, vilket var mycket pengar för en 

fattig torpare vid den här tiden och säkert mera betungande än dagsverkena. 

Efter inflyttningen på Nyängen fick Sven — han lär ha kallats Svente Rapp, eftersom 

han var så "rapp i talet" — och Sofia ytterligare tre barn. Fast lille Claes Otto 

fick bara leva ett par månader. De övriga sex växte upp och lämnade som brukligt 

var hemmet i 20—årsåldern. August, den äldste sonen, blev skräddare och 

sockenskräddare som fadern. Efter att som nygift ha bott bl.a. i Byholm under 

Mejensjö och sedan i Högaholmen flyttade han 1872 till samhället, till Sandsjövägen 

med nuv. nurmer 8. Lärare Schultz har berättat, att August i många år tjänstgjorde 

som vaktmästare i Missionshuset och att han där gärna ledde församlingssången vid 

gudstjänsterna. På gamla dagar flyttade han till Västervik, där han dog över nittio 

år gammal. 

August var alltså en god sångare, men ännu bättre var brodern Andreas. Han kom väl 

först ut som dräng, men redan 1866 står den 23-årige Andreas som "kantor" . Han fick 

då efterträda Skole-Lena i Sjöbo som småskollärare och blev i samband därmed också 

socknens klockare. Efter ett par år kostade församlingen på honom en 4-veckorskurs 

vid "undervisningsanstalten för småskollärares utbildning" i Vetlanda. Kostnaden 



för församlingen blev 7 Rd 50 öre, men så hade man ju sedan en utbildad småskollärare. 

Andreas, som bosatte sig i huset Målen i Ljunga by, uppehöll lärartjänsten till 1884 

men fortsatte i många år därefter som kantor och klockare. 

Svens och Sofias tredje son, Johannes, fick anställning vid järnvägen och flyttade 

till Forserum och väl också vidare någon annanstans. När han 1908 återvände till 

hembygden, hade han avancerat till banmästare. Efter några år som hyresgäst köpte 

han fastigheten Rundelsgatan 5 i samhället — huset finns ännu kvar. 

Yngste sonen, Claes, blev banvakt och bodde i många år i banvaktsstugan i Aleholm, 

där en stor barnskara kom att växa upp. 

Helt ensamma i Nyängen tycks paret Holmqvist aldrig ha varit. Barnen bytte an— 

ställning då och då och kunde under mellantiden skrivas hos föräldrarna något år. 

När Sofia avled 1884, hade enda dottern Christina, kallad Kristin, flyttat hem ett 

par år tidigare. Hon hade varit piga i bl.a. Mejensjö Södergård och också hjälpt 

bröderna Andreas och Claes. Nu stannade hon hemma för gott. 

År 1888 blev det mera liv i stugan. Svens son Carl, som några år bott i Barkeryd, 

kom hem med hustrun Mathilda Johansdotter Löf och en liten dotter. Sven och Kristin 

flyttade upp på "terren 'i , där de hade eget hushåll — maten lagades förstås i den 

öppna spisen. Den unga familjen Holmqvist ökades så småningom ut med fyra söner och 

ännu en dotter. Den står som "boende" på Nyängen. Sedan Sven avlidit 1895, noteras, 

att Carl "brukar" stället, men han står aldrig som torpare - det gjorde heller inte 

fadern — utan som järnvägsarbetare. Enligt en intervju, som Ingemar Holmqvist 1970 

gjorde med Carls och Mathildas tre äldsta barn, hade Carl arbete huvudsakligen 

sommartid, bl.a. med att lägga slipers. Under vinterhalvåret kunde det bli besvärligt 

med arbetslöshet och skrala inkomster, såvida inte snön kom och banan måste skottas. 

För slåtter o.d. hemma på Ny— ängen kunde Carl få några dagars ledighet, men 

ladugården m.m. skötte Mathilda, som enligt barnen ska ha varit en särdeles arbetsam 

och duglig människa. 

Åtminstone tre av de fyra sönerna Holmqvist gick i sin fars fotspår och sökte sig 

till järnvägen. Alla barnen flyttade till andra orter — sedan Gustaf och Ellen 1925 

fått anställning i Stockholm resp. Vänersborg, bodde föräldrarna ensamma kvar i 

Nyängen. Ungefär samtidigt slutade man hålla ko, eftersom Carl inte längre orkade 

skaffa foder. Kristin, som bott kvar på "terren" , hade avlidit 1919 82 år gammal. 

Då Carl Holmqvist dött 1933 vid närmare 86 års ålder, flyttade Mathilda in till 

samhället till nuv. Odengatan 17 som ägdes av svågern Claes gon Helmer Holmqvist. 

Sin sista tid låg hon på Kroniska sjukhemmet, där hon dog 1942 strax efter sin 84-

årsdag. 

Sedan Mathilda lämnat Nyängen, såldes det till målarmästaren Theodor Bolin, som 1935 

flyttade dit med hustrun Ebba. De kom ursprungligen från N. Sandsjö resp. Nöbbele 

och hade bott på samhällets Vallsjösida några år. Här kom de att stanna i 23 år och 

byggde under den tiden till och ändrade om på olika sätt. 

År 1958 flyttade Bolins till Björkö. Efter makens död någon gång på 1980-talet 

flyttade Ebba tillbaka till Sävsjö. Där blev hon snart känd gom något av ett 

spänstfenomen - nästan uppe i 90-årsåldern var hon en flitig deltagare i den ganska 

så krävande pensionärsgymnastiken. Fast redan under Nyängstiden hade paret Bolin 

omtalats som riktiga "friskusar" - bl.a. var de vinterbadare. Ebba Bolin avled i 

januari 2000 i sitt nittiosjätte år. Bolins behöll Nyängen efter avflyttningen och 

hyrde ut det till chauffören Bror Olof Pantzar, som med hustrun och två små flickor 

senast bott vid Tegnérgatan. Här stannade familjen Pantzar dock bara i 1 1/2 år. 

År 1961 blev Nyängen sommartorp. Det köptes då av Ewa och Sven Lilliegren, som här 

fick en lugn och skön oas långt från kommunalpolitik och affärsliv. 

Sexton år senare, 1977, återgick Nyängen i släkten Holmqvists ägo genom att det 

köptes av Svens och Sofias tidigare nämnde ättling Ingemar Holmqvist, som är son 

till Carls son Axel. Som också tidigare nämnts har han pietetsfullt återställt den 

gamla stugan i ursprungligt skick. Den senare gjorda tillbyggnaden var däremot så 

illa åtgången, att den måste rivas. Den har ersatts av en ny, som både in- och 

utvändigt väl ansluter till den gamla stugan och som innehåller både ett modernt 

kök och ett par, tre bostadsrum. Största delen av arbetet har Ingemar Holmqvist 

själv utfört 1982 var Nyängen i så gott skick, att det blev hans 

permanentbostad. Det mer är 150 år gamla Nyängen lever fortfarande. 



 

 

 



 

 


