
52 SANDSLÄTT     GPS  57.3814991,  14.6052152 
 

 

 

Sandslätt står först som torp men sjunker snart ner till backstuga. Det kom tydligen till omkring 1845—46, då "häradstjenaren" 

Magnus Sandholm med hustru och fyra små barn flyttade dit från Nybygget under Sävsjö Kistegård — dit hade familjen 1839 

kommit från Hylletofta. 

Beteckningen häradstjänare betydde, att Sandholm tjänstgjorde som vaktmästare vid tingshuset i Komstad. Så värst många år kan 

han dock inte ha innehaft tjänsten, eftersom han redan i nästa längd, som börjar 1851, står som målare och sadelmakare — fast det 

förstås, vaktmästartjänsten omfattade bara ett par veckor vid de olika tingstillfällena 2—3 gånger om året . 

Historiken över familjen Sandholm, som väl fått ge namn åt stugan, blir kort och ganska sorglig. Våren 1852 fick Sandholm "betyg 

åt Göteborg" och lämnade tydligen familjen. Han avled nämligen i Göteborg hösten 1853. De båda äldsta barnen hade då tagit 

tjänst och flyttat hemifrån. Hustrun hade dött redan på hösten 1852. Kvar var bara de båda yngsta sönerna på 14 resp. 10 år, gom 

då flyttades till fattigstugan. Nog undrar man, hur en liten 10-åring klarade av en sådan omställning. Så snart de kunde, vid 16 års 

ålder, fick de lämna fattigstugan och försörja sig som drängar - båda lämnade snart socknen. 

Sedan alla Sandholms flyttat, noteras, att backstugan Sandslätt "brukas till gården". Men ett par sidor längre bort i samma längd, 

1851-55, finner man torpet Sandslätt, dit skräddaren Johan Peter Zakrisson Blomqvist med familj 1855 flyttat från Vimmerby. 

Familjen Blomqvist stannade bara i två år och flyttade 1857 till Bringetofta. Nya invånare i Sandslätt blev sockenskomakaren 

Gustaf Adolf Molin med hustru och tre barn - här föddes ytterligare två. Molin hade kommit till socknen från Stockholm 1846 och 

hustrun fem år senare från Ramkvilla. De första åren står de skrivna under "sockenhantverkare" och bodde säkert i någon namnlös 

stuga någonstans. När Molins kommer till Sandslätt, står det som torp, men det blir snart åter backstuga - något riktigt torp hade 

Sandslätt nog aldrig varit. 

Det tycks inte ha gått så bra för Molin, åtminstone inte till att börja med — "utfattig" står det i längderna. Men efterhand som barnen 

blev vuxna och flyttade hemifrån, blev det tydligen bättre och anmärkningen "utf. " försvinner. T 1871 års längd är Molin inte längre 

skomakare utan "orgeltrampare" . Just 1871 fick N. Ljunga kyrka sin första orgel — den skänktes av kyrkvärden Johan Törnqvist 

och hans hustru Maja Lena på Sävsjö Säteri. 

Snart avancerade Molin från orgeltrampare till kyrkväktare, vilket han förblev genom alla år. En kyrkvaktare hade många uppgifter, 

vilket framgår av ett stämmoprotokoll från 1904. Han ska tjänstgöra som "orgeltrampare.. . verkställa andra— ringningen sön- och 

helgdagar, sköta vedhuggning och eldning i kyrkan, skurning derstädes vid tillsägelse, hvarje vecka städa och damtorka i kyrkan 

samt om som— naren hvarje lördag kratta gången från porten till kyrkan och omkring densamma" . 

I december 1901 föreslås på sockenstämman, att Molin ska få Patriotiska Sällskapets medalj för 31 års tjänst, som han skött "med 

trohet och påpasslighet". På majstämman 1904 begär Molin avsked p g a hög ålder - han var drygt 90 år gammal! De sista åren 

tycks han dock ha haft en medhjälpare och ersättare i August Johannesson i Byholm i kyrkbyn (se g. 54) . 

Molin hade mist hustrun 1899. Barnen var då sedan länge utflugna. De tre döttrarna for till Amerika den ena efter den andra. Äldste 

sonen flyttade till Stockholm, men den yngre höll sig på lite närmare håll och gifte sig i N. Sandsjö. Där föddes 1885 sonen Conny, 

som kom att bli en känd operasångare med en enligt Nordisk Familjebok "ganska omfångsrik och klangstark barytonröst" . 

Det verkar, som om Molin fick sällskap i stugan under gina sista månader — han avled 1905. Hösten 1904 flyttade nämligen Qvist 

och Lena, d v g förre marinsoldaten Sven Qvist och hans hustru Lena in från Klanggåsen. De hade blivit hemlösa, när stugan där 

brunnit ner vid pingsttiden och hade hela sommaren bott i källaren (se s. 75f). Nu flyttade de alltså inomhus, där det gick att hålla 

något så när varmt. Sedan Qvist avlidit 1913 och Lena två år senare, blir det tomt i Sandslätt, som stryks ur längden. 

Av Sandslätt finns nu ingenting kvar — det låg på Arvid och Britt Gunnarssons ägor i Ljunga by. 



 


