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Björkholmen nämns första gången 1822, då Petter Forsberg med familj flyttar dit från 

Sävsjö Norregård. Där hade Forsberg stått som ägare till en fjärdedel, nu blev han 

backstusiCtare och familjen levde tydligen i små omständigheter. 

Petter Forsberg dog 1827 sextiofyra år gammal. Redan då noteras, att sonen Jonas har 

"svag syn och får fattighjälp". Till sockenstämman 17 dec. 1826 förelåg ett "meddelande 

från landshövding Hjerta" , att "Jonas Forsberg skulle försörjas av socknen, främst 

genom sockengång, senare genom vård å fattighuset" . Det där med sockengång tog Jonas 

tydligen fasta på, ty på sockenstämman 27 maj 1827 bestämdes, att han inte längre 

skulle få gå omkring så mycket och att han själv skulle få betala, om han ville ha 

hemtransport. Han står nu som "blinde drängen" .  

Jonas Forsberg dog 1833. Modern Ingela Svensdotter och systern Lisa Stina bodde kvar 

på Björkholmen till 1840. Då flyttade Lisa Stina till Hjärt landa som hustru till 

soldaten Johan Magnusson Fält på Djupadal. Ingela Svensdotter, som de senaste åren 

betecknats som "utfattig" och fått "extra fattighjälp" hamnar "på socknen", d v s i 

fattighuset. Så småningom flyttade hon tillbaka till sin födelsesocken Bringetofta. 

Tydligen byggdes ännu en stuga i Björkholmen, vilket ses av det följande. År 1827 

flyttade det gamla paret Nils Andersson och Stina Petersdotter hit från Berget eller 

som det också kallades Risa. Där hade de bott i arton år och nästan hela den tiden 

stått som "utfattige" . Det blev inte bättre här, utan Nils och Stina "hafwa 

fattighjelp". Socknen tar tillbaka, vad den kan, ty när Nils gått bort 1834, noteras 

på stämman, att fattigföreståndaren tagit hand om hans gångkläder, skjortor och 

strumpor - rocken lämnas omgående till ett annat fattighjon. 

Änkan Stina Petersdotter bodde kvar i Björkholmen till 1840, då hon liksom Ingela 

Svensdotter skrevs "på socknen". Och sockenstäman beslöt 1840 att låta "utauktionera 

Ingela Svensdotters och Stina på Björkholmens stugor" . 

De båda änkorna och Lisa Stina tycks inte hela tiden ha varit ensamma i sina stugor. År 

1833 flyttade Johannes Ljungstedt till Björkholmen med hustru och två döttrar. De kom 

från en namnlös backstuga under Ljunga Sonagård. Här stannade familjen i omkring tre år 

och flyttade sedan till Södratorp, mera känt som Örelid. 

Någon tid tycks det ha bott också en fjärde familj i Björkholmen, Sven Ljungblad med 

hustru och dotter. De kom 1834 från Berget/Risa och flyttade samma år till en backstuga 

under Ljunga Sonagård. Familjen Ljungblad har det säkert inte så lätt, eftersom Sven 

är "vanför i ena handen" . 

Ett par år tycks dock de tre kvinnorna ha varit ensamma i Björkholmen. Men år 1839 fick 

de sällskap igen, nu av den unga familjen Palmblad, som bestod av de båda makarna och 

tre små barn. De kom ursprungligen från Almesåkra och hade de senaste sju åren bott i 

en namnlös backstuga under Komstad Västergård. På Björkholmen stannade de bara något år 

och fortsatte sedan till Rickelstorp och därifrån så småningom till backstugan Risa. 

Sedan de gamla Stina och Ingela hamnat på fattighuset, Lisa Stina gift sig och 

Palmblads flyttat, blev det kanske tomt i Björkholmen en tid. 



Men inte så länge, ty 1841 flyttar ett ungt par in i någon av stugorna, Karl Göth och 

Catharina Danielsdotter. En dotter föddes strax efter inflyttningen. Karl Göth var en 

ung barnafar — han hade ännu inte fyllt nitton år, medan hustrun var några år äldre. 

Paret Göth kom närmast från Södra Hagen, där han i tre år varit dräng hos socken— 

skräddaren Sven Johansson, och dit hon kommit från en pigtjänst i Hennikahemmet. I 

Björkholmen, gom nu upphöjts till torp, kom Göths att stanna. Familjen växte förstås 

och omfattade slutligen fem döttrar och en son. Så fett var det nog inte i Björkholmen. 

Ladugård, djur eller åkrar hade man inte. En liten markbit intill Rickelstorpvägen åt 

Nilsgårdshållet kallas fortfarande Göthahacket. Här "hackade" förmodligen Karl Göth upp 

ett potatisland e.d. för att ha något att stoppa i hungriga barnamunnar. Götahacket 

står utsatt på ekonomiska kartan, men där norr om den spetsiga vinkeln, som uppkommit, 

där Rickelstorpvägen viker av från Bringetoftavägen. Enligt de i torpskyltningen 

deltagande Komstadborna är detta en fel— markering. 

Djur och åkrar fanns alltså inte till Björkholmen. Följaktligen miste det snart 

torpvärdigheten och står i fortsättningen liksom tidigare noterat som backstuga. 

Åtminstone så länge barnen var små, var det nog ofta besvärligt i Björkholmen. År 1856 

noteras t.ex. , att Göth "fått understöd till barnen" . Han har då också fått tjänst 

som tingshusvaktmästare, vilket väl kunde ge några örens förtjänst vid de båda årliga 

tingen i Komstad, som oftast varade upp till tre veckor. (Hade Göth fått den här 

tjänsten några år tidigare, kunde det ha ingått i åliggandena att verkställa utdömda 

spöstraff. Men 1855 förbjöds denna barbariska bestraffningsmetod helt och Göth slapp 

både att skaffa lämpliga spön och att handha dem. ) 

Karl Göth blev dock inte gammal i tjänsten. Efter 6-7 år är titeln struken i hus— 

förhörslängden. I övrigt försörjde han väl sig och familjen på diverse ströarbeten i 

gårdarna, så som backstusittare ofta gjorde. Veterligt ägnade han sig inte åt något 

hantverk. Jo, åt ett, kanske man kan säga. Det hände nämligen då och då, att någon hårt 

plågad stackare kom till Göth för att få en illavärkande tand utdragen. Eller utbruten. 

Fast så värst ofta kom nog inte tången eller tandnyckeln till användning på Björkholmen 

- det skulle mycket till, innan man underkastade sig den tortyr, som en tandutdragning 

innebar. 

Familjen Göth drog sig fram på något sätt. Barnen växte upp, lämnade hemmet i 16-17-

årsåldern och tog tjänst. Johan, den ende sonen nöjde sig dock med tre års tjänst i 

Vrigstad och återvände till föräldrahemmet 1874. Johans näst äldsta syster Emma gifte 

sig 1871 med repslagaren Peter Lorentz Petersson och kom att tillbringa resten av sitt 

liv vid Vrigstadvägen i samhället. 

Karl Göth dog 1884. Året innan hade den näst yngsta dottern, Ida Elisabeth, flyttat hem 

från Jönköping tillsamrnans med en då femårig son. Hon står nu som ägare till 

Björkholmen. 

Ida Elisabeth hade flyttat mellan Björkholmen och Jönköping flera gånger och hade även 

en äldre son. Nu stannade hon hemma till 1892, då hon och den yngre sonen, som hade 

efternamnet Törnfelt, emigrerade till Amerika. 

Så blev Johan ensam i stugan — modern hade dött 1890. Ensam förblev han. Det sägs, att 

han en gång var förtjust i en flicka, men när han inte fick henne, fick det vara, det 

där med flickor. Något av ett original blev han eller hade kanske varit det sedan 

ungdomen. Ännu finns de, som minns Götha—Johan och kan berätta historier om honom. Som 

den gången, när han kokat ärtsoppa, som han hällt upp i en skål och skulle sätta på 

köksbordet. Dit kom dock skålen aldrig. Den var nämligen het och i stället för att 

kvickt sätta den ifrån sig släppte Johan bara skålen rakt ner, så att skärvorna yrde 

och soppan skvätte ut över golvet. Det var bättre att mista soppan än att bränna sig, 

tyckte Johan. 

Enligt en annan berättelse hade Johan Göth en gång varit inne i Sävsjö och köpt sig en 

strut snus. På hemvägen började han fundera och när han såg smedjan nedanför backen, 

tänkte han: "När jag nu kommer till smedjan, möter jag smeden och måste bjuda honom och 

så tar han hälften. Och när jag sedan kommer till Komstad, tar Ivan i kvarnen resten. 

D'ä lika bra ja' slänger  at" . Och så slängde han snusstruten i vägdiket. I 

fortsättningen övergick han från snus till cigarr. Sägs det. 

Snarfager var han inte, Götha—Johan. Lång och skranglig var han, gick med de rejält 

tilltagna fötterna utåt och hade ett så kraftigt underbett, att haka och näsa nästan 

möttes. 

1 25 år bodde Johan Göth ensam i Björkholmen. Ibland tog han arbete som trädgårds— 

hjälp eller vedhuggare och fick så ihop till det nödvändigaste. Något liv i lyx och 

överflöd blev det förvisso aldrig i Björkholmen. 



År 1917 noteras, att Göth är "boende" på Johansberg, d v s ålderdomshemmet vid 

Skogsgatan. Boende var nog precis vad han var, ty så gott som varje dag gick han hem 

till Björkholmen, berättas det. Det var väl inte så lätt att lämna det gam1a och 

invanda. 

Sedan skolan 1925 flyttat till det nybyggda skolhuset i samhällets Ljungadel, blev det 

ålderdomshem i de gamla skollokalerna i Komstad, nu känt som Hantverkaregården. De 

gamla på hemmet vid Skogsgatan flyttades dit. Så även Johan Göth, som dog här år 1933. 

Stugan i Björkholmen hade väl sett ungefär likadan ut under alla sina hundra år - grå 

och omålad med vit skorsten och med ett 4-rutafönster t.v. och ett smalt 1-rutafönster 

t.h. om ingångsdörren, säger de som minns. Någon gång på 1920-talet revs den och 

slutade som ved till O.A. Johanssons affär vid Lundbergsplan, har någon berättat. 

Björkholmen låg i vinkeln, där Rickelstorpvägen viker av från Bringetoftavägen, alltså 

på den plats, som på ekonomiska kartan felaktigt är betecknad som Götahacket. I området 

finns nu ingenting, som påminner om att människor bott och verkat här i hundra år eller 

att här för bara 70—80 år sedan stod en stuga. 

 

 

 

 


