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Torpet Stabäck finns med redan i den äldsta husförhörslängden för N. Ljunga socken. 

"Komstad torp Stabeck" , står det. I längden, som omfattar åren 1730-48, ses årtalet 

1746 noterat i högerkanten. Vad årtalet avser, framgår inte. Kanske togs torpet upp då? 

Eller kanske brukaren Måns och hans hustru Brita flyttade dit det året? Måns och Brita 

är i varje fall de första, som är skrivna i Stabäck - både efternamn och födelseår saknas 

i den äldsta längden. 

I nästa längd, som börjar 1752, har Måns och Brita försvunnit. I stället bor soc— 

kenskräddaren Thor med hustrun Lisa och två små söner i Stabäck. Thor och Lisa, som 

tycks ha bott en kort tid i Fröjdafällan, kom hit omkring 1750, innan den äldste sonen 

fötts. Hos skräddaren bor också tre "läregossar" — om han hade alla tre på en gång eller 

om de följde efter varandra, framgår inte. År 1755 noteras, att skräddarfamiljen "flött 

till Nilsagl". Den längdförande prästen har skrivit, som han talat, alltså riktig 

småländska. 

Sockenskräddaren "kom upp sig", sedan han flyttat till Nilsgård. Att han hette Thor 

Pärsson kan ses under Fröjdafällan. Strax innan han lämnade Stabäck lade han till 

efternamnet Holmberg. Thor Pärsson Holmberg blev brukare och senare ägare till 1/4 

Nilsgård, där han stannade till sin död, och blev så småningom nämndeman. Den enkle 

sockenskräddaren blev alltså en aktad man och nådde så långt en bonde då kunde komma. 

Sedan sockenskräddaren lämnat Stabäck, avlöser flera familjer varandra där. Tydligen 

finns också en backstuga i närheten av torpet. Först tycks Jonas och Cathtina och deras 

två barn ha kommit — fortfarande är inga efternamn utsatta, men enligt födelseboken 1742 

heter Jonas Jonsson och bor då i Ljunga stom. Kanske samtidigt med dem bor i Stabäck den 

avskedade soldaten Olof och hang hustru. Båda paren har "flött" år 1760 eller något 

senare. De följs av Isac, som enligt nästa längd heter Johansson, med hustrun Brita och 

sonen Johan. Isac står först som brukare av Stabäck, sedan som inhyses i "Söragårds 

Backstugan wid Stabeck" . Här är alltså klart utskrivet, att det finns både torp och 

backstuga i Stabäck. Sonen, Johan Isacsson, blev salpetersjudare och lämnade snart 

hemmet. Han tog efternamnet Ljungblad och blev så småningom brukare=arrendator först på 

Mejensjö Mellangård, sedan i Örsbyholm 

Samtidigt med Isac Johansson bor några år som inhyses gamle Jöns Jönsson och hans 

"käring" Lisbeth i Stabäck. Det står faktiskt "käring", fast Lisbeth, som är 18 år yngre 

än maken, inte är mer än i 50—årsåldern vid inflyttningen. Om de bor i torpet eller en 

andra backstuga, framgår inte. År 1772 har Jöns och hans käring "flött" till Sävsjö 

Södergård. 

På våren 1776 tillträdde en ny torpare på Stabäck. Det var den unge Pehr Hörberg, som 

med hustrun Maria Eriksdotter och två små söner kom från torpet Jonsbo i A1mesåkra. En 

tredje son föddes under åren i Stabäck. Hörberg kände väl till bygden. Våren 1768 hade 

han fått landshövdingens fullmakt att tjänstgöra som hä— radsmålare i Västra härad. När 

Ljunga kyrka år 1773 skulle förskönas och målas, blev det därför naturligt att tillkalla 

Hörberg. Enligt sin egen "Förteckning på mina Arbeten" målade han då "De 4 Evangelisterne 

och Salwator Mundi på Läktaren.. ." . Han målade också altarskranket, bänkgavlarna och 

golvuret. Även predikstolen eller i varje fall de små skulpturerna och övrig utsmyckning 

lär vara Hörbergs verk. Allt är än i dag väl bevarat utom läktarbröstet, vars Frälsare 



och 4 evangelister helt utplånades vid en brand natten efter trettonhelgen 1977. Och en 

av predikstolens skulpturer bröts loss och stals någon gång 1991. 

Nu kom Hörberg alltså att bosätta sig bara ett par kilometer från den nymålade kyrkan, 

där han väl återsåg sitt verk mest varje söndag. Hur Hörberg hade det under sin tid i 

Ljunga socken, vet vi ganska väl. År 1791 författade han nämligen "Min Lefwernes 

Beskrifning", d v s en självbiografi. Han nämner ingenting om hur förhållandena var i 

Stabäck, när han kom dit, men åtminstone bostaden måtte ha varit skral eller obefintlig. 

" .der byggde jag" , skriver han nämligen "en för mig temligen beqwäm Stuga, med wind 

och kammare. Och efter kojan war tätt wid landswägen, gjorde jag mig en skylt och satte 

på gafweln: derpå satt en ung gosses bild, med penslar och palett i händerna, och hade 

rifsten, burkar och andra målarewerktyg omkring sig. Mitt namn P.H. war så betecknadt: 

Pictoris Habi— taculum". (Det sista var en liten ordlek — det betyder "Målarens bostad" 

. ) 

I sju år bodde familjen Hörberg i Stabäck. Så värst gott ställt hade man nog inte. 

Häradsmålaruppdragen kunde inte vara många och torpet gav väl bara nödtorftig bärgning. 

Hörberg tänkte på de tre sönernas framtid och "som jag tyckte, måste jag söka till att 

få mig större hemmansbruk, om icke jag wille se mina barn i samma belägenhet, som jag 

war stadd uti i min barndom. Ty blott mina egna händer, om än jag kunnat wara wiss på 

en beständig helsa, såg jag wara otillräcklige att för— sörja oss.. " . Hörberg berättar 

vidare, att ett fjärdedels hemman i Mejensjö blev ledigt och att han av ägaren, 

Eksjöhovgårds bolag, blev antagen som brukare (dvs arrendator). På våren 1783 blev det 

flyttning till Mejensjö Storegård, vilket framgår av husförhörslängden. Hörberg var 

nöjd, ty nu hade han tagit "ett märkeligt steg bättre fram, ty jag war nu häradsmålare 

och bonde, i stället för häradsmålare och torpare. 

Även i Mejensjö bodde familjen Hörberg i sju år, men husfadern själv tycks för det mesta 

ha vistats på annan ort. Bl.a. vandrade han ett par gånger till Stockholm, där han fick 

möjlighet att studera vid konstakademien, vilket han gjorde i sammanlagt ca 1 1/2 år. I 

mars 1790 blev det flyttning igen, nu till trakten av Finspong, där Hörberg köpt en 

gård. Han steg alltså ytterligare i graderna och blev självägande bonde. 

Ungefär 150 år efter Hörbergs tid i Stabäck reste Sävsjö Hembygdsförening i juni 1932 

en minnessten vid den plats, där torpet enligt traditionen ska ha legat. Texten på stenen 

har författats av dåvarande landsantikvarien i Linköping, Bengt Cnattingius, och lyder: 

"Pehr Hörberg 

 * 1776 - 1816 

Andens storhet — Konstens skönhet — Svensk fattigdom" 

Även om inskriptionen lätt ger uppfattningen, att Hörberg bott och verkat hela sitt liv 

i Stabäck, kan den vara befogad, eftersom gå många verk av hans hand ännu finns kvar i 

bygden. 

Troligen medan Hörbergg ännu bodde kvar i Stabäck, flyttade ett nygift par dit. Det var 

urmakarmästaren Sven Blomström och hans 13 år yngre hustru Lisa Cajsa Thorsdotter - hon 

var dotter till den tidigare nämnde sockenskräddaren Thor Holmberg. 

Inte heller urmakarfamiljen stannade så länge i Stabäck. Omkring 1790 blev Blomström 

nämligen bonde och ägare till 1/8 i Komstad Västergård. Som synes gick det bra för flera 

av Stabäckstorparna - noteringarna är glädjande fria från de så vanliga omdömena 

"utfattig" , "orkeslös" etc. Pehr Hörberg nämner, att han 1785 utfört "Portraiter af 

Blomström och hans Hustru" . Det är väl rimligt att tänka sig, att Hörberg någon gång 

hälsade på i sin egenhändigt byggda stuga och att han då målade av sina efterträdare. 

Som förut nämnts måste det ha funnits ett par stugor i Stabäck. Två familjer kan givetvis 

ha bott i samma stuga, men det borde Hörberg i gå fall ha nämnt. Hur det var får vi 

aldrig veta, men Blomströms hade knappast hunnit flytta, innan Håkan Lekström kom från 

Ljunga Sonagård med hustru och två barn. Någon gång, kanske redan under Hörbergs tid, 

bor också änkan Maja Månsdotter från Brostugan och hennes yngste gon i Stabäck - de 

äldsta längderna är synnerligen röriga och svårtydda, eftersom den bokförande prästen 

utnyttjat varje uppslag till bristningsgränsen. Familjen Lekström utökades med två 

döttrar, innan man 1799 flyttade till Brostugan - sina sista år tillbringade Lekström 

dock i torpet Jonsbo (se s. 73). 

Redan år 1794 hade det dock kommit nya grannar till Stabäck, Jonas Nilsson, som då med 

hustru och två barn kora från Sandsjö. Här föddes en tredje son, innan familjen efter 

några år flyttade till Foglabo. 

Troligen samtidigt med familjerna Lekström och Nilsson bodde också en änka och hennes 

son Petter i Stabäck. Mikrofilmen är så dålig, att hennes namn inte kan urskiljas. Kanske 

hette hon Catharina Månsdotter och kom från Mejensjö Norregård. Av födelselängden att 

döma föddes bara en Petter i Ljunga socken 1787 och det var just i Mejensjö — Hörbergs 

hustru Maria var en av pojkens faddrar. Nog är det antagligt, att det var samme Petter, 

som kom till Stabäck. Vart Petter och hans mor senare tog vägen, nämns inte. 

År 1805 kom från Stockaryd Israel Ågren med hustrun Gustafva Johanna Runqvist och tre 

barn. Ågrens hade tidigare bott i Komstad — när ett par söner föds 1794 och 1796, står 



han som "tracteuren" Israel Ågren på gästgivaregården. Nu står han som "stockmakare", d 

v s han tillverkade "stocken till eldhandvapen" (enl. Svensk Uppslagsbok). Efter fyra 

år i Stabäck flyttade Ågrens till Nilsgård, där han blev brukare. (Ågren dog dock på 

fattighuset 1844. ) 

Så var det tomt i Stabäck. Åtminstone skrivs inte någon där mera. Stugan eller stugorna 

är försvunna för länge sedan. Inte minsta spår talar om var de en gång stått. John Fast, 

som bott i gården strax norrut vid vägen, berättade vid en intervju 1970, att en stuga 

skulle ha legat intill det låga berget, så att detta utgjort en gavel. Hörberg nämner 

ingenting om detta — kanske var det någon backstuga, som var så placerad. 

Stabäck låg till höger vid den gamla landsvägen från Komstad till Ljunga—Vrigstad. Den 

ovan nämnda minnesstenen markerar platsen. 

 
   s. Andreas                        ”   1793 

   s. Johannes                       ”   1796 i Ljunga  

  


