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Det har rått en viss tvekan om var i historiken Svinaku11en/Grönsku11 skulle placeras. 

Som synes segrade namnet Svinakullen, eftersom det var äldst och användes under längre 

tid än Grönskull,som inte noteras i husförhörslängden förrän omkring 1875. Det yngre 

namnet kom enligt uppgift vid torpskyltningen till på begäran av byborna och de boende 

i torpet. Man kan förstå dem — det kunde inte vara så roligt att berätta, att man 

bodde i Svinakullen. Namnen Svinakullen eller Grönskull nämns aldrig i 

mönsterrullorna, utan de var enbart lokala namn. 

Svinaku11en/Grönsku11 är det enda av socknens fyra ryttartorp, som har bevarade 

byggnader, nämligen den tämligen hårt restaurerade torpstugan och en välbevarad 

stenkällare. Dessutom har ett nytt Grönskull byggts i närheten 1931. 

Svinaku11en/Grönsku11, som ligger 7-800 meter väster om byn Mossaryd, är liksom 

socknens övriga ryttartorp noterat i den äldsta generalmönsterrullan från augusti 

1692, fast det står bara numret 76 och bynamnet "Måssarydh" . Också som de andra har 

Svinaku11/Grönsku11 ganska säkert kommit till omkring 1543, då Gustav Vasa 

organiserade "Smålands ryttare" (se Ekeberget). År 1692 noteras bara, att NO 76 

"berustas" av Anna Maja Patkull och hennes barn, som alltså håller ryttare, torp, 

utrustning och lön, att ryttaren eller " sventjänaren", som är den gängse benämningen 

i rullorna, heter Jonas Persson och att hans mundering är god. 

I nästa rulla, som är förd vid mönstring i december 1706, är Jonas Persson inte kvar. 

Sventjänaren tycks ha hetat Alexander Falck, men han har "avancerat till Corporal utan 

Boställe wid detta Compag. d. 30 Juni 1706". Om Falck ersatts med någon ny sventjänare 

har inte kunnat utläsas. Däremot framgår 1704. klart kompanietatt hästen dog i augusti 

1702 och ersattes med en ny, som dog i mars  deltog i Karl XII: s fälttåg i Polen i 

början av 1700—talet, vid vilket hästarna tycks ha varit särskilt illa utsatta. 

Nästa tillgängliga generalmönstring hålls i Svedala och Näsbyholm i Skåne i sep— 

tember 1710. Enligt den första rullan har Jon Mossberg antagits för NO 76 precis ett 

år tidigare. Där står också "Hästen odugl. och efter herr Gen. Adiutantens Hammarbergz 

Ordres ihiälskuten uthi Christianstad d. 26 Feb. 1710". Ny häst tycks Mossberg inte ha 

fått förrän i september 1710, vilket kanske innebär, att Mossberg inte deltog i slaget 

vid Hälsingborg 28 februari 1710 — att ryttarna på NO 77 och 78 var med där, framgår 

tydligt av rullan. Förutom ny häst fick Mossberg "stöfla strömpor och hvit hallsduk" . 

Jon Mossberg är kvar vid de följande mönstringarna, men vid mönstringen i augusti 1724 

noteras, att "Hr Baron General Lieutnant Silferhielms sventjänare för Crono rusthållet 

Måsaryd Jon Mosberg afskiedats 1720 för dess siuklighet... " . Ny sventjänare blev den 

22-årige Nils Björkman. Efter 13 års tjänst meddelas, att Björkman har drabbats av 

någon "sot" och är "till tiensten oförmögen" och alltså får avsked. 



Sedan tycks NO 76 vara vakant ett par år, tills Nils Svahn blir antagen 1 oktober 

1735. Av den äldsta husförhörslängden — den är från 1730 — ses, att NO 76 också har en 

"brukare" och nog har haft sådan även tidigare. I dödboken, som började föras ett par 

år tidigare, noteras, att "Päder i Svinakullen" dött 1728 64 år gammal. Någon ryttare 

med det namnet är inte känd. Brukare 1730 är Måns, som är gift med Karin och som 

enligt födelseboken får sonen Petter 1737. Det förefaller, som om brukaren Måns och 

ryttaren Svahn åtminstone några år bor samtidigt på Svinakullen. Svahns äldsta barn 

föda bara några månader efter brukarsonen Petter 1737. Vidare uppgifter om Måns med 

familj har inte återfunnits. 

Den nyantagne sventjänaren Nils Svahn gifte sig snart med Elisabeth Jonsdotter, 

varefter så småningom 10 barn föddes i Svinakullen. Två söner dog som späda, men de 

åtta återstående barnen, 3 söner och 5 döttrar, fick växa upp. 

I mönsterrullan från hösten 1764 noteras, att Svahn blivit "afskiedad d. 21 Juni 1758"  

men någon orsak är inte angiven — han var då i 45-årsåldern. Familjen tycks bo kvar i 

Svinakullen någon tid men har sedan "flött" någonstans. 

Sedan blir det lite besynnerligt. Enligt den nyssnämnda rullan 1764 har Nils Svahn 

ersatts av "volenteuren" Joh. Anton Cedercrona, som i sin tur 1760 följts av 

"volenteuren" Nils Bruse. De båda volontärerna skrivs aldrig i Svinakullen. 

Det gör däremot ryttaren Johannes Svan - men han finns inte med i någon rulla. 

Svan med hustru och son kom till Svinakullen omkring 1760—61 och fick en dotter under 

åren här. Ca 1764 har familjen "flött till Wrigstad". "Torpet brukas till Söragården" 

, står det sedan, men tomt är det nog aldrig i Svinakullen. Där bor 

t.ex. som inhyses i flera år Håkan Eriksson och hans 27 år yngre hustru Maja och deras 

dotter Lisa. 

Sedan "Second Corporalen" Bruse dött i oktober 1768, är NO 76 "vacant" för både karl 

och häst till april 1773, då den 25-årige Jacob Sandmark blir antagen. Han tycks 

flytta till Svinakullen, men någon familj förefaller han inte ha. Enligt rullorna var 

han gift, men varken i vigsel— födelse— eller dödböcker finns några noteringar, som 

pekar på detta. Husförhörslängderna för perioden 1775-90 saknas, som tidigare nämnts. 

Inte förrän 1788 vid 40 års ålder gifte han sig med den 21 år yngre Lena Johansdotter. 

I vigsel längden står, att Lena varit piga i Svinakullen - förmodligen hos Sandmark. 

Sandmark del tager i mönstringarna i laga ordning - 1787 kasseras hans 18—åriga häst. 

Nästa häst blir inte heller godkänd, eftersom den har "qveckdrag", d v s störning i 

andningsorganen, oftast en följd av överansträngning. Det var hårt att vara 

ryttarhäst. Enligt 1790 års rulla var Sandmark då jämte Johannes Nöbbelin på NO 75 

(Tamjan) kommenderad till Stockholm, dit man "inmarscherade... 25 maj 1790". Vad 

kommenderingen gällde och hur länge den varade, framgår inte. 

Fyra barn fick Jacob och Lena, men den yngsta blev bara några veckor gammal - hon dog 

av "håll och styng", d v s lunginflammation. Julafton 1801 avled Jacob Sand— mark av 

slag. De båda äldre barnen lämnade hemmet redan i 11-12-årsåldern, men änkan Lena och 

den 5—6—åriga Britta Stina tycks ha bott kvar i Svinakullen en tid. Var de sedan 

hamnade, står det som vanligt ingenting om. 

Sandmark, som i husförhörslängderna oftast kallas Sandman, tycks inte omedelbart ha 

fått någon efterträdare. Däremot skrivs Carl Gummesson från Ljunga Lillegård som 

brukare under åren 1802—04. Gummesson med hustrun Lisa Johansdotter och fyra små barn 

flyttade till Mossaryds Mellangård, när den i maj 1803 antagne nye ryttaren eller 

dragonen, som det nu står, tog torpet i besittning. Den nytillträdde var Abraham 

Ekeberg, som med hustrun Ingeborg Svensdotter och tre barn närmast kom från Malmbäck. 

Av rullorna att döma hade Ekeberg tjänstgjort omkring 10 år, innan han kom till 

Svinakullen. Här föddes snart ännu en son, som dog fyra år gammal av "koppor" . 

Familjen Ekeberg stannade kvar i Svinakullen bara till 1810, då det blev förflytt— 

ning till Ödestugu. Eller blev det kanske pensionering — Ekeberg var omkring 50 år 

gammal.Efter Ekeberg kom den unge dragonen Johannes Sand till Svinakullen från 

Sandsjö, där han tjänstgjort ett par år. Han var ogift vid tillträdet och tycks de 

första åren ha haft den ett par år äldre systern Maja till hjälp att sköta torpet. Hon 

flyttade, när han julen 1818 gifte sig med Stina Catharina Olofsdotter, gom var född i 

Sävsjö Norregård och vars faddrar vid dopet bl.a. hade varit den senare välkände 

häradsmålaren Pehr Hörberg och hans hustru Maria. Fyra söner och en dotter föddes 

snart i Svinakullen. Den förstfödde blev dock bara tre år gammal. 



Sand gör sina möten utan anmärkning, tills det i juni 1828 noteras, att han är "Sjuk 

på Sjukhuset — får afsked med anmälan till underhåll — bevistat 1806, 1813 och 14 

årens fälttåg — tjent utmärkt väl". Sand tycks alltså ha ingått i den svenska trupp, 

som under Gustav IV Adolfs ledning i Pommern tillsammans med England, Ryssland och 

Österrike stred mot Napoleon. Fast svenskarna kapitulerade snart utan större 

mansspillan. Fälttågen 1813—14 företogs även de i norra Tyskland och var riktade mot 

Napoleon. För Sveriges del utmynnade det hela i unionen med Norge 1814. 

Familjen Sand flyttade till Mejengjö Södergård, där han står som brukare av 1/4. Sedan 

blir det lite rörigt och omsättning på folk i Svinakullen. Sands efterträdare blir 

enligt rullan den unge Anders Plym, som dock aldrig skrivs på NO 76 och som f.ö. är 

helt anonym. 

På Svinakullen skrivs i stället Jonas Petersson Fisk med hustru och fyra vuxna eller 

halvvuxna barn. Varifrån och när familjen Fisk flyttade in, står det ingenting om i 

husförhörslängden. Troligen bodde de bara ett par år i det just då folktomrna NO 76 

och flyttade sedan 1829 som brukare till Mossaryd Storegård. Äldste sonen Jonas Magnus 

blev så småningom sockenskomakare och bodde bl.a. i back— stugan Svenstorp under 

Ljunga Broddagård. 

Familjen Fisk följdes tydligen av torparen Anders Petersson, som förmodligen var 

nygift med den några år äldre Stina Johansdotter. Varifrån de kom, är inte noterat. 

Två barn föddes här — dessutom fanns en "oäkta" dotter. År 1834 flyttade An— ders 

Petersson med familj till torpet Berget under Sävsjö Norregård och blev kvar där till 

livets slut. 

Hur länge Anders Plym stod för NO 76, framgår inte. Kanske blev det till våren 1834, 

då de nygifta Johannes Frick och Anna Stina Petersdotter flyttar in. De hann få en 

dotter, innan Frick enligt rullan transporterades till NO 44 Långserum i oktober 1835. 

Samma dag, alltså i oktober 1835, antogs den unge Isak Svensson Törn för NO 76. Han 

var son till grenadjären Sven Djerf och född på Ekeberget och nygift med Anna Maria 

Petersdotter från Bringetofta. Fem barn födde Anna Maria. De båda äldsta fick dock 

inte leva. För dottern Lisa Sofia noteras "Efter erhållit ordentligt nöddop dog 15 

minuter efter födelsen" och för sonen Sven "Lisa Olofsdtr i Mossaryd Backegl 

förrättade Barnets nöddop". Tydligen hann prästen inte fram i tid. Sven dog av " slag" 

och blev "några timmar" gammal. I samband med Lisa Stinas födelse har längdförande 

präst noterat, att paret Törn lever under "Någorlunda omständigheter" . Under en 

period tycks alla nyblivna föräldrar få sin ekonomiska situation bedömd och noterad. 

Isak Törn gör sina möten genom åren ända fram till i december 1869, då han "begär och 

får afsked för sjuklighet enl. läkarebetyg. Anmäles till underhåll genast. Tjent 

utmärkt väl och berömligt" . Det blev en lång tjänst, drygt 34 år. 

Men även om Törn hela tiden tjänstgör för NO 76, bor familjen inte kvar i Svina— 

kullen längre än till omkring 1855-56. Törn hade nämligen i november 1853 fått 

kontrakt på en "oodlad plan" i Mossaryds Södergårds oxhage och där byggt en stuga, dit 

man flyttade. Nyholm heter stugan i kyrkböckerna, men något annat än Törnas blev det 

aldrig i dagligt tal. I drygt 10 år var Törn alltså dels arrendator på Nyholm, dels 

dragon för NO 76. 

I den längd, som börjar 1856, noteras, att Svinakullen "arr- Carl Samuelsson i 

Källåsen". Eftersom Samuelsson kommit till Källåsen 1857, är det troligt, att det var 

vid den tiden han också arrenderade Svinakullen, dit familjen flyttade 1860 enligt 

husförhörslängden. 

Hur det blev med brukandet av Svinakullen, kan man undra. Arrendatorn Samuelsson är 

nämligen enligt husförhörslängden "ofärdig illa". Han var halt och kallades förstås 

Halte—Ka11e. Egentligen var han skomakare. 

År 1867 flyttade familjen Samuelsson till Lönneberget och följdes i Svinakullen av 

arrendatorn Johannes Petersson, som med hustrun Maja Stina Johansdotter och tre 

döttrar 1868 kom från Redeby. Johannes avled dock redan i december 1871 av 

"maginflammation". Sedan dottern Mathilda Sofia 1872 gift sig med Johannes A1fred 

Stork på Ekeberget, flyttade också modern och systern dit. 

Isak Törns efterträdare på Svinakullen blev den unge Johan Svensson Törn, som år 1870 

kom från Sandsjö. Han gifte sig tre år senare och en son föddes i Grönskull, som 

Svinakullen nu kallas. Han blev dock bara drygt ett år och dog av "lunginflammation". 

Vid mönstringen i juni 1875 har Törn avancerat till vice korpral. Ett par månader 



senare har han blivit "afskedad ad interim", d v s "tills vidare" , varefter han och 

hustrun flyttar till Nässjö. 

Törns efterträdare, Johan Blom, tycks inte omedelbart ha flyttat till NO 76, utan 

torpet sköts sedan 1873 av arrendatorn Carl August Andersson, som i några år brukat 

torpet Västerskog under Nöbbeled. Tre barn hade Carl August och hustrun Anna Maria 

Johansdotter vid inflyttningen — två söner föddes här, innan familjen 1879 flyttade 

till backstugan Östreslätt i Komstad. 

Grenadjären Johan Blom flyttade nu till NO 76, som han redan några år tjänat för. Han 

hade bott i Hultsjö tillsammans med hustrun Karolina Johansdotter och en liten son. 

Under årens lopp föddes ytterligare fem döttrar och två söner. Familjen Blom bodde 

kvar i Grönskull till 1893. Vid mönstringen 1883 noteras, att Blom är "Tjenstgörande 

timmerman" - allt tycks ha gått sin gilla gång både hemma på NO 76 och under 

mönstringarna. År 1893 flyttade Bloms till huset Byholm i Ljunga by men redan året 

därpå till Sandåkra i utkanten av byn mot Sävsjöhållet. Blom står då som f.d. 

grenadjär. 

Den siste grenadjären på NO 76 Grönskull blev Karl August Ros, som med den 11 år äldre 

hustrun och tre döttrar 1893 kom från Hult. Till den äldsta var Ros dock inte far, 

utan hustrun Matilda Maria hade tydligen varit gift tidigare. Våren 1898 blev hon åter 

änka, då den blott 26—årige Ros dog av "Hjertkramp" . Då hade hon sex barn mellan 14 

och 1/2 år gamla att ta hand om. Ett par år tycks hon ha fått bo kvar på Grönskull, 

men 1901 skrivs allesammans i fattighuset. Den äldsta hade dock 1900 flyttat tillbaka 

till Hult. 

Hösten 1901 beslöt riksdagen, att indelningsverket skulle avskaffas och alltså ingen 

ny personal anställas. Soldattorp och grenadjärtorp behövdes inte längre och NO 76 

Grönskull såldes därför. Köpare blev den 70-årige Fredrik Jansson, som de senaste 7 

åren varit arrendator på Mossaryd Norregård och som tidigare arrenderat Svartavad i 29 

år. Den tio år yngre hustrun Sofia — Fia sade man oftast - och fyra vuxna eller nästan 

vuxna barn följde med vid flyttningen. De tre äldsta lämnade dock snart hemmet, medan 

den yngste, Oskar Vilhelm, tycks ha blivit kvar till sin död 1945 - han står som 

jordbruksarbetare och var ogift. Fredrik Jansson avled 1913 och Sofia 1928. 

Några år före moderns död kom äldste sonen. Alfred Karlsson, hem och står snart som " 

småbruksägare" . Systern Emma flyttade också hem och de tre ogifta syskonen brukade 

Grönskull till Oskar Vilhelms död 1945. Året därpå flyttade Alfred och Emma till 

backstugan Sjöbo under Sävsjö Västragård, där Emma snart avled, medan Alfred 1947 

flyttades till ålderdomshemmet i Komstad. Alfred lär ha varit en duk— tig och 

intresserad jägare, men det var ändå inte säkert, att det alltid gick så bra. Följande 

berättar signaturen Ell-Pe: "En morgon då Alfred lämnat sängen och tittade ut genom 

fönstret fick han se två rävar som satt en bit ifrån varandra ett drygt bösshåll från 

stugan. Snabbt som tanken tog Alfred bössan som hängde på väggen och så till lådan där 

skotten fanns. Men Alfred hittade bara ett skott i lådan och nu var goda råd dyra. 

Under tiden som Alfred öppnade dörren och smygande tog sig fram till knuten på stugan, 

varifrån han kunde se rävarna, tänkte han om jag skjuter mitt emellan rävarna så 

sprider bössan haglen lagom så att jag får båda i ett skott. Sagt och gjort skottet 

gick men resultatet blev inte som Alfred tänkt, han kunde bara konstatera att planen 

misslyckats, rävarna gick från platsen åt var sitt håll troligen helt oskadda. När 

Alfred med sin goda humor en tid senare berättade om den misslyckade jakten gå minns 

jag att min far Karl Petersson sa, den gången du Alfred bedrog snålheten visheten 

varefter båda hade mycket roligt med anledning av denna jakt. " 

Ny ägare till Grönskull blev Axel Petersson, som med hustrun Hanna Törn och svär— 

modern Sofia Törn 1946 kom från Bringetofta. Hanna var dotter till Klas och Sofia Törn 

i Östanskog och hade 1932 flyttat till Malmbäck och där gift gig med hemmansägaren 

Axel Petersson. Föräldrarna hade efter några år flyttat till dottern i Malmbäck. När 

Axel och Hanna flyttat till Bringetofta, har inte undersökts. 

Sofia Törn avled 1950. Axel och Hanna — de var barnlösa — bodde kvar till 1964, då de 

flyttade. Axel avled året därpå och Hanna 1976. 

Axel och Hanna var de sista, som skrevs i Grönskull. I samband med flyttningen 1964 

sålde Axel Grönskull till brorsonen Lennart Petersson i Mossaryd. Denne har sedan hela 

tiden med intresse och omtanke hållit de båda stugorna, den gamla och den 1931 byggda, 

i gott stånd.  



 

 



 

 



 

 

 


