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Stugan på Södrelund lär enligt uppgifter vid torpskyltningen 1984 ha flyttats från 

Tamjan omkring 1890. Det kan nog stämma, ty i den husförhörslängd, som börjar 1891, 

har Södrelund kommit till, medan ingen står skriven i Tamjan. Den siste grenadjären 

på NO 75 Tamjan var Karl Magnus Svahn, som kommit dit 1875. Vid avskedet 1890 köpte 

han tydligen stugan, som då flyttades och blev Södrelund. Här står Svahn som f.d. 

grenadjär. Tillsammans med Svahn flyttade hans andra hustru Kristina Johansdotter 

och hennes dotter från första giftet samt Svahns två söner från hans första gifte - 

de var då 13 och 10 år. Efter ett par år föddes en gemensam son i Södrelund. 

Södrelund står som backstuga, men det var nog lite mera. Svahn och Kristina hade 

ett par kor, gris och höns — om de ägde eller arrenderade behövlig slåtter- och 

betesmark, framgår inte av tillgängliga källor. Stugan var liten med rum och kök 

nerepå och en kammare på vinden. Den ger ganska skröplig ut på ett foto, som är 

taget troligen någon gång på 1930-talet. De äldre barnen flyttade snart hemifrån — 

det sades, att Svahn var snål och inte så snäll emot dem. Det må vara hur det vill 

med den saken; hans båda äldsta emigrerade till Amerika redan i 16— och 17-årsåldern 

och kom aldrig med till Södrelund. Därifrån flyttade Kristinas dotter och Svahns 

yngste son i 18-20-årsåldern, vilket ju var det vanliga. Svahn var nog inte stort 

värre än andra fäder, som hade det knapert. 

På hösten 1901 avled gratialisten Svahn 57 år gammal och Kristina blev snart ensam med 

den 9-årige gemensamme sonen. Svahns son Frans Edvard, som blivit skräddare, emigrerade 

nämligen 1902 till England. Varför han valde England, kan man undra -- "alla andra" for 

ju till Amerika. Och dit for också 1912 Svahns och Kristinas då 20—årige son Axel. 

Kanske trivdes unge Svahn inte i Amerika eller kanske gick det inte så bra för honom - 

i varje fall kom han hem igen 1920. Och Kristina, som varit ensam i Södrelund i 8 år, 

fick åter sällskap. Fast år 1927 gav Axel, som står som grovarbetare, sig åter i väg, 

den här gången dock bara till Stockaryd. Kristina blev ensam för gott till sin död i 

februari 1937. Hon var då i sitt åttioåttonde år. Något större överflöd hade hon 

säkert aldrig haft — hon lär ha haft 20 kronor i pension efter Svahn. Om året! 

Efter Kristinas död flyttades stugan, men vart mindes ingen. Av Södrelund, som låg 

tillvänster om vägen till Nöbbeled strax söder om korsningen mot nya Vrigstadvägen, 

syns inte ett spår. Den igenlagda brunnen lär ligga i närheten men är svår att finna 

för den oinvigde. 

 



 


