O

m man idag åker fram genom bygderna och tar av
tar av på mindre vägar finner man här och var
var rösen och lämningar efter något litet
torpställe som en gång i tiden givit liv och skönhet åt
landskapet. Givit bröd - om än torftigt - åt den större eller
mindre familjen.
Kanske reser sig ännu murstocken, som trotsat vittring
och storm, spöklikt mot himlen. Oftast finns den oregelbundna stenmuren av kullersten kvar som omringat
tomten. Några rosenbuskar av den gamla härdiga sorten,
någon risig syrenbuske, några torra knotiga fruktträdsstammar, en helt eller delvis igenrasad brunn eller vattenkälla. Det är allt som vittnar om ett en gång levande
område.
För mig lever odödligt minnet kvar av ett sådant
torpställe som råkade vara mitt barndomshem. Det hette
Palmhult och låg på gränsen mot Mörlunda, en dryg
halvmil från Berga stationssamhälle.
Palmhult var inte ett torp i ordets egentliga mening lydande under någon större gård - utan hade alltid varit
”eget”.
Jag hörde väl till åtminstone den tredje generationen
och hade, som sagt, förmånen att vara född i detta vackra
skogens paradis. Fick leva där mina barnaår - lyssna till
gökarnas glada ”ko-ko” på försommaren och orrarnas
lustiga kutter de tidiga vårvintermorgnarna. Fick gå den
långa vägen till Berga skola, som minsann inte var något
latmansgöra, särskilt på vintern då snön kunde ligga
halvmeterdjup. Det var långt till närmaste byväg. Det var
att skotta sig fram. Kläderna släpade i snön, blev våta
och frös, men tinade upp framför skolans stora
vedkamin, lämnande en våt pöl på golvet.

Svea Johansson föddes på torpet Palmhult 21.5 1914, hon var yngst i
syskonskaran. Hennes far hette Frans Oskar Blad. Han var född i
Fliseryd 30.9 1866.
Modern hette Kristina Lovisa Gustavsson, hon kom från Mörlunda och
var född 24.11 1869. Familjen kom till Palmhult, från Mörlunda,
samma år som Svea föddes.
Fadern, Frans Oskar, hade tidigare bott på Palmhult en kort tid med
sina föräldrar och syskon (1891-92).
1928 flyttade Svea till Långemåla tillsammans med föräldrarna och ett
av syskonen.

