
Torpet Palmelund 

 

Torpskylt finns:         Ligger på fastighet:                    

Koordinater:   N /  Ö.  

 

Torpet Palmelund låg under Hamra Lunnagård.  

Det var bebott 1796 till 1830.  

Torpet nämns i husförhörslängderna ända fram till 1845.  

Men mellan 1830-45 var torpet obebott och det brukades till gården. 

 

1796: 

 

Familjen Jonas Palm flyttar dit 1796 från Bröttjestads soldattorp. Under tiden han bodde på 

Bröttjestads soldattorp var han soldat men jag antar att när han flyttade till Hamra blev han enbart 

torpare för i längderna benämns han nu endast som torpare. 

 

M. Jonas Friedriksson Palm f. 1760 

H. Ingjerd f. 1755 

s. Abraham f. 20 mars 1787 

s. Hans f. 19 mars 1795 

d. Elin f. 1800 

 

Under den tiden de bodde på Bröttjestads soldattorp hade de även barnen: 

 

s. Johannes f. 1782 22 juli 

d. Brita f. 13 december 1785, död 2 januari 1786 

d. Britta Stina f. 1791 

 

Sonen Johannes finns med i husförhörslängderna boende på Bröttjestads soldattorp därefter hittar jag 

honom inte någonstans. 

 

Dotter Britta Stina hittar jag enbart i födelseböckerna inte i husförhörslängderna och inte i dödsboken. 

 

Tillbaka till torpet Palmelund. 

 

1792-96 bor där förutom familjen Palm även: 

 

M. Nils Nilsson f. 1743. Vigda 1772 i Bredaryds kyrka. 

H. Anna Pehrsdotter f. 1750 

s. Nils f. 20 november 1773 

s. Måns f. 21 januari 1777 

s. Knut f. 9 april 1780 

s. Anders f. 30 maj 1784 

d. Anna f. 11 februari 1788 

 

Hela Nils Nilssons familj flyttar under perioden 1792-96. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Under perioden 1792-96 bor ytterligare en familj där. 

 

M. Pehr f. 1752 

H. Anna f. 1756 

s. Stina f. 1780 

d. Maria f. 1788 

s. Johannes f. 1791 

s. Mattis f. 1795 

 

I denna familj hittar jag ingen av dem i Bredaryds församlings födelseböcker. 

 

Mellan 1796 – 1805 bor där: 

 

M. Jonas Palm f. 1760 

H. Ingjerd Hansdotter f. 1755 

s. Abraham f. 1787 

s. Hans f. 1795 

d. Elin f. 1800 

 

M. Pehr f. 1752 

H. Stina f. 1756 

d. Stina f. 1780 

d. Maria f. 1788 

s. Johannes f. 1791 

s. Mattis f. 1795 

 

1805-11 bor bara familjen Palm där:  

 

M. Jonas Palm f. 1760 

H. Ingjerd Hansdotter f. 1755 

s. Abraham f. 20 mars 1787 

s. Hans f. 19 mars 1795, död 1805 

d. Elin f. 24 oktober 1800 

 

Om jag har lyckats tyda det rätt står det i dödsböckerna att den 17 december 1805 hittades Hans 

Jonasson en son ifrån torpet Palmelund död vid infarten till Hamra. Han förmodades ha dött en hastig 

död. Men man hittade inga tecken på att något brott kan ha skett. Man ser inga skador på pojkens döda 

kropp. Dock rådfrågades en domare, som ansåg att det ej fanns skäl till uppehåll med barnets 

begravning på ett riktigt och kristerligt sätt. Gossen var vid dödsfallet 10 år gammal. 

 

Notering: sonen Abraham absolution 1806. Han blev vargeringsman 1808, dvs reservsoldat som 

rotebönderna ålades att hålla i beredskap i Majorens Compagnie. 

 

1812-20 bor där: 

 

M. Jonas Palm f. 1760 

H. Ingjerd Hansdotter f. 1755 

d. Elin f. 1800 24 oktober 

 

1819 gifter sig dotter Elin och flyttar till Bröttjestads soldattorp. I vigsellängden står det följande: 

 

Soldaten Johannes Palm på Bröttjestads soldattorp har begärt och erhållit lysning till äktenskap med 

pigan Elin Jonasdotter uti torp Palmelund och Hamra Lunnagård. Svärfadern har skriftligen givit sitt 

samtycke därtill. Lysning avkunnades den 29 augusti. 

 



1822 den 25 december dör hustrun Ingjerd Hansdotter av värk. Enligt prästen skulle hon då varit 75 år 

gammal. Det stämmer inte om hon var född 1755 som det står i husförhörslängderna. 

 

1823 24 augusti dör mannen Jonas Palm 63 år gammal. 

 

 

Till torpet Palmelund flyttar nu dottern Elin med familj.  

 

M. Soldaten Johannes Andersson Palm f. 1792 

H. Elin Jonasdotter f. 24 oktober 1800 

d. Britta Stina f. 18 december 1819 

s. Anders f. 16 november 1821 

d. Anna f. 28 mars 1823 

s. Johan f. 14 januari 1825 

s. Gustaf f. 1827 

d. Maja f. 26 april 1830 

 

Notering: familjen utfattig. 

 

I födelselängderna står det att barnen var födda på torpet Palmebo i Tovhult. 

 

1830 flyttar hela familjen till torpet Hallanäs under Håkentorp. Nu står torpet Palmelund helt tomt. 

 

Sammanställt av Monica Johansson 

 

 

 

Källor: 

 

Kyrkböcker: husförhörslängderna, födda –döda –vigda i Bredaryd.  

 

 

 

 

 

 


