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Backstugan Fälläng nämns första gången år 1857, då Per Johan Johannesson flyttar in 

med hustrun Sara Jonasdotter och tre barn. Familjen hade tidigare bott i Broddanäs men 

hade det sista året stått skriven på "Utan bestämd hemvist" . Den äldsta dottern, 

Johanna Sofia, följde inte med till Fälläng utan tog tjänst i Bringetofta. Efter några 

år flyttade hon dock hem, eftersom hon "råkat i olycka" stackars flicka. 

Fritt från sorger och bekymmer var det inte i Fälläng. Om dottern Lisa Katrina 

noteras "fånig, kan ej tala, vanskaplig" . Bekymren för henne slapp man dock — en 

somardag 1873 dog både hon och Johanna Sofia och ett par veckor senare även 

"oäktingen" . Dödsorsaken för alla tre var "inflammatorisk feber eller nervfeber" — 

tyfoidfeber, säger vi väl i dag. De båda yngsta hade då redan lämnat hemmet och 

föräldrarna blev ensamma i Fälläng. 

Johannesson dog på sensommaren 1880 70 år gammal. Han står då som "utfattig" han som 

en gång stått som brukare av 1/4 Broddanäs. 

Hustrun Sara Jonasdotter bodde kvar i Fälläng som inhyses till sin död i "Wattusot" på 

nyårsafton 1888. Ensam i stugan hade hon dock inte varit. Dels hade dottern Carolina 

Charlottas son Karl kommit att växa upp hos sin mormor, sedan föräldrarna farit till 

Arnerika men av någon anledning lämnat sonen kvar i Sverige. Han står dock aldrig 

skriven i Fälläng, Karl Johannesson. Men att "Karl i Björket" bott med sin mormor på 

andra våningen - våningen är nog ett för fint ord för det lilla krypinet - i Fälläng, 

berättade många, när namnstolpen sattes upp våren 1934. Karl Johannesson var 

arrendator på Björket 1901-20 (se s. 19). 

Dels fick Sara Jonasdotter sällskap av Anders Svensson från Hjälmseryd, som 1881 köpte 

Fälläng. Det var flera, sopa kom ihåg Anders och kunde berätta om honom. Han försörjde 

sig son "diversearbetare" och var fr.a. specialist på att lägga stenmurar - de hade 

"sidor släta, som om de varit hyvlade" , berättade Artur Svensson i Örsby 1970. Han var 

alltså mycket noggrann och kunde hålla på med en sten en hel dag, om sten var besvärlig. 

Enligt Birger Storck åt Anders en dag och arbetade två. Som hjälp i arbetet hade Sten-

Anders, som han kallades, en häst, som var inhyst i en liten ladugård intill stugan. 

Stugan var enkel och hade jordgolv. Lika bra var Väl det, ty renlighet hörde inte till 

Sten-Anders mera framträdande egenskaper. Det berättades t.ex., att han hade pottan 

stående vid spisen, men att den sällan tömdes — jordgolvet sög upp vätan. Eldade 

gjorde Anders med långved. Den drogs in genom fönstret och sköts sedan fram i den 

öppna spisen efter hand, som den brann. Anders hade ett potatisland vid stugan, men 

han tog aldrig upp potatisen på en gång på hösten. Den fick stå kvar och så tog han 

upp allt efter, som han behövde ett kok — var marken frusen, använde han hacka eller 

spett för att få upp den. 

Någon hade hört och berättade 1984, att systern Lilla-Sara i Granholmen en gång 

kommit till Fälläng för att städa. Men det var broder Anders inte alls med på, 

så Sara "åkte ut fortare än kvickt" . 

Sten—Anders klarade sig själv upp till 75—årsåldern. Men då, 1915, flyttades han till Sandåkra, dåvarande 

fattighuset, där han dog 7 år senare. 



Fälläng är borta för länge .sedan. Det låg en bit väster om Ängen vid vägen, som går till Ringsudde och 

vidare mot Hennikahemmet. På platsen anas rester av spisröset och källaren. 

 

B. Fälläng Örsbyholm Mauritzgård — Ö-m Backegård 

Per Johan Johannesson född 1810 i Bringetofta                                                                

 Anders Svensson född 1840 i Hjälmseryd 

  

h. Sara Jonasdtr                  ”  1810   i  Ljunga                                                           

d. Johanna Sofia                  ” 1839 "   1857 t. Bringetofta 

hennesé'd. Augusta Sofia Augustsdtr 1865 "   död 1873 

d. Lisa Katrina   1841    död 1873 

s. Carl August   1845 ” 1867 t.Ö   Smedjegd 

d. Carolina Charlotta   1847 ”     1866 t. Ö. Bengtsgd 



 

 


