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Klangsåsen var gammalt och finns med i den längd, som börjar 1752. Det heter där 

Klangsås — alla de fyra ovan nämnda namnen används i de olika längderna, men så 

småningom ser man bara Klangsåsen. Det är dock osäkert, om man sade så i dagligt tal — 

år 1881 skriver längdförande präst Klångåsen, vilket kanske mera var uttalet . 

Namnet växlar alltså något och det gör även beteckningarna torp och backstuga. 

År 1752 står det backstugan Klangsås och där bor då det drygt 60-åriga paret Måns Månsson 

och Brita Mångdotter. I den äldsta längden, som börjar 1730, skrivs som inhyses på Ljunga 

Södergård Måns och Brita med dottern Marta. Det skulle kunna vara samma par, men Måns 

står som "död" omkring 1731. Kan det vara någon felnotering? 

Hur som helst, i dödboken noteras i februari 1761, att "Månses hustru Brita Månsdotter" 

i Klangås avlidit av "bröstqwaf, ålderdom" och två år senare, att "gaml. Måns Månsson" 

i Klangås dött av "bröstsiuka, ålderdom". Båda blev 73 år gamla. 

Efterträdarna i Klangsåsen, Pähr Pährsson med hustrun Elin Nilsdotter, var nästan lika 

gamla som Måns och Brita. Pähr var i sitt sjuttionde år , när han dog våren 1768, också 

han av "bröstqwaf, ålderd. " . Hustrun och " flickan" Catharina, som står skriven 

tillsamman med de gamla, är bara strukna under Klangsåsen. 

Nytt folk i stugan blev skräddaren Abram Pärsson, som med hustrun Annica Bengts— 

dotter och två små barn närmast kom från Kockhemmet. Som nygifta hade de en kort tid 

bott i Björket. I Klangsåsen blev det snart bekymmer. Abram dog i februari 1770 bara 

35 år gammal av "bröst— och hufv.siuka", d v s av hjärnhinneinflammation. Annica bodde 

kvar med de 5 och 1 1/2 år gamla barnen. Snart blev det ytterligare bekymmer; 9 febr. 

1773 noteras nämligen "föddes änckan Annica Bengtsdotters Pigobarn i Klangåsen, fadren 

under äktenskapslöfte och trolofning är dalekarlen ifrå Mora Socken Anders Olsson 

Boman. .. " . Den lilla Anna Caisa blev dock bara drygt 2 månader gammal. Annica och 

de båda barnen flyttade till Tamjan. 

Samtidigt som Abram Pärsson med familj flyttade till Klangsåsen kom också Annicas mor 

Lena Svensdotter från Kråke - "mod. och änka", står det - och soldaten Göran Ågrens 

änka Anna Greta med son från Björket — Göran var son till Lena och alltså bror till 

Annica. Anna Greta och sonen har dock snart "flött" . 

När Abram Pärsson dör 1770, har "Klangås" upphöjts till torp och Abram står som brukare. 

För de tätt efter varandra kommande båda efterträdarna står ingen "titel" utsatt. Sedan 

Annica Bengtdotter omkring 1773 flyttat till Tamjan, kom Anders Pährsson — Pettersson 

står det på ett ställe — med hustrun Marta och två små söner. I Klangsåsen föddes en 

son 1775 och en dotter 1779, varefter familjen flyttar. Vart är inte noterat och ej 

heller, varifrån den kom. Ej heller för efterträdaren Johan Jonsson finns sådana 

noteringar. 



Som tidigare nämnts saknas längderna för perioden 1776—90. Födelse- vigsel- och 

dödböcker finns däremot, men skriften år i långa stycken nästan utplånad och oläslig. 

Men Annicas mor, änkan Lena Svensdotter, tycks ha dött under något av de här åren - i 

varje fall finns hon inte med i den nya längden. Dött har tydligen även Johan Jonsson, 

vars hustru Lena står kvar som änka. Hon bor 1791 tillsammans med då 16-åriga dottern 

Sophia. Även en äldre änka, Maria Mathesdotter, som står skriven på Klangsåsen 1770, 

bor kvar 1791. För alla tre noteras "1793 bor i Fattigstugan" . Därifrån flyttar snart 

unga Sophia till Bringetofta, medan Maria Mathesdotter dör 1795 83 år gammal. 

Samtidigt med de tre kvinnorna skrivs också en ung man i Klangsåsen, den 25-årige Isac 

Berg. Han "bor i Svinakullen", d v s Gröndal, men finns i fortsättning— en varken på 

det ena eller andra stället. Möjligen kan han vara son till Lena och Johan, som hade 

en son Isac, som var född samma år. 

Sedan de tre ovan nämnda kvinnorna flyttat till fattigstugan, kom ett nygift par till 

Klangsåsen, Anders Danielsson och den 21 år yngre hustrun Sara Samuelsdotter. Varifrån 

de kom är inte noterat; de tycks inte ha vigts i Ljunga socken. Två söner föddes i 

Klangsåsen, men den yngste blev bara tre år gammal. 

Några år hade Danielssong sällskap i Klangsåsen med änkan Maria Nilsdotter och hennes 

son Peter Petersson. År 1796 flyttades de över till fattigstugan, där Maria avled 

1801. Peter hade 1798 farit till Stockholm. 

Anders Danielsson dog 1803 65 år gammal av "dragsiuka och förstoppning jemte ålderdoms 

svaghet" . Dragsjuka yttrade sig ofta som kramper och berodde på förgiftning av 

mjöldryga i mjölet. Sara och den 9—årige Petter bodde ensamma kvar i Klangsåsen. 

År 1809 gifte Sara om sig med Magnus Jonsson från Hjärtlanda — han var bara 12 år 

äldre. Sonen Petter tycks då ha lämnat hemmet. Det gick inte så bra för Magnus och 

Sara. Snart står de som "utfattiga" och Klangsåsen blir backstuga. På något sätt drog 

de sig ändå fram genom åren och Magnus var 80 år, när han dog våren 1827. För Sara 

står de sista åren "Blind - har fattighjelp" . Drygt 70 år var hon ändå, när hon avled 

i början av år 1830. 

Samtidigt med Magnus och Sara bodde en kort tid pigan Greta Ericsdotter i Klangs— 

åsen. Hon kom från Tingsslätt, hade "råkat i olycka" och fått en dotter. Efter ett år 

flyttade båda 1826 till Snarkullen. 

Efter Saras död 1830 tycks Klangsåsen ha stått tomt i 10 år. Åtminstone är ingen 

skriven där. Men år 1840 blir det nytt liv i Klangsåsen, som då åter blir torp. 

Torparen Anders Nilsson flyttar in med sin 12 år äldre hustru Martha Erlandsdotter och 

två små barn. De har bara varit gifta i tre år och tidigare tjänat som dräng och piga 

i Hennikahemmet. Senast hade Anders varit "3dings Br. " på Stocken. I Klangsåsen föds 

ytterligare en son. 

I början klarade familjen Nilsson sig väl någorlunda, men sedan lät bekymren inte 

vänta på sig. För Martha noteras "blind, fattighjon" och efter tio år "Barnen njuta 

fattighjelp" . Och Klangsåsen blir åter backstuga och kommer att så förbli. 

Lite lättare blir det kanske, sedan de båda äldsta i 16-17—årså1dern lämnat hemmet. 

Martha tycks inte ha varit helt blind — 1856 är blind överstruket och er— satt av att 

hon har "svag syn". En smula bekymmersamt var det nog också med den yngste, ty han har 

"svårt att tala" . Men sedan han 1867 Rift gig med den 10 år äldre Anna Maria 

Johannisdotter från Hjälmseryd och flyttat till Västerskog, nämns ingenting om några 

talsvårigheter. De nygifta bodde över sommaren hemma i Klangsåsen, där det väl bör ha 

varit tämligen trångt, eftersom Anders och Marthas dotter Lena 1862 flyttat hem för 

gott. 

I februari 1870 dog Anders Nilsson och hustrun och dottern bodde ensamma kvar. Fattigt 

var det fortfarande. Martha Erlandsdotter dog hösten 1884 åttiotre år gammal, men Lena 

behövde ändå inte vara ensam. År 1883 hade nämligen en ung familj flyttat in från 

Vallsjö, Karl Gustaf Jonasson och Kristina Lovisa Westring. En späd dotter ingick i 

familjen, som här utökades med en son. 

Jonassons flyttade 1885 till Västerskog och Lena Andersdotter blev kanske ensam i 

Klangsåsen en tid. Ganska snart kom det dock en karl i stugan, f.d. marinsoldaten Sven 

Andersson Qvist från Karlskrona, och det blev giftermål. 

Qvist och Lena, som man alltid sade, bodde sedan ensamma i Klangsåsen till hösten 1904 

och hade det säkerligen inte allt för fett — backstugehjon står de som. Men så en 

pingsafton, troligen 1904, var olyckan riktigt framme, berättade någon, när 

torpskylten sattes upp. Lena hade askat ur spisen och tömt ut askan bakom stugan. 



Askan var fortfarande varm och det bar sig inte bättre än att en hög torra löv vid 

stugväggen antändes. Lågorna fick fäste i väggen och snart hade stugan brunnit ner. 

Det hela gick nog ganska fort och bara någon enstaka möbel räddades. Sedan lär Qvist 

och Lena hela sommaren ha bott i källaren. De for nog ganska illa, sades det, men de 

kringboende hjälpte dem med mat och annat. Stugan byggdes dock inte upp igen, utan när 

höstkylan kom, fick Qvist och Lena flytta till Sandslätt, där han dog i januari 1913 

och hon två år senare. Klangsåsen fanns inte mera. 

Klangsåsen och backstugan Johansberg låg nära intill varandra, och det har nog hänt, 

att stugorna i minnet blandats samman. I varje fall har äldre Ljungabor lämnat en del 

motsägande uppgifter. Föreliggande beskrivning följer helt kyrkböckernas noteringar. 

De båda ställena låg i socknens södra utkant nära gränsen mot Vrigstad. 

 



 

 


