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Att skriva om torpet Kråke är ingen lätt uppgift, eftersom det åtminstone under de 

första hundra åren är samanblandat med kvarnen. Därför görs här ingen strikt skillnad 

mellan dem — de får en gemensam beskrivning. 

Kråke är gammalt och finns med i 1730 års husförhörslängd, den äldsta. Fast namnet 

Kråkefors är mycket äldre och nämns i skrift första gången 1374. De första, som 

noteras i 1730 års längd, är det gamla paret Sven Bengtsson och Ingrid Jonsdotter med 

sonen Bengt. Några födelseår är inte utsatta i de äldsta längderna, men av dödboken 

framgår, att de var födda i mitten av 1600-talet. Sven Bengtsson dog hösten 1734 och 

var då 79 år gammal. Ingrid Jonsdotter blev 75 år och dog i januari 1744 — "en 

hedersam qvinna i sin wälmagt" , står det i dödnotisen. Så vackert eftermäle var det 

inte många, som fick. Det stora flertalet fick inget alls. 

Sonen Bengt Svensson övertog torpet — och väl även kvarnen. Han var gift med den 11 år 

yngre Lena Svensdotter, som födde åtminstone fem söner och två döttrar. Om den 

sistfödde noteras 30 april 1756 "om ottan dödde hoos Modren i sängen Bengts späda son 

Benjamin och begrofs d. 9 maj, war 18 dygn gammal. Modren stod då kyrkioplickt. Gud 

beware sin försambling för swåra händelser". Stackars Lena, inte nog med att hon just 

genomlidit en förlossning och sedan av våda råkat kväva den lille nyfödde, hon fick 

"stå kyrkoplikt" också. Kyrkoplikten var ett straff, då brottslingen vid söndagens 

gudstjänst skulle erkänna sin skuld och be om förlåtelse antingen inför hela 

församlingen (uppenbar kyrkoplikt) eller inför prästen och några av honom valda 

församlingsbor (enskild kyrkoplikt) . Vilken form det blev för Lena, är inte noterat, 

men nog måste det ha känts oerhört tungt. I dödboken kan man f.ö. se, att sådana här 

olyckshändelser inte var helt ovanliga. 

Ungefär samtidigt, som den här olyckan hände, hade äldste sonen Göran gift sig med Anna 

Greta Möller. Ett par år bodde det unga paret kvar i Kråke och fick där en son, som 

dock bara blev sex veckor och dog av "magaplåga" . 

Bengt Svensson dog 1763 av "feber" och sonen Göran Ågren ett år senare i Björket av 

"hetsig brännsiuka" , bara 32 år gammal. Efter några år, omkring 1768, flyttade både 

Bengt Svenssons änka Lena och Göran Ågrens änka, alltså Lenas svärdotter , Anna Greta 

Möller och hennes son till Klangsåsen, där Lenas dotter Annica var gift med skräddaren 

Abram Pärsson. Lenas övriga barn var utflugna. 

Omkring 1751-52 flyttade Anders och Elin med sina tre små döttrar från Sävsjö 

Skrivaregård till Kråke, där Anders står som mjölnare. I Kråke föds två söner — till 

båda står bl.a. Bengt Svensson som fadder. De båda familjerna bodde samtidigt i Kråke, 

där det väl fanns åtminstone ett par stugor • 



År 1767 har Anders med familj "flött till Biskopsbo Qvarn" och följs av brukaren och 

mjölnaren Jonas Pärsson med hustrun Annica Mathiasdotter och tre små barn. I föddes 1 

772-711ytterligare fyra barn, innan familjen flyttade till Sandsjö någon gång 1773-74 

Ett par år har arrendatorn Isaksson en brukare på torpet, Johan Magnus Andersson, som 

med hustru och tre barn 1849 kommer från Nöbbeled, där han arrenderat en åttondel. Redan 

1851 flyttade familjen Andersson till Björnaholmen. Fast det är lite osäkert, om det 

verkligen blev någon flyttning just då, ty Andersson "vistas i Vallsjö socken med 

hushåll" enligt notering och där föds även en tredje son 1852. 

1 1846—50 års längd ändras ägarförhållandena på nytt. Halva torpet ägg då av kyrkovärden 

Johannes Johannesson i Säteriet och Johannes Rostedt i Femtinge och den andra halvan 

av Anders Pettersson i N. Hulta i Vallsjö socken. Rostedt och Johannesson äger även 

kvarnen, medan Pettersson också äger halva sågen - den andra halvan äger fortfarande 

Peter Nilsson och Anders Johanssons sterbhus. 

Snart blev det åter ändring. 1 1851-55 års längd har Johamessons torphalva övergått 

till att bli gemensata egendom för "åboarne i Säfsjö Säteri". Rostedts del i kvarnen 

har då övergått till mågen Anders Magnus Mejenqvist i Säteriet. Anders Pettersson i N. 

Hulta står däremot kvar som ägare av sina hälfter i torp, kvarn och såg. 

Arrendator på åboarnas del blev Peter Johan Ljungqvist, som 1853 kom från Bringetofta 

med hustru och fyra små barn. Möjligen efterträdde de arrendatorn och mjölnaren Carl 

Isaksson, som 1852 flyttade till Bringetofta. 

Arrendator på Anders Petterssons del blev Sven Petersson, som 1850 kom som nygift med 

Lisa Catharina Magnidotter. Troligen flyttade de in efter Johan Magnus Andersson. 

Carl Isakssons efterträdare som mjölnare tycks ha blivit Jonas Hansson, som med hustru 

och tre små döttrar 1852 kom från Sandsjö men som redan 1853 drog vidare till Vallsjö. 

Samma år kom mjölnaren Lars Peter Wikström från Hagshult. Fem barn i åldrarna 15-1 år 

fanns i familjen, som i Kråke utökades med ytterligare två döttrar. Wikström dog redan 

1858 — i smittkoppor, står det, men det tycks inte ha varit fråga om någon epidemi. Det 

blev inte lätt för den efterlämnade hustrun Ulrika, då nästan alla barnen var för unga 

för att kunna bidraga till försörjningen. Hon får "fattigunderstöd" och står, även sedan 

barnen lämnat hemmet, som "utfattig" . 

År 1856 hölls laga skifte i Sävsjö by. Liksom de andra större torpen under byn, 

t.ex. Hagen och Källäng, omvandlas Kråke då till 3/8 hemman. 

Det unga paret Sven Petersson och Lisa Catharina Magnidotter, som i Kråke begåvats med 

en son, flyttade 1856 till Vallsjö. Dit flyttade också samma år familjen Ljungqvist. 

Efter dem arrenderades alltsammans, d v s torp, kvarn och såg av Anders Pettersson, som 

1856 flyttade till Kråke från N. Hulta. 

Man kan väl säga, att Anders Pettersson kommit hem. Han var nämligen född i Kråke som 

son till den tidigare nämnde Peter Jonasson och hade varit hälften— ägare efter fadern 

i torp, kvarn och såg. Den nu 33—årige Anders (Andreas) kom med hustrun Johanna och sju 

barn i åldern 15—1 år — de två äldsta var födda i Kråke, ytterligare två döttrar föddes 

snart här. Fadern Anders står då ena gången som torpare, den andra som mjölnare — han 

tycks de första åren ha skött både torp och kvarn. Sönerna kunde väl snart hjälpa till. 

Mjölnare Wikströms änka och barn bodde kvar och Anders Pettersson arrenderade kvarnen 

och sågen av gemensamägarna "Säteriägarna". År 1872 flyttade Lars Peter och Ulrika 

Wikströms ende son, Carl Johan August, tillbaka till Kråke efter några år på andra 

platser. Anders Petterssons arrende upphör och unge Wikström blir ägare till hälften 

av kvarnen och sågen och Anders Mejenqvists änka Johanna Rostedt till den andra. 

Anders Petterssons hustru Johanna dog våren 1881. Då hade de flesta barnen flyttat 

hemifrån och bara den äldste och de båda yngsta var kvar hemma. År 1890 gifte sig 

dottern Anna Lovisa med Axel Andersson från Hylletofta, som övertog arrendet och snart 

står som ägare till 3/8 Kråke. 

Anders Pettersson dog i november 1893 70 år gamal. Våren 1896 dog även äldste sonen Per 

Johan, som aldrig gift sig och aldrig lämnat hemmet. 

Anna Lovisa Andersson dog 1915 — den yngsta av de tre döttrarna var bara '15 år gammal. 

Axel Andersson fortsatte att bruka Kråke ända till 1942. Mellandottern hade då lämnat 

hemmet 11 år tidigare och den äldsta, Hanna, hade avlidit 1941. Axel sålde Kråke och 

flyttade med yngsta dottern Ruth till Sävsjö Mellangård. 

Ny ägare till Kråke blev Artur Josefsson, som med hustrun Lisa och tre barn kom från 

Skepperstad. Efter några år föddes ännu en dotter här. Josefsson började snart bygga 

ett nytt bostadshus. Det gamla hade uppförts någon gång på 1750-talet och var kanske 

lite skröpligt. På en bild i "Svenska gods och gårdar" från 1941 ser man, att det nog 

varit ganska litet och trångt och troligen bestått av kök och rum på nedre botten och 

ett par rum på vinden. En köksfarstu skymtar vid ena gaveln. De stora familjer, som 

ibland bott här, måste ha haft det ganska trångt och besvärligt många gånger. 



År 1943 stod det nya huset färdigt. Eftersom det var betydligt rymligare än det gamla 

och innehöll två lägenheter, blev det plats även för Josefssons gamla föräldrar, Josef 

och Ida Kristina Johannesson, som 1946 flyttade hit från Hultsjö. 

År 1957 sålde Artur Josefsson Kråke till brodern John och flyttade tillsammans 

med fadern in till samhället — modern hade avlidit 1951. Den nya 4-barnsfamiljen 

Josefsson stannade bara till 1960 och flyttade då även den in till samhället. 

Efterträdarna stannade inte heller så länge — Erland Karlsson med familj kom från Näsby 

1960 och flyttade 1965. Lars Falkenström med hustru och dotter kom 1965 från Nässjö och 

flyttade fyra år senare. Den nye ägaren, skrothandlaren Valter Sandberg från Nässjö, 

som 1968 köpte Kråke av Falkenström, har dock blivit bofast. Sedan hustrun Hildur 

avlidit 1997 och döttrarna för länge sedan lämnat hemmet, bor han trots hög ålder ensam 

kvar i huset med utsikt över kvarndammen. 

Kråke kvarn 

 
Som ovan nämnts blev Carl Johan August Wikström 1872 ägare till halva kvarnen. 

Han gifte sig snart och 6 barn föddes i Kråke, innan familjen 1891 flyttade till Nydala. 

Året därpå avled modern Ulrica, som tydligen fått det lite bättre ställt på gamla dagar. 

I varje fall nämns ingenting om utfattig under hennes sista år. Samtidigt med Wikströms 

skrivs i kvarnen under några år Karl August Andersson med hustru och två små barn. De 

står som "boende" och kom 1886 från Arvidsbo i samhället och flyttade 1890 till 

Hylletofta. 

Sedan Wikström flyttat, står Johanna Rostedt gom ensam ägare till kvarn och såg. En 

kort tid arrenderas kvarnen av mjölnaren Johannes Ludvig Gustafsson, som med hustru och 

4 barn 1892 kom från Fröderyd. Redan året därpå flyttade dock familjen Gustafsson till 

N. Sandsjö. 

Ny mjölnare blev Johan Andersson, som snart köpte kvarnen av Johanna Rostedt. Andersson 

kom 1893 från Nydala med hustrun Matilda och tre barn. I Kråke föddes ytterligare sex. 

Det bör ha blivit tämligen trångt i den lilla stugan vid dammen, som bara bestod av rum 

och kök och farstu - och köket upptogs till åtminstone en tredjedel av den stora murade 

spisen. Stugan finns ännu kvar om än utbyggd och moderniserad. 

Omkring 1905—06 lämnade familjen Andersson Kråke och flyttade in till samhället, där 

Johan efter några år blev husägare i Jerusalem. Kanske passade det honom bättre - så 

värst intresserad av mjölnaryrket lär Johan Andersson inte ha varit. Medan han väntade 

på att mälden skulle bli klar, spelade han piano, sägs det, och glömde både tid och 

rum, så att stenarna malde i tomme och kördes ner. 

Ägare till kvarn m.m. blev nu grosshandlaren C.J. Engström i Rumskulla, som 1906 

arrenderade ut det hela till mjölnaren Fredrik Andersson. Denne kom med hustrun Agnes 

och sex små barn från Nättraby i Blekinge. Hade det varit trångt för familjen Johan 

Andersson, blev det väl ännu värre nu — Agnes födde ytterligare nio barn i den lilla 

stugan. Därtill föddes två söner i det nya boningshus, som 1917-18 byggdes i backen på 

andra sidan kvarnen. Sammanlagt födde Agnes Andersson 18 barn! Tre dog som späda, men 

de femton nådde vuxen ålder. Den näst yngste sonen Allan har berättat lite om hur det 

lär ha varit före flyttningen — bl.a. fick barnen sova på golvet i kammaren, där soffan 

i ett par år var upptagen av fadern, som var sängliggande i sviterna av en svår 

lunginflammation. 

Omkring 1911-12 blev Fredrik Andersson ägare till Kråkeforg. Han var med sin tid och 

hade alltid den modernaste utrustning, som då fanns. Dessutom anlade han ett kraftverk 

vid kvarnen, vilket i flera år försåg även Sävsjöbyn, Rickelstorp och några gårdar i 

Femtinge med elström. 

Som nämnts byggdes 1917-18 nytt bostadshus i backen ovanför kvarnen. Av någon anledning 

betecknas detta i den husförhörslängd, som börjar 1942, som Risa. 

Egentligen bodde dock familjen Andersson i alla år i Kråkefors. Det intill liggande 

Risa hade inköpts 1926 och där hade ny ladugård då uppförts. Gränsen melIan fastigheterna 

går alltså mellan boningshuset och ladugården. 

Fredrik Andersson avled 1935 62 år gammal, medan hustrun Agnes blev 81 år och dog 1957. 

De sista åren hade hon bott tillsammans med sonen Allan i det gamla huset vid 

kvarndammen. Kvarnen drevs efter faderns död av sönerna; , från, 1951 av sonen Allan 

ensam. Driften upphörde 1965 och Allan flyttade över till Komstad 

kvarn. Kråkefors är dock fortfarande i släktens ägo. 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 


