
   32   LILLESKOG     GPS  57.3714830,  14.6215817 

 

Backstugan Lilleskog tycks ha byggts av eller till skräddaren Gustaf Johannesson och hans hustru Lisa Beata 

Johannesdotter, som skrevs där 1857. Som nygifta står de som "boende" i Kockhemmet. Där föddes en son, som 

dock dog någon gång vid tiden för flyttningen till Lilleskog. Han blev knappt 3 år gammal och dog av "rödsot" — det 

var tydligen en epidemi och flera barn dog vid samma tid. Lisa Beata var dotter till Johannes Svensson i grannstugan 

Östanskog men hade knappast bott där — hon lämnade hemmet ungefär samtidigt som föräldrarna flyttade in år 

1840. 

Några sötebrödsdagar blev det just inte för skräddarefamiljen i Lilleskog. Efter bara några år noteras i längderna, att 

Johannesson är "sjuklig, ofin. t. arb.", d v s "oförmögen till arbete" och att han får "Fattighjelp" . De här noteringarna 

upprepas i de följande längderna, men fr o m 1881 nämns ingenting om sjuklighet eller fattighjälp. Barnen växte ju 

upp och kunde bidraga något till försörjningen kanske. Det är inte så lätt att skriva om Lilleskog, eftersom det både i 

längder och i den muntliga traditionen är ganska sammanblandat med det intill liggande Östanskog. När 

torpskyltarna sattes lupp 11984, menade några av deltagarna, att skyltarna hamnade fel och borde byta plats. Någon 

berättade, att den kvarvarande stugan (skyltad som Östanskog) tidigare stått på andra sidan vägen men att man 

efter någon osämja med markägaren rullat den över vägen till de ägor, som hörde till Perssons i Kockhemet. Den 

flyttade stugan skulle vara just Lilleskog, sades det. Andra har sedan påpekat, att stugan visserligen flyttades in på 

Perssons ägor men från samma sida om vägen. Och så var det nog — 1875 års generalstabskarta visar nämligen 

markeringar för två stugor nära intill varandra på samma sida t.h. om vägen från Ljunga mot Lyckeborg—Aleholm. 

Hur det verkligen förhöll sig, får vi väl aldrig reda på, men det kanske inte betyder så mycket, eftersom stugorna låg 

så nära varandra. 

Den omtalade osämjan kan ha utspelats på 1880—talet. 1 1881-85 års längd är nämligen både namnet Lilleskog och 

familjen Johannesson flyttade från sin ursprungliga plats till en annan sida och står där "under Persson i Kockhemet" 

. I den längd, som börjar 1891, är namnet Lilleskog struket och paret Johannesson står som "boende" på Östanskog. 

När de avlider 1901 resp. 1910, är de skrivna på "Örsby, Kockhemmet, Östanskog" . 

Där torpskylten med namnet Lilleskog inskuret placerades, finns inga spår av bebyggelse kvar. Endast ett snår 

augustibuskar visar, att här en gång varit bebott. 

 

 

 


