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I de första längderna står Lyckoborg som "Huset" . År 1891 ändras beteckningen till 

"backstuga" , men backstuga i vanlig bemärkelse var Lyckoborg nog aldrig. 

Lyckoborg byggdes troligen 1885 av den 40-årige Karl Stork, som då gifte sig med 

den blott 20 år gamla Emma Creutz. Karl var gon till grenadjären Anders Stork i 

Ekeberget och bror till Johan Stork i Nybygget, Klas Stork i Sjöstorp och Johan— 

nes Stork i Brostugan/Åbo. Emma var syster till Klas Storkg hustru Johanna. Det var 

alltså gott om släkt i trakten. 

Karl Stork står som snickare i längderna, men enligt obekräftade uppgifter skulle 

han också ha varit "utlärd skomakare" . Fast det var snickare, som gällde. Till— 

samans med brodern Klas satte Karl nämligen någon gång kring sekelskiftet upp 

"Lyckoborgs pinnstolsfabrik". Fabriken upphörde dock efter några år och Karl tog 

anställning på Bodafors Möbelfabrik. 

Tre döttrar och fem söner föddes i stugan. Även om två av pojkarna inte fick uppleva 

sin ettårsdag, blev det väl ändå med tiden ganska trångt i några år, innan barnen börjat 

ge sig ut i världen. De bodde nämligen kvar i hemmet upp i 20—års— åldern — i varje 

fall står de skrivna i Lyckoborg. 

När skolhuset i Ljunga byggdes om 1910-11, flyttades småskolan till Lyckoborg — skolan 

måste ju fortgå som vanligt. Åtminstone familjen Storks yngsta, dottern Olga, fick 

glädje av omplaceringen och slapp den långa skolvägen under något år. 

År 1907 flyttade äldsta dottern Carola till Säby och sedan flög syskonen så småningom 

ut den ena efter den andra. Den äldste av de sex, Konstantin, for till Amerika 1912, 

medan de andra stannade i Sverige. År 1924 dog Emma Stork i sitt femtionionde år. 

Åtta barn hade hon fött på sexton år och säkert hade hon haft ett slitsamt liv. På ett 

foto från omkr. 1920 ser hon ändå förvånansvärt välbevarad ut med få rynkor och runda 

kinder. Så tycks det åtminstone. 

Alldeles ensam i Lyckoborg blev gamle Karl Stork aldrig. Dottern Olga flyttade inte 

förrän 1928 och då hade yngste sonen Axel redan bott ett år i det gamla hemmet. Han 

hade flyttat dit som nygift med Margareta Englund från Stockholm och det unga paret 

hade just fått sonen Rune vid flyttningen. Efter några år fick Karl Stork åter höra 

barnskrik i stugan, då sonsonen Ingmar fötts. 

Karl Stork dog i november 1935 nära 91 år gammal. Axel Stoork — han var noga med att 

namnet skulle stavas så — bodde kvar med sin familj. Någon tid i början av 1940-talet 

bodde även brodern Ture i Lyckoborg. Axel berättade en gång med viss stolthet om sin 

bror, att han var bra på att dikta verser om jakt och fiske och naturen och annat och 

så deklamerade han Tures dikt om den gamla tallen utanför Lyckoborg — den var riktigt 

bra. Också Axel, en stor, kraftig, bullrande karl med tatueringar på armarna, hade sina 

talanger — han sjöng gärna visor till eget gitarrackompanjemang. Att se och höra honom, 

som skribenten gjorde 1987, var en upplevelse. Han målade också tavlor, inte oävet, och 

var intresserad bi— odlare, jägare, fiskare — och tatuerare , berättade de som visste. 

Axel Stoork hade i ungdomen varit anställd på Bodafors Möbelfabrik och sedan en tid 

varit värvad vid flottan. Vid tiden för giftermålet fick han anställning vid järnvägen, 

där han blev kvar till pensioneringen. Hustrun, som varit sjuklig, avled 1950 och 

sönerna lämnade så småningom hemmet. Axel bodde kvar och fick hjälp och sällskap av 

hushållerskan Astrid Johansson, som kommit till Lyckoborg redan under hustruns livstid 



- de båda hade träffats och blivit goda vänner på Eksjö lasarett. Sedan hon avlidit 

1977, redde Axel Stoork sig själv - med hjälp av söner och svärdöttrar — ända till 

början av 1990-talet, då han flyttade till Södergården i Stockaryd. Där avled han i 

januari 2001 ett par månader före sin 101—årsdag. Axel Stoork var en kraftkarl. 

Lyckoborg stod mestadels tomt och oanvänt några år, tills det såldes 2001. Den nye 

ägaren satte snart i gång med en behövlig renovering. 

 

 


