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Första gången Norreslätt nämns i någon husförhörslängd är år 1863. Då flyttade 

Carl Westerberg dit från Vrigstad med hustrun Matilda Lovisa och en liten dotter. 

Byggdes stugan då eller var den äldre? Att döma av en artikel i "Meddelanden från 

Norra Smålands Fornminnesförening 1922" skulle stugan ha kommit till redan omkring 

1830. Här berättas nämligen om hur (arkeologen) C.F. Nordenskjöld år 1885 sökte efter 

den försvunna runstenen, som en gång stått i Komstad. Han skriver: "Sedan under flera 

dagar fåfängt sökts efter Tufastenen, som enligt Liljegren skulle finnas nära 

landsvägen på Komstad gästgifvaregårds egor, kom en qväll en fattig karl till 

undertecknad och sade sig vara pådrifven af sin hustru, som ej lemnade honom i ro, 

menande att han borde anmäla att en sten med underliga bokstäfver fanns i deras stuga 

Norraslätt öster om tingshuset. Denna stuga byggdes för mer än 50 år tillbaka af 

hustruns föräldrar och stenen, som igenkändes vara den sökta runstenen, hade då tagits 

någonstädes och användts till spiselhäll. . . " 

I samma artikel berättar Otto von Friesen, att han återfann runstensbiten i spisen på 

Norreslätt, när han 1903 var i Komstad. Han ordnade med att den blev "utbruten ur 

spisen, trots energiska protester av mor i huset" och uppställd på sin nuvarande plats 

i Backegårds (nu Ekholms) trädgård. 

Den fattige karlen måste ha varit Carl Westerberg. Den pådrivande hustrun Matilda 

Lovisa var dotter till Gustaf Magnusson och Lisa Beata Andersdotter. Under den aktuella 

tiden, d v s omkring 1835, var Magnusson hälftenbrukare på Komstad Västergård. Byggde 

han stugan då - den hörde ursprungligen till Västergård men överfördes 1869 till 

Backegård? Eller byggdes den av Lisa Beatas far Anders Jonasson Lydig, som vid samma 

tid bodde i en då namnlös backstuga (senare kallad Förnär) under Komstad Västergård? 

Det får vi nog aldrig veta. Och så stor betydelse har det kanske inte. 

Carl Westerberg var född i Stockholm men hade vuxit upp i Hjärtlanda som fosterson 

hos torparen Jonas Johansson på torpet Källeberg, mera känt som Räntan. Han står där 

noterad gom "barnhusbarn" . Det var inte så ovanligt, att sådana togs som fosterbarn 

av torpare och annat småfolk i bygderna. Dels gav de någon inkomst genom den foster 

lön, som betalades ut, så länge barnen var minderåriga, dels utgjorde de en billig 

arbetskraft. 

Unge Westerberg lämnade Källeryd 1853, sedan fosterfadern och hans ende son avlidit 

och fostermodern flyttats till fattighuset. Tio år senare kom han alltså till 

Norreslätt som tämligen nygift. Med åren växte familjen i den lilla stugan. Nio barn 

fick Westerbergs, fem flickor och fyra pojkar. Den äldsta dottern blev dock bara åtta 

år och en son dog vid två års ålder. 

Matilda Lovisa dog 1892 och Westerberg blev ensam med de båda yngsta, den 7-årige 

Fränk och den 4—åriga Ellen Matilda. Hur klarade han sig? De tre äldre döttrarna hade 

dragit till Amerika, så snart de kunnat - den äldsta hade rest redan 1878 bara 14 år 

gammal — och de äldre sönerna hade båda drängtjänst. Den äldste sonen Karl gifte sig 

1897 med Ada Lagerkvist och det unga paret bodde ett drygt halvår i Norreslätt, innan 

de flyttade till Brostugan i närheten. Då blev det väl lite hjälp, men hur var det i 

övrigt? Vem var den "mor i huset" , som von Friesen talar om 1903? Var det någon, som 



Westerberg fått till hjälp och som inte var skriven i stugan? Eller var det den unga 

Ellen Matilda, som säkert fick göra skäl för sig, innan hon 1907 följde efter 

systrarna till Amerika? Ingen vet. 

Fritt från bekymmer var inte livet i Norreslätt. Redan 1866 noteras, att familjen 

Westerberg är utfattig. Kanske blev ekonomin så småningom bättre — ingenting om 

utfattig är i varje fall noterat på senare år. En liten men säker inkomst bör Carl 

Westerberg ha fått av tjänsten som postbud —'lantbrevbärare skulle vi väl säga nu - 

vilken han lär ha innehaft ett okänt antal år. Han skötte den bra, sägs det, fast han 

inte lär ha varit så värst läskunnig — med skrivkunnigheten var det visst ännu sämre 

beställt. Emellanåt var Westerberg också kusk och dräng på gästgivaregården, som ju 

också gav en slant. Ett bekymmer var mellansonen Anders Johan, som hade ett besvärligt 

humör och som lätt blev vild och bråkig och då gav sig i slagsmål. Vid ett sådant 

tillfälle fick mjölnaren Wilhelm Lokrantz ett långt skärsår på ena underarmen. Vad 

bråket gällde, är obekant, men Anders Johan drog alltså kniv. Värre gick det en kväll 

på gästgivaregården, då det blev något bråk om flickor mellan Anders Johan och en 

dräng. Den uppretade Anders Johan drämde en yxa i skallen på drängen, som givetvis 

stöp på fläcken. Han lär dock ha överlevt, men om han fick någon bestående skada, 

förtäljer inte historien. Anders Johan blev emellertid åtalad och skulle stå till 

svars inför tinget. Men just när hans mål skul1e upp, sköt han sig på tingshustrappan. 

Pojkstackarn - han var bara 23 år. 

Carl Westerberg tycks ha bott ensam ett par år, sedan Ellen Matilda rest till Ame— 

rika. Fast det var ju inte långt till Karl och Ada i Brostugan. År 1909 flyttade Fränk 

hem efter att ha haft anställningar i Stockholm och Skärstad. Han står som Smedgesäll 

och fick också arbete i smedjan i Komstad, d v s hos smeden Johan Petersson i Enhult. 

Fränks tid som smedgesäll i Komstad blev inte lång. Han drabbades av lungsot, som man 

då sade, och dog på sommaren 1911 26 år gammal. Knappt ett halvår senare dog även 

gamle Westerberg. Och Norreslätt stryks i kyrkboken. "Finnes ej" , står det. 

Stugan, som låg vid vägen Sävsjö—Komstad mellan tingshuset och Östreslätt, revs 

tydligen ganska snart. Liten och rödmålad var den, säger de som minns, och omgiven av 

en fin trädgård med äppelträd och buskar. Av allt detta finns nu inte minsta spår, 

bara några sönderhackade rester av snöbär vid vägkanten. 

 

 


