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Sjöstorp kom troligen till 1865 som bostad för de nygifta Sven Johan Stork och Johanna Sofia Johansdotter. Johan var 

skomakare och hade vuxit upp på Ekeberget, som låg i närheten. Hustrun kom från Mossaryd Södergård. Två barn föddes i 

Sjöstorp, innan familjen 1868 flyttade till Nybygget (se s. 110) . 

I Sjöstorp flyttade i stället Johans föräldrar Anders Stork och Sara Johannesdotter in från Ekeberget. Anders Stork hette 
egentligen Andreas, men det ändras tidigt i längderna. Han hade varit grenadjär på Ekeberget i nära 34 år och avancerat till 
korpral. Nu hade han med ålderns rätt fått avsked och blivit gratialist, d v s han fick en liten pension av staten. Yngsta barnet, 
15-åringen Klas, flyttade med till Sjöstorp och tycks ha bott kvar hemma. Han är i varje fall inte skriven någon annanstans. 
Dottern Johanna, som varit ute och "tjänat" sedan 20-årsåldern, flyttade hem 1879 från en tjänst i Hjärt landa. Kanske kom 
hon för att hjälpa modern — i 1881 års husförhörslängd noteras, att Sara är blind. Dock flyttade Johanna 1882 till Blekinge. 
Hon kom hem igen på hösten 1884 men avled i lunginflammation bara några dagar efter hemkomsten. Och en månad senare 
dog gamle Anders Stork, också han i lunginflammation. Säkert var det en svår tid för den blinda Sara, men det blev kanske 
lite lättare, sedan sonen Klas våren 1886 gift sig med Johanna Kristina Kreutz från Hjälmseryd. Tre sonsöner hann det bli i 
den unga familjen Stork, innan Sara avled 1892 i sitt åttiotredje år. Senare föddes även tre döttrar, men den yngsta blev bara 
nio år. Klas Stork står så småningom som snickare och byggnadssnickare. Troligen blev han också torpare eller arrendator, 
även om ingenting sådant nämns i längderna. När torpskylten sattes upp hösten 1985 berättades nämligen, aft en ladugård 
med plats för två kor byggts 1904 och att man sedan varje år skulle göra 6 mans— och 4 kvinnodagsverken i slåttertiden till 
huvudgården. 

År 1921 friköptes Sjöstorp och Stork blev självägande. Familjen hade då minskat i storlek — yngste sonen Robert hade avlidit 
av hjärtfel redan 1905 femton år gammal. Den äldste, Conny, som blev byggnadssnickare som fadern, förblev dock hemmet 
trogen. Dottern Lilly bodde som nygift med make och späd dotter just 1921-22 i Sjöstorp och flyttade därifrån till Eksjö. Äldsta 
dottern Mimmi kom hem efter att ha varit borta några år. År 1935 avled Johanna Kristina. Klas Stork blev dock inte ensam, ty 
Conny och Mimmi, som nu står som hushållerska, bodde kvar. I januari 1945 dog Klas Stork i sitt nittioandra levnadsår. Conny 
blev ägare och Sjöstorp restaurerades 1953. Efter Connys död 1964 var Mimmi ägare till sin död 1969. Fast hon kunde inte bo 
kvar ensam p g a ålder och skröplighet utan flyttade 1964 in på ålderdomshemmet vid Djurgårdsgatan och senare till 
Ringgården. Efter Conny och Mimmi har ingen bott permanent i Sjöstorp, utan Mimmis dotter Aina och hennes familj har 
använt det som sommarställe, tills det våren 2004 såldes till en dansk familj . Sjöstorp ligger vackert i skogen strax väster om 
vägen från Lyckoborg mot Mejensjö. 

 

 



 

 

 


