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Torpet Västerskog nämns första gången 1867 , då de nygifta Carl August Andersson och 

Anna Maria Johannesdotter flyttar hit. Han var son till Anders Nilsson i Klangsåsen 

och där noteras i husförhörslängden, att pojken har "svårt att tala" . Något sådant 

nämns dock inte i fortsättningen. Tre barn fick Carl August och den tio år äldre Anna 

Maria, innan de 1873 flyttade till Grönskull, som Svinakullen nu började kallas även i 

längderna. Därifrån flyttade de efter några år till Östreslätt och slutligen 1884 till 

Stockaryd. 

Ny torpare i Västerskog blev Johannes Johansson, gom i några år varit arrendator på 

Tamjan. Han och hans andra hustru, Anna Sofia Johannesdotter, kom hit 1875, varför 

Västerskog ett par år brukats "till gården" . Johannesson var inte så ung vid tillträdet 

utan 61 år gammal, medan hustrun var 13 år yngre. I drygt nio år hann han dock bruka 

torpet, innan han i januari 1885 avled av " lungkatarr" . 

Johanssons efterträdare blev det betydligt yngre paret Karl Gustaf Jonasson och 

Kristina Lovisa Westring, som hade bott ett par år i Klangsåsen. Dit hade de 1883 

kommit från Vallsjö. Två små barn fanns i familjen vid inflyttningen; här föddes 

ytterligare fyra. Sex barn, 2 söner och 4 döttrar, fick Lovisa på 10 år. Sedan kom en 

säkert besvärlig tid - Jonasson fick "tuberkulös hjärninflammation" och avled i maj 

1893 mitt i vårbruket. Den yngsta dottern var då bara en vecka gammal, den äldsta tio 

år. Lovisa måste ha varit en duktig människa — liksom den yngre systern Sofia i 

Gröndal — hon stannade i Västerskog och brukade tydligen själv torpet. I varje fall 

noteras ingenting om någon dräng eller om brukande till gården. Den lilla yngsta blev 

bara två månader - hon hade varit 

'svag från födelsen", står det. Kanske såg gamla Anna Sofia Johannesdotter till de 

mindre barnen, men 9—10-åringarna fick säkert hjälpa till så mycket de förmådde. På 

något sätt drog de sig fram i alla fall. 

Anna Sofia Johannesdotter flyttade 1897 till Ljunga Sonagård, där hon avled följande 

år. Äldsta dottern blev piga i Ljunga Södergård vid 17 års ålder. År 1908 lämnade 

båda mellanbarnen hemmet; sonen Anton for till Amerika. År 1910 avled yngsta dottern 

knappt 20 år gammal av "tuberkulos" och Lovisa och Lovisa blev ensam med sonen August 

Vilhelm i Västerskog. Men inte så länge till. 

Bara några dagar efter dotterns död var en annons införd i Eksjö—Tidningen: 

"Tisdagen den 15 Mars med början kl. 2 e.m. låter änkan 

Lovisa Carlsson å torpet Västerskog under Nöbbeled i Ljunga socken genom 

offentlig auktion försälja all sin yttre lösegendom, såsom 3 st. goda kor, 1 

kviga, 1 stut, 1 kalf, 4 st. får samt kör- och åkerbruksredskap. Godkände 

köpare ha 3 månaders kredit. Säfsjö den 7 Mars 1910. Carl F. Sjöberg. " 

Västerskog var inte så litet, gom synes. 

Hur auktionsresultatet blev, har inte undersökts, men året därpå utvandrade den 54-

åriga Lovisa med sonen August Vilhelm och döttrarna Anna Sofia och Hulda Maria (hon 

står som bagerska) till Amerika, där ju sonen Anton redan fanns. 



Västerskog stod tomt, men snart kom nytt folk till torpet, de nygifta Klas Petersson 

och Gerda Fransdotter, som båda tjänat på Sävsjö Mellangård. De stannade bara i fyra 

år och flyttade 1916 till Vallsjö men hann under åren här få två söner, Olof och Oskar. 

Efter två år i Vallsjö blev det återgång till Ljunga socken och Klas Petersson köpte 

stugan Aspelund vid Sandsjövägen inne i samhället. Här stannade familjen och här kom 

sju barn att växa upp. Klas Petersson blev med tiden en känd person i samhället — han 

var inte så lång och lite satt till växten och fick därför snart smeknamnet Lille—

K1as; öknamn var det inte. Namnet följde med till barnen och t.ex. Olle Lille-K1as, 

den äldste, blev också en välkänd samhällsbo — det var f.ö. han, som skar ut namnen i 

alla de drygt 200 torpskyltar, som sattes upp i början av 1980—talet. 

Nästa torpare i Västerskog blev Gustaf Johannesson, som med hustrun Elise och tre små 

barn närmast kom från Hylletofta. De hade dock bott några år i Strömsberg vid Skogsgatan 

i samhället, där Johannesson står som sågarbetare. Efter 12 år i Västerskog flyttade 

familjen Johannesson tillbaka till Hylletofta — båda makarna var födda där. 

De sista invånarna i Västerskog blev Alfred Gustafsson med hustrun Ida. De var båda i 

60-årsåldern och kom närmast från Vrigstad. Gustafsson står som arrendator och som 

sådana har nog åtminstone också hans närmaste företrädare fungerat. 

Paret Gustafsson stannade bara i tre år i Västerskog. Det berättades, att Gustafsson 

"handlade med hästar" och han och hustrun flyttade därför till Aspedala i Vrigstad — 

det blev ju lite närmare till Vrigstad marknad, d v s kreatursmarknaden där. 

Någon efterträdare fick Alfred Gustafsson inte, utan Västerskog blev tomt och öde. Och 

revs väl så småningom. Alla byggnader är i varje fall borta för länge sedan. Rester av 

snöbärsbuskar och syrener fanns ännu vid skyltningen i juni 1984, men hur det är nu, 

är obekant. 

Västerskog låg till vänster om vägen från Ljunga till Nöbbeled några hundra meter norr 

om korsningen med nya Vrigstadvägen. 

 

 



 

 


