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Östanskog nämns första gången år 1840 i husförhörslängden. Då flyttade nämligen 

Johannes Svensson dit med hustrun Anna Catrina Svensdotter och dottern Lisa Beata. De 

kom närmast från tre år i Mauritzgård men hade tidigare bott i flera år i Ljunga stom, 

där Johannes varit 1/8-brukare. Med till Östanskog flyttade också Johannes mor, den 

66—åriga änkan Lisa Gabrielsdotter. Snart kom även sonen Sven Magnus, som varit dräng 

i Björkö. 

Det blev nog tämligen bekymmersamt i Östanskog de första åren. För både Anna Catrina och 

Sven Magnus noteras "vanför, erhållit fattighjelp" - när Anna Catrina dör hösten 1842, 

står hon som "fattighjon". Och Johannes mor, Lisa Gabrielsdotter, som avled 1844, var 

"utfattig" . 

Efter moderns död gifte Johannes om sig. Det behövdes väl en kvinna i huset — dottern 

hade lämnat hemmet redan 1840. Som gift flyttade hon 1857 till grannstugan Lilleskog 

och kom att bo där i många år — de sista åren är hon och maken dock skrivna i Östanskog 

Johannes andra hustru blev änkan Anna Lisa Petersdotter, som sedan 1825 bott i 

backstugan Annetorp framme i Ljunga by. Hon hade varit klockaren och fjärdingsmannen 

Johannes Ljungqvists andra hustru och hade, när han dog ganska tidigt, blivit ensam 

med fyra styvbarn och fem egna barn. Nu var hon "barnlös" och tyckte kanske, att det 

blev ensamt i Annetorp. 

Sven Magnus står snart som sockenskomakare. Han bodde kvar i Östanskog till 1848, då 

han gifte sig med Johanna Johannesdotter och fick en son, varpå den unga familjen 

flyttade till Brostugan/ Åbo, Johannas föräldrahem. Johannes och Anna Lisa blev 

ensamma i Östanskog. 

Östanskog står som torp och Johannes som torpare under de första tio åren. Men i 

längden, som börjar 1851, har det blivit degradering till backstuga och Johannes 

tituleras "M" , d v s mannen. Egentligen hade det nog varit så ända från början. 

Johannes Svensson avled i januari 1865. Hustrun Anna Lisa bodde kvar över våren och 

sommaren men flyttade sedan tillbaka till Annetorp. Hon följdes i Östanskog av änkan 

Lisa Fagelin, som med son och dotter kom från Svartavad, där de bott i 13 år. Barnen 

lämnade snart Östanskog. Den 16-åriga Mathilda flyttade till Vrigstad, där hon var 

född, och sonen, som var 30 år gammal, tog tjänst i Myresjö. Den ensamma Lisa står som 

utfattig och hade säkert några besvärliga år. Bättre blev det förhoppningsvis, sedan 

hon 1871 emigrerat till Amerika — kanske hade Mathilda, som farit över 1869, skickat 

respengar. 

Sedan Lisa Fagelin flyttat, blir det svårt att följa Östanskogs vidare öden. Östanskog 

och det strax i närheten liggande Lilleskog blandas ihop både i kyrkböckerna och i den 

muntliga traditionen. När de båda torpskyltarna sattes upp 1984, ansåg några av 

deltagarna i torpvandringen, att de borde byta plats. Och så berättades det, att 

Lilleskog någon gång hade flyttats, sedan det uppstått osämja med markägaren. Enligt 

en version skulle det ursprungligen ha legat på andra sidan vägen, enligt en annan på 

samma sida, men gemensamt för båda versionerna är, att stugan flyttats in på den mark, 

som ägdes av Persson i Kockhemmet. Det är nog version två, som är den riktiga. På 



generalstabskartan från 1875 ser man nämligen två stugor markerade nära intill 

varandra på samma sida om vägen, d v s till höger om vägen från Ljunga mot Lyckoborg — 

Aleholm. Den eventuella flyttningen kanske gjordes på 1880-talet. I 1881-85 års 

husförhörslängd är både namnet Lilleskog och dess invånare flyttade till en annan sida 

i längden, där de står "under Persson i Kockhemmet". Namnet Östanskog är struket efter 

Lisa Fagelins flyttning och ingen skrivs där på omkring tjugo år. Revs stugan och 

ersattes av det flyttade Lilleskog? I den längd,som börjar 1891, är namnet Lilleskog 

struket och dess invånare Gustaf Johannesson med hustrun Lisa Beata Johannesdotter 

står som "boende" på Östanskog - namnet har återuppstått! 

Det hela är ganska invecklat och hur det verkligen förhöll sig, får vi väl aldrig 

veta. Och det gör kanske inte så mycket. 

Gustaf Johannesson och Lisa Beata Johannesdotter (den ovannämnda dottern till Johannes 

Svensson) får 1894 sällskap i stugan, då dottern Sofia flyttar in med maken Klas Törn. 

Han var äldste sonen till Isak Törn i Nyholm/ Törnas — Klas och Sofia hade som nygifta 

bott hos Isak en kort tid. Till Östanskog kom de från Målen i Ljunga by, där de båda 

äldsta barnen fötts. Här föddes ytterligare två, men båda dog i späd ålder. 

Törn står i längderna som snickare, men att döma av berättelserna, när namnskylten 

sattes upp, var han kanske mera känd som träskomakare. Tre par skor kunde han hinna 

med på en dag, sades det. Ett par kostade 50-60 öre. Fick han alla sålda, blev det 

kanske en någorlunda dagsförtjänst, men det hände säkert inte ofta. Det sades också, 

att Törns träskor var bra, men att Johan Storks i Nybygget var bättre, ty de var 

försedda med "putor" invändigt. 

Klas Törns räkenskapsböcker finns i behåll hos släktingen Lennart Petersson i 

Mossaryd, som berättade, att Törn där skriver omväxlande Östanskog och Lilleskog! 

Gustaf Johannesson dog 1901 och hustrun Lisa Beata nio år senare. De står båda skrivna 

på "Örsby, Kockhemrnet, Östanskog" . 

Törns son Karl for till Amerika 1913 efter att några år ha varit dräng i Hennika— 

hemmet. Dottern Hanna stannade tydligen kvar i hemmet och blev någon gång omkring 1920 

ägare till Östanskog. År 1932 flyttade hon till Malmbäck, där hon gifte sig med en 

hemmansägare, berättades det. Klas Törn avled i augusti 1937 strax före sin 86-årsdag. 

Änkan Sofia flyttade enligt längderna till Malmbäck 1940, men både hon och Klas hade 

då redan bott där några år - Klas dog i Malmbäck enligt dödboken, Hanna och hennes man 

Axel Petersson flyttade 1946 till Grönskull (tidigare Svinakullen) i Mossaryd. 

Som ägare till Östanskog efter Hanna Törn står Carl Persson i Kockhemmet. Den efter 

Törns tomma stugan blev nu undantag för Carl Perssons föräldrar Anders Johan och 

Augusta Persson. De står skrivna här till sin död 1944 men lär under sina sista år ha 

flyttat tillbaka till Kockhemmet. De var för gamla för att kunna reda sig själva, även 

om de fick flitig tillsyn. 

Östanskog tycks ha stått tomt ett eller ett par år men blev åter bebott 1945, då det 

hyrdes ut till banarbetaren Otto Konrad från Bringetofta. Han gifte sig efter några år 

och paret Konrad bodde kvar till 1956, då det blev flyttning in till samhället. 

Sedan har det inte blivit något permanent boende i Östanskog, utan det har hyrts ut 

som sommartorp eller fritidshus. I omkring 20 år hyrdes det av Elsa och Roland 

Duellsson, från 1972-73 till början av 1990—talet. De lade ned ett stort arbete på 

trädgård och tomt - bl.a. gjordes ett originellt staket mot vägen av kasserade 

svarvade stolsben från Stockaryd. Tyvärr har både trädgård och staket fått förfalla på 

senare tid. Den rödmålade stugan med inredd vind ser däremot ut att vara i någorlunda 

gott skick. I varje fall vid ytligt betraktande. Är det den gamla Lilleskogsstugan, 

som står där till höger om vägen Ljunga — Aleholm strax före den östra avtagsvägen mot 

Örsby? 

 



 

 
 


