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Backstugan Östreslätt nämns första gången år 1853, då förre garvaren Daniel Forsell 

flyttar dit. Förmodligen byggdes stugan då. 

"CarduansMakareGesä11en" Daniel Carlsson Forsell hade 1827 kommit från Jönköping och då 

troligen övertagit garveriet i Komstad efter den nyss avlidne "Carduans 

MakareMästaren"Johan Granlund - denne hade 31 år gammal dött av "Bröstplågor" . 

Året därpå gifte sig Forsell med Granlunds änka Brita Stina Lagerstedt. Hon hade en 

liten dotter, Augusta Vilhelmina, och fick med Forsell åtminstone ett par söner. 

Familjen Forsell tycks ha haft det tämligen gott ställt, åtminstone under 1830-talet, 

då garvaren står som ägare till 1/2 Nilsgård. Forsells bodde dock inte i Nilsgård utan 

"Uti gl. Tingshusbyggningen" , d v s nuvarande Elwingg fastighet. Där var ledigt, 

eftersom det nya tingshuset uppförts 1825 vid sidan om gästgivaregården. 

År 1853 blev det alltså flyttning till Östreslätt, som byggts vid vägen strax öster om 

det nya tingshuset och Norreslätt. Den yngre sonen, Frans Edvard, följde med och bodde 

sedan hemma då och då mellan sina olika drängtjänster, tills han avled 1866. Vid den här 

tiden tycks det ha gått riktigt utför för Forsell, ty han står nu noterad som utfattig. 

Hustruns dotter Augusta flyttade till Östreslätt 1857 och stannade sedan kvar. Hade hon 

möjlighet att tjäna några ören och att så hjälpa de gamla? Det får vi nog aldrig veta. 

Forsells tycks ha bott ensamma i Östreslätt ända till 1879. Kanske byggdes stugan då på 

med en våning — Östreslätt var en tvåvåningsbyggnad, säger de, som minns. I varje fall 

flyttar just 1879 ännu en familj hit, nämligen förre arrendatorn på Svinaku11en/Grönsku11 

i Mossaryd Carl August Andersson med hustru och fem barn. Året därpå står även ett nygift 

ungt par, Karl Isaksson och Lovisa Dahlgren, med en liten son noterade som boende i 

Östreslätt. 

Då fanns bara Augusta Granlund kvar av familjen Forsell. Modern Brita Stina hade dött 

1873 åttioett år gammal och styvfadern Daniel Forsell gick bort 1880 vid sjuttioåtta års 

ålder. Tre år senare, alltså 1883, gifte Augusta sig med Johan Magnus Fris från 

Rickelstorp. De nygifta hade nått mogen ålder — Augusta var 57 år och Fris ett år yngre. 

Han hade blivit änkling 1880 och var ägare till 1/6 Rickelstorp Södergård. En kort tid 

bodde Augusta hos honom, men snart flyttade paret Fris in i Östreslätt och gården överläts 

till äldste sonen Fris. 

 
Det unga paret Isaksson drog redan 1881 vidare till Malkomsö och följdes i Östrelätt av 

Johan Alfrid Per Johansson, som med hustru och tre små döttrar kom från Åkersholm under 

Sävsjö Kistegård. Varken Anderssons från Svinaku11en/Grönskull — de hade tidigare några 

år bott i Västerskog — eller Johanssons från 

Åkersholm stannade så värst länge i Östreslätt. De förra flyttade 1884 till Stockaryd, 

de senare 1887 lite längre bort mot åbron till Brostugan. Paret Fris tycks ha varit 

ensamma i Östreslätt i några år. 

Kanske bodde de ensamma till Augustas död 1890? Kanske hade Isak Törnros och hans hustru 

Brita Katrina flyttat in redan tidigare? Hur det förhöll sig, är osäkert, eftersom paret 

Törnros aldrig skrevs här utan bara står som boende i Mossaryd Backegård, Brita Katrinas 



föräldrahem. Men att Törnros bott "nerepå" skulle vara säkert — många av dem, som var 

med på torpskyltningen 1984, mindes eller hade hört berättas. 

Törnros hade försörjt sig huvudsakligen på jakt och fiske, sades det. Einar Ahnstedt på 

Tån, d v s Einar på Tåa, berättade, att då Törnros en gång blev svårt sjuk, skickade han 

bud efter Einars läkekunnige morfar, August Ahnstedt på Tån. Det var väl bekant, att 

Törnros var vidskeplig och det är väl tänkbart, att Ahnstedt i någon mån rättade 

ordinationen efter detta faktum. I varje fall hade han sin hund med sig och tog den med 

in i stugan. Där kopplade han hunden vid sängen med den sjuke Törnros, varefter han 

mumlande kröp under kopplet. Efter den turen kunde han upplysa Törnros om att han fiskat 

för mycket, så att han fått vatten i sig. Därför skulle Törnros fylla en kittel med flera 

liter vatten och hälla i ordentligt med salt. Sedan saltvattnet värmts, skulle Törnros 

tvätta hela kroppen med det, så skulle han säkert bli frisk. Törnros följde ordinationen. 

Om det var saltvattenkuren eller tron, som verkade, kan man undra, men frisk blev han. 

Fris, som vid Augustas död blivit änkling för andra gången, avled 1896 och Östreslätt 

ärvdes av sonen Frans August Edvard i Rickelstorp. I husförhörslängden stryks då 

beteckningen backstuga och Östreslätt noteras som "Ett hus". Redan 1869 hade det övergått 

från Komstad Västergård till Komstad Backegård. 

Fris hade haft ännu en hyresgäst utom Törnros. Det var pigan Sofia Klod, som 1893 flyttat 

hit från Bringetofta. Hur länge Törnros bodde i Östreslätt - om han någonsin gjorde det 

— är obekant, men Kloda-Fia, som hon förstås kallades, bodde nog ensam där åtminstone en 

tid. Dock inte så länge, ty år 1902 flyttade målaren Anderg Johan Sandholm hit från 

Backholm på andra sidan vägen. På nyårsafton samma år gifte de sig. Kanske var de bekanta 

sedan barndomen, eftersom båda var födda i Hylletofta 1838. Det var alltså inte precis 

några ungdomar, som gifte sig. 

Kloda—Fia dog 1908 och Sandholm flyttade två år senare till Nässjö, där hans enda barn, 

dottern Johanna Maria Albertina, bodde och var "bra gift" . 

Så stod Östreslätt tomt. Och i 1910—25 års husförhörslängd meddelas "Huset numera 

nedrivet" . Inga spår visar nu, var den drygt 60—åriga stugan en gång stått. 

 

 

 

 

 



 
 


