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Omslagsbilden visar backstugan Mohemmet,
även kallad Bastastugan under Domnaryd
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Grunden till detta arbete lades av en grupp inom Bankeryds Hembygdsförening bestående
av Ingrid Ekholtz, Gustav Cedervall, Karl-Gustav Lindblad och Gunnar Åberg på 1970 talet
då man gjorde en så kallad ”torpinventering”. Underlaget till denna inventering var
kyrkböckerna kombinerat med den personliga kännedom om bygden som deltagarna hade.
Idag har vi haft tillgång, via Internet, till kyrkböckerna på ett enklare sätt och därför läst
i olika upplagor och jämfört desamma. Via Internet finns nu också tillgång till ”Historiska
kartor”, även detta ger en betydligt enklare väg att finna platsen för enskilda torp eller
backstugor. Torpinventeringen från 1970 har därför kompletterats och justerats i den mån
nya uppgifter framkommit.
Upplysningen att en boplats är en backstuga eller ett torp, varierar mellan de olika
husförhörslängderna på ett betydande antal platser.
Under 1990 talet upprättade en annan grupp inom samma förening vad vi kallar ”Torpkarta”.
Vid ungefär samma tid påbörjades sökandet i naturen efter minnesmärken efter tidigare
bebyggelse.
Nästa etapp i utvecklingen blev när Lars-Uno Isakson och undertecknad började
fotografera platser och lämningar, på det sättet skapades en fotografisk dokumentation,
detta även i början av 90-talet.
Efterhand har sökandet efter bebyggelseplatser utökats med hjälp av ett stort antal
personer som haft någon kännedom om äldre bebyggelse samt inte minst genom studier av
kartor.
För att underlätta för släktforskare att hitta fram till platsen där deras anfäder levt, har
Bankeryds Hembygdsförening placerat ut trästolpar med gul topp, försedda med en enkel
metallskylt som anger bebyggelsens namn.
Till sist har en grupp om 3 personer bestående av Nils Lundqvist, Per-Olof Ringquist samt
undertecknad, noga kontrollerat att platsen är den rätta, dessutom har vi med en vanlig
handburen GPS noterat koordinaterna på platsen vilket underlättar för den som söker att
mitt ute i skogen komma rätt.
Socknens gårdar har jag redovisat i min första bok som heter Boken om Bankeryd, varken
där eller i denna bok har jag redovisat samtliga boende utan endast någon enstaka person
av särskild betydelse.
Befintligheten av respektive objekt har verifierats vid granskning av husförhörslängder
för Bankeryds socken åren 1791 – 1800 respektive 1836 – 1842.
I de fall jag förfogar över såväl äldre som relativt nytagna foton har jag lagt in båda, den
äldre bilden ligger i dessa fall till vänster.
All text med kursiv stil redovisar uppgifter som berättats för mig eller som jag funnit och
är skrivna av andra. Inga av dessa uppgifter är kontrollerade. Av utdrag ur olika protokoll
kan man få veta en hel del om människoöden, om byggnader mm.

Bankeryd i februari 2009
Bill Landén
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ALGUTSERYD
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Algutseryds gård
Torpet Bommen kallas ibland
soldattorp

Byggnadslämningar

Odlingsröse
Lämningar som vi kunnat finna, all mark som tillhört torpet är planterad med skog.
Enligt Karl Erlandsson, Sjövik, har torpet förr varit trumslagarboställe. På vägen invid,
Jönköping-Falköping, fanns en gång i tiden en spärrbom vid koleraepedemin.
Troligtvis har torpet fått sitt namn efter soldat Bom, trumslagaren?, som var den först
boende på torpet.

Torpet Fällorna
Position X 6 413 289 Y 1 395 520
Byggnaderna var enligt äldre karta belägna sydväst om vägen, området är markberett och
skogsplanterat varför lämningar ej kunnat återfinnas. Endast syréner i vägkanten tyder på
tidigare bosättning.
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Domprotokoll 1836: Johannes Andersson från Fällorna pliktfälldes till Rdb för att ha
utminuterat brännvin under förliden sommar, dock icke helgdag. Om tillgång brister till
böterna skola de umgälla med 17 dagars enkelt fängelse.
Ur kommunalstämmoprotokoll år 1863: Torparen Olof Johansson från Fällorna under
Algutseryd, beviljades ur fattigkassan 25 rdr till hjälp att köpa sig en ko i stället för den
han mistat, alldenstund han befinner sig i torftiga omständigheter.
Backstugan Hägnet
Positionen för denna bosättning har ej kunnat fastställas
Torpet Ledstugan

Position 6 412 327 Y 1 395 830

Ledstugan syns bakom bilen
Stugan låg mellan vägen o åkern
Vägen gick tidigare åt höger i bild och följde åkern, strax efter dåvarande högersväng låg
torpet mellan den tidigare vägen och nuvarande väg, till vänster om nuvarande väg fanns vid
torpinventeringen 1970 stenrader som utgjorde grunden för ladugården. Namnet
Ledstugan kommer säkerligen av att det funnits ett led över vägen eftersom gränsen
mellan Algutseryd
o Stibberyd går strax söder om torpet.
På grund av markberedning har lämningar ej kunnat återfinnas.
Ledstugan revs och flyttades till Järstorp, ladugården flyttades till Lilla Svinhaga och blev
använd som brygghus.
Ledstugan låg vid gamla Falköpingsvägen, till stugan hörde ett så kallat ”hemlighus”, detta
låg mycket nära vägen med dörren däråt. I Ledstugan bodde en pratglad och mycket
nyfiken gumma, när hon besökte ”hemlighuset” lät hon alltid dörren stå öppen. Det hände
att det kom någon hästskjuts eller gående på vägen, sittande på sin ”tron” ropade hon till
dom som kom förbi: Vart skall I ta vägen?
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Torpet Moen

Position X 6 413 004 Y 1 395 629

Bebyggelselämningar redovisas nedan i övrigt är området markberett och skogsplanterat

Bebyggelselämningar
Backstugan Mohemmet

Stenrad, husgrund
Position X 6 412 237 Y 1 395 584

Platsen ligger utmed ”vägen” som leder till soldattorpet Svarterödjorna, stenar finns på
platsen, dessa har troligen varit grund för byggnaderna
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Stenar i fyrkant, husgrund
Vattenkälla
År 1859 hände det sig att arbetskarlen Johannes Johansson som tidigare bott under
Tornaryd, blivit husvill med hustru o barn. Socknemännen trodde att han skulle få flytta in
hos gamle änkemannen Peter Larsson i Mohemmet.
Snart anmäldes klagomål över det i Mohemmet inflyttade hushållet, barnen voro otuktade
och osedliga, hustrun svår och otidig. Rotens ordningsman bör tillse att de uppför sig stilla,
hövligt och beskedligt.
Under samma år blev familjen åter bostadslös genom eldsvåda i Mohemmet. Familjens
linneförråd blev förstört av elden liksom ett väggur med malmverk. Johannes begärde
hjälp och fick tillstånd att gå med lista.
Torpet Nybygget (Dagtröt)
Position X 6 412 678 Y 1 395 702
Enligt kyrkböckerna fanns också backstugan Lilla Nybygget.

Namnet Dagtröt lär ha kommit av att skogen stod så tät att dagsljuset inte trängde ner till
marken, dagsljuset tröt.
Området är markberett, lämningar finns ej
Ur en ganska omfattande rättegång och dom år 1831 har hämtats följande. Torparen Carl
Håkansson från Nybygget under Algutseryd förolyckades under tragiska omständigheter
då han tillsammans med arbetare från Björneberg fraktade nyhuggen långved från Skirebo
till Björneberg. Kvällen var sen och nedanför Flaskebo kullstjälpte Håkanssons släde, han
kom under lasset och omkom omedelbart. Arbetarna hade under dagen köpt och även
bjudits på brännvin och dessutom hade drögarna i flera fall farit överlastade.
På 1840-talet bodde här torparen Johannes Svensson, enligt sockenstämmoprotokoll hade
Johannes förlorat 7 st får, rivna av odjur .Som hjälp i nöden lovade socknemännen att han
skulle få uppbära ett offer vid en gudstjänst i kyrkan.
År 1850 kallade sig mannen Johannes Svensson Vinberg och han anhöll då om understöd för
sin åldriga hustru, 70 år, detta beviljades. Av patron Ahl på Björneberg som ägde
Algutseryd fick Johannes tillstånd att bo kvar i stugan om han lagade taket, virke fick
hämtas ur Algutseryds skog.
1852 skulle Johannes Vinberg få spannmålsunderstöd.
År 1855 konstateras att enkemannen Johannes Vinberg från backstugan Nybygget är
ålderstigen, 67 år, och svag, han upplåtes bostad i fattighuset.
Nylyckan Torp eller backstuga
Sid
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Positionen för denna bosättning har ej kunnat fastställas
Backstugan Oxhagen

Position X 6 412 646 Y 1 395 790

Stenar som möjligen utgjort en husgrund har finns 15 meter från vägkorsningen mot
Algutseryd.
Av stenarnas placering med ett avstånd av 240 x 370 cm kan man konstatera att stugan
varit mindre än 10 kvm. Markförhållandena är dock sådana att det ev kan ha funnits
ytterligare byggnader.
Backstugan Sjöstugan

Position X 6 411 771 Y 1 395 394

Bland trädstammarna finns en stenhög, denna innehåller sten som förmodligen utgjort
grund o murstock mm
Andra lämningar har ej återfunnits
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Soldattorpet Svarterödjorna

1

Position X 6 412 236 Y 1 395 470

Vägen på bilden är den gamla Kvarnavägen som gick mellan Rödjekvarn under Tornaryd och
Drösphult.
Till höger om stora granen lär ladugården ha legat och rakt fram i ungskogen själva stugan,
där finns nedan fotograferade lämningar, förutom lingropen som finns cirka 100 meter till
vänster i bild.

Mindre stenhög enda husrest

Grop efter matkällare

Stensatt vattenkälla
Lintorkningsgrop
Soldattorpet Svarterödjorna fanns redan 1685, ur ett kontrakt från detta år kan man
läsa,
Odlad mark skulle finnas för följande utsäde,
8 kappar vårråg, cirka 30 kg, som beräknades avkasta 120 kg = 1 tunna
2 tunnor havre, cirka 150 kg, beräknad avkastning 450 kg eller 6 tunnor
3 tunnor potatis, cirka 350 kg, beräknad skörd 6 gånger så mycket eller cirka 2000 kg.

1

Se vidare Soldater och soldattorp i Bankeryd, Ulla Hallberg 1994
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3 kappar linfrö
Hela odlade arealen var troligen omkring 2 tunnland
Ur kommunalstämmoprotokoll år 1884 kan man läsa att stämman beslutade godhetsfullt att
församlingen skall med 16 kr infria den skuld Anders Svensson i Svarterödjorna råkat i
genom att skaffa läkarhjälp åt sin hustru. Anders klandras skarpt för sitt beteende att
utan församlingens hörande draga över sig en skuld, som han visste sig ej kunna gälda och
därmed församlingen en utgift
Utdrag ur protokoll fört vid kronolänsman Hydboms besiktning av soldattorpet nr 128,
Svarterödjorna under Algutseryd, den 3 oktober 1870, Enligt syneinstrumentet hafva
synemännen funnit nödigt att å stugubyggnaden teglet å taket afmossas och pålägges ånya
med tillhjälp av 100 st nya takpannor, 2ne nya takrännor uppsättas, skorstenen och
stenfoten skall rappas, brädfordringen iståndsättas med 1 tolft bräder, å båda gaflarna
och å södra sidan göras nya dropplister öfver stenfoten, hwartill ansetts åtgå 6 st
halfplank, 2ne nya fönster med kar, bågar och glas insättes och oljemålas, golfven omlägges
i bonongsstugan med tillhjelp av en ny planka, wäggarna diktas i meddragen med murbruk
och förses med förhydringspapp. Förstugan, dörren repareras aoch oljemålas. Fähusbron
iståndsättes, fönstren å boden o vinden repareras och till boddörren anskaffas nyckel.
;att, o ladugården taket å båda sidor omtäckes med 8 ? råghalm, huset bestrykes med
rödfärg, i fähuset inlägges 2ne nya tiljer, i fönstret insättes en ruta och för fårhusdörren.
Vidare angående gärdesgårdar mm.
Intyg daterat 16 december 1872 bekräftar att samtliga anmärkningar åtgärdats.
.
Backstugan Vinbergsstugan
Position X 6 413 177 Y 1 395 560

Stugans belägenhet lär ha varit snett emot vägen till Sjövik, förbi Rydala, cirka 50 meter
mot väster
Några lämningar har ej kunnat återfinnas, marken är skogsplanterad.
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ATTARP
Attarp Säteri

Position X 6 415 932 Y 1 399 926

huvudbyggnaden uppförd omkring 1870

Pos X 6415884 Y 1399960
Flygelbyggnad använd som arrendatorsbostad

Pos X 6 416 149 Y 1398753
Flygelbyggnad flyttad till Aledal

Torpet Dannekullen

Position X 6 415 389 Y 1 399 999

Torpet låg förmodligen bland ekarna, nuvarande hus är byggda på åkern. Lämningar har ej
kunnat återfinnas
En Danneman eller Dannekvinna var en i alla avsikter rättskaffens person till vilken var och
en kunde vanda sig med sina bekymmer och få goda råd. Torpets namn tyder på att här
bott just en sådan person.
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Ur dombok år 1757 kan läsas att Christoffer Essbjörnsson i Dannekullen var instämd för
olovlig brännvinsbränning. Böter 10 daler Smt samt förlustelig sin brännvinspanna.
Samtidigt finns noterat att Christoffer tagit en häst tillhörig Peter Roncel i Lekeryd vid
Jönköpings sistlidne höstmarknad, målet hänskjutet till Jönköpings domsaga.
Backstugan Espåsen

Position X 6 415 629

Y 1 400 410

Enligt vår fantasifulle hembygdsvän Algot Stylvig Suneson låg Aspåsen med gaveln ända upp
vid nya Kortebovägen, således där Aspåskiosken nu är belägen.
Lämningar har ej kunnat återfinnas.
Samme man förtäljer att i mitten av 1800-talet bodde på Espåsen en man som lagade skor
på lediga stunder, han högg också ”spingtallar” och spingade stickor som han sedan sålde i
bygden. Hustrun ”Kula-Maja” kunde konsten att tjuvmjölka kor.
På den plats där Espåsen låg, firade Bankerydsborna under många år valborgsmäss med
brasa, fyrverkeri och sång, firandet på denna plats upphörde i mitten av 1960-talet.
Backstugan Högalund

Position X 6 415 865 Y 1 400 810

Stugan står kvar på ursprunglig plats
Enligt kommunalstämmoprotokoll år 1893 beslutar stämman utbetala 8 kr för läkarvård åt
arbetaren Johan Magnussons hustru.
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Torpet Tröka(n)

Position X 6 416 009 Y 1 400 782

Den numera rivna stugan

vy

över läget
adressen motsvarar idag Högalundsgatan. Grund för lägesbestämning: Lars Bredin
År 1843 tillåter Socknestämman torparen Gustaf Fransson i Tröka att uppbära ett offer
till hjälp vid den förlust av tvenne boskapskreatur.
Torparen Gustaf Fransson var brännmästare på Attarp men blev avskedad av Attarps
ägare Per Ludvig Ekvall som påstod att Fransson var oärlig. Fransson var känd i orten som
en ”lurifax”, han fick flytta ifrån Tröka och bosatte sig hos en broder på Sjöåkra.
Namnet lär komma av att det var så brant up till torpet att hästarna fick ”tröka” sig upp.
Banvaktstuga 9 b
stugan ligger kvar på ursprunglig plats

Position X 6 416 187 Y 1 400 350

Byggdes förmodligen i samband med järnvägsbygget 1865, ursprungligen bestod byggnaden
av en normal banvaktsstuga men har senare blivit dubbelt så stor genom att man tillfogat
ytterligare en likadan stuga.
Stugan uppläts på senare tid som personalbostad åt anställda vid Bankeryds station.
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BACKEN
Backen Västergård

Position X 6 415 560 Y 1 399 383

Backen Västergård
Backen Mellangård
Backen Mellangård ägdes och brukades, under 1700 och 1800-talen under lång tid
tillsammans med Attarp, varför det ej fanns behov av byggnader. Vid laga skifte år 1840
utgick ersättning till gårdens ägare, ägaren av Attarp, för flyttning av samtliga byggnader.
Huruvida byggnaderna uppfördes på annan plats är ej känt.
Enligt äldre kartor var gårdens byggnader placerade mellan de båda gårdarna Väster- o
östergård.

Backen Öster- o Klockaregård

Gamla Prästgården

Position X 6 415 497 Y 1 399 477

Prästgårdsladugården

Arrendatorsbostaden
I högerkanten skymtar Prästgården
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Backstugan Kroken eller Krogen

Position X 6 415 551 Y 1 399 729

Läge enligt äldre kartor. Nuvarande adress Björnebergsvägen 25
Denna backstuga var belägen på Backen Mellangårds mark. Lämningar finns ej.
I anslutning till Kroken lär ha funnits ytterligare en eller två stugor kallade Forsbergs
nybygge.

Backstugan Kroken

Position X 6 415 500 Y 1 399 729

Denna backstuga var belägen i närheten av ovanstående, positionen uppskattad.
Stugan låg under Backen Östergård, den såldes och flyttades år 1820, se vidare
Bäckastugan under Bodh nedan.
Torpet Moen (Furulund)
Position X 6 416 486 Y 1 399 707
Moen kallades in på 1900-talet för backstugan Backamo.

Stugan ligger kvar på ursprunglig plats.
I Moen bodde Döva-Hedda eller moster Hedda som hon också kallades. Heddas dotter
Stina, Stina Johannes, bodde där till 1940-1950, Stina sågs ofta i Backamoskogen släpande
stora vedknippen, eller plockande bär, barfota.
Ingrid Vendel som varje sommar bodde strax intill Moen, gick ofta i barnaåren in till
moster Hedda och hälsade på, Hedda berättade att om det blev åskväder så stängde hon
spjället och satte sig att sticka.
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Torpet Moen (Mostugan), platsen för,

Position X 6 416 426

Y 1 399 634

Adress motsvarar Björnebergsvägen 33-35
År 1968 flyttades stugan till Stenberga.
Två boende i Moen var i högsta grad inblandade i Attarpsmorden år 1845. Det var Gustaf
Forsberg, då 21 år, och hans syster Maja Stina, som var anställd som piga på Attarp.
Gustaf blev ofta anlitad som passopp och skickebud på Attarp och det var han som av
fröken Sofie blev ombedd att skaffa gift, arsenik. Han lyckades skaffa giftet ovetande om
vad det skulle användas till. Detta blev orsak till att två personer dog, en av dem hans
syster Maja Stina.
Backstugan Barnhem

Position X 6 415 701 Y 1 398 710

Stugan står kvar på ursprunglig plats
Kommunalstämmoprotokoll den 6 april 1862, arbetskarlen Anders Gustaf Pettersson fick
bidrag ur fattigkassan med 15 Rd riksmynt att bygga sig en stuga, samt löfte om att gå
med lista.
Magnus Johannesson i Backen hade lovat att upplåta tomt.
År 1863, till kläder åt dövstumme gossen Claes Andersson från Barnhem beviljades 25 rdt,
vilka penningar nämndemannen Magnus Johansson i Backen lovade mottaga och i uppgivet
ändamål till gossens bästa använda, varjämte han tillika åtog sig att söka hålla honom till
arbete och ordentlighet.
År 1885, döfven Claes Andersson från Barnhem hade förnyat sin anhållan att genom
församlingens försorg bliva underhållen vid Skara dövstumsinstitut i 2 år. Genom
institutets föreståndare hade blivit upplysts att avgiften för läsår är 225 kronor men att
statsanslag på 100 kr årligen torde medgivas om den dövstumme ej fyllt 35 år.
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Då Claes Andersson erbjöd sig att framledes till församlingen inbetala halva avgiften och
som säkerhet därför lämnade en del här nedan uppräknade värdesaker, så beviljade
stämman hans anhållan och församlingen svarar således för hans underhåll vid institutet i
tvenne år.
De av den dövstumme såsom säkerhet lämnade sakerna äro: en verkstadsbyggnad med
snickarverktyg, en spegel, ett guldur, en chiffonier, en soffa och en skänk.
Församlingen förband sig att bekosta nödige kläder samt resa fram och åter för gossen
Claes August från Barnhem i fall så lyckligt vore att han bleve såsom frielev vid institutet
för blinda och döva antagen.
Backstugan Ekedal

Position X 6 415 499 Y 1 399 059
Stugan har enligt uppgift legat i närheten av eken, mycket
troligt är att den rätta platsen är där västerledens
anslutning ligger.
Lämningar finns ej

Ur sockenstämmoprotokoll, Hans Larsson i Ekedal åtog sig på
pastors och församlingens begäran att mot 19 rdt tills vidare vårda och uppfostra Carl
Larssons dotter i Mosebacke.
I domboken från år 1835 kan man läsa att stattorparen Hans Larsson i Backen Västergård
stämdes därför att han lördagsafton den 8 dennes å allmänna landsvägen vid Bankeryds
kyrka överfallet och slaget faktorilärlingen Carl Eriksson Storm. Larsson bötfälldes för
vägofredsbrott till 13 rd och 16 sk, för tvenne kindpustar med en blånad 1 sk, för
okvädningsord 1 sk, för fylleri första gången 3 rd 1 sk samt för att dessa brottsligheter
blivit begångna på en söndag. Den sakfällde måste också ersätta målsägaren med 2 rd och
vittnena med 1 rd vardera.
Domboken 1838, Torparen Hans Larsson i Backen stäms för kyrkobuller i Bankeryds kyrka
den 27 maj.
Backstugan Ljungarp,

Position X 6 416 086 Y 1 399 601
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Nuvarande adress Smedstigen 3
Ur kommunalstämmoprotokoll år 1888, Smeden J Ljungberg från Moen hade hos
kommunstyrelsen anhållit om lån ur kommunalkassan för att kunna fullfölja sitt påbörjade
bygge, 100 kronor beviljades. Betalningsskyldighet 50 kr nästa oktober och resten innan
nästa års slut.
Ljungarp revs år 1970.
Torpet Madbacken (England)
Position X 6 417 964 Y 1 399 933
Enligt kyrkböckerna har det funnits 2 st torp kallade Madbacken på samma plats. Det ena
torpet redovisas under Backen Mellangård och det andra under Backen Västergård

Platsen användes nu av MC-klubb som campingplats. Lämningar finns ej.
Det lär ha varit dåvarande löjtnanten Ludwig Bromée, ansvarig för järnvägens byggande
genom Bankeryd, och under åren 1876 – 1903 ägare till Sjöåkra gård, som lät riva och
flytta byggnaden till Sjöåkra där den uppfördes och kallades Fiskartorpet.
Mostugan (Öa), platsen för

Position X 6 416 183 Y 1 399 521

Adress Björnebergsvägen 41. Portstolpar och syrénhäck finns kvar.
Huset brann ner i oktober 1964. Där var förr i tiden krogrörelse och på senare hälften av
1800-talet affär som sköttes av hustrun till skomakare Nilsson. Efter inbrott i affären sov
Nilsson alltid med skomakarhammaren under kudden.
Ladugården låg på andra sidan Björnebergsvägen.
Torpet Motorp
Torpet redovisas i kyrkböckerna under Backen Västergård men vi har inte kunnat finna på
vilken position.
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Backstugan Fåfängan eller Mobacken
Redovisas i kyrkböckerna under Backen Västergård men vi har inte kunnat finna dess
position.
Backstugan Norige (Fåfängan)

Position X 6 417 817 Y 1 399 936
platsen för stugan på platsen finns kvar
vildapel och vid grävning intill denna
framkommer tegel

Enligt vår vän AS Suneson var Norget förr krog. Där spökar en gumma som ibland åker
snålskjuts med vägfarare. Hon går vid vägkanten, hoppar sen upp på vagnen för att strax
efter ramla ner mellan hästarna. Körsvennen känner hur hjulen går över gumman.
Stugan flyttades till Aledal där den blev arbetarbostad

nu belägen vid Wråen, Kortebo, dit den
flyttades 1937
Position X 6 411 930 Y 1 400 930
Backstugan Ängstugan, platsen för

Position X 6 415 976 Y 1 399 499

,
Ebbarpsvägen anslöt tidigare till Björnebergsvägen där dungen nu finns och stugan låg
härifrån sett till vänster i åkerkanten, platsen kallades ”kvekakullen”
Kommunalstämmoprotokoll år 1883, Fattigstöd beviljades åt gamla makarna Johan
Johansson i Ängstugan att utgå ut kommunalkassan i mån av behov, dock skulle alla deras
tillhörigheter för kommunens räkning upptecknas.
Sid
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År 1887, angående kvarlåtenskapen i Ängstugan efter avlidne Johannes Johansson,
beslutade stämman att kommunstyrelsen får förfara i ärendet som den finner för gott.Den
2 februari 1887 hölls auktion i Ängstugan efter fattigunderstödstagaren Johan Johansson.
50 rop inbringade 26 kr 15 öre, högsta budet blev 7 kr 50 öre för en pälsrock, den nye
ägaren var Adolf Wetterbrandt, lägsta buden var på 5 öre.
Backstugan Sköttängen

Position X 6 413 312 Y 1 398 611

Rakt över åker gick vägen mellan Månserydstorpen och Flaskebo, ungefär mitt på åkern lär
bebyggelsen till Sköttängen legat.
Namnet av att ägarna till Månseryd sköt till marken till prästens försörjning.
Enligt sockenstämmoprotokoll år 1840 såldes stugan på auktion för 11 kronor efter att
änkan Jönsdotter intagits i Fattigstugan
Banvaktstuga 642

Position X 6 415 673 Y1 399 592

Stugan finns kvar på ursprunglig plats och är ej om- eller tillbyggd.
Denna stuga förvaltas sedan 1960 av Bankeryds Hembygdsförening som sedan år 2005 är
ägare till fastigheten. Med stugan som utgångspunkt bedrivs vård och underhåll av
kulturhistoriskt värdefulla objekt i Bankeryd.
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Banvaktstuga nr 641

Position X 6 415 674 Y 1 399 568
Stugan var belägen på samma tomt som
ovanstående men då den inte längre
behövdes för sitt ändamål såldes den och
flyttades 500 meter utmed spåret mot
Habo med adress Klerebovägen
Där den fick namnet Fridhäll.

Backstugan Skogslund

Position X 6 416 444 Y 1 399 627

Adress Björnebergsvägen 34
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BANKERYD

Bankeryds stom
Position X 6 415 280 Y 1 399 395
På den äldre bilden ser man Stommastugan till höger om mangårdsbyggnaden.

Stommastugan
Kaplansbostad, flyttades år 1950 cirka 200 meter mot öster och är idag Bankeryds
Hembygdsförenings hembygdsgård.
Söndagsaftonen den 8 februari 1835 hände det saker i Bankeryds Stom, en samling manliga
Bankerydsbor hade träffats och blivit insläppta hos brukaren Anders Thorsson i
boningsstugan på Stommen. Det var en stor skara, cirka 15 personer, drängar, soldater,
torpare, klockare, hemmansägare, lärlingar m fl.
Nu hände det som inte fick hända, det blev så kallat Hazardspel, något som var absolut
förbjudet, spelet var om en klocka som en av deltagarna ställde upp med, det var ett slags
lotteri med lottsedlar.
Detta kom till länsmans kännedom då det också varit lite fylleri och bråk, alla som varit
med blev instämda till tinget. Ander Thorsson som upplåtit sitt hus och hans dräng som
lottat ut sin klocka fick först stå till svars. De som uteblev fick betala 16 shilling vite. Det
blev ny rättegång, Anders Thorsson förnekade att han varit hemma men ett vittne
intygade att han gått ut o in mellan en kammare och själva stugan.
Boningsstugan på Stommen är säkert vår hembygdsstuga.
Bankeryd Öster o Klockaregård
Position X 6 415 284 Y 1 399 500
Bankeryds Klockaregårds byggnader låg där Bankeryds Hembygdsgård ligger idag,
Bankeryds Östergård låg förmodligen alldeles därintill, dessa båda gårdar slogs tidigt
samman..
Backstugan Bäckastugan, platsen för

Position X 6 415 032 Y 1 399 680
stugan låg i kanten av åkern utmed vägen mot
Labbarp

På platsen finns växter såsom vildrosor och
Sid
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apel, detta är de enda lämningar som kunnat hittas.
Se under Bodh nedan, stugan eventuellt flyttad.
Gunnar Levander, Huskvarna, berättar,
Sedan farfar år 1906, han var då nära 80 år, ej längre kunde bo ensam i sin stuga
Fredriksberg i Labbarp, utan flyttade till fattighuset, kunde mor o jag ej vistas i Bankeryd
någon längre tid, stugan Fredriksberg revs. I en stuga av ryggåstyp, belägen vid vägen från
Labbarp mot kyrkan i sluttningen ovanför en dalsänka bodde Daniels Anna eller Anna
Daniels, född 12 nov 1848 och död 31 juli 1915. Ställets namn i kyrkboken var Bäckastugan,
Anna var ogift och hos henne fick vi bo ett par somrar under åren 1907-1912, vi bodde där
ett par veckor under vilken tid mor plockade bär, mest blåbär och något hallon varav det
var gott om i Attarps marker. Fast Daniels Anna ej var stort mer än 60 år tyckte jag hon
var rysligt gammal.
Möbleringen i stugan var enkel, allting var mycket rent och ständigt pyntat med blommor.
Anna Daniels far var slöjdare, han gjorde träskedar. Anna lär ha städat i den närbelägna
skolan och vintertid även skött eldningen.
Stugan revs 1918.
Backstugan Lilla Fridhem

Position X 6 415 129 Y 1 399 646

Stugan var belägen där kyrkans byggnad för kyrkogårdens skötsel nu är belägen, den revs
på 1960-talet.
Den vänstra bilden är klippt ur ett flygfoto från 40-talet och Lilla Fridhem torde vara
stugan längst till vänster. Bilden till höger är från omkring 1960 och visar Lilla Fridhem som
det såg ut vid rivningen.
Ur kommunalstämmoprotokoll år 1892
Förre soldaten under Bodh, Johan Andersson Boo med hustru Lovisa voro utblottade och
husvilla, de hade fått inflytta i Fattigstugan. Stämman beslutade skänka församlingens
stuga Skogslund under Bodh till bostad åt Boo och står det honom fritt att när han så vill,
på egen bekostnad uppsätta och flytta stugan.
Boo var en tid kyrkväktare, han tjänstgjorde också som postbud.
Stugan flyttades och år 1893 flyttade Johan med hustru in.
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Fattigstugan

Position X 6 415 070 Y 1 399 553

Stugan låg vid Björnebergsvägens västra sida. Flyttad till Hembygdsgården
Bild från år 1949 med Fattigstugan utmed Björnebergsvägen.
Till Vänster ses den senare motsvarigheten, kallad ålderdomshemmet.
Backstugan Förelund

Position X 6 414 967 Y 1 399 550

stugan låg där Cedervalls hus är beläget. Nuvarande adress Björnebergsvägen 101
I stugan bodde en tid en gumma som lärde barn att läsa.
Ur sockenstämmoprotokoll sept 1826,
Då föraren, i kyrkboken benämnd avskedade soldaten, Johan Wetterdahl i Förelund, icke
kan försörja sin son Gustaf Wilhelm, beslutade församlingen att denne gosse mottages till
uppfostran och vård hos änkan Cajsa Bengtsdotter i Skinnkärr.
Nov 1827 beslöt församlingen att gossen skulle kvarvara mot ett arvode av 25 Riksdaler
samt så mycket spannmål som hon förut för honom undfått.
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Backstugan Västra Ledstugan,

Position X 6 414 636 Y 1 399 453
Position X 6 416 116 Y 1 395 232
platsen för
Stugan nu belägen vid Fröjden, Tornaryd
De båda ledstugorna har fått sitt namn av den grind, led, som fanns över vägen på gränsen
mellan gårdarna Bankeryds stom och Prinseryd.
Backstugan Östra Ledstugan

Position X 6 414 627 Y 1 399 488

Stugan är vänd, låg tidigare med gaveln mot
vägen, nuvarande adress Björnebergsvägen 121
Skolhus

Position X 6 415 160 Y 1 399 580
Huset står kvar på ursprunglig plats

Skolfoto från år 1897, observera att
endast den första delen av kyrkskolan är byggd.
Skolhuset med bostad byggdes år 1874 på platsen för den gamla sockenstugan.
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Backstugan Sand, platsen för

Position X 6 414 902 Y 1 399 468

Stugan skall ha legat i dungens kant mot Bankeryds Trä. Lämningar har ej kunnat
återfinnas.
Klockare Löfgren belönades omkring 1820 med silvermedalj för enkel vaccination.
Domboken 1835, klockare Löfgren i Bankeryd pliktar för fylleri första gången 3 rd, han har
fällt Jonas Jonsson i Motorpet, förseelsen hände på fredligt ställe, landsvägen.
Stugan såldes år 1853.
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BODH
Gårdarna i Bod

Almfors gård
Position X 6 415 386 Y 1 396 813

Florins gård
Position X 6 415 362 Y 1 396 868

Backstugan Björkelund

Position X 6 415 021 Y 1 396 506

stugan ligger kvar på ursprunglig plats
Sockenstämmoprotokoll år 1860, Torparen Moberg i Björkelund hade blivit avfordrad
ersättning för en provkur som hans sinnessjuka hustru hade undergått på Lazarettet.
Moberg hade inget annat att göra än att försälja sin stuga och ringa bohag. Stämman
tyckte att Moberg måste ha hjälp och beslöt hjälpa honom på bästa sätt.
År 1886, svagsinta hustrun Moberg från Björkelund under Bodh skulle hädanefter erhålla
full fattigstat men tills vidare vårdas av sina barn som icke ägde att undandraga sig denna
skyldighet.
Moberg svarvade i trä, små saker som hängare bland annat, han tillagade också en tjärsalva
som användes av både folk o fä.

Sid

28

Bankeryds socken, torp o backstugor, Bill Landén

Backstugan Bäckastugan, platsen för

Position X 6 415 410 Y 1 397 956

Stugan låg i sluttningen med en liten bäck alldeles nedanför, det finns fortfarande kvar
några stenar från grunden
Det sägs att denna stuga flyttades till Bankeryds stom där den fortfarande fick namnet
Bäckastugan
Ur sockenstämmoprotokoll år 1820
Beviljades efter flera överläggningar att den stuga som piga Lovisa Falkenström köpt av
mannen Johannes Holmberg på Moen under Backen Östergård, på församlingens och
fattigkassans bekostnad skulle transporteras till en av mäster Granberg i Bodh upplåten
plan och uppsättes.
Lovisa Falkenström, född 1788, flyttade in i stugan 1822 med 2 söner och 3 döttrar, hon
bodde kvar i Bäckastugan till sin död 1846.
Lovisa Falkenström förekommer vid flera tillfällen i domboken åren 1834 o 1835, hon
stämde häradshövdingen C af Sandeberg på Attarp för utbekommande av resterande
uppfostringshjälp för tvenne med Herr Häradshövdingen samavlade barn. Käranden infann
sig personligen vid upprop men svaranden och ett vittne uteblev, ehuru de erkänt del av
stämningen.
Målet uppsköts till andra dagen av nästa laga vinterting. Vid detta ting den 6 april 1835
uppmanas Lovisa att bege sig till kyrkoherden i församlingen O Nordström i Järstorp för
erhållande av God Man då Lovisa fortfarande var omyndigförklarad. Uppskov till 4,e dagen
och då Lovisa anmält inte bara sig själv utan även varandra för horsbrott, måste ortens
allmänna åklagare Kronolänsman Agelii följa målet.
Under sitt vistande på tingsstället hade pigan Lovisa Falkenström befunnits av starka
drycker överlastad och stämdes att lagligen ansvara vid Ingaryds tingsställe.
Lovisa infann sig inte och hon dömdes till böter eller fängelse, eftersom hon saknade
tillgång till att betala böter fick hon förmodligen sitta i häktet 8 dagar på vatten och bröd.
Någon uppfostringshjälp av af Sandeberg fick hon inte heller, Häradsrätten lät målet
förfalla.

Backstugan Hällstorp (Nyhemmet)
Sid
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Stugan var belägen ung mitt i bild, riven. Bilden visar Nyréns smedja.
Lämningar har ej kunnat återfinnas, marken nu odlad
Stugan flyttades till Villaområdet ungefär Ängsgatan, ny ägare Ingrid Wendel, nytt namn
på stugan blev Smedtorpet.
Soldattorpet Lid,

1

Position X 6 415 481 Y 1 397 673

Mellan björkarna finns rester av den murade spisen samt trappstenen.

Ladugårdsgrund
Uringrop
Stugan till Lid flyttades år 1916 till Aledal, Bankerydssidan, av Lars-Uno Isaksons farmor,
nytt namnn Skogshyddan.
Före detta soldaten Styf åtog sig att lägga ringmuren kring kyrkan år 1865, för detta fick
han 62 öre per aln. Muren skulle vara 2 ¼ aln i botten och 2 aln hög. Stenen fick han
ditkörd.

Backstugan Stubben, platsen för
1

position X 6 415 312 Y 1 397 472

Se vidare Soldater och soldattorp i Bankeryd, Ulla Hallberg 1994
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Stugan skall ha legat i sluttningen under nuvarande
ledningsgata. Lämningar finns ej.

Ur sockenstämmoprotokoll 1840
Stina Tenggren intogs bland fattighjonen och Stubben försåldes genom auktion. Pengarna
tillföll fattigförsörjningen, Stubben gick för 13 riksdaler.
Backstugan Svenstorp

bekräftat av Ingvar Larsson
Möjliga lämningar är stenar i dungen.

Position X 6 415 126 Y 1 396 863

Stugan var belägen där björkdungen nu finns,

Backstugan Skogslund
trolig position
X 6 415 372 Y 1 397 564
Läget har beskrivits av Ingrid Ekholtz såsom mycket troligt, gruppen som utförde den så
kallade torpinventeringen har emellertid ej fastställt positionen.
Ur kommunalnämndsprotokoll 1886 kan läsas att förre järnvägsarbetaren Gustaf Fredrik
Lundin från Bodh som befinner sig i utblottat tillstånd och är för närvarande oförmögen
till arbete, hade begärt understöd av församlingen. Stämman beviljade 8 kronor i månaden
åt den som underhåller honom med mat och husavara.
År 1892 beslutade stämman att skänka församlingens stuga Skogslund under Bodh till
bostad åt förre soldaten J Boo, född Andersson, i fattighuset och står det Boo fritt att
när han så vill att på sin bekostnad flytta och uppsätta stugan.
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Se ovan under Bankeryd, Lilla Fridhem.
Avskrift av kopia av intyg,
På begäran af Josef Andersson i Skogslund under Bod att få flytta till fattighuset jemte
underhåll ur kommunalkassan. Och nu medelst till kassan öfverlemnar såväl hus som
lösegendom bestående af,
En stugebyggnad, en stussare, ett fickur, ett slagbord, en säng, en draglåda, trenne
styrstolar, en soffa, en skänk, ett mindre bord, tvenne vattenämbar, ett mindre bord, en
Klanätt(spelinstrument), en jernkamen, en fotogenlampa, tvenne jusstockar, diverse
böcker, ett större stenkrus, diverse platt tallreckar och mindre koppar, tvenne sågar,
tvenne wedyxor, en handyx, tvenne buskhackar, tvenne kistor, tvenne bord, en lie med orf,
en lykta ny, tre potatehacker, en jernkrat, en räfsa, tvenne spadar, en mindre ?, en
handyx, cirka 40 liter kål.
Upptecknad i Skogslund den 4 februari 1891
G Lundin
J Johansson

Backstugan Altona
Stugans position har ej kunnat fastställas.
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BOSARYD

Bosaryds gård
Soldattorpet Hällefors

Position X 6 415 634 Y 1 396 098
1

Position X 6 415 955 Y 1 396 859

Grund för lägesbestämning, utpekat av Åke Alnervik, samt äldre karta. Byggnaderna var
belägna på mark som nu är åker. Rester bestående av sten o tegel funna i sluttningen ner
mot dammen..
Under perioden 1830-1850 finns inget folk antecknat på torpet, 1857 blev husen
uppbyggda och inredda så att soldaten kunde flytta in, enligt kontrakt. Hellstrand hade då
tjänat för roten sedan 1852, kanske hade torpet brunnit? 1882 fick torpet kakelugn,
arbetslön till murarna 5 kronor samt mat 1 kr o 50 öre. Hela räkningen tillsammans med
material gick på 34 kronor och 47 öre som stam- och strörotar fick betala. Soldaten var då
Emil Klein, han kom från Västerlid i Habo där han var dräng och hette då Johan Emil
Larsson, han blev siste soldaten på soldattorpet Hällefors, utflyttade till Svinhaga med
familj 1902.
Torpet reparerades 1901 för 65 kronor, därav golvbräder 33 kronor och 500 fyrtumsspik
2 kronor. Torpet beboddes sedan av torpare till 1919.
Enligt Åke Alnervik bodde så kallade vattenrallare på torpet när den större
Klerebodammaen byggdes omkring 1920.
Soldatladugården lär ha flyttats till gården och blivit vagnsbod. Stugan som var av timmer
plockades ner och fick bilda stommen i huset Furulund i Granshult.
Soldattorpet kom i dagligt tal att kallas Kleinatorpet efter soldaten Klein.

1
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Backstugan Högåsen

Position X 6 415 122 Y 1 396 196

Ur kommunalstämmoprotokoll 1892, fråga om bostad väcktes åt pigan Emma Petersdotter
på Högåsen, då stugan vari hon bor icke längre får stå kvar.
Då sjukvårdssoldaten August Storm från Kärnekulla misstänks vara far till Emmas i
Högåsen yngsta barn, hade fråga framställts huruvida i församlingens intresse stämning
skall uttagas å nämnde Storm för att av honom utfå fostringshjälp. Stämman uppdrog åt
kommunalordföranden Hagelin i Sjövik att i denna sak handla efter gottfinnande och till
församlingens bästa.
1897, stämman gillade nämndens förslag att utackordera gossen Karl Pettersson i Högåsen,
då han när modern vistades mest borta från hemmet, svårligen kunde erhålla den vård och
tillsyn han behövde för att kunna utvecklas.
1899, Erik Efraim Pettersson från Högåsen utackorderades till skomakaren Oskar
Berglund i Granshult.
Backstugan Nybygget, platsen för

Position X 6 416 038 Y 1 396 861

Backstugan Skogslund, platsen för

Position X 6 416 022 Y 1 396 759

Rester bestående av sten o tegel funna.
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Backstugan Stampen

Position X 6 416 874 Y 1 395 667

Vid vattenspegeln slut fanns ett dammfäste, där fanns stamp och backstuga
Fotot taget från vägbron vid Åtorp, mot norr
Där stugan förmodligen legat finns nu en ”Paddock” tillhörande ridskolan på Åtorp.
Stampen låg vid Domnån intill torpet Åtorp. Det var en ylle- eller vadmalsstamp, denna
ersattes senare med en benstamp, även den upphörde och åren 1917-1918 byggdes
kraftverk vid fallet.
Torpet Åtorp (Duvekullen)

Position X 6 416 720 Y 1 395 679

Torpet ligger kvar på ursprunglig plats.
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DOMNARYD

Domnaryd Södergård, Bernt Andersson
Position X 6 415 833 Y 1 394 550

Domnaryd E Andersson

Domnaryd, Josefsson

Position X 6 415 560

Y 1 394 390

Position X 6 415 570 Y 1 394 500
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Nybergsgården

Position X 6 415 492 Y 1 394 486

Backstugan Dalskog

Position X 6 415 378 Y 1 394 356

Grund för lägesbestämning, stugan ligger kvar på ursprunglig plats
Backstugan Förelund (Tallsäter),

Position X 6 414 825 Y 1 394 485

om och tillbyggd
stugan ligger kvar på ursprunglig plats
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Backstugan Mohemmet eller Bastastugan

Position X 6 415 036 Y 1 394 525

stugan ligger på platsen sedan länge, har ev från början legat närmare Risbro
Mohemmet var tidigare en linbasta som låg utmed vägen nere vid Domnån. Än idag kallas
stugan för Bastastugan.
”Anna Bast” på Mohemmet tjänade lite slantar på att från gårdarna ta emot ull som hon
spann, ullen blev sedan välstickade strumpor o vantar.
När Anna skulle hämta vatten hade hon lång väg att gå, på vägen till Tornaryd fanns en
källa i diket med rent och klart vatten, där hämtade hon allt vatten hon behövde, källan
kallas än idag för Bastakällan.
Backstugan Smedstorp

Position X 6 415 590 Y 1 394 480

Domboken 1839
Jonas Pettersson på Smedstorp misstänks för olaga brännvinsförsäljning, han förnekade
detta och blev helt frikänd.
Domboken 17 juni 1848
Efter angivelse av torparen Johan Pettersson i Smedstorp, hade tf Kronolänsman EI
Lundberg till detta ting inkallat Gustaf Magnusson i Domnaryd, att ansvara för det han
sistlidna Kristi Himmelfärdsdag mot aftonen av okynne nedbrutit vindskivorna på Johan
Petterssons bodbyggnad.
Efter eget erkännande och hörda vittnens utsago dömdes svaranden.
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EKERYD

Gården Ekeryd
Backstugan Nybygget

Backstugan Stjärnvik

Position X 6 415 497 Y 1 398 694
Position X 6 415 482 Y 1 398 803
Stugan står kvar på ursprunglig plats

Position X 6 415 521 Y 1 398 865
Stugan står kvar på ursprunglig plats

Stjärnvik byggdes av före detta soldaten och skräddaren Jonas August Hellstrand, denne
var morfar till Rut o John Wilhelmsson på Labbarp.
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Backstugan Mosebacke

Position X 6 415 457 Y 1 398 795

Enligt Allan Andersson och Sven Pettersson skall Mosebacke enligt tradition ha legat c:a
50 meter rakt söder om Nybygget. Detta bekräftas även av att vid bearbetning av jorden
har man funnit rester av byggnation såsom tegel. Andra lämningar finns ej.
Contract
Till brukaren Abraham Olofsson och hans nuvarande hustru Elisabeth Jonsdotter uti
Ekeryd, upplåter undertecknad, under bådas deras livstid, backstugan Mosebacke jemte
därintill liggande ett tunnland jord, hvilket av undertecknads ombud utstakas och derefter
får närsom helst genom Abraham Olofssons försorg och på hans bekostnad odlas.
Stängselvirke till lyckan liksom nödigt risbränsle och rättigheten upphugga en famn ved per
år å gårdens skogar erhålles efter skedd utsyning.
Stugan kommer på min bekostnad att beläggas med taktegel, knutarna att brädfodras och
väggarna rödfärgas.
Mot alla dessa förmåner och mot de bägge makarna under sin livstid få som nämndt är
orubbade och skattefrie qvarbo å denna lägenhet, förbindas de att under året 1853 hos
mig räntefritt deponera Femhundrade Riksdaler Riksgäld.
Sex månader efter Olofssons och hans hustrus död och lägenhetens återlemnande, skola
till de gamles barn eller deras förmyndare ofvannämnde penningar återbetalas räntefria
Ytterligare paragrafer följer
Undertecknat Attarp 20 oktober 1852
Ur Bankeryds kommunalstyrelses räkenskaper, Begravningskostnader för Lisa på
Mosebacke 4 kronor 50 öre, död 1877.

Sid

40

Bankeryds socken, torp o backstugor, Bill Landén

FLASKEBO

Flaskebo, Florin

Position X 6 413 640 Y 1 398 009

Flaskebo Larsson

Position X 6 413 629 Y 1 397 829

Backstugan Berget

Position X 6 413 712 Y 1 397 375

bekräftat av Ingvar Larsson, stugan har legat i skogskanten
Dragontorpet Bäckaryd, 1
Position X 6 413 360 Y 1 398 150
Det finns inga lämningar, byggnaderna har ev legat där nya Falköpingsvägen byggts
Sockenstämmoprotokoll 1854, Enkan Anna Catrina Larsdotter under Flaskebo får nedflytta
till Fattigstugan och beviljades henne understöd vid fattigdelningen i socknen av tillgång.
Backstugan Dalen
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Stugans position har ej kunnat fastställas
Backstugan Ledet
Stugans position har ej kunnat fastställas troligen har den legat utmed vägen mellan
Flaskebo och Stora Svinhaga intill gränsledet.
Sockenstämmoprotokoll 1819, Soldatänkan Bobergs anhållan att ur fattigkassan erhålla
medel till den stuga hon har köpt och tänkt uppsätta på Flaskebo ägor, beviljades med 2
riksdaler.
Backstugan Nylyckan
Stugans position har ej kunnat fastställas
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FLASARP

Flasarps gård

Position X 6 412 468 Y 1 399 900

Äldre mangårdsbyggnad
Flasarp saknar kända torp o backstugor
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GRANBÄCK

Granbäcks gård
Position X 6 412 604 Y 1 401 620
Oststöld på Granbäck, se under Källeberg, Stibberyd
Backstugan Bergstugan

Position X 6 412 756 Y 1 401 202

Detta är den troliga platsen för stugan, lämningar finns i form av en stenhög
Torpet Tubbarp

Position X 6 412 940 Y 1 400 795

Torpet finns kvar på ursprunglig plats
Sockenstämmoprotokoll 1859. arbetskarlen Karl Johan Petter Johansson blev antagen som
sockenskomakare.
År 1884, Sandvallska donationsfondens ränta för året beslutades tillfalla arbetaren Sven
Frans Lindblads i Tubbarp ofärdige son Johan Amadeus.
Sid
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Torpet Wråen, stuga och ladugård

Position X 6 411 930 Y 1 400 930

Byggnaderna finns kvar på ursprunglig plats

Nuvarande bostadshus, se Norige ovan under Backen
Stugan flyttades omkring 1910-1920 till Aledal och kallades där Lilla Norjet, flyttades igen
1937? Till Wråen där den sedan dess utgör torpets boningshus, verandan är tillbyggd
Stugan lär förr ha varit trumpetarboställe under Granbäck
Domboken 1710, torpet Wråen härjades svårt av pesten.
Domboken 1830, Anders Pettersson Flodin från torpet Wråen under Granbeck hade den 17
october nästlidet år uti drängstugan i Granbeck av förre rättaren Petter Andersson blivit
överfallen och slagen nät denne legat sovande, samt tillfogat honom flera blodsår och
blånader. Sven Andersson fick böta för sveda och värk med 13 rdt 16 sk Banco jämte 2 rd
för rättegångskostnad samt 1 rdt 2 sk Banco till vardera 3 vittnen för deras inställelse.
Kommunalstämmoprotokoll 1869, vid stämman förevisades skinnen efter trenne räfvar som
under sistlidne månad blivit dödade å Målskogs ägor av torpare Sven Andersson i Wrån
under Granbeck och blevo öronen av nämnda skinn vid tillfället avskurna.
År 1875 upprepades detta exakt lika.
Banvaktstuga 644

Position X 6 412 604 Y 1 401 477

Byggnaden finns kvar på platsen men är omo tillbyggd
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GRANSHULT
Gårdarna i Granshult

Granshult Östergård

Pos X 6 414 402 Y 1 399 001

Granshult Västergård Gunnar Ljungberg

Pos X 6 414 410 Y 1 398 194

Den övre vänstra bilden visar byggnaden före
år 1923, den var byggd år 1850. År 1923
byggdes huset ovan, detta ombyggdes senare
och fick utseende enl bilden till vänster.

Granshult Västergård Sture Ljungberg

Pos X 6 414 529 Y 1 398 630
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Granshult Västergård Ljung

Granshult Västergård Berg

Granshult Lillegård

Granshult Mellangård, Flodin

Pos X 6 414 497 Y 1 398 675

Pos X 6 414 931 Y 1 398 625

Pos X 6 414 531 Y 1 398 800

Pos X 6 414 531 Y 1 398 710
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Granshult Mellangård Kurt-Olof Johansson

Pos X 6 414 566 Y 1 398 808

Granshult Mellangård, Rättarns

Position X 6 414 026 Y 1 398 808

Backstugan Anderstorp

Position X 6 414 610 Y 1 398 220

Lägesanvisning Göran Åberg
Lämningar har ej kunnat återfinnas
Backstugan Fridhem

stugan ligger kvar på ursprunglig plats.

Position X 6 414 460 Y 1 398 840

Affär byggd 1925
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Backstugan Gustavsberg

Position X 6 415 000 Y 1 398 560

Stugan låg kvar på ursprunglig plats till år 2007 då den revs.
Smedjan som tillhörde Gustafsberg, den så kallade Nydénska smedjan är flyttad till
Hembygdsgården. Om smeden Nydén går det många historier, han var något av en
Bankeryds Bellman.
Backstugan Gustavslund

Position X 6 413 900 Y 1 398 750

Lägesanvisning Göran Åberg Lämningar har ej kunnat återfinnas
Backstugan Hägnared

Position X 6 414 470 Y 1 398 420

Lägesanvisning Göran Åberg. Lämningar har ej kunnat återfinnas, stugan har legat i
åkerkanten
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Soldattorpet Kjellarp,

1

Position X 6 414 134 Y 1 397 876

Platsen för stugan, ursprungligen
Stugan flyttad till Granshult Östergård
Stenar från grunder finns kvar liksom en mindre apel och eventuellt vattenkälla, vägens
dragning är inte den ursprungliga.
Torpet revs och flyttades till Granshult östergård.
Backstugan Tufvan
Avser ovanstående, i stugan drevs handel av Emma Gustava Ljung
Backstugan Norrlyckan

Position X 6 414 990 Y 1 398 400

Lägesanvisning Göran Åberg. Lämningar har ej kunnat återfinnas
Norrlyckan revs år 1917.
Backstugan Rödjorna
Stugans position har ej kunnat fastställas
Ur kommunalstämmoprotokoll år 1892, på kommunalordförandens framställning om bättre
tillsyn och vård om Kristofferänkan Inga Larsdotter i Granshult, beslöt stämman att
gumman skall förflyttas till fattighuset.
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Backstugan Sandvik

Position X 6 414 480 Y 1 398 410

Lägesanvisning Göran Åberg.
Lämningar finns ej, stugan låg i åkerkanten
Sven Peter Lagerström var kyrkvaktmästare eller tempeltjänare som det står i
protokollen. På 1870-talet fick han i ersättning för gravöppning 50 öre för barn och 75 öre
för vuxen.
Soldattorpet Slätten,1

Position X 6 414 030 Y 1 397 933
Stenröset tyder på tidigare bebyggelse, bl a
finns tegelrester och rosenbuskar

Kommunalstämmoprotokoll 1863, Enkemannen soldaten Waldo under Granshult som eger
fyra mindre oförsörjda barn och befinner sig i torftiga omständigheter erhöll 6 riksdaler i
varje kvartal såsom bidrag till barnens underhåll..
Betr soldaten Waldo, se vidare under Stibberyd, backstugan Millhemmet.
Backstugan Lillegård

Position X 6 414 040 Y 1 398 780

Detta är platsen för backstugan enligt
Göran Åberg
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Backstugan Markastugan

Position X 6 413 680 Y 1 398 790

Eventuellt läge efter besiktning i skogen
Backstugan Amerika

Position X 6 414 040 Y 1 398 650

Lägesanvisning Göran Åberg
Lämningar finns ej
Backstugan Lillegård

Position X 6 414 540 Y 1 398 770

Lägesanvisning Göran Åberg
Hustaket som skymtar tillhör Granshult Lillegård. Lämningar finns ej
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Backstugan England

Position X 6 414 560 Y 1 398 350

Lägesanvisning Göran Åberg
I sluttningen väster o intill stugplatsen finns rester av förmodad jordkällare
Backstugan England

Position X 6 414 580 Y 1 398 190

Lägesanvisning Göran Åberg Lämningar finns ej
Backstuga under Västergården

Position X 6 415 090 Y 1 398 780

Lägesanvisning Göran Åberg Lämningar finns ej
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Backstuga under Västergården

Position X 6 414 300 Y 1 398 600

Lägesanvisning Göran Åberg
Backstuga under Mellangården

Position X 6 413 960 Y 1 398 100

Lägesanvisning Göran Åberg
Backstuga Nymanstugan

Position X 6 414 510 Y 1 398 280

Lägesanvisning Göran Åberg Lämningar finns ej

Backstuga under Östergården

Position X 6 414 670 Y 1 398 850
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Lägesanvisning Göran Åberg
Stugan var belägen utmed Gamla Kyrkvägen mellan Granshult och Kyrkan
Backstugan Granhult
Stugans position har ej kunnat fastställas
Backstugan Ljungdahl
Stugans position har ej kunnat fastställas
Backstugan Sandlid
Stugans position har ej kunnat fastställas
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GÖRANSBERG

Göransbergs gård

Position X 6 414 008 Y 1 395 111

Göransberg är en del av det ursprungliga Skirebo, marken ingår i kartan över Skirebo.
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HORSTORP

Gårdarna i Horstorp

Position X 6 416 137 Y 1 399 178

Vid arv i början av 1900-talet kom gården att delas mellan bröderna Gustavsson
Torpet Oset

Position X 6 417 394 Y 1 400 735

Stugan står kvar på ursprunglig plats
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Bro Kvarn

Lämningar har ej kunnat återfinnas
Backstugan Granbergsstugan

Position X 6 416 320 Y 1 398 780

Kvarnen var belägen 50-100 m nedströms bron

Position X 6 416 030 Y 1 398 252

Stugan var belägen ovanför trappan Stenar från grunden enl bild
På den vänstra bilden syns närmast till höger Hulebo, i mitten den äldsta saxfabriken och
till vänster därom skymtar Grambergsstugan.
Stugan flyttades omkring 1920 till Backamo av Kalle Andersson (Blask), det var en större
stuga med 2 lägenheter.
Backstugan Grindstugan,

västerut, högra bilden

Position X 6 415 742 Y 1 398 760

Stugans läge efter flytt cirka 200 meter
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Torpet Kroken

Position X 6 416 198 Y 1 398 832

Ladugården har troligen tillhört Kroken,
Stugan har legat någonstans i anslutning till
åkern
Torpet är beläget på Habosidan av Domneån
där denna gör en kraftig sväng, möjligen har
gränsdragningen justerats

Backstugan Mohemmet (Moen)
Position X 6 416 404 Y 1 399 625
Belägen mitt emellan Björnebergsvägen 44 och Linnégatan 23
På tomten har byggts 4 st hus
Soldattorpet Piltorpet,

1

Position X 6 416 367 Y 1 399 504

nuvarande adress Linnégatan 21
Marken till soldattorpet omfattade ungefär de 6 närmsta tomterna mellan Linnégatan och
Björnebergsvägen och Pilgatan.
Backstugan Åbo

Position X 6 416 033 Y 1 398 715

Den gamla stugan, ovan, var belägen 10 m rakt söder om nuvarande stuga.
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Backstuga under Horstorp, platsen för,

Position X 6 416 364 Y 1 399 388

nuvarande adress Susegårdsvägen 14

Hulebo kvarn

Position X 6 416 045 Y 1 398 324

Kvarnen låg i gränsen mellan Småland o Västergötland, den revs på 1920-talet och kvar
finns bara rester av kvarndammen.
Bostadshuset finns kvar på västgötasidan
Virket till kvarnen köptes av Henning Landén, efter hans död uppförde änkan Selma Landén
tillsammans med sönerna John o Olle fastigheten Selanda 3, kvarnens virke har använts till
våning 2 i detta hus.
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KLEREBO
Platsen för Klerebo gård

Position X 6 415 944 Y 1 397 559

Det finns inga lämningar från varken mangårdsbyggnad eller ekonomibyggnader.
Ladugården var belägen mitt på åkern, mangårdsbyggnaden och övriga byggnader i bildens
högerkant alldeles intill nuvarande dammfäste.
Torpet Bruket

Position X 6 415 940 Y 1 397 900

Lägesanvisning Ingvar Larsson
I bildens nedre högra hörn har smedjan/sliperiet varit belägen, där har Ingvar Larsson
funnit ett antal sandstenar med sliprännor
I skogen finns stenar från en trolig husgrund
Backstugan Stampen, platsen för

Position X 6 415 827 Y 1 397 537

Lämningar finns ej, ev har stugan legat där
dammen nu är
Stampen var en vadmalsstamp.
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KOLARYD
Gårdarna i Kolaryd

Giddes

Position X 6 413 955 Y 1 399 559

Johanssons

Position X 6 413 841 Y 1 399 549

Springarns

Position X 6 413 785 Y 1 399 705
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Backstugan Källhagen, (Kalkhagen) platsen för Position X 6 413 560 Y 1 400 010

Lämningar finns ej. Enligt äldre karta var stugan belägen på motsatta sidan om vägen,
mittemot Björkäng som syns i högra kanten.
Stället borta 1903
Ur kommunalkassan har undertecknad bekommit kr 25 till reparation av min stuga.
Källhagen den 1 nov 1879, S Svensson
Soldattorpet Kolstugan,

1

Lämningar finns ej
Kolaryds kvarn

Position X 6 414 113 Y 1 399 374

torpet var beläget ute på åkern,

Position X 6 413 589 Y 1 399 250

Kvar finns lämningar efter vattenrännor
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KRABBERYD
Krabberyds gårdar

Anderssons
Position X 6 414 415 Y 1 394 007

Ahlins
Position X 6 414 455 Y 1 393 994

Fridhem

Position 6 414 400 Y 1 394 473

Backstugan Dungen,

Position X 6 414 202 Y 1 394 834

höjden bakom denna stuga.
Vi har inte kunnat finna några lämningar

Backstugan Dungen har legat någonstans på
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Backstugan Granen,

Position X 6 414 769 Y 1 394 162

trolig plats i åkerkanten utmed ”kvarnavägen”
Ur protokollsbok för Bankeryds församlings
kommunalstämmor 1864. Backstugumannen Jonas Pettersson från Krabberyds ägor hade
begärt att få inflytta till fattigstugan, alldenstund hans tillgångar nu är slut och han av
ålderdom och bräcklighet är alldeles ur stånd att hjälpa sig själv, vilken begäran bifölls och
skulle hans stuga och övriga tillhörigheter på auktion försäljas, jorden bortarrenderas och
utflytande medel till fattigkassan redovisas.
År 1870, efter att ha flyttat in 1861, flyttade skomakare Johan Gustafsson och Ottiliana
Abrahamsdotter till Johansberg i Skirebo, samtidigt dog parets tre barn i samma vecka i
scharlakansfeber.
Till vänster om Kvarnavägen på bilden finns en del huggna stenar som kan ha haft med
Granen att göra, övriga lämningar har ej stått att finna
Backstugan Nybygget, platsen för

Position X 6 414 541 Y 1 394 450

Stugan efter flytt.
Ekeros var faktoriesmed, stugan var sammanbyggd med
smedjan..
Stugan flyttades till Backamo i början av 1900-talet, den kom att ligga strax intill Villa
Susegård. Familjen Björkstrand från Jönköping bodde där under många år sommmartid.
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År 1972 fick stugan lämna plats för ett nytt hus utmed Körsbärsvägen. Nora Ekeros var en
skicklig stickerska, hon tog emot ull som hon spann och stickade vantar och sockor av.
Torpet Thorstorp, platsen för
Position X 6 414 600 Y 1 394 450

torpet har legat i åkerkanten, lämningar finns ej
Soldattorpet Hagen,1

Position X 6 414 074 Y 1 393 993

I stenhögen där skylten är placerad finns skärvor av porslin o tegel
i sänkan till höger i bilden har man tidigare kunnat se en vattenkälla
men vid senare efterforskning har denna ej funnits
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LABBARP
Gårdarna i Labbarp

Wilhelmssons

Anderssons

Position X 6 414 055 Y 1 400 088

Position X 6 414 481 Y 1 400 287

Svenssons

Position X 6 414 521 Y 1 400 300

Fribergs

Position X 6 414 740 Y 1 400 086
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Backstugan Fredriksberg, platsen för,
Position X 6 414 482 Y 1 400 320
skyltat
Lämningar finns ej
Ur kommunalstämmoprotokoll år 1869, Smeden Appelberg hade hos nämnden anmält att
han erhöll bostad hos fabrikör Granberg, Labbarp, såvida fattigvården ville åtaga sig att
ansvara för hyran, vilket nämnden icke utan församlingens hörande ansåg sig kunna bifalla.
Med anledning härav var stämman utlyst och beslutades nu att då icke Appelberg kunde
skaffa sig annan bostad, finge hjälp till hyran som lämnas honom ur kommunkassan i den
mån behovet påkallade och nämnden ansåg nödigt.
År 1884, Smeden Appelbergs i Labbarp begäran att på församlingens bekostnad bliva
intagen på Lazarettet i Jönköping ville stämman icke bevilja.
År 1887, Doktor Velander i Jönköping hade för läkarvård av flickan Maria Appelberg till
kommunalordföranden sänt en räkning på 25 kronor. Då kommunalnämnden icke utfärdat
något intyg för patienten ansåg stämman ej församlingen skyldig att utbetala sjukvården,
men ville det oaktat bevilja halva avgiften eller 12 kronor 50 öre
Att smeden Appelberg i Labbarp har av kommunstyrelsens medlemmar fått beviljat 8
kappar råg, 8 kappar havre samt 4 riksdaler. Undertecknat den 3 mars 1870 av S P
Cederlöf, detta kvitterat av A Appelberg. Längst ner på papperet står att läsa: Anmärkts
här att undertecknat ej närvarit eller deltagit i ovannämnda beslut, M Stigell, Månseryd.
Ur kommunstyrelsens räkenskaper 1870.
Fredriksberg, Bankeryd. Carl Johan och Charlotta Lewander, berättat av barnbarnet
Gunnar Lewander.
På hyllan vid sängen hade farmor små snusdosor, av doktor i Jönköping hade hon ordinerats
att i näsan använda Rappe snus för att hjälpa upp den försämrade synen.
På hyllan vid arbetsbänken låg farfars familjebibel, däri förvarades sedlar då hans kassa
någon gång inrymde sådana.
Det stora rummet till höger i
förstugan hade endast öppen spis,
användes främst som gäststuga för
barn och barnbarn, mest
sommartid.
Fredriksberg revs år 1908, Karl
Johan Lewander flyttade då till
fattigstugan,.
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Nedanför stugan, cirka 15 meter låg fabrikör Granbergs storsmedja
Smeden Appelberg smidde allt kyrkosmide till nya kyrkan, även kyrkogårdsportarna
Soldattorpet Häggeberg,

1

Position X 6 414 855 Y 1 400 457

enligt uppgift har ladugården legat längre till höger i bilden vid nuvarande stenröse
Lämningar finns ej
Ur protokollsbok för Bankeryds församlings kommunalstämmor för år 1867.
Arbetskarl C Svensson från Häggeberg under Labbarp begäran att tills vidare få bo i
socknestugukammaren bifölls, ifall han ej kunde få annan bostad. Församlingen iklädde sig
dessutom att ansvara för hans blivande fattigunderstöd om han kunde ställa sig bostad
utom församlingen.
Backstugan Skansen

Position X 6 414 247 Y 1 400 619

Stugan står kvar på ursprunglig plats
Skantzen tillhörde Labbarp södergård, Wilhelmsson, och fungerade en tid som
undantagsstuga. Darin som bodde på Skantzen i många år och blev 95 år, var snickare. Han
var en mycket duktig yrkesman och var noga med att tituleras Häradssnickare.

1
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Backstuga under Labbarp, platsen för

Position X 6 414 971 Y 1 400 549

sten från grunden finns på platsen
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MÅLESKOG

Målskogs säteri

Position X 6 413 425 Y 1 400 789

Bilden till vänster från år 1905
Backstugan Björkelund,

Position X 6 413 138 Y 1 400 929
Anm BL, stugan disponeras numera av
Scouterna och vid fotograferingstillfället
pågick renovering.

Stugan står kvar på ursprunglig plats
Andersson var trädgårdsmästare och skötte trädgården på Målskog. Avser Lars Petter
Andersson, född 1827, död 1901. Flyttade till Björkelund i början av 1880-talet o bodde
där till sin död.
Torpet Ekelund,

Position X 6 413 152 Y 1 401 102
var beläget där detta hus nu ligger
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Backstugan Grindstugan

Position X 6 413 410 Y 1 400 515

var belägen vid norra vägkanten. Mellan Målskogs och Rickarps ägor fanns en grind som
givit namnet åt stugan.
Lämningar finns ej
Grindstugan var krog och kallades för ”Fattig kro”. Det lär vara en illa berykta spökplats
som folk ogärna färdades förbi kvällstid. (enligt Rosell, Målskog).
Torpet Kleven

Stuggrund

Position X 6 415 760 Y 1 401 550

Virket till stugan staplat efter rivning
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Lämningar efter murstock

Järnspisen

Ladugårdsgrunden
Ur kommunalstämmoprotokoll 1811, kyrkoväktaren Mårds begäran att få den gamla
kyrkoväktarrocken blev av församlingen beviljat.
1864, torparen Johannes Magnusson från Klefven som under sommaren mistat tvenne kor,
beviljades 20 riksdaler.
Soldattorpet Skogslund1

1

Position X 6 415 830 Y 1 401 580
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Enligt gammal karta var torpet byggt öster om vägen som kom från Målskog,
Översiktsbild, byggplatsen, till höger lämningar efter husgrunden, längst bort i bilden
skymtar en stengrund, ev ladugårdsgrund
Sockenstämmoprotokoll 1857, soldaten Johannes Hjelm i Skogslund under Målskog, som
inom loppet av förlidet år gjort för honom stora förluster av ko och svinkreatur, tilläts gå
ikring i församlingen att söka frivilliga bidrag.
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MÅNSERYD
Månseryds säteri

Position X 6 412 133 Y 1 398 626

Tokeryds Norrgård och Tokeryds Södergård

Position X 6 412 155 Y 1 399 180

Foto över den så kallade Kvarnakullen vilken är platsen där de båda gårdarna legat, detalj
ur karta daterad år 1816. På kartan finns båda gårdarnas ekonomibyggnader men endast
den ena gårdens mangårdsbyggnad, troligen södergården. Tegel, djurben, glas och järn
funna vid plöjning.
Backstugan Altona

Lämningar ej funna

Position X 6 412 777 Y 1 398 890

,
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Backstugan Betlehem

Position X 6 411 994 Y 1 399 314

Lämningar ej funna
Senare mejeriet under Månseryd. Under andra världskriget användes planen invid
Björnebergsvägen av de då gengasdrivna bilarna för skötsel av gengasaggregaten.
Backstugan Broby

Position X 6 413 967 Y 1 399 190

,
Lämningar finns ej
Enligt Henrik Ågren kan stugan ha legat där nya vägen dragits
Gamle mannen Peter Sabel i Broby under Månseryd, beviljades av fattigveden årligen ¾dels famn.
Backstugan uppsatt år 1826.
Backstugan Hörnet

Position X 6 412 021 Y 1 399 686

Grund för lägesbestämning: enligt Lisbet o Bengt Gustavsson, Flasarps Hundpensionat har i
väghörnet, som är lika med gränsen mellan Månseryd och Flasarp, funnits rester av
prydnadsbuskar. Har bekräftats av ägaren och brukaren av gården Henrik Ågren, denne
bekräftar att stugan en vinter omkring år 1900 på snön flyttades till Ekeryd, Lerhagen
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Torpet Kroken eller Krogen

Position X 6 412 911 Y 1 398 900

Stugan ligger kvar på ursprunglig plats Numera om- o tillbyggd
Ur kommunalstämmoprotokoll 1811, torparen Gustaf Svensson på Kroken under Månseryd
fick sin beviljan att bli uttagen till sockenskomakare.
Kroken har förr varit krog, i gamla protokoll kallas Kroken för krogen i Månseryd eller
Månseryds krog.
Torpet Lunden

Position X 6 413 123 Y 1 398 929

stugan ligger kvar på ursprunglig plats
Lunden var C F Lagerströms barndomshem. Skriften Lagerströms minnen har utgivits av
Bankeryds Hembygdsförening. Lagerström var född år 1816 på torpet Kroken men flyttade
i späd ålder till Lunden.
Torpet Norrängen

Position X 6 413 239 Y 1 398 990

stugan ligger kvar på ursprunglig plats

Ur sockenstämmoprotokoll 1858, ehuru de fader- och moderslösa barnen från Norrängen
äga släktingar i Skärstads socken, vilka man hoppats skulle upptaga dessa barn till vård och
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uppfostran mot de tillgångar som ur sterbhuset efter föräldrarna kunde utfalla, hava dock
släktingarna icke förmåtts att ingå härpå, varföre det bleve nödvändighet för
församlingens fattigvårdsstyrelse att mot så lindrig avgift som möjligt är, utackordera
barnen.
Torpet Nybygget

Position X 6 412 890 Y 1 398 840
stugan ligger kvar på ursprunglig plats

Ur protokollsbok för Bankeryds församlings kommunalstämmor 21 oktober 1866, torparen
Johan Johannesson från Nybygget under Månseryd som av patron Pettersson på
Björneberg fått löfte om att å hans ägor åt sig uppföra en redan inköpts stugubyggnad,
mot villkor att Bankeryds församling ansvarar för det fattigunderstöd han möjligen
framledes kunde behöva under den tid han vistas i Jerstorps socken, så att han icke måtte
falla nämnda kommun till last.
3 augusti 1879, torparen Johan Svensson från Nybygget under Månseryd som mistat ett
kokreatur och befinner sig i torftiga omständigheter, beviljades att själv besöka
församlingsmedlemmar med en teckningslista så var och en fick teckna sitt bidrag.
Ur kommunalstämmoprotokoll 1870, Sandvallska donationsfondens ränta för året 10
riksdaler, skall utdelas till Otto Emil från Nybygget, son till änkan Johanna Andersdotter.
Torpet Rödjorna

Position X 6 413 645 Y 1 399 140
stugan och ladugården ligger kvar på
ursprunglig plats

Året 1845, då Attarpsmorden ägde rum, fick Fredrika Karlsdotter från Rödjorna plats på
Attarp som ladugårdspiga efter den för mord oskyldigt misstänkta Hedda Thorman.
I slutet av 1800-talet tjänade en dräng på Rödjorna som hette Johan Mell, han var bördig
från Jerstorp. När en Ljung från Granshult en gång for hem från stan, inbillade sig Johan
att Ljung hade mycket pengar med sig, han lade sig i bakhåll för Ljung och kastade en sten
på honom, Ljung blev medvetslös och Johan tog pengarna. Polis tillkallades och spåret
kunde följas till Rödjorna. Johan förhördes och erkände, inte bara detta brott utan att
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han hade tänt på ladugården till Prästgården i Järstorp vid midsommartid. Det blev
fängelse i 12 år för Johan Mell.

Torpet Skogen

Position X 6 412 674 Y 1 397 315

Jordkällare i bildens högra kant
Husgrund

Lämningar efter murstock

vattenkälla

Ladugårdsgrund
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Stugan flyttades till grunden för gamla tvättstugan mellan parken och ån vid Månseryds
Säteri. Stugan är senare riven, grunden och jordkällaren finns kvar
Ur protokollsbok för Bankeryds församlings kommunalstämmor år 1864.
Torparen Peter Svensson från Skogen under Månseryd som nyligen mistat en ko och därför
anhållit om något understöd, biviljades ur fattigkassan 15 riksdaler, emedan han befinner
sig ifattiga omständigheter.
År 1881, torparen Petter Svensson från Skogen, vänliga anhållan att ur kommunalkassan
erhålla något bidrag till sin Lazarettslega för sitt inträffade benbrott, avslogs, av det skäl
att de ansågo honom vara i sådana omständigheter att han själv kunde bestrida sin utgift.
År 1885, stämman beviljade 30 kronor årligen såsom uppfostringslön för dottern till
avlidne torparen Gustaf Andersson samt 15 kronor för 7 månader innevarande år.
Torpet Stubbhagen

Position X 6 413 158 Y 1 398 865

Ladugårdsbacken.
Stugan ligger kvar på ursprunglig plats
Torpet Sörängen

Position X 6 411 866 Y 1 399 125

Enda lämning som finns är syrener som växer vid sidan i allen, torpet har legat på åkern
18-19 juli 1831, flickan Maja Lisa Andersdotter från Sörängen, Månseryd, hon var 14 år,
omkommen i samband med stort skyfall i Jönköpingstrakten, kvarnar, hus och broar följde
med vattenmassorna.
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Kvarnen

Position X 6 412 101 Y 1 398 742

Detalj ur karta från år 1816, mitt i bild ses från vänster gårdens ekonomibyggnader, sedan
mangårdsbyggnaden med flyglar, därefter en mindre damm och ytterligare till höger mitt i
ån en byggnad och ytterligare en byggnad vid sidan, dessa senare är Qvarnen.
Torpet Hästhagen

Position X 6 412 762 Y 1 398 184

OBS Detta är ett möjligt läge, det finns bevisligen lämningar. Brunn och
bebyggelselämningar
Brunn funnen enligt bild, området tätbevuxet.
Ur kommunalstämmoprotokoll 1853, pigan Maja Jönsdotter får hjälp ur fattigkassan för
sig och sitt 5-åriga barn.
Backstugan Sörängen
Positionen fastställd med hjälp av äldre kartor

Position X 6 412 006 Y 1 398 638
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NYARP
Nyarps gård,

Position X 6 416 627 Y 1 400 842

den ursprungliga mangårdsbyggnaden, senare
känd som Ramnegården var belägen där Brf Lillsvängen nu finns
Backstugan Nylyckan, platsen för

Position 6 416 225 Y 1 400 702

Ur sockenstämmoprotokoll. Den 28 september 1862 fick änkan Granberg 25 riksdaler av
fattigkassan för uppförande av stugubyggnad på Nyarp
Kommunalstämmoprotokoll 1863, den Sandvallska donationsfondens rönta bestämdes även
för detta år böra tilldelas änkan Maria Granberg såsom uppfostringshjälp för hennes
yngsta barn, alldenstund hon befinner sig i torftiga omständigheter.
Stugan revs på 1920-talet och ersattes med en villa.
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Backstugan Åkershult.

Position X 6 416 752 Y 1 401 155

Innan järnvägen byggdes låg stugan alldeles där
järnvägsundergången finns
Grund för lägesbestämning: Enligt kartor uppRättade av SJ vid byggandet av järnvägen
Åkershultarn påstod att i Sjöåkra mark finns en stor fyndighet av malm eller sten som kan
göra ägaren bottenrik. Han tog emellertid sin hemlighet med sig i graven, en huvudlös
gubbe eller käring visar sig stundom på platsen där stugan låg. (enligt A S Suneson)
Banvaktstuga 244 (699)

Position X 6 416 780 Y 1 400 892
platsen där banvaktstugan låg är väster om
järnvägen vid Lillsvängen.
Del av husgrund finns kvar

Stugan låg norr om Ramnegården där en liten gränsutvidgning är markerad på ekonomiska
kartan. Omkring 1895 – 1900 brann stugan ner. Orsaken lär ha varit barns lek med elden.
Uthuset som hörde till stugan hade halmtak.
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PRINSERYD

Prinseryds gård

Position X 6 414 447 Y 1 399 347

Backstugan Lilla Prinseryd, platsen för

Position X 6 414 528 Y 1 399 400

Stugans läge, inne på fabriksgården, markerad med skylt på väggen
Ur kommunalstämmoprotokoll 1893, Kungl Majts, hade uti nådig kungörelse av den 14 juli
1893, angående vissa åtgärder till förekommande av kolerans utbredning bland rikets
innevånare bland annat föreskrivit att inom varje kommun skall finnas lämpligt sjukhus eller
sjukstuga med nödig sjukvårdsbetjäning och utredning på det att person som lider av
sjukdom som misstänkes vara kolera, må kunna genast avskiljas och erhålla nödig vård. De
mamsell Dolk i Lilla Printzeryd erbjudit sig för sagda ändamål att mot ersättning upplåta
sin byggnad så uppdrog stämman åt kommunalnämnden att överenskomma och kontraktera
med mamsell Dolk härom, samt för övrigt vidtaga de åtgärder som Kungl kungörelsen i
ärendet föreskriver.
År 1896, härefter togs till behandling av kommunalnämnden väckt fråga om försäljning av
Anna Dolks i fattigstugan byggnad Lilla Printzeryd och fattade stämman efter någon
överläggning huruvida församlingen ägde rätt under Anna Dolks livstid försälja byggnaden
eller om församlingen möjligen kunde fortfarande behöva den såsom epedemisjukhus.
Enhälligt beslutades att överlämna åt kommunalnämnden att efter nöjaktig utredning
härom förfoga över byggnaden såsom nämnden till församlingens förmån bäst syntes.
Anna Dolk var föreståndare i fattigstugan.

På samma plats? Byggdes senare en villa för familjen Miller
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Skolhus, platsen för

Position X 6 414 347 Y 1 399 314

Genom ett gåvobrev år 1839 upplät dåvarande ägaren till Prinseryds gård Rustmästaren
Pehr Nyander och hans hustru Anna C Friman mark för uppförande av skola och boställe
för en skolmästare. Skolan fanns kvar här till år 1874 då kyrkskolan uppfördes.
Backstugan Södra Prinseryd

Position X 6 414 325 Y 1 399 300

Stugan står kvar på ursprunglig plats

RANSBERG
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Gården Ransberg

Position X 6 413 041 Y 1 399 463

Till vänster, äldre foto av mangårdsbyggnaden, till höger gården sedd från
Björnebergsvägen
Under Ransberg fanns inga för oss kända Torp eller Backstugor
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RICKARP
Under Rickarp finns inga för oss kända torp eller backstugor

Rickarps gård (Bild tidigt 1900-tal)

Position X 6 413 910 Y 1 400 456
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SJÖVIK

Sjöviks gård, Hagelin

Position X 6 414 259 Y 1 396 022

Sjöviks gård, Erlandssons

Position X 6 414 219 Y 1 395 318

Sjöviks gård, Nicklassons

Position X 6 413 981 Y 1 396 329

Sjöviks Västergård
Torpet Anneberg, platsen för

Position X 6 414 500 Y 1 395 780
Position X 6 414 088 Y 1 395 115
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Lägesbestämning äldre karta

Lämningar finns ej

Strandman var tunnbindare, han arbetade
dels hemma, dels vid bryggerier o brännerier där han gjorde kar o tunnor. Stället såldes på
1920-talet, det flyttades till Sjöhultssjön utanför Taberg, där skulle det bli till fritidshem
för tjänstemännen vid tändsticksfabriken i Jönköping.
Anneberg var en tid undantagsstuga för Erlandssons på Sjövik.
Karl Erlandssons far berättade ofta o gärna att han som liten satt i fönstret på Anneberg
och såg när kung Carl XV på sin Eriksgata bytte hästar på Göransberg. Karls far var född
1855, Kung Karl XV var kung 1859-1872. Stugan Anneberg låg i hitkanten av berget på
bilden som är tagen från vägen vid Göransberg.
Backstugan Björkelund, platsen för

Position X 6 413 534 Y 1 396 086

Lägesbestämning äldre karta

Lämningar efter husgrund
Johan var före detta torpare under Sjövik, stället hade ko o gris. Sönerna reste till
Amerika men dottern Sanna skötte föräldrarna till deras död. Stugan såldes och flyttades
till Risbrodammen som sommarställe på Lindblads Göransberg mark.

Torpet Flötteryd, platsen för

Position X 6 413 268 Y 1 395 557
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Lägesbestämning äldre karta
Lämningar finns ej

Backstugan Frökenborg, platsen för

Position X 6 413 310 Y 1 395 530

Lägesbestämning äldre karta
Frökenberg revs i slutet av 1800-talet. Ur kommunalstämmoprotokoll 1880, som bidrag till
hyra åt ogifta fattiga pigan Hedda Schilt i Sjöviks ägor, beviljades för året ett bidrag av
5 riksdaler.
Torpet Högalund, platsen

Position X 6 413 750 Y 1 396 880

De sist boende på Högalaund var torparen Karl Gustaf Karlsson Kort med familj. Därför
nämndes stället som ”Kortens”. Stugan flyttades till mitt emot Nicklassons gård i Sjövik
En av Kortens döttrar, Signe född 1894, fick som premium i skolan vid 11 års ålder 2
plantor av körsbär, dessa planterade hon vid Hemmet Högalund. År 1975 är träden stora
och står som ett ärominne av torpet där nu bara grundrester finns kvar. Många fåglar har
här genom åren haft gott om föda, i många år var Signe föreståndare på Elsa Bergs hem på
Vita Bergen i Stockholm.
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Stugan flyttad till Nicklassonsgården
Backstugan ev torpet Lillåsen, platsen för

Position X 6 413 480 Y 1 395 480

Lägesbestämning äldre karta Lämningar finns ej
Lillåsen var ett torp under Sjövik beläget cirka 200 meter SO o i Sjöbo. På torpet levde
ända in på 1900-talet en kvinna som kallades madam Ljunggren, hon o hennes man hade en
gång ägt Sjövik, Hagelins gård, men de hade kommit på obestånd och blivit tvungna att
sälja gården. På hennes kläder och spetsschalar märktes att hon hade skådat bättre dagar
än de hon fick uppleva på sin ålderdom.
Madam var en hetlevrad och ombytlig kvinna, ibland var hon mjuk o len i rösten och åkallade
Gud men stundom svor hon och förbannade. När hon skulle gå bort brukade hon slå på en
bunke samt hojta och skrika för att skrämma räven så att denne under hennes bortovaro
inte skulle våga sig fram för att ta hennes hönor.
Torpet låg nära landsvägen och hon kunde inte undgå att få besök av ”landsvägens riddare”.
Skulle någon av dem bli närgången drog hon dock fram en meterlång järnklinga med
träskaft, ett försvarsvapen som hon själv låtit göra och som säkerligen väckte respekt.
Prosten Syrén lär en gång ha besökt madam iklädd gula skor, hon hade aldrig förr sett en
sådan skofärg varför hon for ut i smädelser och sade: Är du så förbannat snål så att du
inte har råd att borsta dina skor. Sätt upp fötterna så skall jag borsta skorna åt dig, de
ser ju ut som rävar.
Slutet blev tragiskt, i brist på ved bröt hon först loss väggpanelen och eldade med den,
sedan började hon bryta upp golvet och när socknens män kom för att hämta henne till
fattigstugan, fanns det golv bara under hennes säng. Hon ville trots misären ej följa med
till fattigstugan utan blev fullständigt vild. För att få med henne blev sockenmännen
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tvungna att sätta in henne i en spjälbur och spjälorna spikades fast. Detta har berättats av
Arvid Isakson för Sven Jansson.
Madam flyttades med våld till fattighuset år 1905, förklarad sinnessjuk o våldsam fick hon
sitta i sin bur, hon dog 1907 på ”asylen” i Vadstena.
Backstugan Läsäng
Position X 6 415 001 Y 1 396 532

Stugan (från skolfoto år 1903)
Abraham Andersson på Läsäng kallades fat-Abram för han tillverkade och sålde fat.
Ur protokoll 1843, Abraham led av ögonsjukdom och var ur stånd att försörja sig själv. Han
skulle få någon hjälp efter tillgång.
År 1849 heter deet om tvenne hushåll i Läsäng, de förde ett oordentligt leverne.
1853 heter det om flickan Maria i Läsäng att hon fick för sin skolgång rätt att få del av
fattigutdelningen, därtill skulle hon få 1 klänning, 2 lintyg och 1 par skor.
Ur kommunalstämmoprotokoll 1854, Abraham Andersson i Läsäng beviljades att tills vidare
få inflytta i fattigstugans kök mot erläggande av 1 riksdaler i qvartalet till fattigkassan.
Någon ved beviljades inte och tillhölls han allvarligen att föra ett stilla och fridsamt liv
samt icke giva anledning till gräl och osämja.
Torpet Nydala

Position X 6 413 830 Y 1 395 270
Lägesbestämning äldre karta
Har legat på åkern, lämningar finns ej

Omkring 1890 såldes torpet Nydala och lades till Göransberg, husen revs och marken
plöjdes. Här bodde i början på 1800-talet en trädgårdsmästare som drog upp körsbärs och
fruktträdsplantor, många planterades i Skirebo och Svinhaga. På torpen utmed
Falköpingsvägen stod träden kvar på 1930-talet.
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Torpet Rydala

Position X 6 413 274 Y 1 395 745
ligger kvar på ursprunglig plats

Ur kommunalstämmoprotokoll 1875. Skomakare Karl Magnus Lindkvist från Rydala
förevisade skinnen efter 4 rävar, varpå öronen inför stämman afklipptes och intygades att
dessa rävar hade blivit fångade på nämnda hemmans ägor.
År 1889, seminaristen Gustaf Adolf Jansson från Rydala, som nu saknar nödiga medel att
fullända sina studier vid seminariet i Göteborg, hade vänt sig till församlingen med bön om
hjälp. Stämman beslöt enhälligt att lämna honom borgen å ett penninglån om 500 kronor
jämte ränta därå tills Jansson finge anställning och kunde inbetala nämnda summa, dock
mot det villkor att Jansson icke bekomme penningarne fortare är kvartalsvis under 2 års
tid räknade från den förste sistlidne juli..
År 1980, Rydala är nu sommarställe och bra underhållet.
Torpet Sjöbo, platsen för

Position X 6 413 670 Y 1 395 430
Lägesbestämning äldre karta
Torpet har legat på åkern, lämningar finns
ej

Hedda Schilt, soldatänka, vävde band, flätade strumpeband och arbetade med diverse
andra handarbeten som hon sålde.
Stugan revs 1907 och flyttades till Jönköping och blev stallbyggnad.
Ur kommunalstämmoprotokoll år 1887. Till att uppbära Sandvallska donationsfondens ränta
för året ville stämman föreslå gossen Emil August Andersson från Sjöbo.
År 1889, till att uppbära Sandvallska donationsfondens ränta för året ville stämman
föreslå flickan Teckla Andersdotter från Sjöbo.
På Sjöbo bodde en man som var bökare, det vill säga laggkärlstillverkare. Han tillverkade
snuskuttingar som sedan såldes till snusmakare Westman i Jönköping. Han kallades för
Bökare-Anders.
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Ur Domboken 1903, Tunnbindaren Anders Svensson har erhållit fullt fattigunderstöd och
inflyttat i fattighuset och härmed överlämnat all sin egendom till Bankeryds
fattigvårdsstyrelse. Vid auktionen på torpet Sjöbo blev högsta budet på stugan (husen) 171
kronor och 25 öre, August Carlsson invid Jönköping var köpare. Stället skulle rivas eller
flyttas och planen skulle vara avröjd.
Backstugan Lilla Sjöbo
Position X 6 414 340 Y 1 395 380
Stugan har legat antingen i skogs- eller åkerkanten, lämningar finns ej
Johan Hackberg den äldre född 1785, bodde på torpet Sjöbo under Stora Svinhaga, där
han 1820 och framöver stod som ägare, sonen med samma namn född 1816 på Sjöbo,
hustrun till sonen Johan hette Hedda Lisa Fredriksdotter född 1821, paret fick en son
Peter Henrik och en dotter Augusta.
På 1870-talet flyttade familjen till Lilla Sjöbo där Hackberg hade en egen smedja, han dog
1888. Änkan bodde kvar men barnen utflyttade före moderns död. Stugan flyttades till
Daräng i Habo efter 1917.
Ur Småländska Kulturbilder 1952, angående plogar. Välkända var även hackbergsplogarna av
yngre engelsk typ, från Bankeryd. På 80-talet dog där smeden Hackbergsom liksom sin far
sålt sina redskap ej blott inom Tveta härad utan även till falbönder, som sedan de avyttrat
sin säd och sina grisar, på hemvägen övernattade i Bankeryd och då passade på att köpa sig
plog i Hackbergs smedja.
Backstugan Sjöåsen, platsen för

Position X 6 413 390 Y 1 395 480

Lägesbestämning äldre karta
Lämningar finns ej

Ur sockenstämmoprotokoll år 1850, till uppfostringshjälp för Peter Malmkvists
dotterdotter i Sjöåsen under Stora Svinhaga beviljades för denna gång 3 riksdaler.
Skolhus, platsen för

Position X 6 413 947 Y 1 395 201
Lägesbestämning äldre karta
Huset skall ha legat till vänster om vägen
mitt emot stolpen
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Den gamla sockenstugan vid kyrkan revs och blev uppförd som skolhus på väster, det
användes också en tid som lokal för en församling, där predikade predikanter från
Jönköpings missionsförening med flera. Där hölls också söndagsskola, missionsauktioner
med mera. Så kallade samlingar hölls dels där och dels i hemmen. När skolhuset revs
skedde samlingarna i Sjöviksgårdarna, sedan byggdes Betania vid Domnaryd och
verksamheten flyttades dit.
Backstugan Sörhagen, platsen för

Position X 6 413 446 Y 1 395 941

Lägesbestämning äldre karta
Johan Emil Flod, var skomakare, stället hade ko och gris, Flods bodde kvar till 1933.
Torpet Västanå, platsen för

Plats för stugan, belägen på åkern
Backstugan Lilla Västerås, platsen för

Position X 6 413 753 Y 1 395 318

Stugan flyttad till Hagelinsgården, vid sjön
Position X 6 413 870 Y 1 395 250

Lägesbestämning äldre karta

Stugan låg på åkern, lämningar finns ej
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Stugan flyttad till Högamon, kallas där Nyhemmet
Stället kallades också för Vinden och ägdes av lärarinnan ”skol-Inga” eller Inga på Vinn.
Hon var lärarinna i Bankeryds västra skolrote på 1860 och 1870 talen. Undervisningen
skedde i hennes stuga, för detta fick hon 50 riksdaler om året. Inga gjorde halmhattar
som hon sålde för att dryga ut kassan. Barnens matsäckar ville hon ta del av och hon svor
på dom när hon var arg, när åskan gick läste hon högt ur postillan.
Hos Inga bodde en gumma som kallades för ”Skorp-Eva” och som sålde skorpor från någon
bagare i Jönköping. Livet blev svårt för Skorp-Eva, hon saknades några dagar men hittades
i skogen där hon tagit livet av sig genom hängning. Skorp-Eva var från Marks härad i
Västergötland.
Ur kommunalstämmoprotokoll 1880, förra småskollärarinnan Inga Larsdotters begäran att
få emotse något fattigunderstöd vid terminerna, beviljade mot villkor att hon upplät sin
egendom till församlingens fattigvård och skulle densamma av någon av
fattigvårdsstyrelsens ledamöter upptecknas när detta protokoll blivit i Bankeryds kyrka
uppläst.
Utdrag ur protokoll hållet i Lilla Västerås den 6 juli 1888, efter fattighjonet Inga
Larsdotter efterlämnade kvarlåtenskap. Bland varorna, inalles 100, kan märkas vävstol,
vinda, kakejärn, drickatunna, många korgar, kaffekvarn, en bibel, mycket böcker, paraply,
almenackor, många almanackor, kläder, silkesjalar, kopparkrus och pannor. Stugan och
skjulet såldes för 56 kronor och inköptes av Karl Andersson, Ebbarps soldattorp. Summa
för allt 119 kronor 54 öre.
Begravningskostnad för fattighjonet och lärarinnan Inga Larsdotter3 kronor inkl kista, 1
kronor gravöppning.
Torpet Västerås

Position X 6 414 100 Y 1 395 060
torpet ligger kvar på ursprunglig plats

Torparparet på Västerås Johan Andersson
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och Johanna Katarina brukade Västerås i cirka 30 år, de utflyttade 1894 till Tunabo.
På Johansberg, Skirebo, bodde paret 1899-1910, därefter bosatte de sig på Anneberg,
Svinhaga, Johanna, död 1913, lär på senare år drabbats av en konstig sjukdom, hon låg till
sängs utan att direkt vara sjuk, när Johan någon gång gick bort, såg grannarna henne ofta
ute.(Enligt Erlandsson)
Torpet Hundåsen, platsen för

Position X 6 414 810 Y 1 394 840

Omtalat som torp i fastebrev 1563, i skatteregistret 1571 står Hundåsen öde. År 1698
antecknas stället som öde men då är det ödehemman. Hundåsen benämns också för
Husåsen. Inga rester av stället finns men en grävd grop som enligt Erlandsson varit källa.

SJÖÅKRA
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Sjöåkra gård

Positio

Platsen för Torpet Lilla Sjöåkra

Positio

trolig plats är sydvästra kanten av den gamla åkern, utmed stigen mellan Åkershult och
Sjöåkra, vid den tidigare bäckfåran finns rester av en gammal lingrop.
Backstugan Espåsen
Stugans position har ej kunnat fastställas
Backstugan Hägnen
Stugans position har ej kunnat fastställas
Backstugan Lugnet
Stugans position har ej kunnat fastställas
Ur kommunstämmoprotokoll 1830, fattigmedel beviljades Johannes Holmberg i Lugnet
under Sjöåkra.

SKINNKÄRR
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Skinnkärrs gård

Position X 6 414 672 Y 1 397 702

Backstuga under Skinnkärr, platsen

Position X 6 415 173 Y 1 397 532

Backstuga under Skinnkärr

Position X 6 414 558 Y 1 397 640
byggnaden ligger kvar på ursprunglig plats
År 2004 revs den gamla stugan och en ny villa byggdes på
platsen

Sid 104

Bankeryds socken, torp o backstugor, Bill Landén

SKIREBO

Skirebo 1:2

Position X 6 413 555 Y 1 394 257

Skirebo 1:3
Torpet Berghem, platsen för

Positio

Position X 6 413 540 Y 1 394 618

Stugan nu belägen på Göransberg
Här bodde förr ”skarpskytten” Kalle, han var ett original och tjänstgjorde som sin tids
arbetsförmedling. Mot en ringa penning förmedlade han städsel av pigor o drängar. Sin
titel hade han inte fått för skjutskicklighet, utan för en kostym som han lyckats få i
skarpskytterörelsen.(enligt Henning Svensson)
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Backstugan Driften

Position X 6 413 836 Y 1 394 878

stugan ligger kvar på ursprunglig plats
Backstugan Johansberg

Position X 6 413 742 Y 1 394 775

Platsen för stugan är enligt Bror Carlsson innanför staketet, på andra sidan vägen finns
jordkällaren bevarad.
Ur kommunalstämmoprotokoll 1883, stämman beslutade att till skomakare John Gustafsson
i Johansberg skall från den 28 maj detta år månatligen betalas 8 kronor såsom
fostringslön för yngsta barnet till tunnbindare Anders Svensson från Svarterödjorna, och
skall församlingen bidraga härmed, tills föräldrarna själva kan komma i tillfälle att försörja
sitt barn.
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STIBBERYD
Gården Stibberyd ingår numera i Drösphult

Platsen för gården Stibberyd nordvästra

Position X 6 412 483 Y 1 396 652

Platsen för gården Stibberyd sydöstra
Position X 6 412 405 Y 1 396 774
Från Jönköpings historia, tredje delen, äldre upplagan.
Ett odjur i människohamn var Arvid i Stibberyd, han hade erkänt att han för 14 eller 15 år
sedan mördat änkan i Tenhult, hennes barn och en barnflicka, bortrövat 10 riksdaler och
stuckit eld på gården. Item mördat uppsåtligen Per i Vånghult, hans hustru och en piga,
bortrövat 8 riksdaler och stuckit eld på gården. Nock mördat bonden Erik i Humblerud,
hans hustru och 2 barn, bortrövat några saker ur en bod samt stuckit gården i brand.
Göta Hovrätts utslag lydde, att han skulle rådbråkas ifrån nedan till ofvan så att bröstet
sist söndersloges, sedan med yxa halshuggas, parteras och på 5 stegel sättas. I
Landshöfdingens Gustaf Ribbings ämbetsberättelse till K: Mjt för år 1667 omförmäles, att
exekutionen blifvit verkställd vid Jönköping ”efter domens innehåll”.
I 1683 års räkenskaper för Jönköpings slott meddelas att skarprättaren Sören bekommit
5 riksdaler för halshuggning och å båle brännande.
Resten av 1600-talet och hela 1700-talet återkommer Stibberyd ständigt vid rättegångar
gällande bråk, stölder, arvsskifte mm. Stibberyd var rusthåll och tvister förekom gällande
soldaten, hans häst och utrustning samt givetvis även knektethorpet.
Backstugan Gölen
Stugans position har ej kunnat fastställas
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Backstugan Källeberg

Position X 6 411 919 Y 1 396 164

Ur sockenstämmoprotokoll år 1810, I backstugan Källeberg under Stibberyd hade ett
spädbarn dött då modern under sömnen ”legat” ihjäl barnet. Modern dömdes för att hon
dödat sitt barn men frikändes av rätten då det var makarnas första barn och troligen en
olyckshändelse.
År 1839, mannen Lorentz Johansson, för närvarande häktad för delaktighet i stöld,
förbehöll sig för längre tid vid försäljningen av en av honom tillhörande del i hemmanet
Stibberyd, denna torplägenhet så som undantag i sin livstid men försålde år 1839
lägenheten till sin son Anders Lorentzon, dock med villkor att han hos sonen skulle hava
bostad. Då sedermera denna son blev häktad och dömd för inbrottsstöld, uppgjorde han på
länshäktet med Eckerström, handel eller som han själv förklarat det, pantsättning av husen
och omkring 4 kappland jordrymd.
Hösten 1841 hade en före detta tjuv bett att få slå sig ner på Källeberg. Ärendet
föranledde lång diskussion med ett fyra sidor långt protokoll vilket slutar sålunda: utbedja
sig socknemännen enhälligt och i ödmjukhet Konungens Befallningshavanden benägna åtgärd
till förskoning för Eckerströms inflyttning i socknen.
Ur sockenstämmoprotokoll 1852, till understöd för Anders Lorentzons barn på Källeberg,
beviljade församlingen att av säd och potatis skulle de vid nästa fattigdelning och tills
vidare något meddelas i mån av tillgång.
År 1858, Anders Lorentzon på Källeberg bad om bidrag till sin stora familj, hustru och 6
barn, det blev 10 riksdaler och spannmål.
Samma år, som sköterska i fattigstugan antogs pigan Lovisa Lorentzon under Stibberyd
vilken socknemännen ansåg vara tjänlig och passande. I årlig lön bestämdes för henne 35
riksdaler 33 ½ öre att ur fattigkassan utbetalas. Helst hon härigenom blir bunden till
stället och dessutom har ett yngre barn att lämna vård och tillsyn.
År 1860, Anders Lorentzons hushåll skulle få sig tilldelat 1 riksdaler i månaden tills vidare,
gästgivaren Magnusson i Drösphult åtog sig att utlämna detta.
Ur Tveta härads dombok på 1840-talet
Det hade varit storyste på Granbäck, många fina ostar låg förvarade i en byggnad på
gården. En dag hade det varit en tjuv framme och tagit nästan alla. Vem tjuven var
misstänktes av flera, han hade varit synlig i närheten med häst och vagn, det var Anders
Lorentzon från torpet Källeberg under Stibberyd. Ägaren till ostarna uppgav en förlust av
minst 14 skålpunds vikt vardera.
Kronolänsman Agelii med medhjälpare uppsökte Lorentzon hemma på torpet men han
förnekade att ha haft med stölden att göra. Länsman tyckte sig känna ostlukt och gick
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direkt till fru Lorentzons säng, där låg ett stort antal ostar och Lorentzon fann det för
gott att erkänna.
Många ostar fattades och dessa hade gömts på annat håll, dottern i huset visste var de
fanns och talade villigt om gömstället, Anders Loretzons far hade också varit med om
stölden, de övriga i familjen förnekade att de visste att ostarna var stulna.
Domen blev att far o son skall böta det tredubbla värdet med 86 riksdaler och 3 skilling,
eller om tillgång brister undergå 21 dagars fängelse på vatten o bröd samt skriftas i
församlingskyrkan och att båda var för sig skall ersätta ostens värde 28 riksdaler och 32
skilling.
Backstugan Millhemmet

Position X 6 412 154 Y 1 396 036

Lämningar finns ej

Vid södra åkerkanten där bilarna parkeras på den gamla vägsträckningen. Stugans förste
innevånare hette Johannes Miller, han inflyttade år 1834. Efter Millers död år 1860,
bosatte sig före detta soldaten Anders Waldo med familj i stugan. Familjen hade tre barn
varav en dotter åkte till Amerika år 1883. Efter hustruns död levde Waldo ensam i många
år i stugan. Han var trätoffelmakare men inkomsten var dålig, för att dryga ut den magra
kosten fiskade Waldo ofta i Tranebosjön, fisken saltades och röktes för kommande behov.
Karl Erlandsson på Sjövik har berättat att han i unga år tillsammans med en kamrat fick se
hur en flock kråkor skränade och slogs omkring Millhemmets skorsten. Pojkarna förstod
varför, Waldo rökte fisk i den öppna spisen, som för övrigt var den enda eldstaden i
stugan, fisken gillrades upp på en stake i rökgången och sedan eldades på härden. Stugan
var låg och kråkorna nådde fisken, Waldo varskoddes och kråkorna blev bortmotade. Av
stugan är alla rester borta.
Ur sockenstämmoprotokoll år 1840, hjälp beviljades för hustrun Katarina Andersdotter
Miller på Stibberyds ägor för den förlust av åtskilliga kläder som blivit henne frånstulen,
tillät man en lista för insamling av frivilliga gåvor får uti socknen utgå vid tillfälle då några
medel uppbäres.
År 1857, gamle Miller i Millhemmet har helt förlorat synen, hans hustru var för gammal för
att sköta mannen, det blev fattigstugan.
År 1859, den blinde Millers hustru kan nu ej sköta sig själv utan får flytta till sin gubbe i
fattigstugan.
Ur kommunalstämmoprotokoll 1890, förre soldaten Anders Waldo från Stibberyd
uppvisade 3 st rävskinn som blivit skjutna inom socknen och blevo öronen av desamma
avklippta och intyg lämnat.
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Backstugan Hörnet

Position X 6 411 937 Y 1 396 230

Ur sockenstämmoprotokoll år 1830, Änkan Annica Isaksdotter, Stibberyd, Hörnet
beviljades fattigmedel
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SVINHAGA
Gårdarna i Svinhaga

Svinhaga, Lundin

Svinhaga, Klein

Svinhaga, Andersson
Position X 6 413 283 Y 1 396 771

Position X 6 413 243 Y 1 396 874

Position X 6 413 285 Y 1 396 860

Svinhaga, Janne Gren
Position X 6 413 179 Y 1 396 818

Sid 111

Bankeryds socken, torp o backstugor, Bill Landén

Svinhaga, Lundberg

Position X 6 413 283 Y 1 396 667

Svinhaga, Sjöholm

Position X 6 413 116 Y 1 396 532

Backstugan Berghem

Position X 6 413 380 Y 1 397 190

Lägesbestämning Nils Lundqvist och äldre kartor

Lämningar efter jordkällare finns kvar
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Backstugan Dylyckan

Position X 6 413 390 Y 1 397 300

Ur kommunalstämmoprotokoll år 1869, smeden Enok Lunds begäran om hjälp till sin stugas
flyttning blev icke för närvarande bifallen emedan jordägaren ansågs skyldig att nämnda
flyttning verkställa.
Backstugan Ekeberg

Position X 6 413 143 Y 1 396 787

Stenarna på bilden kan utgöra grundstenar
Backstugan Hagen

Position X 6 412 740 Y 1 396 612

Växtlighet finns kvar som tyder på bebyggelse Stenarna på bilden kan vara från
husgrunden
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Backstugan Kullen

Position X 6 413 140 Y 1 396 450
Lämningar finns i form av ett par aplar

Backstugan Kriken

Position X 6 413 190 Y 1 397 510

Läget fastställt med hjälp av äldre karta
Lämningar finns ej

Backstugan Lilla Svinhaga
Position X 6 413 443 Y 1 396 799
Angivet läge är troligt. Lämningar har ej kunnat återfinnas
Backstugan Kvarnäng

Position X 6 413 540 Y 1 396 920
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Ur kommunalstämmoprotokoll 1892, skomakaren Karl Gustafsson i Qvarnängs anhållan om
fattigunderstöd lämnades utan avseende.
Backstugan Sandhemmet
Position X 6 413 320 Y 1 397 180
Nils Lundqvist och äldre kartor. Mindre
tegelskärva funnen.

Sockenskräddare Karl Sandqvist befann sig på Attarp morddagen i juni 1845, han blev
inkallad till tinget som vittne, han var emellertid aldrig misstänkt
Ur kommunalstämmoprotokoll 1863, sockenskräddare Sandqvist från Lilla Svinhaga som
genom oförvållad eldsvåda natten till den 3,e dennes förlorat allt vad han äger, erhöll
tillstånd att genom lista insamla frivilliga gåvor i penningar eller andra förnödenheter,
såsom hjälp att uppföra ny stugubyggnad.

Backstuga under Svinhaga

Position X 6 412 739 Y 1 396 660
rester från grund finns kvar
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I dalen mellan backstugorna finns en vattenkälla Position X 6 412 790 Y 1 396 655

Backstuga under Svinhaga

Position X 6 412 870 Y 1 396 652

Växtlighet som tyder på bebyggelse finns
kvar

Backstuga under Svinhaga

Position X 6 413 207 Y 1 396 593

Lämningar finns ej
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TORNARYD

Gården Tornaryd

Position X 6 415 416 Y 1 395 100

Backstugan Nybygget

Position X 6 415 329 Y 1 394 568
stugan ligger kvar på ursprunglig plats

Torpet Fröjden

Position X 6 416 116 Y 1 395 232

Ursprungligen Västra Ledstugan, se under Bankeryd
I början av 1840-talet flyttade den förste torparen in på Fröjden, det var Samuel
Jonasson med hustru Kristina. Därefter kom torparen Petter Ekeros med hustru Lisa o en
son, det var stor omsättning på torparna. År 1924 friköpte Gustaf Gustafsson med hustru
Hildur torpet, det kostade då 4.500 kronor, stället omfattade 8 tunnland öppen jord och
lika mycket skog.
Gustaf var en mångkunnig o händig man, han rustade upp Fröjdens byggnader i ladugården
fanns plats för 1 häst o 3 kor. På äldre dagar trivdes han bra i sin pyttelilla snickarbod, där
fick bara han själv rum bland alla verktyg som hängde på väggarna. När kvarnen vid ån revs,
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hittade Gustaf en fin planka av bra virke, av denna byggde han en fiol, annars spelade han
både munspel o dragspel.
På vintrarna när vägarna var oplogade och det var mycket snö, använde han ett par
egenhändigt tillyxade skidor, Fröjdens postlåda fanns på staketet i Tornaryd, dit var det
cirka 1,5 kilometer. Matvaror från varubilen skidade han hem med från Tornaryd.
Torpet Hörnet även kallat Petersberg

Position X 6 414 204 Y 1 394 837
stugan ligger kvar på ursprunglig plats

Vägen där Hörnet ligger kallas än idag för Stora Landsvägen, det var en viktig led från
Västergötland till Jönköping, det var inte bara Eriksgatan som gick fram här utan också
foror av kreatur som skulle till marknaden i Jönköping. Vägen var oftast kantad av
gärdesgårdar, det hände vid en gristransport att en gris lyckade smita iväg och hur de
letade så var grisen borta. Tiden gick och en dag trodde torparen på Hörnet inte sina ögon,
ur skogsbrynet och fram till torpet kom en sugga med en hel rad små kultingar efter sig,
gissa att de blev väl mottagna. Berättat av Karl Erlandsson.
Backstugan Skogen

Position X 6 414 547 Y 1 394 476

Lämningar finns ej
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Torpet Hundåsen, platsen för

Position X 6 414 901 Y 1 394 937

Ur mantal och boskapsräkni9ng 1636. Anders cronotorpare på Hundåsen äger en ko en
kviga och 6 får.
Rester av husgrund är synlig, grunden uppmätt 8 x 5 meter med rester av spismur.
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TORP
Torps gård

Äldre mangårdsbyggnad

Position X 6 414 333 Y 1 400 819

Mangårdsbyggnad uppförd slutet 1800-tal

Backstugan Bergstugan
Exakta läget oklart
Lämningar finns ej

Position X 6 415 358 Y 1 401 376

Backstugan Pershov (Hovet), platsen för

Position X 6 415 172 Y 1 400 821
kvar finns syrénhäck

Ur sockenstämmoprotokoll 1850, Erik på Hovet beviljades för Sven Karls skolgång en
skjorta ett par byxor och en tröja, varpå faktoriemästare Per Ljung i Kolaryd benäget åtog
sig att med det första inköpa tjänlig väv.
Högst uppepå berget ovanför samhället låg ett torp som i dagligt tal kallades Hovet. Där
bodde Augusta Sköld, gift med lantbrevbäraren Axel Sköld. Hovet är nu jämnat med
marken men namnet lever kvar i området Hovagärdeet.
Augusta Sköld gick som hjälpe i husen, hon arbetade som trädgårdskulla hos herrskapen,
vävde trasmattor på beställning, plockade bär och svamp och sålde på torget. Hon var en
färgstark personlighet som fascinerade genom sin berättarkonst om skrömt, spöken och
oförklarliga fenomen. Augusta dog år 1933 vid 77 års ålder.
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TRÅNGHALLA

Trånghalla gård

Position X 6 413 679 Y 1 401 673

Backstugan Marken

Position X 6 415 227 Y 1 401 624

Grund för lägesbestämning: Bengt Eklöf har anvisat adressen
Markabergsvägen 8. Rester av byggnaden fanns kvar till slutet av 1950-talet.
Ur sockenstämmoprotokoll 1814, på fattigstugan intogs gamla änkan Marta på torpet
Marken under Trånghalla.
Stugan var förr ett tillhåll för stadens slödder och de förbrytare som höll sig undan
rättvisan (enligt AS Suneson)
Backstugan Nybygget (Sjöbo)

Position X 6 414 948 Y 1 401 828

stugan ligger kvar på ursprunglig plats
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Ur kommunalstämmoprotokoll 1879, mannen Sven Magnus Svensson från Sjöbo under
Trånghalla beviljades till hjälp af reparation på sin stugbyggnad 25 kronor som skulle utgå
ur kommunalkassan.
Torpet Skogen
Position X 6 415 103 Y 1 401 543

Grund för lägesbestämning: Göran Flood har med ledning av äldre karta fastställt adressen
till Rävhallavägen 10
Banvaktstuga 701 (Markaberget)

Position X 6 415 111 Y 1 401 663

Stugan ligger kvar på ursprunglig plats
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TUNABO
Tunabo överfördes till Bankeryds socken år 1950, forskare uppmanas därför att söka i
Järstorps socken.

Tunabo gård, östra

Position X 6 412 748 Y 1 394 199

Tunabo gård von Essen

Position X 6 412 915 Y 1 394 090

Backstugan Brostugan ”Knuta-Lenas”

Position X 6 412 820 Y 1 393 765

Lägesanvisning Göran Flood
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Backstugan Käringlyckan

Backstugan Tunaberg

Position X 6 412 795 Y 1 394 377
Lägesanvisning Göran Flood

Position X 6 412 880 Y 1 394 311

Lägesanvisning Göran Flood
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