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FöRORD 

Aren 1989-91 genomförde jag en inventering av vilka som bott i 
Linderås gårdar, torp och backstugor. Tidigare har också sock
nens indelta soldater och husarer (ryttare, dragoner} med 
familjer kartlagts. 

Som ett delresultat av dessa arbeten presenteras här en för
teckning på de torp och backstugor under olika gårdar som kun
nat sammanställas ur angivna källor. Här behandlas endast de 
olika stugorna. Namn på boende har angetts endast för att 
belysa namngivning eller tidsangivelser. 

Av angivna källor sträcker sig ministerialböckerna <Fb, Vb och 
Db} t.o.m. 1910 medan Hfl slutar 1892. Mina kunskaper om stu
gorna under 1900-talet är därför dåliga. 

Jag hoppas att sammanställningen skall vara till glädje för 
dem som forskar i Linderås sn eller i övrigt är intresserade 
av dess historia. 

Iakttagelser om eventuella brister och felaktigheter samt 
kompletteringar tar jag tacksamt emot. 

Två olika register i slutet av texten är uppgjorda för att 
underlätta sökning. 

Texten har skrivits på en Luxor ABC 806 dator med skrivaren 
Epson MX-80 F/T och med hjälp av ordbehandlingsprogrammet 
ORD 800. 

Kurt Steinrud 
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KÄLLOR 

Kyrkoböcker från Linden~s sn: 

Husförhörslängder <Hfl): 1789-1892 

Födelse- och dopböcker (Fb): 1651, 1655-56, 1663-70, 
1672-1910. 

Lysnings- och vigselböcker (Vb): 1672, 1690-1910. 

Död- och begravningsböcker <Db>: 1651, 1663-70, 1672-1910. 

E. Lönnerholm: "Linderås och Adelöv, två socknar i Holaveden" 
(1967). 

S. Claesson: 11 Torp och backstugor i Linderås" <1976). 
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AXERVD 

AXERYDSHEMMET, se SOLDATTORP nr 59. 

BACKSTUGA utan namn 
finns antecknad i Hfl 1861-65. Den änka som då bodde där hade 
tidigare bott i Granelund och i längden 1866-67 finns hon åter 
antecknad där. 

BANVAKTSTUGA nr 984 
var bebodd från 1875. 

GRANELUND 
var från början ett torp av 3. klassen. Det finns antecknat 
första gången i Hfl 1826-30 och var bebott från 1828. Frän 
1861 var det klassat som backstuga. 

LYCKAN 
var möjligen ett tillfälligt namn på NYTTORP men det kan också 
vara en felskrift. 

LYCKAS 
var en backstuga som uppträdde första gängen i Hfl 1031-35. 
Enligt Hfl 1852-56 brukades jorden till gården som 1/12 mtl 
och stugan finns därefter inte antecknad. 

NYTORP, från 1852 NYTTORP, 
var en backstuga som var bebodd från 1843. I Hfl 1856-61 har 
pastor skrivit rubriken LYCKAN men strukit denna och tillfogat 
NYTTORP. Möjligen är Lyckan en felskrift. När den sist boende 
i Nyttorp avled 1862 i september antecknade pastor i Hfl: 
"Stäl 1 et försvinner". 

PETERSBORG eller PETERSBURG 
var en backstuga som finns antecknad första gången i Hfl 1836-
41 och var bebodd från 1839. Från 1842 var stället ett torp av 
3. klassen men åter backstuga från omkring 1850. Den sist 
boende där avled i mars 1872 och stugan finns därefter inte 
omnämnd. 

SOLDATTORP nr 59 
hade vanligtvis inget namn men kallades ibland AXERYDSHEMMET. 

TORP utan namn 
finns omnämnt i en dödboksanteckning 1723 och i Hfl från 1789 
men inte efter 1800. 
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BLÄSARP 

BLÄSARPSHEMMET, se SOLDATTORP nr 5B. 

MARKEN , se OXHAGEN. 

OXHAGEN 
var e n backstuga u. sg. Den var bebodd från senast 1B06 men 
namngavs inte förrän i Hfl 1B22-26. I en födelsenotis 1B60 
ka llades den MARKEN. Stugan finns inte omtalad efter 1B64. 

SOLDATTORP nr 58 
tillhör d e s g o c h ka l lades BLÄSARPSHEMMET i Ob 1776, i Fb 1B33 
samt i Hfl å r e n 1836- 46 . Det hade annar s inget särskilt namn. 

ÄNGSHOLM 
var en backstuga u. sg som byggdes 1B78 för Bläsar p s g a ml e 
soldat Johan Johansson Frisk och hans hustru J o hanna Helf r id 
Johansdotter. 

BDTDRP 

ELFSHEM och ELVERSHEM, se EVERTSHEM. 

EVERTS HEM 
var ett torp som återfunnits tidigast 1690. Före 1789 kallade s 
det ELVERSHEM eller ELFSHEM med varierande stavningar. Det 
finns antecknat i Hfl 17B9-98 (förra delen> me n inte i de n 
längd som är daterad 1795-1800?. 

LANDTORP 
var en backstuga som var bebodd från 1832. Den fick sitt namn 
efter f.d. soldaten Johannes Andersson Land som med sin familj 
då flyttade hit. De som bodde här kallades torpare åren 1855-
59, 1873-78 och från 1902 men stugan var i Hfl kallad backstu
ga ännu 1892. 

LILLA PARADIS 
var en backstuga som uppträdde första gången i Hfl 1831-35 och 
var bebodd från 1B34. Stugan omtalas inte under åren 1854-86 
och sannolikt var det en ny stuga som var bebodd från 1887. 

PARADIS 
var ett torp, senare angivet som tillhörande 2. klassen. Det 
namngavs tidigast 1713 men fanns sannolikt tidigare (1708 ?}. 
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BRICKARP 

Alla torp och backstugor låg ursprungligen på sg ägor. Från 
1831 redovisades gårdarna tillsammans som 1 1/4 mtl Brickarp 
ng och sg. 

BACKSTUGA utan namn 
var säkert bebodd från 1783. Sannolikt fanns den tidigare, 
möjligen redan på 1760-talet. Den finns inte omtalad efter 
1798. 

BACKSTUGA utan namn 
var bebodd från 1806? men nämns inte efter 1819. Den kan möj
ligen vara identisk med den förra men ingen backstuga finns 
antecknad i Hfl 1795-1800? och 1801-06?. 

BRICKARPSHEMMET, se SOLDATTORP nr 70. 

BRICKARPSHEMMET 
var också namnet på en backstuga som var bebodd från 1814? 
Jämför Nybygget. Den namngavs dock inte förrän i Hfl 1822-26. 
Stugan finns inte omtalad efter 1841 då den siste där avled. 

BRICKARPSHEMMET 
var dessutom ett torp som uppträdde från 1894. Om det var en 
ny stuga eller ett nytt namn på en tidigare är inte känt. Tor
pet kan knappast vara identiskt med soldattorpet eftersom det
ta beboddes av soldaten och hans familj till 1899. 

CARLSTORP 
var ett torp av 3. klassen som namngavs första gängen i Hfl 
1801-06? Det var dock bebott från 1792. Stugan fick säkerligen 
sitt namn efter torparen Carl Johansson som med sin hustru 
först bodde här. Stavningen moderniserades till KARLSTORP på 
1850-talet. Torpet brukades ännu på 1930-talet <Sven Claes
son>. 

KARLSTORP, se CARLSTORP. 

MADSTUGAN 
var en backstuga som uppträdde från 1817. Den revs 1926. 

MARSTUGAN 
finns omnämnd i en födelsenotis 1784 men har inte återfunnits 
i övrigt. 

NYBYGGET 
finns antecknat i Hfl från 1789 men omtalas inte efter 1806. 
Möjligen kan stugan vara identisk med den backstuga som upp
trädde från 1814 och som från 1822 kallades Brickarpshemmet. 
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RUNESTAD eller RUNNESTAD 
var en backstuga som var bebodd från 1844. Den omtalas inte 
efter 1864. 

SCHWARTZTORP 
var en backstuga som var bebodd från 1881 och fick sitt namn 
efter f.d. trumslagaren Jonas Gustaf Schwartz. Stugan var 
bebodd ännu 1897. 

SOLDATTORP nr 70 
hade vanligtvis inget namn men 1-::allades BRICKARPSHEMMET i Fb 
1794 och 1856 samt i Db 1756. Utöver soldaterna och deras 
familjer bodde tidvis andra personer där. Rotens siste soldat 
flyttade från torpet 1899. 

STENBRON 
finns omnämnt i en födelsenotis 1762 men har inte återfunnits 
i övrigt. 

ASEHEMSSTUGAN, se ASHEMMET. 

ASHEMMET 
var en backstuga som var bebodd från 1848. I Hfl 1846-52 kal
lades den ASEHEMSSTUGAN. Stugan var bebodd ännu 1895. 

BRANARP 

BACKSTUGA utan namn 
I två notiser Cministerialböckerna) nämns 11 ägorna" och sanno
likt avses backstugor. 

HÄGNEN, se MANTORP. 

KOHAGEN, se LARSTORP. 

LARSTORP 
var ett torp som ursprungligen tillhörde sg. Det namngavs 
tidigast 1764 men var säkert bebott från 1763. Det fick sanno
likt sitt namn efter Lars Danielsson som bodde här med famil
jen från 1763. I en dödnotis år 1798 kallades det KOHAGEN. 

Från 1822 angavs det vara torp av 2. klassen och från 1852 av 
3. klassen. Från 1875 brukade jorden till gården. Enligt Hfl 
1876-81 var torpet obebott och det omtalas inte därefter. 

LIDEN CLIA, LIAN, LIEN>, se SOLDATTORP nr 64 och 79. 
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MANTORP 
var en backstuga som var bebodd från 1850. Stugan omtalas int, 
efter 1BB2. 

NYBYGGET 
var ursprungligen ett torp som låg på sg ägor. Det namngavs 
tidigast i en vigselnotis år 1783 men var bebott i varje fall 
1782, sannolikt redan 1772. Från 1822 angavs det vara torp av 
3. klassen men från 1876 ändrades karaktären till backstuga. 

Omkring år 1900 döptes stugan om till HÄGNEN. Den hade dock 
redan tidigare ibland kallats sa. Namnet förekommer i Hfl 
1795-1B00?, i två dödnotiser från 1798 resp 1861 och i en 
flyttningsanteckning år 1818. 

SOLDATTORP nr 64 
tillhörde ng. Det kallades LIDEN i Hfl 1856-65. Namnformerna 
LIA, LIAN och LIEN förekom så tidigt som 1694 och ännu 1801. 

Samma namn användes också på sg soldattorp. 

SOLDATTORP nr 79 
tillhörde sg. Det kallades LIDEN i Hfl 1846-60. Namnformerna 
LIA, LIAN och LIEN förekom så tidigt som 1694 och ännu på 
1790-talet. 

Se även soldattorp nr 64. 

SVENSTORP 
var ursprungligen en backstuga som lAg på sg ägor. Den namn
gavs tidigast i Hfl 1806-17 och fick säkerligen sitt namn 
efter Sven Månsson som senast 1806 flyttade hit med familjen 
från Brånarp sg. Från 1860 hade det karaktären av torp. 

TORP utan namn 
uppträder från 1702. Det har inte varit möjligt avgöra vilket 
torp som avses. 

DJURAFALL 

BACKEN 
var en backstuga u. sg. Den namngavs tidigast i Hfl 1822-26 
men var bebodd från omkring 1817. Stugan omtalas inte efter 
1835. 

BACKSTUGA <-OR) utan namn 
på ng ägor finns omtalad<e> i Hfl från 1789 och ännu 1806. 
Sannolikt var det flera stugor men ingen av dem har kunnat 
identifieras. 
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BACKSTUGA utan namn 
på sg ägor finns omtalad i Hfl 1806-17. Den som bodde där 
avled 1807. 

BACKSTUGA utan namn 
och utan angivelse till vilken gård den .hörde finns omtalad i 
några dödnotiser aren 1783-90. 

BROSTUGAN 
var en backstuga u. sg. Den finns natnngiven i den äldsta beva
rade Hfl, daterad 1789-98. Enligt Sven Claesson brann stugan 
ned till grunden omkring år 1900 och en ny stuga med samma 
namn byggdes i närheten av den gamla. 

CHRISTINEBERG, 
senare stavat KRISTINEBERG, var en backstuga på ng ägor. Den 
omtalas tidigast i Hfl 1822-26 och var bebodd från 1824. Stu
gan fick sannolikt sitt namn efter Peter Lejons hustru Stina 
Catharina Persdotter. De var de första som bodde här. Den 
finns inte antecknad i Hfl efter 1880. 

DAXTORP, ibland DAGSTORP, 
var en backstuga u. ng. Den var bebodd från 1824 och fick sitt 
namn efter den som först bodde här, Samuel Carlsson Dax. 

DJURÄNGEN, se SOLDATTORP nr 69. 

ELIEDAL, 
ursprungligen ELISDAL och ibland även kallad ELIADAL, var en 
backstuga på ng ägor. Den var bebodd från 1826 och fick sitt 
namn efter Elias Nilsson, som först bodde här. Stugan var obe
bodd enligt Hfl från 1871 och omtalas inte efter 1881. 

FÄLLAN 
var en backstuga som tillhörde ng. Den namngavs första gången 
i Hfl 1806-17 men var bebodd från 1780. Stugan finns inte upp
tagen i Hfl efter 1888. 

KRISTINEBERG, se CHRISTINEBERG. 

LINDKÄLLA, se PETERSBERG. 

MOSSESTUGAN 
var en backstuga u. sg. Den var bebodd från omkring 1817 men 
namngavs först i Hfl 1822-26. Den sist boende där avled i 
december 1B33. 

NYBYGGET 
nämns 1753 som bostad åt en avskedad soldat som tjänat för 
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DjLwafall ng. Det är osäkert om den låg på byns marker men 
sannolikt var det så. Namnet kan senare ha ändrats. 

PETERSBERG, ibland PETERSBURB, 
var en backstuga u. ng. Den var bebodd från 1844 och fick sit 
namn efter f.d. soldaten Peter Jonsson Djur som tjänat för ng 
rote. Stugan var obebodd sedan dennes änka avlidit 1882 och 
omtalas inte efter 1885. 

Enligt Sven Claesson kallades stugan också LINDKÄLLA, i så 
fall efter Anders Peter Lind som bodde här åren 1857-78. 

SANDSTUBAN 
var en backstuga som tillhörde ng. Den namngavs tidigast i Hf 
1822-26 men var bebodd från 1816. I Hf l 1846-52 angavs: "Stäl · 
1 et ödelagt". 

SANDS TUBAN 
var också namnet på en backstuga u. sg. Den var bebodd från 
1818 men namngavs inte förrän i Hfl 1822-26. 

SJöHEM 
var en backstuga på sg ägor. Den omtalas tidigast i Hfl 1846-
52. Enligt Sven Claesson revs stugan på 1920-talet. 

SJöSTUBAN 
var en backstuga som tillhörde ng. Den var endast bebodd åren 
1822-23. 

SKOLHUSET 
omtalas från 1885. Det låg på ng ägor och var också bostad åt 
folk- och småskollärare med familjer. 

SOLDATTORP nr 69 
tillhörde ng och hade inget särskilt namn. I en födelsenotis 
1901 kallades det dock DJURÄNGEN. 

STENHAGEN 
var en backstuga på sg ägor. Den namngavs första gången i Hfl 
1806-17 men var bebodd i varje fall 1789. Stugan omtalas inte 
efter 1822. 

STENSHOLM(EN> 
var en backstuga som också tillhörde sg. Den var bebodd från 
1863. 

ÄN6STU6AN 
var en backstuga som låg på ng ägor. Den omtalas tidigast i 
Hfl 1876-81 och var bebodd från 1877. 
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EKEl-c::LILLA 

BACKSTUGOR utan namn 
omtalas tidigast 1760 och nämns i Hfl från 179S. Den ena av 
dem namngavs i Hfl 1826-30 som ENEBO, senare öSTRA ENEBO. En 
annan var sannolikt identisk med SKOGBO. 

CARLSTORP, okänt om torp eller backstuga, 
uppträdde i Hfl 1789-98 men finns inte antecknat efter 1800. 
Stugan fick sannolikt sitt namn efter Carl Persson som bodde 
här med familjen. Se även HAGALUND. 

EKEKULLAHEMMET, se SOLDATTORP nr 71. 

ENEBO 
var ursprungligen ett torp av 3. klassen som tidigast har 
återfunnits 1817. Från 1831 blev det backstuga med namnet 
VÄSTRA ENEBO. Från 1844 klassades det åter som torp men blev 
backstuga 18S3. Stugan nämns inte efter 1861. 

Ett Enebo nämns också i ett antal notiser åren 1762-69. Det 
framgår dock inte av dessa till vilken gård detta hörde. 

ENEBO 
var en också backstuga som var namngiven första gången 1826 
men som säkerligen var identisk med en av de backstugor som 
fanns tidigare. Från 1831 kallades den öSTRA ENEBO. Sedan 
Västra Enebo rivits kallades den från 1866 endast ENEBO. Den 
nämns inte efter 1888. 

FRIDHEM 
var en backstuga som är omnämnd tidigast 18S7 och försvinner 
1879. 

GRANSTUGAN 
angavs 1838, då den nämns första gången, vara ett torp av 3. 
klassen. I nästa Hfl 1841-46 var stugan angiven som backstuga. 
Den sist boende där flyttade 1880 till Fattighuset och stugan 
är inte omtalad senare. 

HAGALUND 
var en backstuga och är tidigast omnämnd 1841. I denna Hfl har 
pastor efter namnet skrivit "(Carlstorp}" och kanske 18g stu
gan på samma plats som det tidigare torpet. Den nämns inte 
efter 1879. 

SKOGBO 
var en backstuga som är namngiven tidigast 1822. Den var san
nolikt identisk med en av de namnlösa backstugor som förekom
mit tidigare. Den är inte omnämnd efter 1876. 
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SOLDATTORP nr 71 
kallades ibland EKEKULLAHEMMET. Det var utarrenderat från 183~ 
då siste soldaten flyttade därifrån. Torpet var obebott sedan 
siste arrendatorn 1868 lämnat det. 

TORP utan namn 
finns omtalat 1708-19. 

UTJORDEN 
var en backstuga som är namngiven tidigast 1B31. Den var dock 
bebodd från 1825, och personen som då bodde där brukade "en 
utjordsbit af gården". Stugan finns inte omtalad efter 1B35. 

VÄSTRA ENEBO, se torpet ENEBO. 

ASBO 
var en backstuga. Den är omtalad tidigast i Hfl 1831-35 och 
var bebodd från 1834. Den fick möjligen sitt namn efter gra
tialisten Magnus Jonsson Ahs men denne flyttade inte hit för
rän 1839. Backstugan finns inte antecknad efter 1875. 

öSTRA ENEBO, se backstugan ENEBO. 

ELDSTDRP 

BACKSTUGA utan namn 
avses säkerligen med angivelsen Eldstorps ägor i en dödnotis 
1744. 

FALKASTUBAN, se UTJORDEN. 

SATAN 
var en backstuga som var bebodd från 1875. Möjligen var den 
identisk med UPPSALAGATAN, men denna var obebodd sedan 1867 
och omtalas inte i Hfl 1B68-71. 

SLÄTTÄNG 
var en backstuga som var nybyggd enligt Hfl 1852-56 och var 
bebodd från 1855. Den omtalas inte efter 1877. 

UPPSALAGATAN, se UTJORDEN. 

UTJORDEN 
var en backstuga som uppträdde första gången i Hfl 1806-17. 
Den namngavs dock inte förrän 1831. I Hfl 1822-26 och 1B46-52 
samt Vb 1848, Fb 1861 och 1865 kallades den också UPPSALAGA
TAN. En tid benämndes den FALKASTUVAN efter avskedade soldaten 
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Sven Falk som bodde här åren 1810-47. Stugan finns inte 
antecknad i Hfl 1868-71. 

Sven Claessons uppgift att Uppsalagatan år 1866 överfördes hit 
frän Sjöarp sg är tveksam. Stugan u. Sjöarp sg var visserligen 
obebodd sedan Anna Greta Jakabsdotter avlidit där 1865 men 
namnet förekommer ju på Eldstorps backstuga redan 1822 och 
samma familj bodde i denna stuga sedan 1810. Sjöarps Uppsala
gatan nämns 1788 samt 1822-67 och sannolikt var det två olika 
stugor. 

FINNANÄS 

BACKSTUGA utan namn 
u. ng avses sannolikt med angivelsen "Ng ägor" i Hfl 1789-98 
och 1795-1800?. Den var bebodd från 1792 och ströks sedan den 
sist boende där avlidit 1801. 

BACKSTUGA utan namn 
u. ng var bebodd från 1817. Den omtalas inte sedan den som 
bott där avlidit 1829. 

BACKSTUGA utan namn 
u. sg finns antecknad i Hfl 1806-17. Möjligen fanns den redan 
några ar tidigare men längden 1801-06 för Finnanäs saknas. 
Stugan nämns inte efter 1817. 

CHRISTINEBERG, senare KRISTINEBERG, 
låg på ng ägor. Den uppträdde tidigast i Hfl 1876-81 och var 
en förpantningslägenhet. Sannolikt fick stugan sitt namn efter 
Johan August Johanssons hustru Christina Vilhelmina Z~r, vilka 
först bodde här från 1880 eller 1881. 

FINNANÄSHEMMET 
omtalas i en vigselnotis 1708, två dödnotiser 1739 resp 1741 
och i en födelsenotis 1775. Det var säkerligen identiskt med 
ettdera av soldattorpen. Mg soldattorp kallades så i några 
notiser 1769, 1770, 1842 och 1857, se detta. 

FINNTORP 
var en backstuga pa ng ägor. Den namngavs första gången i Hfl 
1841-46 men var bebodd från 1838. Stugan fick säkerligen sitt 
namn efter avskedade soldaten Erland Andersson Finn som med 
sin familj var den förste här. 

FRIDHEM 
uppträdde tidigast 1895. Det är inte känt till vilken gärd det 
hörde. 
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Finnanäs GÄRDE 
omtalas i en dödnotis 1775. 

JONSTORP 
var en backstuga u. mg som var bebodd från 1842. Den fick sit 
namn efter Jonas Larsson som med familjen först bodde här. 
Stugan omtalas inte sedan en dotter till honom, sist bosatt 
här, avlidit 1875. 

KRISTINEBERG, se CHRISTINEBERG. 

NILSTORP 
var en backstuga på ng ägor. Den var bebodd från 1795, möjli
gen redan 1785, och fick sitt namn efter Nils Jonsson som med 
familjen först bodde här. I en dödnotis 1845 kallades den 
SANDHALAN. Stugan ströks i Hfl 1846-52 och omtalas inte vida
re. 

SANDHALAN, se NILSTORP. 

SOLDATTORP nr 76 
tillhörde ng och hade inget särskilt namn. 

SOLDATTORP nr 77 
tillhörde mg. Det hade vanligtvis inget särskilt namn men kal 
lades FINNANÄSHEMMET i några födelsenotiser 1769, 1770, 1842 
och 1857 samt i en dödnotis 1769. Namnet förekommer också vid 
några andra tillfällen, då det inte säkert framgår att det 
avsåg mg soldattorp, se FINNANÄSHEMMET. 

TORP utan namn 
omtalas i en födelsentis 1719 och en dödnotis 1732. 

FRLIKTNoTE 

BACKSTUGA utan namn 
u. ng omtalas tidigast i Hfl 1806-17 men var bebodd från 1805. 
Den finns inte antecknad efter ca 1825. 

BACKSTUGA utan namn 
u. sg omtalas i Hfl från 1789. Stugan nämns inte sedan de som 
bodde där år 1815 flyttade till Fattigstugan. 

BACKSTUGA utan namn 
u. sg finns antecknad i Hfl 1806-17 men var bebodd från senast 
1800. Den var inte identisk med den föregående. Stugan omtalas 
inte sedan den som bodde där avlidit 1813. 
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FRUKTNöTEHEMMET, se SOLDATTORP nr 51. 

GRINDSTUGAN 
var en backstuga u. ng. Den var bebodd frän 1867. 

LYCKAN 
var en backstuga på mg ägor som var bebodd från 1841. Den 
omtalas inte sedan den sist boende där avlidit 1879. 

SKIFTEN 
var en backstuga på mg ägor som var bebodd från ca 1823. Stu
gan omtalas inte efter 1860. 

SOLDATTORP nr 51 
tillhörde mg och hade vanligtvis inget namn. I Hfl 1846-52 
kallades det dock FRUKTNöTEHEMMET. Detta namn förekommer också 
i en dödnotis 1727 och i två födelsenotiser 1765 resp 1847. 
Rotens siste soldat flyttade från torpet 1818. Det brukades 
därefter som torp men nämns inte sedan de sist boende där år 
1864 emigrerat till Nordamerika. 

TORP utan namn 
omtalas tidigast 1709 men nämns inte efter 1733. Det framgår 
inte till vilken av gårdarna det hörde. 

FALARP 

Torpbebyggelsen är i vissa fall svåridentifierad. Det ligger 
nära till hands anta att flera av nedanstående torp, som efter 
varandra uppträdde under olika namn, var ett och samma. De har 
dock här redovisats under de namn som använts i Hfl och minis
terialböcker: 

- FALARPSHEMMET uppträdde (1753 ?> 1759-60. 

FALARPSTORP uppträdde frän 1814 men omtalas inte efter 1830. 

- NYBYGGET finns antecknat åren 1803-14. 

TORP utan namn har återfunnits i Fb 1753 och 1764 samt i Hfl 
från 1789 men nämns inte efter 1811. 

TORPET nämns från 1842 sedan ingen torp- eller backstugu
bebyggelse förekommet efter 1830. Det ingick från 1856 
som 1/48 mtl i gården. 

BACKSTUGA utan namn 
omtalas i Hfl 1789-98. 

BACKSTUGA utan namn, 
belägen i den s.k. Sjöängen, byggdes 1795 som bostad för pigan 
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Maria Svensdotter. Stugan nämns inte sedan hon avlidit 1809. 
Ett kontrakt var upprättat emellan henne och bonden Jonas 
Nilsson, som ägde marken och vars älskarinna hon var: 

"Emellan oss undertecknade är ett litet Contract slutet pA de 
sättet, att jag Jonas Nilsson uti Folarp uti Linderås socken, 
utlovar att ät pigan Maria Svensdotter, som förr bott på 
Folarps ägor, till att få uppsätta sig en liten backestufwa p 
min tillfallande del uti den sa kallade Sjöängen kallad, och 
hon, därest hon förhåller sig ärligt, trogen och väl mot mig 
samt andra, sa utlovar jag henne, att bäde uti sin och min 
livstid att varda orubbad, därest hon efter vår sämja till mi 
undertecknad Jonas Nilsson uti valuta levererar en blaggarns 
skjorteväv om året, detta haver vi å bägge sidor överenskom
mit, med den utlovade nämnde skjorta skall hon leverera sa 
länge hon förmår att sig förtjäna födan, men icke längre, det• 
ta hava vi överenskommit som skedde uti Folarp den 18 Julii 
1795. Jonas Nilsson Maria Svensdotter" <Lönnerhplm, sid 84). 

BJöRl<EBERG 
var en backstuga som var bebodd från 1862. Stugan nämns inte 
efter 1885. 

FALARPSHEMMET 
var ett torp som namngavs åren 1759-60. Möjligen var det samm 
torp utan namn som nämndes 1753 och 1764. 

FALARPSTORP 
var ett torp som namngavs först i Hfl 1817-22 men det var 
bebott från 1814. I Hfl 1822-26 angavs det vara torp av 2. 
klassen. Från 1825 brukades jorden till gården och torpet 
omtalas inte efter 1830. 

FALARPSTORP 
var också en backstuga som uppträdde tidigast i Hfl 1841-46 
och var bebodd från 1843. Stugan nämns inte sedan den sist där 
boende ar 1905 intogs i Fattighuset. 

NYBYGGET 
var en stuga som var bebodd från 1803. Den angavs i Hfl 1806-
17 vara en backstuga men den som bodde där kallades torpare. 
Stugan omtalas inte efter 1814. 

TORP utan namn 
uppträder i födelsenotiser 1753 och 1764 (jämför FALARPSHEM
MET> samt i Hfl 1789-98. Det var bebott till 1811. 

TORPET 
omtalas i Hfl 1841-46 efter det att inga stugor på ägorna 
nämnts sedan 1830. Det var ett torp av 3. klassen. I Hfl 1852-
56 angavs det utgöra 1/48 mtl och från 1856 redovisades detta 
som en del av gården. 

f 
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ÄNG STUGAN 
var en backstuga som var bebodd från 1876. Den omtalas inte 
efter 1898. 

GLASS.AS 

6ÄRDESGARDEN 
var en backstuga på sg ägor. Den var bebodd från 1787 men 
namngavs inte förrän i Hfl 1826-30. Stugan omtalas inte sedan 
den sist boende där avlidit 1842. 

GRIMMESTDRP 

BACKSTUGA utan namn 
finns antecknad i Hfl 1806-17 och var bebodd från ca 1815. 
Stugan nämns inte efter 1820. Möjligen kan den vara identisk 
med någon av de senare namngivna. 

BACKSTUGA utan namn 
finns antecknad i Hfl 1806-17 och var bebodd åren 1806-13. Den 
var inte identisk med den föregående man kan möjligen vara 
densamma som någon av de senare namngivna. 

BJöRl<BACKEN eller BJöRKLUND, 
båda namnen förekommer i Hfl 1836-41, var en backstuga som 
återfunnits bebodd endast åren 1836-38. 

BJöRKLUND, se BJöRKBACKEN. 

DALSTUGAN 
var en backstuga som namngavs tidigast i Hfl 1822-26. Den var 
dock bebodd från 1817. Stugan omtalas inte sedan de sist boen
de där avlidit 1829. 

FRIDSBERG 
var en stuga som återfunnits bebodd från 1908. 

KLANGEN 
var en backstuga som var bebodd från ca 1806. Den namngavs 
dock inte förrän i Hfl 1826-30. Stugan nämns inte efter 1862, 
då de som sist bodde där intogs i Fattighuset. 

KÄLLBYGGET 
var en backstuga som namngavs först i Hfl 1822-26 men var 
bebodd från ca 1812. Ingen bodde i stugan efter 1847. 
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LILJESLÄTT, se LILJESTAD. 

LILJESTAD 
var en backstuga som namngavs tidigast i Hfl 1795-1800? men 
stugan var bebodd från 1791. Den fick säkerligen sitt namn 
efter Lars Lilja som med familjen flyttade hit från Säby sn 
och var de första som bodde här. I Hfl 1826-30 ändrades namn 
till LILJESLÄTT. Det angavs i Hfl 1836-41 vara torp av 3. 
klassen men från 1841 åter backstuga. Stugan nämns sista gån 
en i Hfl 1871-75 och den sist boende där flyttade 1872. 

ÄNGEN 
var en backstuga som finns antecknad endast i Hfl 1806-17 mer 
sannolikt var den bebodd redan från 1804. 

Gt:iBERGA 

Torp- och backstugubebyggelsen var mycket stor. På en karta 
frän 1668 (Lönnerholm, sid 77) finns de då befintliga stugor 
utsatta. Se även samme förf, sid 78-82. 

ADOLFSLUND 
var ursprungligen ett torp, från 1822 angett tillhöra 3. kla~ 
sen. Det kallades ursprungligen POSTHEMMET efter den postbär 
re som bodde där och har återfunnits tidigast 1753. Namnet 
Adolfslund har påträffats tidigast 1761. LILLA POSTHEMMET 
nämns 1764. Från 1853 brukades jorden till säteriet och i Hfl 
1868-71 ändrades karaktären till backstuga. De sist bosatta 
där flyttade 1874. 

ANDERSBO 
var en backstuga som endast återfunnits i Hfl 1806-17. Den 
•fick sannolikt sitt namn efter Anders Persson som bodde här 
med familjen. 

BACKSTUGA utan namn 
nämns i en födelsenotis 1755. Den var sannolikt identisk med 
någon av de namngivna stugorna. Personerna som bodde där har 
inte återfunnits som bosatte i någon annan stuga u. Göberga. 

BERGET 
var ett torp och angavs från 1822 tillhöra 1. klassen. Det 
finns med på 1668 års karta och har återfunnits tidigast 1651 
Aren 1837-44 brukades jorden till säteriet. 

BRON 
var ett torp, som från 1822 angavs tillhöra 3. klassen. Det 
har återfunnits tidigast 1705. Det uppträdde under olika namn 
DRILLEBRON (1744 och 1753}; DRVLLEBRON (1762, 1763, 1765, 
17B0, 1786 och 1789> samt DRYLLAN (1764>; LILLA DRVLLAN upp
trädde 1780. 

I 
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Från 1866 ändrades karaktären till backstuga och var sa ännu 
1892 . Ar 1898 angavs det åter vara torp. 

BROSTUGAN, s e OXHAGEN. 

BYGGET 
omtalas i en födelsenotis 1765, möjligen var det ett tillfäl
l igt namn pä någon annan bebyggelse. 

BÄCK eller BÄCKEN 
var ett torp och angavs från 1822 tillhöra 2. klassen. Det har 
påträffats tidigast 1720. Den av Lönnerholm, sid 7B, nämnde 
Per Arvidsson 1679 har inte återfunnits. I en dödnotis 1837 
kallades det BÄCKEN. Jorden brukades åren 1853-65 till säte
riet. I en födelsenotis 1763 nämns BÄCKHEMMET men det anges 
inte där till vilken gård det hörde. Möjligen var det iden
tiskt med Bäck. 

BÄCKHEMMET, se BÄCK. 

CARLHULT 
var ett torp, som från 1822 angavs tillhöra 3. klassen. Namnet 
var ursprungligen CARLSHULT och kallades så ännu 17BO. Det har 
återfunnits tidi gast 1764. Senare ändrades stavningen till 
KARLHULT. Säkerligen var CARLSTORP och KARSTORP, som finns 
omtalade 17B9-90, samma torp. Från 1B68 klassades det i Hfl 
som backstuga men ännu i Fb 1886 kallade de som bodde här för 
torpare . 

CARLSHULT, se CARLHULT. 

CARLSTORP, se CARLHULT. 

CHRISTIANSHEMMET eller CHRISTIERNSHEMMET 
var ett torp som återfunnits tidigast 1663. Det finns upptaget 
på 1668 års karta. Från 1822 angavs det tillhöra 3. klassen. 
Det kallades ibland CHRISTIERNSHEMMET och bör ha namngetts 
efter den Christiern som tydligen var den förste som bodde 
här. Senare stavades namnet KRISTIANSHEM. Torpet kallades 
senare TORAHEM, vilket aterfunnits tidigast 1739 och senast 
1817. I Hfl 1806-17 skrev pastor "Christianshem eller Torahem" 
och från 1822 användes endast namnet Christianshem CKristians
hem). 

COLBERGSHEM, se KALLBERG. 

DRILLEBRON, DRYLLAN och DRYLLEBRON, se BRON. 

J 
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El<EBERGSSTUGAN 
var en backstuga som finns antecknad tidigast i Hfl 1806-17. 
I Db 1808 och Vb 1822 kallades den SAGSTUGAN, tydligen ett 
tillfälligt namn. Mannen som avled 1808 angavs vara sågare. 
Den som sist bodde här avled 1883-12-24. 

EKELUND 
var en backstuga som omtalas tidigast i Hfl 1801-06. Aren 
1866-75 brukades det som torp men i Hfl antecknades det fort
farande som backstuga. 

GRÄSKULLEN, se GRöNKULLEN. 

GRöNEKULL, GRöNEKULLE, GRöNKULLA, se BRöNKULLEN. 

GRöNKULLEN 
var ett torp och angavs från 1822 tillhöra 1. klassen. Det 
finns upptaget pa 1668 års karta och har återfunnits tidigast 
1664. Lönnerholm anger bosättning där 1628 och 1638, då kallat 
GRöNEKULL resp GRöNEKULLE. Möjligen kan GRÄSKULLEN, omnämnt 
1692, vara identiskt. I en födelsenotis 1903 kallades det 
GRöNKULLA. 

HULTET 
var ursprungligen en backstuga med namnet HULT och finns 
utsatt på 1668 års karta. Båda namnen användes omväxlande ännu 
i mitten av 1700-talet. Aren 1836-52 angavs Hultet vara torp 
men jorden brukades fortfarande till säteriet. 

Under Nobynäs, varav 2 mtl med tillhörande torp och backstugor 
var beläget i Linderås sn från mitten av 1600-talet till 
gränsregleringen 1886-01-01, lydde bl a Lilla och Stora Hul
tet. Det förstnämnda var ryttaretorp för livskvadronen nr 13. 

Före 1789, då Hfl saknas, är det i de flesta fall omöjligt 
avgöra vilket Hult eller Hultet som avses om endast torpnamnet 
angetts av pastor. Hult/Hultet som säkert tillhörande Göberga 
har tidigast återfunnits 1732. 

HöGLYCl<E 
var en backstuga som endast finns antecknat i Hfl 1861-65. Den 
var belägen i närheten av Kåkenhus. 

JOHANNESBERG 
var en backstuga som var bebodd från 1844. Stugan fick säker
ligen sitt namn efter Johannes Persson som först bodde här. 
Från omkring 1870 kallades den också LISEBO, sannolikt efter 
hustru Stina Lisa Svensdotter som då bodde här. Stugan omtalas 
inte efter 1886. 

JUTSTUGAN 
omtalas i en födelsenotis 1791 men förekommer annars inte för-
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rän i Hfl 1822-26, dä som backstuga. 

KARLHULT, se CARLHULT. 

KARSTORP, se CARLHULT. 

KNUTAHEM, KNUTSHEM, se VENNERSJöSTUGAN. 

KOKENHUS, se KAKENHUS. 

KRISTIANSHEM, se CHRISTIANSHEM. 

KVARNEN, se NYKVARN. 

KAKENHUS 
var ett torp som namngavs av ägaren till Göberga Christer Sam
me efter den livländska fästningen Kokenhusen. Han deltog som 
befäl vid den svenska belägringen där i början av 1600-talet 
{Lönnerholm, sid 79 o. 419). Det finns utsatt på 1668 års kar
ta. Även stavningen KOKENHUS förekommer fram till slutet av 
1700-talet. Från 1822 angavs det vara torp av 1. klassen. 

KALLBERG 
var ett torp, som från 1822 angavs tillhöra 3. klassen. Det 
har återfunnits tidigast i Hfl 1789-98 och kallades då COL
BERGSHEM. Senare stavning (1794) KALLBERGSHEM. De som sist 
bodde här flyttade 1884. 

KALLBERGSHEM, se KALLBERG. 

KÄLLSTUGAN 
var ursprungligen ett torp, äldre stavning TIELLESTUGAN. Det 
har återfunnits tidigast 1750 och angavs frän 1822 tillhöra 2. 
klassen. När Lilla Källstugan tillkom senast 1778 kallades det 
oftast STORA KÄLLSTUGAN. Från 1881, då Lilla Källstugan inte 
längre var bebott, återtogs det ursprungliga namnet och samti
digt ändrades karaktären till backstuga. 

LIA, LIAN, LIEN, se LIDEN. 

LIDEN 
oftast stavat LIA, LIAN eller LIEN, återfinns pa 1668 års kar
ta. Det har återfunnits tidigast 1651 men inte efter 1743 
(1768 ?) • 

De två soldattorpen u. Brånarp <nr 64 och 79> kallades ibland 
också Liden (Lia, Lien> i spridda notiser frän 1735 och ännu 
så sent som 1846. Risk för förväxling finns under mitten av 
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1700-talet. 

LILLA DRYLLAN, se BRON. 

LILLA HULT 
var en backstuga som återfunnits tidigast 1795 men möjligen 
fanns den tidigare. Den var bebodd till 1811, varefter den 
inte omtalas vidare. 

LILLA KÄLLSTUGAN 
var ursprungligen ett torp och angavs 1822 tillhöra 3. klas
sen. Det har återfunnits tidigast 1778. Aren 1801-14 var den 
antecknad som backstuga. Från omkring 1855 brukade jorden åte1 
till säteriet och i Hfl från 1856 är den antecknad som back
stuga. Den sist bosatte där intogs 1879 i Fattighuset. 

LILLA POSTHEMMET, se ADOLFSLUND. 

LISEBO, se JOHANNESBERG. 

MANTORP 
var en backstuga som har återfunnits tidigast i Hfl 1861-65. 
Enligt Sven Claesson utskiftades den från Gaddarp. 

MARKA eller MARKEN 
var ett torp som finns utsatt på 1668 års karta. Det har åter· 
funnits tidigast 1665. I Hfl kallades det MARKA ännu 1817. Ar 
1822 angavs det vara torp av 1. klassen. 

MOEN 
omtalas tidigast 1704. Namnet Mcen nämns dock redan 1675 och 
säkerligen avses det som tillhörde Göberga. Sannolikt var Moe 
ett namn som före c:a 1785 ibland användes på RENHULT. Vid 
barndop i Moen 1704 uppträdde bland andra faddrar hustru Mar
gareta i Moen. Någon med detta namn har inte återfunnits där 
men däremot i Renhult. En person som sedan 1693 och ännu 1713 
bodde i Renhult och gift med Margareta angavs 1697, 1711 och 
1712 vara bosatt i Moen. En förmodad dotter till dem angavs 
också 1711 vara hemmahörande i Moen. Stugan har inte återfun
nits efter 1780. 

MOHYLTAN 
var ett torp som 1822 angavs tillhöra 1. klassen. Det finns 
utsatt på 1668 års karta och nämns redan 161B i ett brev från 
Göbergas ägare Herman Wrangel <Lönnerholm, sid 80). Det har 
återfunnits tidigast 1680. 

. 
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MOSTUGAN 
var ursprungligen ett torp, som från 1822 angavs tillhöra 3. 
klassen. Det har påträffats tidigast 1688. Från 1853 brukades 
jorden till gården och 1861 ändrades karaktären till backstu
ga. Den som bodde här kallades torpare i Fb 1877-83 men i Hfl 
angavs Mostugan vara backstuga. De som sist bodde här flyttade 
1884. 

NYBYGGET 
omtalas 1694. Sannolikt var det ett tillfälligt namn på en 
senare namngiven stuga. 

NYKVARN 
var ett torp och angavs 1822 vara av 2. klassen. Det har tidi
gast återfunnits 1751 och då under namnet KVARNEN. Namnet 
Nykvarn(en) nämns tidigast 1760 och omtalas som kvarn 1766. I 
en födelsenotis 1785 kallades den SAGEN eller NYKVARNEN och 
den som då bodde där kallades både torpare och mjölnare. 

OLOFSTORP, äldre OLSTORP, 
var ett torp som finns utsatt på 1668 års karta. Det har åter
funnits tidigast 1663 men omtalas inte efter 1747. 

OXHAGEN eller OXHAGSSTUGAN 
var en backstuga. Den hette ursprungligen BROSTUGAN och har 
återfunnits tidigast 1789. Från 1806 och ännu 1840 skrev pas
tor i Hfl "Oxhagen eller Brostugan". 

PETERS BORG 
var en backstuga som endast återfunnits i Hfl 1806-17. Den 
fick säkerligen sitt namn efter Peter Nilsson som först bodde 
här med hustru och två barn. Ar 1810 angavs den vara belägen 
vid Stora Jordsfällan. 

POSTHEMMET, se ADOLFSLUND. 

RENHULT 
var ursprungligen ett torp som påträffats tidigast 1693. Vid 
ett barndop i Moen 1704 uppträdde bland andra faddrar hustru 
Margareta i Moen. Nägon med detta namn har inte återfunnits 
där men däremot i Renhult. En person som sedan 1683 och ännu 
1713 bott i Renhult och gift med Margareta angavs 1697, 1711 
och 1712 bo i Moen. En förmodad dotter till dem angavs också 
1711 vara hemmahörande i Moen. Sannolikt var MOEN och RENHULT 
samma torp och Moen användes före c:a 1785 ibland som namn på 
torpet. 

I Hfl från 1822 angavs det vara torp av 3. klassen. Från 1868 
ändrades karaktären till backstuga och så var förhållandet 
ännu 1892. Den som bott där sedan 1871 kallades dock torpare 
vid sin död 1895. 

"Inför tinget 1715 uppgav Lars Andersson att han uppbyggt Tar-



24 

pet Reenhult för 24 ar sedan och suttit där utan städja av 
medlidande från jordägarens sida i dessa svåra tider 11 (Lönner· 
halm, sid 80). 

REPKULLEN 
var ett torp som finns utsatt på. 1668 ärs karta. Enligt Lön
nerholm var det omtalat 1585 och därmed det äldsta kända tor
pet i Linderås sn. Ar 1822 angavs det tillhöra 1. klassen. 

RYAN, se RöDJAN. 

RöDJAN 
finns utsatt pä 1668 års karta och var ursprungligen ett torp 
Det har återfunnits tidigast 1666. Det kallades i några noti
sen RöJAN och RYAN. Frän 1822 angavs det tillhöra 1. klassen. 
Från 1822 brukades jorden till gärden och 1853 ändrades karak 
tären till backstuga. Den som bodde här från 1877 kallades 
dock torpare i Fb 1877-90. 

RöJAN, se RöDJAN. 

SANDKULLA eller SANDKULLEN 
uppträder tidigast 1672 men finns utsatt pä 1668 års karta. 
Det är inte känt om det var torp eller backstuga, sannolikt 
det senare. Den som sist bodde i stugan avled 1755. 

SKÄRPAN 
var ett torp, från 1822 angett tillhöra 2. klassen. Det upp
träder tidigast 1689. 

SKÄRSAGEN, se SAGSTUGAN. 

STENSTORP 
var en backstuga som var bebodd från 1866. I Vb 1879 kallades 
den STENSTUGAN. Den som sist bodde i stugan avled 1894. 

Ett Stenstorp finns även omnämnt i en födelsenotis 1693 men 
där framgår inte till vilken gärd denna stuga hörde. 

STENSTUGAN, se STENSTORP. 

STORA KÄLLSTUGAN, se KÄLLSTUGAN. 

STORA SAGEN, STORSAGEN, se SAGEN. 

SAGA, SAGAREHEMMET och SAGARETSUGAN, se SAGEN. 
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SAGEN, äldre SAGA, 
var ett torp och angavs frän 1822 tillhöra 2. klassen. Det 
ursprungliga namnet var ALBÄCKSHULT eller ALBERGSHULT (Lönner
holm, sid 81}, det sistnämnda finns upptaget på 1668 års karta 
<Albergzhult}. Namnet Sägen har påträffats tidigast 1667. 
Flera andra namn förekommer: SAGAREHEMMET <1694), STORA SAGEN 
(1807, 1B13, 1B14, 1816, 1819, 1863, 1894, 1900-02), STORSAGEN 
(från 1904). 

SAGEN, se NYKVARN. 

SAGSTUGAN 
var ursprungligen ett torp och har tidigast återfunnits 1751. 
Det angavs frän 1822 tillhöra 3. klassen. Från 1856 ändrades 
karaktären till backstuga men den som bodde här kallades tor
pare i Fb 1070-00. 

Andra namn användes också: SAGARESTUGAN (1751} och SKÄRSAGEN 
(1887, 1890, 1093 och 1899). 

SAGSTUGAN, se EKEBERGSSTUGAN. 

TIELLESTUGAN, se KÄLLSTUGAN. 

TORAHEM, se CHRISTIANSHEM. 

TORAHEM 
var också en backstuga som namngavs första gängen i Hfl 1866-
67 men sannolikt fanns den tidigare. Den änka som bodde i stu
gan 1866 var enligt Hfl 1B31-35 antecknad med man och barn i 
"en kammare" under Christianshem men frän 1836 som inhyses 
där. Stugan omtalas inte efter 187B. 

TRÄDGARDSSTUGAN 
finns omnämnd i en dödnotis 1695. 

VENNERSJöHEMMET, se VENNERSJöSTUGAN. 

VENNERSJöSTUGAN 
var ett torp som finns upptaget på 1668 års karta. Det har 
påträffats tidigast 1669. Frän 1822 angavs det tillhöra 3. 
klassen. Aren 1831-65 redovisades det i Hfl under Göbergas 
rå- och rörshemman Vennersjö. 

Det hade under åren flera olika namn: KNUTAHEM <Hfl från 1817 
och ännu 1861 samt i flera ministerialboksanteckningar 1788, 
1791, 1798, 1799, 1800, 1807, 1842, 1845>; KNUTSHEM <1743) och 
VENNERSJöHEMMET (1756, 175B, 17B6. 

Namnet l<nutahem (Knutshem) fick det säkerligen efter torparen 
Knut Persson som bodde här 1696-1737. 
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ALBERGSHULT, ALBÄCKSHULT, se SAGEN. 

öN eller öEN 
finns utsatt på 1668 års karta men omnämndes redan 1618 i ett 
brev från Göbergas ägare Herman Wrangel (Lönnerholm, sid 82>. 
Det var sannolikt en backstuga och har påträffats tidigast 
1678 men inte efter 1757. 

öRBERGA 
omtalas i två notiser 1678-70. Antingen var det namn på en 
tillfällig bebyggelse eller ett tillfälligt namn på någon 
annan stuga. En drygt tvåårig son till dem som bodde där avle 
i samband med en eldsvåda och det gör det första alternativet 
mest troligt. 

HAl<:::EBD 

BJöRKBACKEN eller BJöRKEBACKEN 
var en backstuga som uppträdde första gången i Hfl 1831-35 oc 
var bebodd från 1834. Den omtalas inte efter 1862, då de sist 
bosatta här flyttade till Stora Aby sn (E). 

BJöRNFÄLLA(N) 
var ursprungligen en backstuga som namngavs första gången i 
Hfl 1795-1800?. Den var dock bebodd minst från 1786. De som 
bodde här från slutet av 1790-talet kallades torpare men förs 
i Hfl 1822-26 angavs det vara torp av 3. klassen. Karaktären 
ändrades 1871 åter till backstuga. 

CEDERSBO, se CEDERSBORG. 

CEDERS BORG 
var en backstuga som var bebodd från 1844. Stugan fick sitt 
namn efter f.d. soldaten Gustaf Andersson Ceder. I en födelse 
notis ar 1845 kallades den CEDERSBO. Sedan Ceder med familj å 
1B51 flyttat till Vinnerstads sn <E> omtalas inte stugan vida 
re. 

DRAGBO 
var en backstuga som återfunnits bebodd tidigast 1817 men den 
namngavs först i Hfl 1822-26. Sedan den sist boende här år 
1833 intagits i Fattighuset nämns inte stugan längre. 

ELGAFLON eller ELGAFLOEN 
var ursprungligen en backstuga som var bebodd tidigast från 
1784. Den namngavs först i Hfl 1801-06?. Flera som bodde här 
under början av 1800-talet kallades torpare men först i Hfl 
1822-26 angavs det vara torp av 3. klassen .. Från 1861 ändrade! 
karaktären åter till backstuga. Under åren 1868-71 var det 
dock redovisat som torp. Se även HAGALUND. 
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FÄLLAN 
var en backstuga som finns antecknad tidigast i Hfl 1871-75. 
Den var bebodd frän 1870-talets början. 

6öLEN 
var en backstuga som var bebodd tidigast 1817. Den namngavs 
dock först i Hfl 1822-26. De sist boende här lämnade stugan 
något av de första åren av 1870-talet. 

HAGALUND 
var enligt Sven Claesson ett nytt namn på ELGAFLON. Enligt 
samma källa skulle namnbytet ha skett 1891 (1897 ?>, då solda
ten Carl Johan Palmberg med familj flyttade hit frän Brickarps 
soldattorp. Denna familj bodde ännu 1896 i soldattorpet och 
flyttade hit senast 1899. 

HöGLIDEN 
var en backstuga som byggdes 1849. I en dödboksanteckning 1875 
kallades den LIDEN. Den var antecknad i Hfl 1876-80 som obe
bodd sedan båda makarna som bott här avlidit 1875 och stugan 
nämns inte därefter. 

KAMMAREN 
var en backstuga som namngavs i Hfl 1831-35 men som i längden 
1826-30 angavs som "Backstuga i en kammare". Den var bebodd 
senast från 1822 men omtalas inte efter 1845, då den änka som 
bott här intogs i Fattighuset. 

LIDEN, se HöGLIDEN. 

LYCKAS 
var en backstuga som finns antecknad första gången i Hfl 1861-
65 och var bebodd från 1865. Stugan omtalas inte efter 1880. 

PEMSEBO, ibland PIMSEBO eller PINSEBO, 
var ett torp som finns namngivet tidigast 1784. Sannolikt 
fanns det tidigare. I flera notiser före detta år anges inga 
namn utan endast "Hakebo ägor". Frän 1822 angavs det vara torp 
av 3. klassen och från 1886 ändrades karaktären till backstu
ga. 

PEMSEBO 
var också en backstuga. Den uppträdde tidigast i Hfl 1836-41 
men möjligen fanns den tidigare. Den omtalas inte efter 1853. 

SJöHEM, se SJöVIKEN. 

SJöVIKEN 
var en backstuga som var bebodd frän 1841. I en dödboksanteck
ning år 1900 kallades den (felaktigt?) SJöHEM. Enligt Sven 
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Claesson revs stugan 1907. 

SMEDHEMMET 
var ursprungligen en backstuga. Den namngavs första gången i 
Hfl 1822-26 men var bebodd från 1821. Ar 1823 ändrades karak· 
tären till torp av 3. klassen. Aren 1846-49 var den backstug; 
och jorden brukades till en av gårdarna. Från 1849 var det 
förpantningstorp och från 1881 åter backstuga. 

SOLDATTORP nr 80 
hade inget särskilt namn. I en dödboksanteckning år 1820 kal· 
lades det dock SVENSTORP efter avskedade soldaten Sven Skruf 
som bodde här 1807-20. Inga soldater bodde i torpet åren 1851 
89. Jorden brukades av bönderna i Hakebo åren 1866-89. 

SVENSTORP, se SOLDATTORP nr 80. 

HJÄLMEDAL 

BACKSTUGOR utan namn 
uppträdde dels aren 1757-68, dels frän 1811. Den senare stug, 
omtalas inte efter 1823. 

FREDRIKSDAL 
var en backstuga som säkerligen fick sitt namn efter härads
skräddaren Fredrik Rundqvist som 1831 flyttade hit med famil· 
jen. De var de första som bodde i den. Stugan ströks sedan de 
sist boende där avled i december 1854. 

FRIDHEM 
omtalas tidigast 1876 och var en backstuga. 

GRANLUND 
var en backstuga som namngavs tidigast i Hfl 1822-26. Den up~ 
trädde dock som namnlös backstuga i Hfl 1817-22 och var sanno 
likt bebodd redan 1816. 

HEMMINGSTORP 
var en utjord som omtalas bl a när prosten Jonas Livin pä 
1720-talet köpte Hjälmedal. Utmarken ansågs dock av gammal 
hävd tillhöra Råsa mg och om denna processades under flera år 
Målet avgjordes på hösttinget 1729 sa, · att Räsa mg ansåg ha 
urminnes hävd på 1/3 av marken medan 2/3 tillhörde Hjälmedal. 

LöVSTUGAN 
var en backstuga. Den finns antecknad första gängen i Hfl 
1817-22. 
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HOLMEN 

EKHOLMEN 
var från mitten av 1870-talet ett nytt namn på backstugan GöK
HEM på ng ägor. Stugan nämns inte efter 1878. 

6öKHEM 
var en backstuga som tillhörde ng. Den omtalas tidigast i Hfl 
1841-46. I Hfl 1871-75 ändrades namnet till EKHOLMEN. 

HALLA 
var åren 1750-c:a 1800 namn på ng SOLDATTORP. 

HALLEN 
var från c:a 1780 namn på ng SOLDATTORP. Det användes först 
omvä~lande med HALLA men från c:a 1800 användes endast HALLEN. 

HALLEN 
var också en backstuga på ng ägor. Den namngavs tidigast i Hfl 
1822-26. Backstugan omtalas inte efter 1855. 

LILLA HOLMEN 
finns omtalat i två notiser från 1667 resp 1693. Det anges 
inte till vilken gärd det hörde men möjligen låg det på Hol
mens ägor. Det fanns dock senare ett Lilla Holmen som tillhör
de Packeryd. 

LINNEBERG 
var en backstuga som tillhörde ng. Den omtalas tidigast i Hfl 
1846-52. Sedan den sist boende i stugan avlidit 1881 finns den 
inte längre antecknad. 

NYDALA 
var en backstuga på sg ägor. Den var bebodd från 1878. 

SOLDATTORP nr 61 
tillhörde sg. Det kallades från 1750 HALLA och frän 1780-talet 
användes omväxlande detta namn och HALLEN. Från omkring 1800 
användes endast det senare. Rotens siste soldat fick avsked 
1830. Därefter var torpet utarrenderat och frän 1872 bostad åt 
inhyses folk. 

TORP utan namn 
finns omtalat i en födelsenotis från 1688. 
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HLILAN 

DJURBERGSHEM<MET> 
var ett torp och angavs frän 1822 tillhöra 3. klassen. Det ha 
återfunnits tidigast 1770. I Hfl 1822-26 och 1826-30 kallades 
det DJURBERGSHEM eller SÄCKHEMMET, frän 1831 endast det sena· 
re. Det brukades till gården från 1822. De som sist bodde här 
flyttade 1835. 

DJURBERGSHEM(MET> 
var också en en backstuga. Den var bebodd från senast 1817 mt 
fick inte sitt namn förrän torpet ar 1831 ändrade namn till 
Säckhemmet. I en dödnotis 1829 kallades det dock SÄCKHEMMET. 
De som sist bodde här flyttade 1845. 

SÄCKHEMMET, se DJURBERGSHEM<MET). 

Ht:iGAMALEN 

BACKSTUGA utan namn 
har återfunnits tidigast i Hfl 1806-17. Sannolikt fanns en 
sådan tidigare som bostad åt de som var antecknade som inhyse 
i Hfl 1789-98 och förtecknade efter soldaten och dennes 
familj. Någon backstuga omtalas inte efter 1830. 

HöGAMALSHEMMET 
är omnämnt i en dödnotis 1778. Möjligen avses SOLDATTORPET. 

SOLDATTORP nr 65 
hette 1719-28 VESPAN, 1731 VISHEM och 1734 VISPAN. Från 1735 
var STUBBEN rotens soldattorp men om det var identisk med de 
tre tidigare är inte känt. Samme soldat bodde dock i de fyra 
torpen. Han tjänade för roten åren 1719-44. 

·• 

Rotens soldat lämnade torpet 1849 och det var därefter bostad 
ät andra. 

STUBBEN 
var från 1735 rotens SOLDATTORP. Stubben fanns dock tidigare. 
Det är omnämnt 1699-1729 som bostad ät andra än soldaten. Det 
framgår dock då inte till vilken gård det hörde. Namnet Stub
ben användes ännu 1892. 

TORP utan namn 
är omnämnt i en födelsboksanteckning från 1696. Sannolikt var 
det identisk med STUBBEN. 

VESPAN 
förekommer i Fb under åren 1712-28 och var åtminstone från 
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1719 identiskt med soldattorpet. Före detta år bodde andra i 
torpet. 

VISHEM 
var 1731 namnet 
namn på Stubben 

VISPAN 

på 
är 

rotens SOLDATTORP. Om det var ett annat 
inte känt men det förefaller troligt. 

var 1734 namnet på rotens SOLDATTORP. Sannolikt var Vishem och 
Vispan samma torp. Det förekommer dock i en dödboksanteckning 
1709 men det framgår inte där till vilken gård det hörde. 

JDRDSFÄLLAN, LILLA 

BACKSTUGA utan namn 
var bebodd åren 1821-37 och omtalas inte sedan den sist boende 
där avlidit i december 1837. 

PERSTORP 
var en backstuga som i Hfl 1852-56 angavs vara nybyggd. Den 
fick säkerligen sitt namn efter Peter Nilsson, som med hustrun 
flyttade hit 1853. 

JDRDSFÄLLAN, STORA 

I en födelsenotis 1810 angavs PETERSBORG vara belägen på Stora 
Jordsfällans ägor. I denna sammanställning har den redovisats 
u. Göberga. 

KAPELA 

ANDERSTORP 
var en backstuga på sg ägor. Den var bebodd från 1838 och fick 
säkerligen sitt namn efter Anders Johansson som först bodde 
här med familjen. Ingen tycks ha bott i stugan efter 1894. 

GLÄDJEN 
var en backstuga på ng ägor. Den har återfunnits tidigast 1B22 
men eftersom Hfl 1817-22 för Kapela saknas kan den ha varit 
bebodd tidigare. Namnet hänsyftar sannolikt på avskedade sol
daten Anders Johan Glad som är den förste som återfunnits 
bosatt här. I Hfl 1871-75 ändrades namnet till ÄNGHULT. 

KALVÄNGEN 
var en backstuga som har äterfunnits tidigast i Hfl 17B9-98 
men sannolikt fanns den tidigare. Det är inte känt till vilken 
gård den hörde. 



l<AP LIDEN eller LIDEN 
var en backstuga på ng ägor. Den var bebodd från 1829 men 
omtalas inte efter 1835. 

l<ARLSLUND 
har återfunnits tidigast 1910. Det är inte känt till vilken 
gård det hörde. 

KINNEBERG 
var en backstuga som ursprungligen tillhörde Lilleg. Den har 
återfunnits tidigast i Hfl 1795-1800? och fick säkerligen sit 
namn efter svarvaren Abraham Kinberg, som tillsammans med sin 
hustru var den förste här. Ar 1833 överfördes stugan till 
Ravelsg och ändrade samtidigt namn till LöVHOLMEN. 

l<ALLBERG, KALLBERGSHEMMET, se SOLDATTORP nr 72. 

LEDBO 
var en backstuga som ursprungligen tillhörde Lilleg. Den har 
återfunnits tidigast i Hfl 1822-26 men Hfl 1817-22 för Kapela 
saknas. Den var i varje fall bebodd 1821. Stugan överfördes 
1833 till Ravelsg ägor. 

LIDEN, se KAP LIDEN. 

LILLA SöRHEMMET 
var en backstuga på sg ägor. Den var bebodd åren 1806-19 men 
nämns inte därefter förrän 1839. I en dödnotis 1861 kallades 
stugan LUNDEN, säkerligen efter avskedade soldaten Erik Leo
nard Lund som bodde här 1839-69. Stugan omtalas inte efter 
hans död 1869. Se även ROSENDAL. 

LILLA UPPSALA 
var en backstuga u. ng. Den var bebodd från 1841 men omtalas 
inte efter 1861. 

Det fanns också en stuga med samma namn u. Uppsala. Den var 
bebodd från 1855 och det kan inte ha varit samma stuga. San
nolikt låg de i närheten av varandra 

LUNDEN, se LILLA SöRHEMMET. 

LUNNEBERG 
var en backstuga på Ravelsg ägor. Den var bebodd från 1841 me 
omtalas inte efter 1861. 

LYCKAN 
var en backstuga som tillhörde ng och var bebodd frän 1829. 
Stugan raserades sedan den som si st bodde där är 1858 i ntagi t 1 
i Fattighuset. 
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LöVHOLMEN 
var en backstuga på ng ägor. Den har återfunnits tidigast 1822 
men eftersom Hfl 1817-22 för Kapela saknas kan den ha varit 
bebodd tidigare. Stugan omtalas inte efter 1834. 

LöVHOLMEN, se också KINNEBERG. 

LöVINGSBORG 
var en backstuga u. Ravelsg. Den var bebodd från 1847 och möj
ligen var det ett nytt namn på SVENSBORG u. samma gård. Stugan 
omtalas inte efter 1862. 

MISSIONSHUSET 
låg på Ravelsg ägor och har återfunnits tidigast i Hfl 1868-
71. 

NYA KAPELA 
var en stuga som byggdes ,.på Kapela Lillgårds och Sättra sg 
sammanlagda ägor" <Hfl 1836-41). Den var bebodd tidigast hös
ten 1833 och tjänade som bostad åt ogifta och gifta drängar 
med familjer, vilka tjänade vid Lilleg. Ingen var skriven här 
efter 1839 och stugan finns inte antecknad i den Hfl som bör
jar 1841. 

NYBYGGET 
var en backstuga u. Ravelsg som i Hfl 1861-65 angavs vara 
nybyggd och som omtalas endast i denna längd. 

ROSENDAL 
var en backstuga som tillhörde sg. Den var bebodd från 1868. 
Enligt Sven Claesson var Rosendal ett nytt namn på LILLA SöR
HEMMET, vilket sannolikt är felaktigt. Båda stugorna finns 
antecknade i Hfl 1868-71 och där anges inte något namnbyte. 

SMEDSTORP 
var en backstuga på Lilleg ägor. Den var bebodd från 1846. 

SOLDATTORP nr 50 
tillhörde sg. Torpet kallades SöRHEMMET i Hfl 1801-65 men nam
net förekommer i ministerialböckerna redan 1750. Samma namn 
användes vissa tider även för Ravelsg soldattorp nr 81. 

SOLDATTORP nr 72 
tillhörde ng. Det kallades KALLBERGSHEMMET i en notis 1745, 
säkerligen efter den då tjänande soldaten Anders Kållberg. 
Namnet KALLBERG användes i Hfl från 1789 och ännu 1892 samt i 
ministerialböckerna under åren 1815-54. 



34 

SOLDATTORP nr 81 
tillhörde mg eller Ravelsg. Torpet kallades SöRHEMMET i Hfl 
1826-65 men namnet förekommer i ministerialböckerna redan 17 
och ännu 1858. Samma namn användes vissa tider även för sg 
soldattorp nr 50. 

STORÄNGSGRINDEN 
var en backstuga som ursprungligen tillhörde Ravelsg. Den har 
återfunnits tidigast i Hfl 1822-26 med eftersom Hfl för Kapel 
saknas åren 1817-22 kan den ha varit bebodd tidigare. Stugan 
namngavs inte förrän 1826. Den överfördes år 1833 till sg oc 
omtalas inte efter 1836. 

STUGA utan namn 
på ng ägor byggdes senast 1825 av Peter Johansson,. "som erhål 
lit i undantag en och annan Jordbit,. på hvilken han uppsatt E 

stuga 0 (Hfl 1826-30). Den omtalas inte sedan denne med famil
jen år 1835 flyttat därifrån. 

SVENSBORG 
var en backstuga på Ravelsg ägor som var bebodd från 1B46. De 
fick säkerligen sitt namn efter soldaten Sven Hög som först 
bodde här. Stugan finns endast omtalad i Hfl 1846-52. Möjlige 
kan Svensborg vara ett äldre namn på LöVINGSBORG. 

SöRHEHMET, se SOLDATTORP nr 50 och 81. 

TORP utan namn 
omtalas i några notiser åren 1704-16. Vilket eller vilka torp 
som avses är inte känt. 

ÄNGHULT,. se GLÄDJEN. 

Jc::::VARNARP 

DAMMSTUGAN 
var en backstuga som var bebodd frän 1865. I Hfl skrev pastor 
oftast Damstugan men sannolikt låg den i närheten av kvarndam 
men. 

JOHANNESBERG 
var en backstuga som säkerligen fick sitt namn efter avskedad 
soldaten Johan<nes> Petersson Freijer. Han flyttade hit med 
hustrun 1859 och var de första sam bodde här. Stugan var obe
bodd efter hans död 1872 och finns inte antecknad i Hfl efter 
18B0. 

KVARNARPSHEMMET, se SOLDATTORP nr 54. 
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SJöBACKA, se SJöBACKEN. 

SJöBACKEN 
var en backstuga som var bebodd från 1818. Den namngavs dock 
inte förrän i Hfl 1826-30. I en födelsenotis 1836 kallades den 
SJöSTUGAN och 1865 SJöBACKA. Det senare namnet användes genom
gående från 1881. 

SJöSTUGAN,. se SJöBACKEN. 

SOLDATTORP nr 54 
låg på vg ägor och hade inget särskilt namn. I en födelsenotis 
1728 och en dödnotis 1772 kallades det dock KVARNARPSHEMMET. 

LINDERAS BV ~~h PRÄSTG 

BACKAS AND 
var en backstuga som tillhörde ödeg (1/3 mtl Fattigg) och var 
bebodd från 1858. Från omkring 1900 kallades stugan också 
KRI STINEBACKE efter Kristina Andersdotter som bott här sedan 
1873. 

BACKEN 
omtalas från 1750-talet som torp och har återfunnits tidigast 
1694. Det tillhörde prästg. Från 1817 kallades det FöRBACKEN, 
ett namn som ibland användes tidigare: i en vigselnotis 1731,. 
i en dödnotis 1733 samt i födelsenotiser 1742, 1759, 1784 och 
1795. Från 1822 ändrades karaktären till backstuga och stugan 
omtalas inte efter 1826. 

BACKEN 
var också en backstuga u. Linden\s by. Den finns antecknad 
tidigast i Hfl 1806-17 men eftersom Hfl för byn saknas åren 
1801-06 kan den ha varit bebodd tidigare. Stugan finns inte 
antec knad i Hfl 1822-26 men kan vara identisk med den namnlösa 
backstuga u. byn som var bebodd enligt denna längd. I en död
notis 1819 kallades den BÄCKEN. 

BERGHOLMEN 
var en stuga pä ödeg (2/3 mtl frälse) ägor. Den byggdes och 
ägdes av smeden Nils Gustaf Petersson, som 1863 flyttade hit 
från soldattorpet u. ng,. "byggt och bebor ett nytt bygge Berg
holm å ödeg äg". 

BÄCKEN , se BACKEN (backstugan>. 

DAHL , se KROGEN. 
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DALHEM, se KROGEN. 

FATTIGHUSET <FATTIGSTUGAN>. 
Till underhåll av socknens fattiga skänkte Erik Drake på 
Göberga år 1672 1/3 mtl Linderås ödeg. Avkastningen gick del 
till Fattighuset och de som var intagna där, dels till fatti 
som bodde i egna stugor. 

FRISKENS STUGA, se LUGNET. 

FöRBACKEN, se BACKEN. 

GATAN, se SOLDATTORP nr 63. 

GRINDEN, se öSTRA STORÄNGSGRINDEN. 

GRINDSTUGAN, se ÄNGSTUGAN. 

GROPEN 
var en backstuga på byns och prästg samfällda mark. Den var 
bebodd från 1813 men namngavs inte förrän i Hfl 1826-30. Frå 
1841 tillhörde den ödeg (1/3 mtl Fattigg). 

HEMMET 
var en backstuga som tillhörde prästg. Den var bebodd från 
1859. Den kallades också MOSSBERGA. 

HÄNGSLEN 
var en backstuga som tidigast har återfunnits i Hfl 1795-1800 
men det är inte känt till vilken gård den hörde. Den var 
bebodd ännu 1803 men finns inte antecknad i Hfl 1806-17. 

HÄSTHAGEN 
var en backstuga på ursprungligen prästg ägor. Den har åter
funnits tidigast i Hfl 1795-1800?. Från 1836 tillhörde den 
ödeg (1/3 mtl Fattigg). Stugan omtalas inte efter 1851 och de 
synes ha varit obebodd sedan december 1846. 

l<ABBISAN, se l<RABBASEN. 

KAMMAREN 
var en backstuga på prästg ägor. Den har återfunnits tidigast 
i Hfl 1806-17 men eftersom Hfl 1801-06 för Linderås by saknas 
kan den ha varit bebodd tidigare. Den namngavs först i Hfl 
1817-22. Stugan omtalas inte efter 1856. 
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KATTNACKEN 
var ursprungligen en kronoutjord med namnet KÄLLMARKEN. Den 
tilldelades prästg av drottning Kristina till hjälp sedan går
den år 1637 härjats av eld. Det var torp enligt Hfl från 1789 
men från 1822 ändrades karaktären till backstuga. I Hfl från 
1836 var det antecknat som torp av 2. klassen och från 1846 av 
1. klassen . 

KLOCl<AREGARDEN 
nämns tidigast 1663. Gården kallades också KYRKSTUGAN (Db 
1792) och t<YRKOBACKEN (Db 1825, Hfl 1822-26) samt KYRKOVALLEN 
<Fb 1829, Db 1848, Hfl 1826-65}. 

Kyrkovallen var ett namn som 1866-75 också användes för Soc
kenstugan och Skolhuset. 

KRABBASEN eller KABBISAN 
var en backstuga som har återfunnits under sådana omständighe
ter att den nästan med säkerhet kan placeras på Linderås ägor. 
Den omtalas tidigast 1736 och nämns inte efter 1774. 

KRISTINEBACKE, se BACKASAND. 

KROGARESTUGAN, se KROGEN. 

KROGEN 
var en backstuga som från 1789 angavs ligga på hela byns ägor. 
Enligt Lönnerholm (sid 361} hade det funnits krog nära kyrkan 
på prästg ägor sedan 1670-talet. Det är inte känt hur länge 
denna verksamhet bedrevs. Säkerligen låg backstugan i närheten 
av den gamla krogen eller var kanske samma stuga. 

I Db 1680 nämns KROGARESTUGAN, vilket tyder på att det då när
mast avsåg utskänkningsstället. 

I Hfl 1817-22 ändrades namnet till DAHL, namnet möjligen efter 
f.d. soldaten Lars Dahl som bodde här 1781-1809, och frän 1841 
redovisades backstugan u. ödeg (2/3 mtl frälse>. Ar 1852 änd
rades namnet återigen, nu till DALHEM, och angavs vara en 
undantagslägenhet för Jonas Johansson och dennes hustru Anna 
Stina Andersdotter. 

Det fanns också en backstuga u. Sättra med namnet KROGEN och 
före 1789, då Hfl börjar, är det med få undantag inte möjligt 
att avgöra vilken av stugorna som avses. 

KYRKOBACKEN, se KLOCKAREGARDEN. 

KYRKOVALLEN, se KLOCKAREGARDEN resp SOCKENSTUGAN. 

KYRKSTUGAN, se KLOCKAREGARDEN • 
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KÄLLEMON 
var en backstuga som tillhörde prästg. Den har återfunnits 
tidigast 1863. Den kallades också MAJESTUGAN efter pigan Maj 
Larsdotter som bodde här från 1863. 

KÄLLMARKEN, se KATTNACKEN. 

KÄLLSTUGAN 
var en backstuga som var belägen på byns och prästg samfälld 
ägor. Den var bebodd från 1822 men omtalas inte efter 1840. 

LILLA SANDLIDEN, se SöDRA SANDLIDEN. 

LILLA STUGAN VID KYRKAN, se SOPSTUGAN. 

LINDHEM 
var en backstuga på mg ägor. Den finns antecknad första gånge 
i Hfl 1856-61. 

LINNEDAL 
var en backstuga som tillhörde prästg och var bebodd från 
1866. Den kallades "lägenhet" frän 1068. 

LUGNET 
var en backstuga på ödeg (2/3 mtl frälse> ägor. Den var beboa 
från 1845 och kallades senare FRISKENS STUGA efter f.d. sold, 
ten Johannes Frisk som bodde här från 1858. Stugan var obebo 
sedan den som sist bodde här avlidit 1873 och den finns inte 
antecknad i Hfl från 1B76. 

LUNDASTUGAN, se LUNDEN. 

LUNDEN 
var ursprung! igen ett torp och tillhörde prästg. Det har åter 
funnits tidigast 1764. Det blev backstuga från 1B24 men torp 
av 1. klassen från 1838. I längden 1841-46 är stugan struken 
på prästg ägor och tillhörde därefter ödeg (1/3 mtl Fattigg), 
Den är där klassad som backstuga och kallades i Hfl 1841-46 
först LUNDASTUGAN. 

LUNDEN, se ROSENLUND. 

LöVHOLMEN 
var en backstuga som tillhörde ng och var bebodd från 1849. 

MAJESTUGAN, se KÄLLEMON. 
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MOBYGGET 
låg på prästg ägor och var ursprungligen en backstuga. Den var 
bebodd från 1824. I Hfl 1836-41 ändrades karaktären till torp 
av 2. klassen. 

MOEN, se MOTAN. 

NOSSBERGA , se HEMMET • 

MOTA eller MOTAN 
var ett torp som har återfunnits tidigast 1779. Före 1800 an
gavs det ibland tillhöra Linderås by, ibland prästg, och san
nolikt låg det på samfälld mark. Från 1806 redovisades det som 
tillhörigt prästg. I några notiser på 1780- och 1790-talen 
kallades stugan MOEN. Från 1822 var det backstuga men från 
1838 torp av 2. klassen. 

MANSTORP 
var en backstuga på ng ägor som var bebodd från 1846. Den fick 
sannolikt sitt namn efter Magnus Jonsson, som först bodde här. 
Ännu i Hfl 1886-92 kallades det backstuga men den som bodde 
här från 1897 angavs vara torpare. 

NYGARD 
var ett torp u. ng och var bebott från 1866. I Fb 1881, 1884, 
1886 och 1888 kallades det felaktigt för NYLAND; denna back
stuga omtalas inte efter 1870. 

NYLAND 
var en backstuga som tillhörde ng. Den var bebodd från 1843 
men omtalas inte efter 1870. Se även NYGARD ovan. 

OBERGSHAGEN 
var en backstuga som låg på hela byns ägor. Den har återfun
nits tidigast i Hfl 1789-98 men möjligen var den bebodd redan 
1779. Det ursprungliga namnet var OBERGSSTUGAN och den kalla
des sa ännu i Hfl 1795-1800?. Stugan omtalas inte efter 1835. 

Sannolikt var ÄRREHAGEN samma stuga. Den omtalas första gången 
1836 och samma personer som tidigare bott i □bergshagen bodde 
därefter i Ärrehagen. 

OBERGSSTUGAN, se OBERGSHAGEN. 

RIDDERSBERG 
var en backstuga på mg ägor och den var bebodd från 1846. Stu
gan nämns inte efter 1875. 

ROSENLUND 
var en backstuga pä ödeg {1/3 mtl Fattigg) ägor och låg i 
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närheten av kyrkan. Den var bebodd från 1846. I tva vigselno 
tiser, 1853 resp 1858, kallades den LUNDEN. 

SANDLIDEN 
var en backstuga som har återfunnits tidi gast i Hfl 1806-17. 
Längden 1801-06 för Linderås by saknas och den kan därför ha 
varit bebodd tidigare. Den låg ursprungligen på byns och 
prästg samfällda ägor men tillhörde ödeg ( 1/3 mtl Fattigg ) 
från 1841. 

Från 1858 uppträdde två stugor, öSTRA SANDLIDEN, s om var den 
ursprungliga, och VÄSTRA SANDL IDEN (se denn a ). Den senar e 
försvann redan 1859 och östra Sandl i den blev å t er endast San 
1 iden. Från 1866 uppträdde också backst ugan SöDRA SANDLIDEN, 
se denna . 

SANDLI DEN, se SöDRA resp VÄSTRA SANDLIDEN. 

SKOLHUSET, se SOCKENSTUGAN. 

SMEDSTORP 
var en backstuga på byns och prästg samfällda ägor. Den var 
bebodd från 1820 men namngavs inte förrän i Hfl 1826-30. Na~ 
net syftar på den smed som först bodde här. Från 1841 tillhö 
de stugan ödeg (1/3 mtl Fattigg). 

SOCKENKAMMAREN, se SOCKENSTUGAN. 

SOCKENSTUGAN eller SOCKENKAMMAREN 
nämns tidigast 1672. I Fb 1827 kallades den KYRKOVALLEN, fråt 
1856 SKOLHUSET, SOCKENSTUGAN, från 1866 KYRKOVALLEN, SOCKEN
STUGAN samt från 1876 endast SKOLHUSET. 

SOLDATTORP nr 63 
tillhörde ng. Det kallades GATAN i Hfl åren 1836-65 men namn 
förekommer redan på 1690-talet (Lönnerholm), i Fb 1718, 1719 
1733, 1846 och 1848 samt i Db 1709, 1719, 1730, 1748 och 18 

SOPSTUGAN 
var en backstuga som återfunnits tidigast 1761. Det är inte 
känt till vilken gård den hörde. I Vb 1784 och Fb 1786 kalla 
des den LILLA STUGAN och angavs ligga vid kyrkan. Möjligen v 
den identisk med den stuga "wid kyrkian" som omtalas redan i 
Db 1746. 

Den finns antecknad ännu i Hfl 1795-1800? men inte i längden 
1806-17. Hfl 1801-06 för Linderås by saknas och den försvinrn 
under denna tid. 
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STUGA utan namn 
på ödeg ägor omtalas i Hfl 1841-46, men endast där. Den synes 
ha varit bebodd endast ären 1841-44. 

SöDRA SANDLIDEN 
var en backstuga u. ödeg (1/3 mtl Fattigg}. Den var bebodd 
från 1866. I Hfl 1871 kallades den endast SANDLIDEN och det 
fanns alltså två stugor med samma namn. Den omtalas inte efter 
1880. Sven Claesson kallar stugan LILLA SANDLIDEN. 

VÄSTRA SANDLIDEN 
var en backstuga på ödeg (1/3 mtl Fattigg} ägor. Den var 
bebodd endast åren 1858-59. 

ÄNGEN~ se ÄNGSTUGAN. 

ÄNGSTUGAN 
låg på prästg ägor och var ursprungligen en backstuga. Den 
kallades ibland ÄNGEN, så i Fb 1689, 1706 och 1723, i Vb 1692 
samt i Db 1740. I en födelsenotis 1866 kallades den GRINDSTU
GAN, möjligen en felskrift. 

Den som bodde här åren 1757-68 kallades torpare och så även 
från 1785. I Hfl från 17B9 var det torp. Aren 1B22-41 klassa
des det åter som backstuga men från 1B41 angavs det vara torp 
av 2. klassen. Det brukades åren 1B44-61 till gården. 

ÄRREHAGEN 
var en backstuga som tillhörde ödeg. Den var bebodd endast 
Aren 1836-45 men sannolikt var den identisk med OBERGSHAGEN. 
Denna låg visserligen på byns gemensamma ägor men antagandet 
styrks av vad som står antecknat i änkan Anna Salomonsdotters 
dödnotis. Hon hade åren 1825-36 bott i Obergshagen men redovi
sades därefter i Ärrehagen samtidigt som Obergshagen inte 
längre omtalas. Hon avled här 1843-04-11 och i dödnotisen står 
bl a: "- - - Inflyttade för omkring 20 år sedan, då hon kom 
ti 11 det ställe hvarest hon dog. - - - 11

• 

öSTRA GRINDEN, se öSTRA STORÄNGSGRINDEN. 

öSTRA SANDLIDEN, se SANDLIDEN. 

öSTRA STORÄNGSGRINDEN 
var en backstuga på prästg ägor som var bebodd från 1824. Den 
namngavs dock först i Hf l 1826-30. Från 1831 kal 1 ades den 
GRINDEN. I Hfl 1836-41 angavs den ligga på klockarejord och i 
fortsättningen redovisades den u. l<yrkovallen. Ar 1841 skedde 
åter ett namnbyte, nu till öSTRA GRINDEN. Stugan omtalas inte 
efter 1846. 
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LACKARP 

BACKSTUGA utan namn 
byggdes 1799 av Peter Bengtsson och hustru Stina Larsdotter 
efter skriftlig överenskommelse 1799-01-12 med Elias Persson 
och hustru Annika Mansdotter i Låckarp: "Efter överenskommels 
oss undertecknade emellan så äro sålunda slutet nämligen att 
jag Elias Persson tillika med min kära hustru Annika Hånsdot
ter giver nu inhysesmannen Peter Bengtsson och dess hustru 
Stina Larsdotter på Frucktnöte ägor härigenom tillstånd att p 
våra ägor och vid vårt södra gärdesled, som är straxt när i 
väster söder från hemmabrunnen på vara Lockarpa ägor att upp
sätta sig en stuva och en bod samt rum på gatan till en ved
backe och för desse plan skulle Peter Bengtsson och dess hust 
ru giva årligen i planpenning 16 skilling samt uti städja 1 
riksdaler, som nu är betalt och på denna städjan skall Peter 
Bengtsson och dess hustru Stina få städse till all säkerhet 
sitta och bebo samt åtnjuta ovannämnda husaplan i bägges sin 
livstid med husen orubbade i vars hand Lockarp komma må, men 
dock när Peter Bengtsson och dess hustru Stina Larsdotter är 
med döden avgångne skall deras hus komma till gården att atly 
das" <Lönnerholm, sid 74). 

Stugan var bebodd till omkring 1B25 och den var möjligen iden 
tisk med backstugan LACKEBÄCK. 

LYCKAS, se SOLDATTORP nr 53. 

LACKEBÄCK 
var en backstuga som namngavs tidigast i Hfl 1822-26. Möjlig 
var den identisk med den namnlösa backstuga som byggdes 1799. 
I Hfl 1822-26 angavs Låckebäck vara garveri. Stugan omtalas 
inte efter 1855. 

SANDSTUGAN 
var en backstuga som omtalas första gången i Hfl 1846-52. Den 
var då en l.tndantagsstuga. 

SOLDATTORP nr 53 
kallades LYCKAS från 1826. Rotens siste soldat avled 1815 
under det tyska fälttåget och torpet var därefter utarrende
rat. 

TORP utan namn 
omtalas åren 1716-19. 

MALEN 

BACKSTUGA utan namn 
omtalas i Hfl från 1789 och var bebodd till 1807. 
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CARLSTORP , senare KARLSTORP, 
var en backstuga på mg ägor. Den var bebodd 1787, sannolikt 
tidigare, men namngavs inte förrän i Hfl 1826-30. Stugan fick 
sitt namn efter Carl Andersson som bodde här från omkring 1810 
men som också bodde här 1797 och något eller några år däref
ter. 

KARLSTORP, se CARLSTORP. 

KLARKHEM<MET> 
var e n backstuga som tillhörde sg. Den var bebodd från 1843 
och fick sitt namn efter f.d. husaren Johannes Svensson Klark 
som bott i husarbostället Målen sg. 

LöVHEM 
var en backstuga u. mg som var bebodd från 1877. Den sist 
bosatte här intogs 1904 i Fattighuset. Enligt Sven Claesson 
revs husen då och flyttades dit. 

MALABERGET eller MALEBERGET 
var en backstuga som tillhörde ng. Den var bebodd från 1859. 

N DBVNÄS 

Säteriet bestod ursprungligen av 4 mtl och tillhörde till en 
bör jan Lommaryds sn. Någon gång (i mitten ?) på 1600-talet 
ägdes det "af tvenne fröknar Pistohl, som blefvo så förbittra
de mot hvarandra, att de svuro att icke vistas under ett tak, 
ej e n sockenkyrkans. Den ena utverkade då att hennes del kom 
under Linderås socken" (Historiskt, Geografiskt och Statis
tiskt Lexikon öfver Sverige, del II, 1917). 

De fyra mantalen delades i två lika delar och en av fröknarna 
lyckades på något sätt få gränsen mellan Linderås och Lomma
ryds socknar ändrad på så sätt att hennes del kom att tillhöra 
den fö rstnämnda socknen. 

Utöver dessa 4 mtl fanns i Lommaryds sn också 1 mtl östra Noby 
storgård, som mot slutet av 1700-talet ingick i säteriet. Den
na gård var rusthålls stam för livskvadronen nr 13 vid Kungl 
Smålands Husarregemente och dess föregångare. Dess ryttartorp 
låg doc k i den del av säteriet som tillhörde Linderås sn. 

Ar 1886- 0 1-01 skedde en gränsreglering mellan socknarna som 
bl a innebar att 2 mtl Linderåsdelen av säteriet Nobynäs över
fördes til l Lommaryds sn. De torp och backstugor som låg på 
dess ägor kom därefter också att tillhöra Lommaryds sn. 

BERGHOLMEN 
var en backstuga som omnämndes 1859, "nytt ställe Bergholmen 
vid Herregården". Den var belägen i Lommaryds sn men omtalas 
inte där förrän 1886. 
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BÄCKEBO, se LILLA BÄCKEBO resp STORA BÄCKEBO. 

BÄCKEBO 
var också en backstuga som var bebodd åren 1866-1883. 

BÄCKEBOKAMMAREN 
var en backstuga som låg på de ägor som tillhörde Stora Bäcke
bo. Den var bebodd från 1861 men namngavs inte förrän 1866. 
Stugan var bebodd vid gränsregleringen 1886-01-01. 

GRINDSTUGAN 
var ett torp som återfunnits tidigast 1876. Det var bebott 
till 1884 och omtalas inte därefter. 

HULTET, se LILLA HULTET resp STORA HULTET. 

HULTAKRA 
var ett torp som återfunnits tidigast 1879. Det var bebott vid 
gränsregleringen 1886-01-01. 

KOHAGEN 
nämns i en notis 1802 i Lommaryds Db. Det barn som då avled 
där föddes 1801 i Bäckebo, sannolikt identiskt med Lilla Bäc
kebo. Möjligen var Kohagen ett annat namn på detta. 

LILLA BÄCKEBO 
var ursprungligen ett torp som återfunnits tidigast 1777. Från 
1822 angavs det vara torp av 2. klassen, åren 1846-1852 dock 
av 1. klassen. I Hfl 1871-75 var stugan antecknad som backstu· 
gamen från 1876 åter torp. Det var bebott vid gränsreglering· 
en 1886-01-01 men angavs i Lommaryds Hfl då vara en backstuga. 

Se även KOHAGEN. 

Aren 1866-1883 fanns oc·kså en annan stuga med namnet BÄCKEBO, 
se denna. 

LILLA HULTET 
i äldre tid ibland kallat LILLA HULT eller endast HULT, var 
ryttartorp för rusthållet nr 13 östra Noby eller Nobynäs vid 
livskvadronen. Vid utsyningen av ryttartorpen 1692 anteckna
des: "Till dhetta Cavall: Rustning hemmanet fins på dhes ägor 
ett behållit torp hwilket swäntiänaren åboar som är aldeles 
tiänliget, hwar med swäntiänaren ähr aldeles behållen". 

Här bodde alltså ryttaren redan före indelningsverkets tid. 
Den siste av Nobynäs ryttare fick avsked 1810. Därefter höll 
rusthållet skvadronshingst och torpet hade karaktär av dags
verkstorp. Från 1822 angavs det vara torp av 3. klassen men 
från 1846 av 2. klassen. 
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Vid en torpbesiktning som skvadronchefen gjorde 1857 skrevs i 
protokollet: "Torpet är til byggnaderna underhållet i försvar
ligt stånd, föder 5 nöt, 6 får, hwarför jordtorparen derför 
utgör 4 dagswerken i weckan ti 11 Nobynäs". 

Det var bebott vid gränsregleringen 1886-01-01. 

OXHAGEN 
var en backstuga som namngavs i Hfl 1822-26 men den var bebodd 
redan 1806. Stugan omtalas inte efter 1861. En stuga med samma 
namn u. Nobynäs omtalas i Lommaryds Hfl åren 1784-1820 och i 
en dödnotis 1857. 

STORA BÄCKEBO 
var ett torp. Det kallades ursprungligen endast BÄCKEBO och 
har återfunnits tidigast 1672. Namnet Stora Bäckebo finns 
antecknat första gången 1767. Från 1822 angavs det vara torp 
av 1. klassen. Torpet var bebott vid gränsregleringen 1886-
01-01. 

Aren 1866-1883 fanns det också en backstuga med namnet BÄCKE
BO, se denna. 

STORA HULTET 
var ett torp, i äldre tid ibland endast kallat HULT eller HUL
TET. Det fanns också ett torp u. Göberga med samma namn. Före 
1789, då Hfl börjar, är det ibland inte möjligt avgöra vilket 
av dessa torp som avses om endast Hult(et) angetts. (Stora) 
Hultet u. Nobynäs har säkert identifierats 1675. 

Från 1822 angavs det vara torp av 1. klassen och enligt en 
anteckning i Hfl 1831-35 gjorde torparen "tjenstbarheter till 
Säteriet lika med 1/2 Hemman". Från mitten av 1830-talet 
angavs torpet vara "det största i Socknen". 

Det var bebott vid gränsregleringen 1886-01-01. 

□BERGA 

DAMMEN 
var ett torp som från 1822 angavs tillhöra 2. klassen. Det har 
återfunnits tidigast 1682. 

FLOADALEN 
var ett torp, beläget på en utjord. Det finns utsatt på 1668 
års karta och redan då kallades det också MASAREMALEN. Detta 
namn har annars inte återfunnits förrän i Hfl från 1852. I en 
födelsenotis 1907 kallades det FLODDALEN. 

Torpet var i indelningsverkets början rusthållets RYTTARETORP. 
Vid utsyningen av dessa torp 1692 antecknades i protokollet: 
"Till dhetta Cavall. Rustning Hemman fins ett behållit Torp 
Floadahl benämndt som till Swäntiänaretorp är aldeles dugeligt 
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och behållit". 

Senare, sannolikt från 1709, bodde ryttaren (dragonen, husa
ren) i Packeryd. 

FLODDALEN, se FLOADALEN. 

JONSBORG, se JONSTORP. 

JONSTORP 
var en backstuga som omtalas tidigast i Hfl 1806-17. Det fick 
sannolikt sitt namn efter Jonas Persson som med familjen då 
bodde här. Stugan försvinner sedan denne senast 1817 intagits 
i Fattighuset. 

En ny stuga med samma namn finns antecknad från 1843. I Hfl 
kallades den dock först NINEVE men namnet är struket och 
ersatt med Jonstorp. Jonas Jakobsson med familj bodde då här 
och han namngav säkerligen torpet. Från 1845 kallades stugan 
JONSBORG. 

MASAREMALEN, se FLOADALEN. 

NINEVE, se JONSTORP. 

NYTORP eller NYTTORP 
var en backstuga som finns namngiven från 1822. Den var sann~ 
likt identisk med den ej namnlösa backstuga som var bebodd 
redan enligt Hfl 1806-17. 

RYTTARETORP, se FLOADALEN. 

SANDHOLM, se SANDHULAN. 

SANDHULAN, SANDHOLAN eller SANDHALAN 
var ett torp som har återfunnits tidigast 1667. Det angavs 
från 1822 tillhöra 2. klassen. I födelsenotiser åren 1755 och 
1757 kallades det SANDSTUGAN och i en vigselnotis 1810 skrev 
pastor SANDKULLA. Ett SANDHOLN u. Oberga omtalas i en vigsel
notis 1901 och var sannolikt detsamma. 

SANDKULLA, se SANDHULAN. 

SANDSTUGAN, se SANDHULAN. 

VÄDERKVARNEN 
var ett torp som återfunnits tidigast 1666. Det finns utritat 
på 1668 års karta. I Hfl från 1822 angavs det vara torp av 1. 
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klassen. Från 1909? kallades det ADALA. 

ADALA, se VÄDERKVARNEN. 

PACt-<:::::ERVD 

BLADERS, se NYBYGGET. 

LILJEHOLMEN, se LILLA HOLMEN. 

LILLA HOLMEN 
finns antecknat i Hfl från 1789 och kallades då "Lilliga Hol
men11. Redan 1667 och 1693 omtalas dock ett Lilla Holmen men 
det anges där inte till vilken gård det hörde. Stugan namnges 
endast i Hfl 1789-98 men finns antecknad i längderna till 
1807, då under rubriken "ägorna". Den omtalas inte därefter. 
I en födelsenotis 17.97 och en dödnotis 1798 kallades stugan 
LILJEHOLMEN. 

MOEN 
var ett torp som återfunnits tidigast i Hfl 1795-1800?. Det 
finns dock notiser om ett Moen så tidigt som 1675 men detta 
avser med all säkerhet Renhult u. Göberga, vilket före omkring 
1780 ibland kallades Moen. 

Packeryds Moen angavs från 1822 vara torp av 2. klassen. 
Enligt Hfl 1861-65 klassades det som backstuga men från 1866 
åter som torp. 

NYBYGGET 
var en backstuga som var bebodd frän 1805. Enligt Sven Claes
son kallades stugan senare allmänt BLADERS, dock inte i Hfl. 
Detta namn fick den efter Anders Svensson som från mitten av 
1850-talet kallade sig Blader. Han bodde här under hela sitt 
liv (1806-87). Hans fader kallades ibland också Blader men 
hette egentligen Blad. 

De som sist bodde här emigrerade 1888 till Nordamerika. 

ROSENDAL 

ANDERSBO 
var ett torp som återfunnits tidigast 1755. Den Anders Knuts
son som då bodde här gav sannolikt namn åt stugan. Enligt Sven 
Claesson var det ett senare namn på JAKOBSHEMMET. Detta namn 
efter Jakob Larsson, vilken enligt samma källa bodde här 1692 
och ännu 1710. Denne har dock inte återfunnits. 

Sven Claesson anger också att stugan även kallats BEKAREHEMMET 
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eller BECKHEM. Detta namn återkommer i Fb 1774, 1783 och 1790 
då som BÄCKHEMMET. Den familj som bodde här från 1779 angavs 
1775 bo i JöNSABO, men möjligen bodde de då i Jonsahem. 

Från 1822 angavs det vara torp av 1. klassen och från 1831 av 
2. klassen. 

BANKHEMMET 
var ett torp som återfunnits tidigast 1714. Från 1788 blev 
det rotens SOLDATTORP med nr 83 för Norra Vedbo kompani sedan 
Rosendal övertagit rotens skyldigheter från Björka i Säby sn, 

BECKHEM eller BEKAREHEMMET, se ANDERSBO. 

BYGGET 
var en backstuga som var bebodd från 1853. Den låg i närheten 
av Michelsbo enligt en anteckning i Hfl 1852-56. Stugan omta
las inte efter 1884. 

BÄCKHEMMET, se ANDERSBO. 

BöRJESHEM 
var en backstuga som var bebodd från 1833. Den byggdes av och 
fick sitt namn efter förre torparen Börje Månsson som med sin 
hustru flyttade hit från Andersbo. Den som bodde här från 187 
kallades torpare åren 1879-93. 

JAKOBSHEMMET, se ANDERSBO. 

JONSAHEM 
var ett torp. Enligt Sven Claesson var det omtalat första 
gången i Norra Vedbo hds dombok 1675. Enligt samma käl la skul 
le torparen där varit Jonas Håkansson. Denne avled 1705 men i 
Db anges inte i vilket torp han bodde. 

Jonsahem har annars återfunnits tidigast 1693. Från 1822 ang
avs det vara torp av 3. klassen och från 1831 av 2. klassen. 
Den familj som 1779 bodde i Andersbo angavs 1775 bo i JöNSAB0 
möjligen identiskt med Jonsahem. 

JöNSABO, se ANDERSBO resp JONSAHEM. 

MICHAELSBO, se MICHELSBO. 

MICHELSBO 
var ursprungligen ett torp. Det har återfunnits tidigast 1784 
men en Michel Zachrisson uppträdde 1756 som fadder vid barnd 
i ett av Rosendals torp. Han angavs bo i Michelsbo och det v 
säkerligen identiskt. Sannolikt fick torpet sitt namn efter 
honom. 
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Flera olika namn utöver Michelsbo användes på torpet: MICHA
ELSBO, MICl<ELSBO och MICl<LABO. 

Enligt Hfl 1806-17 blev det gamla Michelsbo då backstuga och 
ett nytt torp med samma namn uppträdde. Detta torp angavs från 
1822 tillhöra 3. klassen men ändrade enligt Hfl 1822-26 karak
tär till backstuga. Den äldre backstugan nämns inte efter 
1826. 

Den som bodde här 1851-62 kallades torpare åren 1851-56. Stu
gan var obebodd enligt Hfl 1861-65 och finns därefter inte 
omnämnd. 

MICl<ELSBO, se MICHELSBO. 

MICl<LABO, se MICHELSBO. 

RASMUSHEMMET 
har återfunnits tidigast 1754. Sven Claesson meddelar dock att 
Erasmus Svensson bodde på Rosendals ägor redan 1696. Enligt 
samma källa nämns Rasmushemmet 1710 men där framgår inte till 
vilken gård det hörde. En Rasmus och hustru skulle då bott 
där. 

Rasmus på Rosendals ägor har inte återfunnits i Db men en f.d. 
soldat Rasmus NN i Spinkarp, osäkert om densamma, avled i 
böldpesten och begravdes 1711 i januari. Rasmus ej namngivna 
änka i Rosendal avled också i samma pest och begravdes 1711 i 
juni. 

Den som bodde i Rasmushemmet från 1754 kallades torpare. Stu
gan har inte återfunnits efter 1757. 

RAET 
omtalas 1695. En hustru hade hjälpt sin dotter att mörda ett 
av henne framfött oäkta barn. Båda avlivades 1695-01-07 på 
Hullaryds galgbacke. Fadern, som känt till händelsen, slet spö 
vid Hullaryd samma dag som avrättningen skedde. 

SANDSTUGAN, se STENSTUGAN. 

SKOTTHEMMET, se Sl<YTTHEMMET. 

SKYTTHEMMET 
har återfunnits tidigast 1749. Sven Claesson nämner dock Sven 
östensson (1736} och Johan NN (1744}, båda skyttar i Rosendal. 
Flera namn utöver Skytthemmet användes på stugan: SKOTTHEMMET, 
SKöTHEMMET och SKöTTHEMMET. 

Den siste som bodde här flyttade 1820 till Säby sn. 

SKöTCT)HEMMET, se SKYTTHEMMET. 
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SOLDATTORP nr 83, se BANKHEMMET. 

STENSTORP, se STENSTUGAN. 

STENSTUGAN 
var en backstuga som var bebodd från 1841. I en dödnotis 1868 
kallades den STENSTORP och i en notis 1877 SANDSTUGAN. Stuga 
omtalas inte efter 1877. 

TORP utan namn 
på Rosendals ägor omtalas från 1693. 

RVD 

BACKSTUGA utan namn 
på ng ägor var bebodd från 1815 men omtalas inte efter 1830. 

AKERSBERG 
var en backstuga som tillhörde sg. Den var bebodd från 1849. 

RASA 

ÄSPELUND 
var en backstuga på ng ägor. Den överfördes från Lommaryds sn 
till Linderäs sn vid gränsregleringen 1886-01-01. 

RASSMARK 

BACKSTUGA utan namn 
på ng och mg samfällda ägor var bebodd från 1806 men omtalas 
inte efter 1828. 

BACKSTUGOR utan namn 
finns antecknade i Hfl 1789-98 och ännu 1817-22. Det har 
varit möjligt avgöra om någon av dem var identisk med de 
re namngivna stugorna. 

GÄRDSTUGAN 
var en backstuga u. ng som endast återfunnits bebodd åren 
1823-24. Den kan möjligen vara identisk med Linnestugan ell~ 
Madstugan, vilka båda uppträdde från Hfl 1826-30. 

HAGALUND 
var en backstuga som tillhörde ng. Den var bebodd från 1822. 
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Den var obebodd från ca 1871. Den som då och ännu 1891 var 
skriven här vistades i Flisby sn. 

HEMMET 
var en backstuga som tillhörde mg. Den var bebodd från 1846 
men omtalas inte efter 1871. 

HÄGNESTUGAN 
var en backstuga som ursprungligen tillhörde ng. Den var 
bebodd frän 1819 men var i Hfl 1822-26 och 1826-30 antecknad 
u. mg. Stugan omtalas inte efter 1843. 

LINDSTUGAN, se LINNESTUGAN. 

LINNESTUGAN 
var en backstuga på ng ägor. Den har återfunnits bebodd från 
1827 men möjligen kan stugan vara identisk med Gärdstugan 
under nytt namn. Den kallades ibland LINDSTUGAN. Stugan omta
las inte efter 1846. 

MADSTUGAN 
var en backstuga som tillhörde ng. Den har återfunnits bebodd 
från 1828 men kan möjligen vara identisk med Gärdstugan under 
nytt namn. Stugan omtalas inte efter 1853. 

NYGARD 
var en backstuga på ng ägor. Den var bebodd från 1841 men 
omtalas inte efter 1859. Stugan var inte identisk med Nyhem. 

NYHEM 
var en backstuga som tillhörde ng. Den var bebodd frän 1856 
och var inte identisk med Nygård. 

RASSMARKSHEM, se SOLDATTORP nr 75. 

SOLDATTORP nr 75 
låg på mg ägor men sg var stamrote. Torpet hade inte något 
särskilt namn men var sannolikt identiskt med det RASSMARKSHEM 
som omnämndes 1742, 1761 och 1764. 

TORP utan namn 
omtalas 1698, 1699 och 1711 samt i Hfl 1806-17. 

AKERSBERG och AKERSLUND, se ASTUGAN. 

ASTUGAN 
var en backstuga som låg på sg ägor och var bebodd från 1828. 
I Hfl 1852-56 ändrade stugan namn till Al<ERSLUND. Från 1866 
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tillhörde stugan ng och ändrade 1871 namn till AKERSBERG. 

RASSMÄTE 

BACKEN, se HUSARTORP nr 3 och 4. 

BANVAKTSSTUGAN 
låg pä Hallag ägor och var en dubbelstuga. Den var bostad för 
banvakterna nr 982 och 983 och var bebodd från 1875. 

GÄRDSHEMMET 
var en backstuga på Hallag ägor som omtalas endast i Hfl 1822 
26. 

HAGERSBERG 
var en backstuga på ng ägor som var bebodd från 1822. Den som 
sist bodde här avled i juni 1872. 

HALLAGARDSTORPET, se HUSARTORP nr 4. 

HUSARTORP <RYTTARTORP> nr 3 
tillhörde ng. Vid utsyningen av ryttartorpen år 1692 anteckna 
des i protokollet: "Uppå Rusthål 1 etz ägor wäster om gi ärdet ät 
utsynt till Swentiänaretorp Wägghälla benämndt, Aker till 1 
Tunneland, Äng uttages af Rusthållarnes odeläng till 6 Nööt 
hwilket ähr anbefaldt Rusthållarne innom föresatte Termin at 
fullgiöra". 

Namnet VÄGGHÄLLA har inte återfunnits senare. 

Vid en torpbesiktning 1857 kallade skvadronchefen torpet för 
BACKEN, vi 1 ket namn också användes för Hal 1 agårdens husartorp 
"3 Råssmäte, Backen. Torpet underhåller 3 Nöt, 4 får; beläget 
nära Rusthället; ej bebott af förre Hussaren (= Gustaf 
Samuelsson Struts>, utan bortarrenderadt, hvarföre husen ära 
mindre godt stånd". 

Under 1700-talet och ännu i början av 1800-talet användes na 
nen SPANGEN och SPÄNGERNA eller uttrycken "vid Spången" och 
"vid Spängerna" för de tre Råssmätetorpen. Förutom detta 
husartorp låg här husartorpet för nr 4 Hallag och soldattorpe 
nr 73 för sg, alla tre nära varandra. 

Det fanns också en annan stuga, frän början ett torp men sena· 
re backstuga, som också kallades så och som säkerligen inne
fattades i begreppet "vid Spången/Spängerna ... 

HUSARTORP <RYTTARTORP> nr 4 
tillhörde Hallag. Vid utsyningen av ryttartorpen 1692 anteck
nades i protokollet: "Uppå Caval 1: Rustning Hemmanetz ägor är 
bebygt ett Torp Hallagårdstorpet benämndt, Aker upgiord 2 
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skiepplandh, dhet öfrige fins lägenheet att uppgiöra hoos Tor
pet, men Ängen tages af dheras Odeläng". 

Namnet HALLAGARDSTORPET har inte återfunnits senare. 

Vid en torpbesiktning år 1857 kallade s~vadronchefen torpet 
för BACKEN,, vilket namn också användes för ng husartorp: "4 
Råssmäte, Backen,, beläget ägor om ägor med Torpet för No 3 
jemte ett Soldat torp för Rothållshemmanet i samma by; föder 2 
nöt,, 3 får,, bebos och arrenderas af en Rusthållareänka mot 68 
Rr Rgs. Husen ära i hjelpligt skick, och tarfva reparationer,, 
som Rusthållarne ämnar afhjelpa". 

Under 1700-talet och ännu i början av 1800-talet användes nam
nen SPANGEN och SPÄNGERNA eller uttrycken "vid Spången" och 
"vid Spängerna" för de tre Råssmätetorpen. Såväl husartorpen 
nr 3 för ng,, nr 4 för Hallag som soldattorpet för nr 73 sg låg 
här, nära varandra. 

Det fanns också en annan stuga, från början ett torp men sena
re backstuga, som också kallades så och som säkerligen inne
fattades i begreppet "vid Spången/Spängerna". 

Ar 1909 kallades stugan KARLSBORG. 

HöGABERGSHEM 
var en backstuga på ng ägor. Den har återfunnits bebodd från 
1896. 

HöGRöSTEN eller HöGARöSTEN 
var en backstuga som var bebodd från 1844. Den tillhörde först 
Hallag men sg frän 1866. Redan i Hfl 1856-61 har dock pastor 
antecknat "på sg ägor" men i längden 1861-65 var den åter upp
förd u. Hal 1 ag. 

KARLSBORG~ se HUSARTORP nr 4. 

l<NVCKLAN,, se ÄNGSTUGAN. 

LINDHEM 
var en backstuga på ng ägor som var bebodd från 1834. Den som 
sist bodde här flyttade vid årsskiftet 1867/68. 

LINDSTUGAN 
var en backstuga som tillhörde Norrstugan. Den var bebodd från 
1838. 

LANGERYD 
var en backstuga på sg ägor och var bebodd från 1863. Den fick 
sannolikt sitt namn efter soldaten Gustaf Anton Larsson Lång 
men denne flyttade inte hit förrän 1866. 
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Lö\/ELUND 
var en backstuga på sg ägor och var bebodd från 1884. 

NYDALA 
var en backstuga som tillhörde Hallag. Den var bebodd från 
1881. 

RIDDERSBERG 
var en backstuga u. ng som har återfunnits bebodd från 1892. 

ROSENLUND 
var en backstuga som var bebodd från 1836. Den tillhörde ng 
men omtalas inte efter 1887. 

RYTTARTORP nr 3, se HUSARTORP nr 3. 

RYTTARTORP nr 4, se HUSARTORP nr 4. 

RASSMÄTEHEMMET, se TOMTEN. 

RASSMÄTESTUGAN, se TOMTEN. 

RASSMÄTETOMTEN, se TOMTEN. 

SOLDATTORP nr 73 
tillhörde sg. Det kallades SPANGEN ännu 1763 och låg tillsam
mans med ryttar- <husar-> torpen för nr 3 ng och nr 4 Hallag 
vid Spängerna. Namnet SPÄNGERNA el ler uttrycket "vid Spänger
na" syftade på alla tre torpen. 

Det fanns också ett torp, senare backstuga, med samma namn oc 
som säkerligen innefattades i begreppet "vid Spängerna". 

Soldattorpet finns nu i Jönköpings stadspark. 

SPANGEN eller SPÄNGERNA 
omtalas tidigast 1697. Det var ursprungligen ett torp men ble 
backstuga vid mitten av 1700-talet. Stugan är inte namngiven i 
Hfl, där den finns antecknad som tillhörande ng ännu i längd 
1806-17. En person som enligt Hfl bodde i denna backstuga ang 
avs i Fb 1795 bo i Spängerna. 

Samma namn användes också för de båda ryttartorpen och soldat 
torpet. Benämningnarna "vid Spången" och "vid Spängerna" syf
tar pä alla dessa tre torp och säkerligen även torpet/backstu 
gan. 

Stugan omtalas inte efter 1817 och var sannolikt obebodd från 
ca 1810. Se även TORP utan namn. 
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SPANGEN eller SPANGERNA, se HUSARTORP nr 3 resp 4 och SOLDAT
TORP nr 73. 

TOMTEN 
var ursprungligen ett torp och det har återfunnits tidigast 
1759. Det kallades ibland RASSMÄTETOMTEN. I en dödnotis 1773 
och en födelsenotis 1783 kallades den RASSMATESTUGAN. Sanno
likt var det identiskt med det torp RASSMÄTEHEMMET som omnämn
des 1741-45. 

Stugan Tomten finns antecknad ännu i Hfl 1795-1800?. Längden 
1801-06 för Råssmäte saknas. Från 1806 uppträdde en backstuga 
u. ng, vilken från 1826 namngavs som TOMTSTUGAN. Den siste som 
bodde i stugan avled 1857 i maj. 

Se även TORP utan namn. 

TOMTSTUGAN, se TOMTEN. 

TORP utan namn 
omtalas 1695-1701 och var sannolikt identiskt med Tomten eller 
Spången/Spängerna. 

VÄGGHÄLLA, se HUSARTORP nr 3. 

ÄNGHOLMEN 
var en backstuga som tillhörde sg och var bebodd från 1866. 

ÄNGSTUGAN 
var en backstuga på ng ägor. Den var bebodd från 1865 och kal
lades senare också KNYCKLAN. 

SIGGARP 

BERGSTUGAN 
var en backstuga som var bebodd från 1825. Den som bodde där 
avled på hösten 1842 och därefter är stugan struken i Hfl. 

HÄGNESTUGAN 
var en backstuga som var bebodd från 1806. Stugan namngavs 
dock inte förrän i Hfl 1822-26. Den som sist bodde där avled i 
januari 1883 och stugan finns inte antecknad i Hfl 1886-92. 

LöFHAGEN 
var en backstuga som återfunnits bebodd från 1827. Den som 
sist bodde där flyttade senast 1865. 
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SJöSTUGAN 
var en backstuga som namngavs första gången i Hfl 1822-26 me 
var bebodd säkert från 1812. Sannolikt var det denna stuga~ 
i Hfl från 1795 var bostad åt en familj som då angavs bo "pä 
ägorna". Den siste som bodde där flyttade 1847 och stugan 
finns inte antecknad i Hfl 1852-56. 

SJoARP 

BUSSHEMMET, se SOLDATTORP nr 49. 

CARLS TORP 
var en backstuga som endast finns omnämnd i en födelsenotis 
1782. 

GRANLUND 
var en backstuga på ng ägor som uppträdde tidigast i Hfl 178~ 
98. Den sista som bodde där flyttade 1838 och stugan finns 
inte antecknad i Hfl efter 1840. 

JONSTORP 
var en backstuga som ursprungligen tillhörde sg. Den var 
bebodd från 1846 och fick säkerligen sitt namn efter Jonas 
Larsson. Denne flyttade då hit med familjen från Sjöarp sg. 
Stugan överfördes till ng något av de första åren av 1860-
talet. 

KAMPHEMMET 
var en backstuga på sg ägor som namngavs tidigast i Hfl 1822-
26. Säkerligen var den identisk med den ej namngivna backstug 
på sg ägor som var bebodd frän 1806. Här bodde f.d. salpeter
sjudaren Mäns Lind med familj. Denne blev senare vargerings
saldat och kallades Kamp och stugan bör rimligen ha fått sitt 
namn efter honom. Stugan omtalas inte sedan den som bodde där 
är 1840 intagits i Fattighuset. 

NYTORP, se SJöBO. 

SJöBO 
var en backstuga som ursprungligen tillhörde sg. Den har åter 
funnits tidigast i Hfl 1826-30 och var bebodd från 1829. Någo 
av de första åren av 1860-talet överfördes stugan till ng. Ar 
1870 ändrades namnet till NYTORP. 

SJöARPSHEMMET, se SOLDATTORP nr 49. 

SJöSTUGAN 
var en backstuga som tillhörde sg. Den var bebodd ~rån 1865 
men omtalas inte efter 1884. 
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SKIFTA eller St<IFTEN 
var en backstuga u. ng som endast finns antecknad i Hfl 1801-
06. Möjligen var den identisk med någon av de ej namngivna 
backstugor u. samma gård som uppträdde från 1806. 

SOLDATTORP nr 49 
tillhörde sg. Det kallades SJöARPSHEMMET i Fb 1789 och 1791 
samt BUSSHEMMET i Fb 1853 och Hfl under åren 1841-61. 

SOLDATTORP nr 66 
tillhörde ng. Det kallades STENHAGEN i Fb 1792, 1795, 1831 och 
1850; i Vb 1850; i Db 1720, 1834, 1846 och 1849 samt i Hfl 
1806-17 och under åren 1831-65. 

STENHAGEN, se SOLDATTORP nr 66. 

STRANDEN 
var en backstuga som låg på sg ägor. Den var bebodd från 1861. 

TORP utan namn 
omtalas 1699-1702 och 1719. 

UPPSALAGATAN 
var en backstuga som tillhörde sg. Den nämns i en dödnotis 
1788 men förekommer inte därefter förrän i Hfl 1822-26. Stugan 
var obebodd enligt Hfl 1866-67 och omtalas inte därefter. 

Sven Claessons uppgift att Uppsalagatan år 1866 överfördes 
från Sjöarp sg till Eldstorp är tveksam. Visserligen var Sjö
arps backstuga obebodd sedan Anna Greta Jakobsdotter avlidit 
1865 och angavs vara obebodd 1866-67 men namnet Uppsalagatan 
förekommer på Eldstorps backstuga redan 1822 och samma familj 
bodde i denna stuga sedan 1810. Sannolikt var det två olika 
stugor. 

UTJORDEN 
var en backstuga u. ng som namngavs första gången i Hfl 1822-
26. Den var dock bebodd redan enligt längden 1806-17. Stugan 
ströks i Hfl sedan den sist bosatta där flyttat 1833. 

ÄNGSTUGAN 
var en backstuga på sg ägor och var bebodd från 1856. 

SJt:iTDRP 

ARVIDSTORP 
var ett torp som omtalas från 1653. Det bör ha fått sitt namn 
efter den Arvid som då bodde där. Från 1822 angavs det vara 
torp av 1. klassen. 
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Ar 1863 delades ägorna och ett nytt torp med namnet ARVIDST0 
nr 2 byggdes. Sven Claesson anger att det ursprungliga torpet 
hade ägorna 1/72 mtl och det nya 1/12 mtl. Detta innebär att 
ägorna till Arvidstorp nr 2 var sex gånger större än de ägor 
som tilldelades det äldre torpet. Det förefaller mindre tro
ligt. 

Arvidstorp nr 2, som inte var identiskt med Lilla Arvidstorp, 
var i Hfl 1881-88 fram till 1886 antecknat som backstuga men 
därefter åter som torp. 

ARVIDSLYCKAN, se LYCKAN. 

BYGGET 
var ett torp som återfunnits tidigast 1770 (Sven Claesson ang· 
er 1731). Från 1822 angavs det tillhöra 2. klassen. 

ERIKSTORP 
omnämnt av Lönnerholm (sid 274> som torp på 16OO-talet. 

GRINDSTUGAN 
var en backstuga som var bebodd från 1869. 

LILLA ARVIDSTORP 
var en backstuga som var bebodd från 1905. 

LYCKAN 
var ett torp sam återfunnits tidigast 1665. Här bodde då en 
smed och efter honom kallades torpet senare SMEDHEMMET. Detta 
namn har återfunnits tidigast 1676. Båda namnen förekommer 
fram till 176O-talet men Lyckan användes oftast. I en födels 
notis 1762 förekommer också namnet ARVIDSLYCKAN. 
Från 1763 användes endast namnet Smedhemmet men det gamla nam 
net levde tydligen kvar eftersom pastor så sent som i Hfl 
1826-30 skrev "Smedhemmet el 1 er Lyckan". Från 1822 angavs det 
vara torp av 2. klassen. 

MANSTORP 
omnämnt av Lönnerholm (sid 274} som torp på 16OO-talet. 

MARTENSTORP 
omnämnt av Lönnerhalm (sid 274) sam torp pä 16OO-talet. 

SMEDHEMMET, torp, se LYCKAN. 

SMEDHEMMET 
var också en backstuga. Den var bebodd frän 1876. 

ASMALEN, se ASHEMMET. 
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ASHEMMET 
var ett torp som har återfunnits tidigast 1663. Sannolikt var 
ASMALEN samma torp. Detta omtalas 1688. Därefter nämns inget 
av dessa. Se även Lönnerholm, sid 274. 

SDLBERGA 

PETERSHOF 
var en backstuga som var bebodd från 1860. Den fick sitt namn 
efter Peter Johansson som då flyttade hit från Solberga med 
hustru och två barn. 

SPINKARP 

BACKSTUGA utan namn, se MANSTORP. 

HAKSTUGAN 
var en backstuga som fick sitt namn efter f.d. soldaten Måns 
Persson Hake som senast 1806 flyttade hit med familjen. Stugan 
uppträdde tidigast i Hfl 1801-06 men namngavs inte förrän i 
Hfl från 1826. Den var obebodd sedan den sist boende här flyt
tat 1831 och stugan är struken i Hfl 1831-36. 

MANSTORP 
var en backstuga som återfunnits bebodd från 1848. Sannolikt 
var den identisk med den ej namngivna stuga på Spinkarps ägor 
som nämns i en födelsenotis 1781. Måns Svensson med familj 
bodde då där och han kan vara den efter vilken stugan fick 
sitt namn. Den finns dock inte antecknad i Hfl förrän 1846. 

Hånstorp omtalas också i en vigselnotis 1831-10-02, då en 
dräng i Rosendal gifte sig. Om honom skrev pastor i Vb: "--
tjenar nu i Rosendahl; men flyttar d. 24 dennes till Backstu
gan Månstorp under Spinkarp ---". De bosatte sig dock i Rosen
dal och stugan finns inte antecknad förrän i Hfl 1846-52. 

STENSTORP 
var en backstuga som var bebodd från 1848. 

STDCl-<:ABÄCK 

ANDERSBO 
var en backstuga som tillhörde mg. Den var bebodd från 1826 
och fick sitt namn efter Anders Persson som var den förste som 
bodde här. Efter hans död 1832 i maj omtalas inte stugan vida
re. 
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BACKSTUGA utan namn 
på mg ägor finns omtalad i Hfl 1817-22. 

BACKSTUGA utan namn 
på ög ägor var bebodd från 1803. Den omtalas inte efter 1817. 

GLÄNTA 
var en backstuga som tillhörde mg. Den namngavs tidigast i ~l 
1822-26 men var bebodd tidigare, sannolikt från 1809. Från 
1831 kallades den öSTRA GLÄNTA. Stugan ströks i Hfl 1846-52. 
Möjligen var AKERSLUND u. mg ett nytt namn på samma stuga. 

LARSTORP 
var en backstuga på mg ägor. Den namngavs tidigast i Hf 1 1826· 
30 men var bebodd från 1806. Sannolikt fick den sitt namn 
efter Lars lngesson som var den förste som bodde här. Stugan 
ströks i Hfl sedan hans änka avlidit 1833 i oktober. 

SöRBYGGET 
var en backstuga på vg ägor. Den var bebodd från 1824 men 
namngavs inte förrän i Hfl 1831-35. Den omtalas inte efter 
1863. 

SöRÄNGEN 
var en backstuga u. mg som byggdes 1861. 

VÄSTRA GLÄNTA 
var en backstuga som först tillhörde mg. I Hfl från 1831 var 
den dock antecknad u. vg. Stugan var bebodd från 1826. Sedan 
den sist boende här avlidit 1846 i februari omtalas inte 
backstugan vidare. 

AKERSLUND 
var en backstuga som låg på mg ägor. Den namngavs första 
gången i Hfl 1846-52 och möjligen var den identisk med öSTRA 
GLÄNTA som försvann samtidigt. Detta Akerslund finns inte 
omnämnt efter 1860. 

AKERSLUND 
var också en backstuga som tillhörde ög. Den uppträdde tidi
gast 1866. 

öSTRA GLÄNTA, se GLÄNTA. 
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STARTEBD 

BROSTUGAN 
var frän pörjan en backstuga som var bebodd från 1819. Från 
1840 var det torp av 2. klassen men från mitten av 1850-t.alet 
åter backstuga. Ar 1861 hade stugan ändrat namn till LöVSTU
GAN. Detta låg senare ca 1 km söder om Brostugans gamla läge. 

FÄLLAN 
var en backstuga som namngavs första gången i Hfl 1826-30. Den 
var dock bebodd redan enligt Hfl från 17B9. Troligen fanns det 
ursprungligen två namnlösa backstugor men av dessa endast Fäl
lan från 1822. 

KULLEN 
var ursprungligen ett torp och har återfunnits bebott från 
1808. Redan i Hfl 1817-22 var det dock förändrat till backstu
ga. Denna stuga försvinner 1827 och torpet Kullen återuppstår 
1828. Det angavs tillhöra 3. klassen. Från 1B56 var det åter 
backstuga och !<ullen omtalas inte efter 1879. 

LöVSTUGAN, se BROSTUGAN. 

PERSHEM, se SOLDATTORP nr 7B. 

SOLDATTORP nr 78 
kallades PERSHEM i Fb 1826, 1834, 1854, 1862 och 1864; i Db 
1834 samt i Hfl under åren 1817-67. 

Möjligen var det identiskt med STARTEBOHEMMET som omtalas i en 
födelsenotis 1765. Hustrun i familjen som då bodde där finns 
antecknad som inhyses änka i soldattorpet i Hfl från 1789. 

STÄRTEBOHEMMET 
omtalas 1765, möjligen var det identiskt med soldattorpet. 

SÄNNINGE 

BACKSTUGA utan namn 
omtalas 1773. 

BROHAGEN eller BROAHAGEN 
var ett torp, från 1852 angett tillhöra 3. klassen. Det var 
bebott frän 1848. 

ENSNÄS 
var en backstuga som återfunnits bebodd från 1876. Den fick 
sitt namn efter f.d. soldaten Jakob Jönsson Ehn. Stugan för-
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svinner efter hans död 1888. 

GRINDSTUGAN 
var ursprungligen en backstuga som var bebodd frän 1839. Från 
början av 1840-talet blev det torp och angavs frän 1846 till
höra 3. klassen. 

NORRHEMMET 
var en backstuga som var bebodd från 1869. 

SOLDATTORP nr 67 
tillhörde ng och kallades SÄNNINGEHEMMET i Fb 1830-59 och i 
Hfl åren 1831-65. Samma namn användes också för soldattorp nr 
68. 

SOLDATTORP nr 68 
tillhörde sg och kallades SÄNNINGEHEMMET i Fb 1832-57, i Vb 
1839, i Db 1833 och 1835 samt i Hfl åren 1831-65. Samma namn 
användes också för soldattorp nr 67. 

SÄNNINGEHEMMET, se SOLDATTORP nr 67 resp 6B. 

TORP utan namn 
omtalas 1689 och åren 1708-23. Det kan ha varit identiskt med 
{ett av) soldattorpen men detta framgår inte av notiserna. 

SÄTTRA 

BACKSTUGOR utan namn 
uppträdde från slutet av 1700-talet. I några fall har gårds
tillhörigheten kunnat fastställas. 

BACKSTUGA utan namn 
nämns 1773 men det är inte känt på vilken gårds ägor den låg. 

BACKSTUGA utan namn 
på ng ägor omtalas från 1789. Möjligen var det flera stugor. 

BACKSTUGA utan namn 
på sg ägor var bebodd enligt Hfl frän 1795. Se även Krogen. 

El<STUGAN 
tillhörde sg och var ursprungligen ett torp av 3. klassen. De 
var bebott från 1835. Från 1855 ändrades karaktären till back 
stuga. Den omtalas inte efter 1862. 
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FREDEN 
tillhörde sg och var ursprungligen ett torp. Det var bebott 
från 1818 och angavs frän 1822 tillhöra 2. klassen. Aren 1831-
40 brukades jorden till gärden och frän 1856 ändrades karaktä
ren till backstuga. Från 1881 kallades stugan FRIDEN. 

GRANBO 
var en backstuga som tillhörde ng. Den namngavs först i Hfl 
1826-30 men var bebodd åtminstone från 1817. Stugan omtalas 
inte sedan den som bodde där är 1846 flyttade till Lommaryds 
sn. 

GRINDSTUGAN 
var en backstuga som ursprungligen tillhörde ng och var bebodd 
från 1855. Frän 1866 redovisades den under sg. 

INGEVALLSTORP 
var en backstuga på ng ägor. Den var bebodd frän 1862 och bör 
ha legat på utjorden med samma namn. 

KROGEN 
var åtminstone från 17B9 en backstuga. På ägorna bör ha fun
nits en krog eftersom salpetersjuderiverkmästaren Mäns Linner
man i Sättra ng pä 1780-talet hade utminuteringsrätt på 100 
kannor brännvin årligen CLönnerholm, sid 361). 

Det fanns också en backstuga med samma namn på Linder.~s by 
ägor. I eller i närheten av denna hade det tidigare bedrivits 
krogverksamhet. 

Före 1789, då Hfl börjar, är det med fä undantag inte möjligt 
att avgöra vilken av stugorna som avses. Krogen u. Linderås 
bör dock ha varit den äldre av de två. 

Hfl för Sättra åren 1B01-06 saknas. I längden som börjar 1B06 
finns inte stugan längre antecknad och de som bodde i den före 
1801 finns antecknade i en ej namngiven backstuga på sg ägor. 
Möjligen var dessa identiska. 

LYCKAN 
var en backstuga på ng ägor. Den var bebodd frän 1858. 

NYA KAPELA 
var en stuga som byggdes "på Kapela Lillgärds och Sättra sg 
sammanlagda ägor" <Hfl 1B36-41}. Den var bebodd tidigast hös
ten 1833 och tjänade som bostad åt gifta drängar vid Lilleg 
med familjer. Den finns i Hfl 1831-35 även antecknad u. Sättra 
sg. 

Se också SATTRATORPET. 

SOLDATTORP nr 47 
låg på sg ägor. Det kallades SÄTTRAHEMMET i Fb 1850 och 1854, 
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i Vb 1843, i Db 1842 samt i Hfl åren 1841-65. 

Namnet förekommer även åren 1777-82 men det går inte att avgö
ra om det gäller soldattorpet. I en dödnotis 1783 nämns SÄTT
RASTUGAN, som möjligen var identisk. 

STOLPEN 
var en backstuga på sg ägor som har återfunnits tidigast i Hfl 
1789-98. Den kallades då STOLPESTUGAN. Från 1816 uppträdde en 
backstuga som i Hfl 1822-26 namngavs som STOLPEN. Stugan döm
des ut 1839 som obeboelig och omtalas inte därefter. 

STOLPESTUGAN, se STOLPEN. 

SVARVERIET 
var en backstuga u. sg som namgavs första gången i Hfl 1822-
26. Den var dock bebodd från 1808, möjligen redan 1806. Den 
fick sitt namn av det svarveri som Casten Lundqvist drev här 
frän 1820-talets början. 

SÄTTRASTUGAN 
nämns i en dödnotis 1783, möjligen var den identisk med sol
dattorpet. 

SÄTTRASTUGAN, se SOLDATTORP nr 47. 

SÄTTRATORPET 
omtalas 1673. Det är inte känt till vilken gård det hörde. 

SÄTTRATORPET 
uppträdde åren 1852-58 och tillhörde sg. Det var inte iden
tiskt med soldattorpet. Möjligen var det ett tillfälligt namn 
på Nya Kapela. 

TALERVD 

ALMESBERG 
var en backstuga på ng ägor. Den uppträdde första gången i Hf 
1846-52 och var bebodd från 1847. Den fick sitt namn efter 
gratialisten Johannes Andersson Alm. Han och hustrun var de 
enda som bodde i stugan. Den nämns inte efter 1862. 

BACKSTUGA utan namn 
avses säkerligen med uttrycket upå ägorna". Notiser med denna 
hemvist finns antecknade 1776-86. Gårdstillhörigheten är dock 
inte angiven. 
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BACKSTUGA utan namn 
u. mg är antecknad tidigast i Hfl 1817-22. Den kan möjligen 
vara identisk med den backstuga som uppträdde från 1825 under 
namnet HEMMET. 

BERGET 
var en backstuga på sg ägor. Den namngavs tidigast i Hfl 1822-
26 men fanns antecknad utan namn i den föregående längden 
1817-22 och sannolikt fanns den redan 1812. 

BERGHOLM 
var en backstuga som tillhörde sg. Den finns antecknad i Hfl 
1852-56 och var endast bebodd ären 1853-54. 

BLASTEN 
var en backstuga pä mg ägor. Den namngavs första gängen i Hfl 
1852-56 men var sannolikt bebodd redan 1846. Den omtalas inte 
efter 1856. 

DALEN 
tillhörde ng och var en backstuga. Den namngavs första gången 
i Hfl 1846-52 men omtalas inte efter 1861. 

HAGALUND 
var en backstuga u. mg som omtalas tidigast i Hfl 1886-92 och 
var bebodd från 1888. 

HEMMET 
var en backstuga på mg ägor. Den var namngiven första gången i 
Hfl 1822-26 men kan vara identisk med den namnlösa backstuga 
som var antecknad u. mg i Hfl 1817-22. Sedan den sist boende 
där år 1866 intogs i fattighuset nämns inte stugan vidare. 

HUSARTORP nr 5 
låg pä mg ägor. Vid utsyningen 1692 antecknades i protokollet: 
"Uppå dhetta Rusthället är utsynt Swäntiänaretorp Uthmarken 
Johanstorp benämndt. Fins Een Akerlycka till 2. Skiepplandh 
kan förbättras till ett Tunneland, fins ock lägenheet till Äng 
att fööda 6 nööt. Muhlbete medh sielfwa Bohlbyen". 

Vid en torpsyn som utför-des av skvadronchefen 1857 anteckna
des: "5 Taleryd, Talerydshemmet. Torpet föder 2 nöt, 6 får. 
Hussaren <August Petersson Ros} har odlat 412 famn åkerjord, 
flere stenrör och jordstenar borttagne, byggt stenkällare, 
planterat några fruktträd, är i godt förstånd med sine Rust
hållare, har klen hälsa, och är i små omständigheter. Torpet 
ligger 1/16 mil (670 m) från Rusthållet". 

JOHANSTORP, se HUSARTORP nr 5. 

LILJEHOLMEN, se SOLDATTORP nr 60. 
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NYBYGGET 
finns omtalat frän 1776 men nämns inte efter 1779. De som bod
de där dessa år var 1785 antecknade på Taleryds ägor, sanno
likt identisk med Nybygget. 

NYDALA 
tillhörde mg och var en backstuga. Den uppträdde första gång~ 
i Hfl 1866-67 och var bebodd från 1867. 

PERSTORP 
var en backstuga u. ng. Den var första gängen antecknad i Hfl 
1826-30 och fick säkerligen sitt namn efter Peter Persson som 
först bodde här med familjen. Den sist boende här avled 1867 
och därefter finns inte stugan omtalad. 

PIPAREHEMMET, se SOLDATTORP nr 74. 

RYTTARTORP nr 5, se HUSARTORP nr 5. 

SOLDATTORP nr 60 
l äg pä ng ägor. Det hade inget särski 1 t namn men kall ad LILJE
HOLMEN i en födelsenotis 1799. 

SOLDATTORP nr 74 
tillhörde sg. Det hade inget särskilt namn men kallades PIPA
REHEMMET i en födelsenotis 1792 och en vigselnotis s.ä. Namnet 
fick det efter musikanten (piparen) Per Bredberg som bodde hM 
åren 1767-88. Rotens siste soldat avled 1B14 under det tyska 
fälttåget och torpet var sedan bostad åt andra. Det omtalas 
inte efter 18B5. 

En namnlös STUGA 
på sg ägor var bebodd åren 1826-32. Den var inte identisk med 
någon här upptagen stuga. 

TALERYDSHEMMET 
nämns i några notiser från 1700-talet, tidigast 1753 och 
senast 1774. Säkerligen avsågs husartorpet eller endera av 
soldattorpen. Ar 1857 kal lades husartorpet så av skvadronche
fen. 

ÄNGLYCKAN 
var en backstuga som tillhörde ng. Den namngavs första gängen 
i Hfl 1822-26 och var bebodd från 1826. Den nämns inte efter 
1B67, då den sist boende här emigrerade till Nordamerika. 
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TLILLEBD 

PERSTORP 
var en backstuga som återfunnits tidigast 1789. Säkerligen 
fick den sitt namn efter den Per Persson som dä bodde här. 
I de två äldsta Hfl, 1789-98 A- och B-delarna, är stugan 
antecknad på så sätt att den kan förmodas tillhöra Siggarp, 
men så är inte fallet. 

Denna äldre stuga omtalas inte efter 1816 men sannolikt var 
den identisk med den namnlösa backstuga som var bebodd åren 
1817-19. 

En ny backstuga med samma namn uppträdde från 1860. Denna 
finns inte antecknad efter 1869. 

SJöSTUGAN 
nämns tidigast 1764. Den kan ha varit identisk med Tullebohem
met, som omtalas åren 1739-52. Stugan finns inte antecknad 
efter 1806. 

SöDERÄNGEN, se SöNNERÄNGEN. 

SöNNERÄNGEN 
var en backstuga som var bebodd från 1838. I en födelsenotis 
1908 kallades den SöDERÄNGEN. 

TULLEBOHEMMET 
omtalas åren 1739-52. Stugan kan vara identisk med Sjöstugan, 
som nämns från 1764. 

TöRNAS 
var ursprung! igen en del av Tul 1 ebo gård, ( "Törnås el 1 er Tul
lebo" i Hfl 1795-1800? och "1/24 utbyggd som kallas Törnås" i 
Hfl 1831-35) och omtalas tidigast 1789. Det synes dock ha 
varit backstuga åren 1801-17 eftersom det denna tid är redovi
sat på Tullebo ägor. 

Från 1817 anges det bestå av en särskild brukningsenhet som 
omfattade 1/24 mtl. Från 1836 ändrades karaktären till back
stuga och denna omtalas inte efter 1852. 

ALINGSAS 
var en lägenhet som tillhörde vg/mg. Den var bebodd från 1885. 

BACKSTUGA utan namn 
pä ög ägor omtalas frän 1800. Sannolikt var det flera stugor. 
Senare uppträdde tvä backstugor u. ög, Lövhagen från 1826 och 
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Rösten från 1830. Endera eller båda kan ha varit identiska med 
de tidigare ej namngivna stugorna. 

GRANLUND eller GRANELUND 
var en backstuga som tillhörde ög. Den var bebodd från 1842. 

HAGSTUGAN 
var en backstuga på vg/mg ägor som var bebodd frän 1840. Den 
omtalas inte efter 1870. 

HöGARöSTEN 
var en backstuga på ög ägor som har återfunnits bebodd från 
1868. Möjligen var det ett nytt namn på den äldre backstugan 
Rösten. 

LILLA ASTAD 
var en backstuga u. sg. Den har återfunnits tidigast 1801 men 
omtalas inte efter 1817. 

LöVHAGEN 
var en backstuga på ög ägor som har återfunnits namngiven från 
1826. Den kan ha varit identisk med en av de namnlösa backstu
gor u. ög som uppträdde före denna tid. Stugan omtalas inte 
efter 1830. 

LöVHAGEN, se NYBYGGET. 

NYBYGGET 
var en backstuga som tillhörde sg. Den var bebodd från 1826. 
I en vigselnotis 1832 kallades stugan LöVHAGEN, möjligen en 
fel skrift. 

NYNÄS 
var en backstuga på vg/mg ägor som var bebodd från 1886. 

RöSTEN 
var en backstuga som låg på ög ägor och namngavs tidigast i 
Hfl 1826-30. Den har återfunnits bebodd från 1830 men kan ha 
varit identisk med en av de namnlösa backstugor som tidigare 
uppträdde på ög ägor. Den finns inte antecknad efter 1865. 
Möjligen var det ett äldre namn på Högarösten. 

ARSTAD 
var en backstuga pä vg/mg ägor. Den uppträdde tidigast i Hfl 
1789-98 men möjligen var den bebodd från 1785. Den kallades 
till en början ASTAD; namnet Arstad har återfunnits tidigast 
1822. Aren 1837-ca 1850 brukades det som torp och angavs i Hfl 
1846-52 tillhöra 3. klassen. 
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ASTAD, se ARSTAD. 

ÄNGSTUGAN 
tillhörde ög och var ursprungligen en förpantningslägenhet. 
Den var bebodd från 1843. 

UDDARP 

BACKSTUGA utan namn 
uppträdde i Hfl från 1789-98. I längden 1806-17 var flera rub
riker "Backst" antecknade och sannolikt fanns det flera stu
gor. Antalet antecknade personer denna tid tyder också på det
ta. 

En av dessa stugor var sannolikt identisk med Liden, som dock 
inte namngavs förrän 1826. 

LIDEN 
var en backstuga som namngavs första gången i Hfl 1826-30 men 
den var bebodd säkert från 1814. Sannolikt var den identisk 
med en av de namnlösa backstugor som tidigare var bebodda • 

UPPSALA 

BACKSTUGOR utan namn 
uppträdde från 1789. Det bör ha varit minst två stugor men 
ingen av dem omtalas efter 1822. 

CARLSTORP 
var en backstuga som endast var namngiven i Hfl 1789-98 (del 
A} men familjen som då bodde där finns antecknad på ägorna 
ännu i Hfl 1795-1800? och flyttade senast 1800. 

LILLA UPPSALA 
var en backstuga som namngavs tidigast 1856 men den var bebodd 
från 1854. Det -fanns också en stuga med samma namn u. Kapela 
ng. Denna omtalas inte efter 1861. Det bör ha varit två olika 
stugor men sannolikt låg de i närheten av varandra. 

VALLS TORP 

GRINDEN 
var en backstuga eller kammare som tillhörde ng. Den namngavs 
första gången i Hfl 1831-35 men sannolikt var den bebodd redan 
frän 1814. De som bodde där 1831 hade bott inhyses i ng sedan 
detta år. Stugan omtalas inte efter 1835. 
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VALLAKRA 

ANDERSTORP 
var en backstuga som varit bebodd från 1883 då Val låkra ti 11· 
hörde Lommaryds sn. Den fick säkerligen sitt namn efter And~ 
Peter Petersson som bott här med fami 1 jen sedan stugan uppför 
des. I Hfl från 1886 har pastor i Linderås av någon anledning 
istället kallat honom Peter Anders Petersson. 

VIPF"ERSJo 

BACKSTUGA utan namn 
finns antecknad i H-fl 1789-98 CA-delen> men var bebodd åtmin· 
stone från 1786. Det är inte känt till vilken gård den hörde. 

BACKSTUGA utan namn 
på sg ägor finns antecknad i Hfl 1789-98 och var bebodd tidi· 
gast från 1792. Det var en annan stuga än den tidigare. Möjli 
gen var den identisk med den stuga som senare kallades Gärdet 

BERGHEM 
omtalas tidigast i en födelsenotis 1908 men de som då bodde 
där finns antecknade i Vippersjö från 1903. Mannen hette Berg 
och säkerligen fick stugan sitt namn efter honom. Sannolikt 
var den identisk med ng soldattorp. Rotens siste soldat avleo 
1902. 

BJöRKENÄS 
var en backstuga på ng ägor. Den var bebodd från 1852. Den 
kal 1 ades också VALASTUGAN efter avskedade soldaten Dan i el Wa 
som bodde här. Ingen bodde i stugan enligt Hfl 1876-81 och d 
omtalas inte därefter. 

ENEBACKEN, se SOLDATTORP nr 62. 

ENE BACKEN 
var också en backstuga u. sg som var bebodd från 1839. I en 
dödnotis 1867 kallades den ENEKULLEN. Stugan nämns inte eft~ 
1867. 

ENEKULLEN, se ENEBACKEN <backstugan>. 

GÄRDET 
var en backstuga på sg ägor. Den namngavs första gången i Hfl 
1826-30 men samma person hade bott i stugan sedan 1806. Möjli 
gen var den identisk med den namnlösa backstuga u. sg som 
uppträdde i Hfl 1789-98. Stugan omtalas inte efter 1833. 



g 
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JOHANNESBERG, se LIDEN. 

LIDEN 
var en backstuga på ng ägor som namngavs tidigast i Hfl 1822-
26. Från 1856 kallades stugan JOHANNESBERG efter drängen 
Johannes Månsson (Kamp) som flyttade hit 1854. Han intogs i 
Fattighuset 1B77 och stugan omtalas inte därefter. 

SOLDATTORP nr 52 
tillhörde ng. Det kallades ÄRT<E>BACKEN i Fb 1791, 1827, 1830, 
1833, 1837, 1844 och 1854 samt i Hfl under åren 1822-65. San
nolikt var det identisk med det som senare kallades BERGHEM. 

Namnet Ärt(e}backen användes ibland också för sg soldattorp. 

SOLDATTORP nr 62 
tillhörde sg. Det kallades ÄRT<E>BACKEN i Fb 1791, 184B, 1856, 
1858, 1860 och 1864 samt i Hfl åren 1846-65. Frän 1866 kalla
des torpet ENEBACKEN. Det brukades till gården från 1870. 

Namnet Ärt(e}backen användes ibland också för ng soldattorp. 

TORP utan namn 
omtalas 1706 och 1726. Det framgår inte till vilken gård det 
hörde. 

VALASTUGAN, se BJöRKENÄS. 

VIPPERSJöHEMMET 
omtalas 1740 och 1747. Det framgår inte till vilket gård det 
hörde. 

ÄRT BACKEN 
var en backstuga på ng ägor. Den namngavs tidigast i Hfl 1822-
26 men var bebodd åtminstone från 1801. Stugan omtalas inte 
efter 1833. 

ÄRT<E>BACKEN, se SOLDATTORP nr 52 resp 62. 

ÄNGARP 

BACKSTUGA utan namn 
har återfunnits i Hfl från 1806 och var sannolikt bebodd från 
1813. Det framgår inte till vilken av gårdarna den hörde men 
troligtvis ng. _stugan har inte återfunnits efter 1822. 

BJöRSTORP 
var en backstuga på ng ägor som var bebodd från 1826. Den 
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omtalas inte efter 1835. Den som bodde där kallades Björn och 
sannolikt hade stugnamnet samband med hans namn. 

HAGALUND 
var en backstuga u. ng som återfunnits tidigast 1897. 

LILLA ÄNGARP 
var en backstuga på ng ägor som var bebodd från 1864. Den 
byggdes som undantagsstuga för Peter Jonsson som flyttade hit 
från ng. Efter dennes död 1883 ägdes stugan av Johan Peter 
Sandberg i Ängarp ng. 

RöDJESTUGAN 
var en backstuga u. ng som var bebodd från 1850. Ingen bodde i 
stugan från 1884 men den var åter bebodd från 1894. 

SOLDATTORP nr 48 
tillhörde ng. Det kallades ÄNGARPSHEMMET i Fb 1829, 1832, 1835 
och 1860 samt i Hfl under åren 1826-65. Sannolikt var det 
identiskt med det Ängarpshem som omtalas i Fb 1729 och 1777. 
Ett barn ti 11 Ni 1 s föddes där 1729 och soldaten för Ängarp vid 
denna tid hette Nils Andersson. De som 1777 bodde i Ängarps
hemmet var antecknade i soldattorpet enligt Hfl 1789-98. 

VÄSTRA ÄNGELUND 
var en backstuga på sg ägor som var bebodd från 1841. I en 
dödnotis 1852 och i Hfl 1861-65 kallades den endast ÄNGELUND. 
Stugan revs sedan den sist boende där avlidit 1862. I Hfl 
antecknade pastor: "Borttaget ställe". 

ÄNGLUND, från 1871 ÄNGELUND, 
var en backstuga som tillhörde ng och var bebodd från 1835. 
Aren 1852-60 kallades den öSTRA ÄNG<E>LUND. 

ÄNGARPSHEMMET, se SOLDATTORP nr 48. 

ÄNGELUND, se VÄSTRA ÄNGELUND. 

öSTRA ÄNG<E>LUND, se ÄNGLUND/ÄNGELUND. 

Dl<:AND GARD 

l<VARNSTAD 
nämns i en vigselnotis 1715-10-30. 



EG I STER öVER TORP OCH BACKSTUGOR 

SORTERING EFTER BY OCH GARD 

sg 
-··_ .. _ 
_ .. _ 
-"-

ng 

ng _ .. _ 
_,,_ 
_,,_ 

-··-

Torp/Backstuga 
-------------
Axerydshemmet 
Backstuga utan namn 
Banvaktstuga nr 984 
Granelund 
Lyckan 
Lyckäs 
Nytorp/Nyttorp 
Petersborg/Petersburg 
Sol da·ttorp nr 59 
Torp utan namn 
Bläsarpshemmet 
Marken 
Oxhagen 
Soldattorp nr 58 
Ängsholm 
Elfshem 
El vershem 
Evertshem 
Landtorp 
Lilla Paradis 
Paradis 
Backstugor utan namn 
Brickarpshemmet, backstuga 
Brickarpshemmet, soldattorp 
Brickarpshemmet, torp 
Carlstorp 
Karl storp 
Madstugan 
Marstugan 
Nybygget 
Run(n)estad 
Schwartztorp 
Soldattorp nr 70 
Stenbron 
Asehemsstugan 
Ashemmet 
Backstuga utan namn 
Hägnen 
Kohagen 
Larstorp 
Liden/Lia/Lian/Lien 
Mantorp 
Nybygget 
Svens torp 
Torp utan namn 
Soldattorp nr 64 
Soldattorp nr 79 
Backstuga utan namn 
Nybygget 
Backstugor utan namn 
Christineberg 
Daxtorp/Dagstorp 
Djur ängen 
Eliedal/Elisdal/Eliadal 

Sid 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
8 
9 
9 
9,10 
9 
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By/Gärd Torp/Backstuga Sid 
------- --------------
Djurafall ng Fällan 9 -··- -··- l<ristineberg 9 _ .. _ _,,_ Lindkälla 9 -··- _,,_ Petersberg/Petersburg 10 _,._ 

-"- Sand stugan 10 _,._ _.,_ 
Sjöstugan 10 _,,_ _,._ 
Soldattorp nr 69 10 -··- -··- Äng stugan 10 -··- sg Backen 8 -··- -··- Backstuga utan namn 9 -··- -··- Brostugan 9 -··- -··- Mossestugan 9 _,._ _,._ 
Sandstugan 10 _,._ -··- Sjöhem 10 _,,_ _,,_ Stenhagen 10 -··- -··- Stensholm(en> 10 

Ekekulla Backstuga utan namn 11 -··- Carlstorp 11 _,._ 
Ekekullahemmet 11 -··- Enebo, backstuga 11 _,,_ Enebo, torp 11 -··- Fridhem 11 _,,_ Gran stugan 11 _ .. _ Hagalund 11 _,,_ Skogbo 11 -··- Soldattorp nr 71 12 _,,_ Torp utan namn 12 -··- Utjorden 12 _,,_ Västra Enebo 12 _,._ 
Asbo 12 -··- östra Enebo 12 

Eldstorp Backstuga utan namn 12 _,, _ 
Falkastugan 12 _ ,,_ 
Gatan 12 -··- Slättäng 12 -··- Uppsalagatan 12 _,,_ Utjorden 12 

Finnanäs Finnanäs Gärde 14 -··- Fridhem 13 -··- Torp utan namn 14 -··- mg Finnanäshemmet 13 -··- -··- Jonstorp 14 -··- -··- Soldattorp nr 77 14 -··- ng Backstugor utan namn 13 
-··- _,,_ Christineberg 13 _,._ _,,_ Finntorp 13 -··- -··- Kristineberg 14 -··- _,,_ Nilstorp 14 -··- _,._ 

Sandhälan 14 _,._ _,,_ Soldattorp nr 76 14 _,._ sg Backstuga utan namn 13 
Fruktnöte Torp utan namn 15 -··- mg Fruktnötehemmet 15 
_,,_ -··- Lyckan 15 _ .. _ _,._ 

Skiften 15 -··- _.,_ 
Soldqttorp nr 51 15 _,,_ ng Backstuga utan namn 14 -··- _,,_ Grindstugan 15 



By/Gård 

Fruktnöte sg 
Fålarp 
_,,_ 
_ .. _ 
-"_,._ 
-"_ .. _ 
-"_.,_ 
Glassås sg 
Grimmestorp _ .. _ _,._ 
_u _ 

_ .. _ 
_ .. _ 
-"_.,_ 
_ .. _ 
_ .. _ 
Göberga _.,_ 

-··_,._ 
_ .. _ 
-··-
-"-_,._ 
-"_.,_ 
_ .. _ 
_ .. _ 
-"-
-"_,,_ 
-"-
_,,_ 

-"-
-"-_,,_ 
_ .. _ 
_ .. _ 
_.,_ 
_ .. _ 
-"-
-"-_ .. _ 
_,,_ 

-··_,._ 
-"_ .. _ 
_,,_ 

-"-
-"--··-_ .. _ 

Torp/Backstuga 
--------------
Backstugor utan namn 
Backstugor utan namn 
Björkeberg 
Fålarpshemmet 
Fålarpstorp, backstuga 
Fålarpstorp, torp 
Nybygget 
Torp utan namn 
Torpet 
Ängstugan 
Gärdesgården 
Backstugor utan namn 
Björkbacken 
Björklund 
Dalstugan 
Fridsberg 
Klangen 
Källbygget 
Liljeslätt 
Liljestad 
Ängen 
Adolfslund 
Andersbo 
Backstuga utan namn 
Berget 
Bron 
Brostugan 
Bygget 
Bäck/Bäcken 
Bäckhemmet 
Carlhult/Carlshult 
Carlstorp 
Christianshemmt 
Christiernshemmet 
Colbergshem 
Drillebron 
Dryllan 
Dryl lebron 
Ekebergsstugan 
Ekelund 
Gräskullen 
Grönekull (e) 
Grönkulla 
Grönkullen 
Hult/Hultet 
Höglycke 
Johannesberg 
Jutstugan 
Karlhult 
l<arstorp 
Knutahem 
Knutshem 
Kokenhus 
l<ristianshem 
Kvarnen 
Kåkenhus 
l<ållberg 
l<ållbergshem 

Sid 

14 
15 
16 
15,16 
16 
15,16 
15,16 
15,16 
15i, 16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 



By/Gård 

Göberga -··-
_u_ 

-··-
-"-_,,_ 

-··--··--··-
-"--··--··_,,_ 

-··_ .. _ 
_ ,,_ 
_ .. _ 
_,,_ 

-··_,._ 
_,,_ 

-··_,,_ 

-··_,r_ 
_,,_ 
_,,_ 

-··--··-_ .. _ 
_,,_ 

-··--··-_,,_ 
_,,_ 

-··_,._ 
-··_,._ 
-··_,,_ 

-"--··-
-"-_,,_ 

-··_,,_ 

-"_,,_ 

-··-
_u _ 

_ ,,_ 

Hakebo _ .. _ 
-··_.,_ 

-··_,,_ 

76 

Torp/Backstuga Sid 

Källstugan 21 
Liden/Lia/Lian/Lien 21 
Lilla Dryllan 22 
Lilla Hult 22 
Lilla Källstugan 22 
Lilla Posthemmet 22 
Lisebo 22 
Mantorp 22 
Marka/Marken 22 
Moen 22 
Moen <Renhult) 23 
Mohyltan 22 
Mostugan 23 
Nybygget 23 
Nykvarn 23 
Olofstorp 23 
Olstorp 23 
Oxhagen 23 
Oxhagsstugan 23 
Petersborg 23 
Post hemmet 23 
Renhult 23 
Repkullen 24 
Ryan 24 
Rödjan 24 
Röjan 24 
Sandkulla 24 
Sandkullen 24 
Skärpan 24 
Skär sågen 24 
Stenstorp 24 
Stenstugan 24 
Stora Källstugan 24 
Stora Sågen 24 
Stor sågen 24 
Såga 24 
Sågarehemmet 24 
Sägarestugan 24 
Sågen 25 
Sågen (Nykvarn) 23 
Sågstugan 25 
Sågstugan (Ekebergsstugan) 20 
Tiellestugan 21 
Torahem 25 
Torahem <Christianshemmet} 19 
Trädgårdsstugan 25 
Vennersjöhemmet 25 
Vennersjöstugan 25 
Al bergshult 26 
Al bäckshult 26 
ön/öen 26 
örberga 26 
Björk(e)backen 26 
Björnfälla(n) 26 
Cedersbo 26 
Cedersborg 26 
Dragbo 26 
Elgaflo(e}n 26 



By/Gärd 

Hakebo 
-"-
-"-_ .. _ 
-··_ .. _ 
-"_,,_ 
_ .. _ 
_.,_ 

-"-
-"-_ .. _ 
-··-_ .. _ 
-"-
Hjälmedal _ .. _ 
_ .. _ 
-"-_ .. _ 
-"-
Holmen _,._ 
-"- ng 
-··- -··-_ .. _ -"--··- -··-_ .. _ -··-
-"- -"-_.,_ sg 
Hulan -··-
-"-
-"-
Högamålen 
-··_ .. _ 
-··_ .. _ 
-"--··-_ .. _ 
Jordsfällan, Lilla _ .. _ 
Jordsfällan, Stora 
Kapela 
-"-
-"-
-"- Lilleg _ .. _ _., _ 
-"-

_.,_ 
_ .. _ -"-/Ravelsg 
-"- ng 
_,,_ -"-_ .. _ -··-_ .. _ _ ,, _ 
-··- -··-

...,.., 
I I 

Torp/Backstuga 

Fällan 
Gölen 
Hagalund 
Högliden 
Kammaren 
Liden 
Lyckås 
Pemsebo, backstuga 
Pemsebo, torp+backstuga 
Pimsebo, torp+backstuga 
Pinsebo, torp+backstuga 
Sjöhem 
Sjöviken 
Smed hemmet 
Soldattorp nr 80 
Svens torp 
Backstugor utan namn 
Fredriksdal 
Fridhem 
Granlund 
Hemmingstorp 
Lövstugan 
Lilla Holmen 
Torp utan namn 
Ekholmen 
Gökhem 
Halla/Hallen, soldattorp 
Hallen, backstuga 
Linneberg 
Soldattorp nr 61 
Nydala 
Djurbergshem(met>, backst. 
Djurbergshem(met>, torp 
Säckhemmet, backstuga 
Säckhemmet, torp 
Backstuga utan namn 
Högamälshemmet 
Soldattorp nr 65 
Stubben 
Torp utan namn 
Vespan 
Vishem 
Vispan 
Backstuga utan namn 
Perstorp 
Petersborg 
Kalvängen 
Karlslund 
Torp utan namn 
t<inneberg 
Nya Kapela 
Smedstorp 
Ledbo 
Glädjen 
Kap Liden 
l<ållberg 
Käll bergshemmet 
Liden 

Sid 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30,31 
30,31 
31 
31 
31 
31 
32 
34 
32 
33 
33 
32 
31 
""9'"> 
...:,~ 

33 
33 
32 



By/Gård 

Kapela ng 
-··- -··--··- _,._ 
-··- -··--··- -··-_,,_ -··-_,,_ Ravelsg -··- -"-
-··- -··--··- -··--··- _,,_ 

-··- -··-_,,_ -··--··- -"-_,,_ -"-/sg _,,_ sg _,,_ -··-_,._ _,,_ _,._ -··--··- -··--··- _,,_ 

Kvarnarp -··-
-··-_,1_ 

-··--··-
Linderås by 

-··_,._ 
_,,_ 
_,,_ _,._ 
_ ,,_ 
_,,_ 

-··--··_ .. _ 
-··-_,,_ 
_,,_ 
_,,_ 
_ ,,_ 
_,,_ 
_,,_ 
_ .. _ 
-··-_ .. _ 
_,,_ 
_ .. _ 
_ .. _ 
_.,_ 

-··_ ,._ 
-··--··-_.,_ 

-··--··_,,_ 

-··_,,_ 
_,, _ 
_,,_ 

-··_,,_ 
_u _ _ .. _ 

-··_.,_ 
_,, _ 
_,,_ 

-··_,, _ 
_,,_ 

-"-+prästg 
-"-/ödeg 
mg _,,_ 

ng -··-_,, _ 
-"_,,_ 

-··-
prästg 

78 

Torp/Backstuga 

Lilla Uppsala 
Lyckan 
Lövholmen 
Soldattorp nr 72 
Stuga utan namn 
Änghult 
Lunneberg 
Lövholmen 
Lövingsborg 
Missionshuset 
Nybygget 
Soldattorp nr 81 
Svensborg 
Sörhemmet 
Storängsgrinden 
Anderstorp 
Lilla Sörhemmet 
Lunden 
Rosendal 
Soldattorp nr 50 
Sörhemmet 
Dammstugan 
Johannesberg 
l<varnarpshemmet 
Sjöbacka 
Sjöbacken 
Sjöstugan 
Soldattorp nr 54 
Backen 
Bäcken 
Fattigstugan/Fattighuset 
Hängslen 
Kabbisan 
Klockaregården 
!<rabbåsen 
Krogarestugan 
Krogen 
l<yrkobacken 
Kyrkovallen 
Kyrkstugan 
Lilla stugan 
□bergshagen 

□bergsstugan 

Skolhuset 
Sockenkammaren 
Sockenstugan 
Sopstugan 
l<ällstugan 
Dahl 
Lindhem 
Riddersberg 
Gatan 
Lövholmen 
Månstorp 
Nygård 
Nyland 
Soldattorp nr 63 
Backen 

Sid 

32 
32 
33 
33 
34 
31 
32 
32 
33 
33 
33 
34 
34 
34 
34 
31 
32 
32 
33 
33 
33 
34 
34 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
36 
36 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37,40 
37 
40 
39,41 
39 
40 
40 
40 
40 
38 
37 
38 
39 
40 
38 
39 
39 
39 
40 
35 
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By/Gård Torp/Backstuga Sid 
------- --------------

32 Linderäs prästg Förbacken 35 
32 

_ .. _ -"- Grinden 41 
33 

_ .. _ _ .. _ Grindstugan 41 
33 

_ ,,_ _,. _ 
Hemmet 36 

34 
_ .. _ -··- Kammaren 36 

31 
_ .. _ -··- Kattnacken 37 

32 
_ ,._ _ .. _ l<ällemon 38 

32 
_n_ -"- Källmarken 37 

33 -"- _.,_ Linnedal 38 
33 

_,._ -··- Majestugan 38 
33 -"- _,,_ Mobygget 39 
34 

_ .. _ _,, _ Moen 39 
34 

_,,_ -··- Mossberga 36 
34 -"- _.,_ Mota/Mot an 39 
34 

_ ,._ _,, _ 
Ängen 41 

31 
_.,_ -··- Äng stugan 41 

32 -"-
_,._ 

östra Grinden 41 
32 

_,,_ _.,_ 
östra Storängsgrinden 41 

33 
_ .. _ -"-/ödeg Hästhagen 36 

33 
_ .. _ -"-/-"- Lunden 38 

33 
_ .. _ ödeg Backasand 35 

34 
_ .. _ -··- Bergholmen 35 

34 
_,,_ -··- Dalhem 37 

35 
_,,_ -··- Friskens stuga 38 

35 
_ .. _ _,, _ 

Gropen 36 
35 

_.,_ -"- l<ristinebacke 35 
35 

_ .. _ _u _ Lilla Sandliden 41 
35 -"- _.,_ Lugnet 38 
35 -··- _u_ Lundastugan 38 
35 

_ .. _ _,:_n _ Lunden 38 
36 -"- -··- Lunden (Rosenlund) 40 
36 -··- _,,_ Rosenlund 39 
37 

_,,_ _.,_ Sandliden 40 
37 

_,,_ -··- Smedstorp 40 
37 -··- _ .. _ Stuga utan namn 41 
37 

_ .. _ _,1 _ Södra Sandliden 40~41 
37 -··- _ .. _ Västra Sandliden 40,41 
37 

_ .. _ _,._ 
Ärrehagen 39~41 

37,40 
_ .. _ _ .. _ östra Sandliden 40 

37 Läckarp Backstuga utan namn 42 
40 

_ .. _ 
Lyckå.s 42 

39,41 
_u_ Låckebäck 42 

39 
_ .. _ Sand stugan 42 

40 
_ .. _ 

Soldattorp nr 53 42 
40 

_,._ 
Torp utan namn 42 

40 Mälen Backstuga utan namn 42 
40 -"- mg Carlstorp 43 
38 

_,,_ _11_ l<arlstorp 43 
37 

_ .. _ -··- Lövhem 43 
38 -··- ng Mälaberget/Mäleberget 43 
39 -··- sg Klarkhem<met> 43 
40 Nobynäs Bergholmen 43 
38 

_,,_ 
Bäckebo 44~45 

39 -"- Bäckebokammaren 44 
39 

_.,_ 
Grindstugan 44 

39 -"- Hult/Hultet 44,45 
40 -··- Hultåkra 44 
35 

_,,_ 
Kohagen 44 
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By/Gård Torp/Backstuga Sid 
------- --------------
Nobynäs Lilla Bäckebo 44 _,._ 

Lilla Hultet 44 
_,,_ Oxhagen 45 
_u_ Stora Bäckebo 45 _.,_ Stora Hultet 45 
Oberga Dammen 45 _,._ 

Floadalen 45 
-"- Floddalen 45 _ .. _ Jonsborg 46 _,,_ Jonstorp 46 
_,,_ Masaremålen 45 -··- Nineve 46 _,._ 

Nytorp/Nyttorp 46 
-"- Ryttaretorp nr 6 45 _,,_ 

Sandholan 46 -··- Sa.ndholm 46 -··- Sandhulan 46 
_u_ Sandhålan 46 _ .. _ 

Sandkulla 46 _,,_ Sandstugan 46 -··- Väderkvarnen 46 _ .. _ 
Adala 47 

Packeryd Bladers 47 
-"- Liljeholmen 47 _,._ 

Lilla Holmen 47 -··- Moen 47 _,,_ Nybygget 47 
Rosendal Andersbo 47 
-"- Bankhemmet 48 _,, _ Beckhem 48 _ ,,_ 

Bekarehemmet 47 _.,_ Bygget 48 
_u_ Bäckhemmet 48 -··- Börjeshem 48 -··- Jakobshemmet 47 
_,,_ Jonsahem 48 _ .. _ 

Jönsabo 48 _,,_ Michaelsbo 49 -··- Michelsbo 48 
-"- Mickelsbo 49 
-"- Micklabo 49 -··- Rasmushemmet 49 _ .. _ Rået 49 -··- Sand stugan 50 -··- Skott hemmet 49 -··- Skytthemmet 49 -··- Sköt<t}hemmet 49 -··- Soldattorp nr 83 48 
-··- Stenstorp 50 -··- Stenstugan 50 _.,_ 

Torp utan namn 50 
Ryd ng Backstuga utan namn 50 -··- sg Akersberg 50 
Räsa ng Äspelund 50 
Råssmark Backstugor utan namn 50 _ .. _ Råssmarkshem 51 
_,,_ Torp utan namn 51 



By/Gård 

Råssmark mg 
_ 11_ 

-"-
_ t!_ 

_ u _ 

_!l _ 

_I!_.. 

_ Il _ 

-"-

-"-

_., _ 
ng _., _ 
_,!_ 
_ f! _ 

-"-_!._ 
ng+mg 
ng/mg 
sg 
sg/ng 

Rå.ssmäte _ .. _ 
_11_ 

- '-' _ .. _ 
_ ,, _ 
_ u _ 

_ !?_ 

_n_ 

_u_ 

-··-
_,i _ 
_ JI_ 

_,!_ 
_!f _ 

- " -

_., _ 
_ ?! _ 

_ ,, _ 
- " -
- '-'-
_ u _ 

_ ,!_ 
_ n _ 

_ u_ 

_u_ 

_u _ 

_ .,_ 
_!I_ 

-"-

Siggarp 
- " -_,,_ 
_1.! _ 

_u_ 

-"-_ .. _ 
_ u_ 

Hal lag 
_, , _ 
_r,_ 
_t f _ _,._ 
___,, -
_,,_ 

- ·''-_!._ 
__u - / sg 
Nor r- stuga 
r:g 
_!,_ 
_1;1_ 

_tt_ 

_ .. _ 
_ ) ! _ 

_u _ 

-'' - · 
_ n _ 

sg 
_ u _ 

_!I __ 

_ ,, _ 
_ n_ 

ng 
_,,_ 
_ ,! _ 
_ !1 _ 

8 1 

Torp/Backst uga 

Hemmet 
Soldat torp nr 7 5 
Gär-dstugan 
Haga l und 
Lindstugan 
Linn.est ug a n 
Madstugan 
Nygärd 
Nyhem 
Aket- sbe r-g 
Back s t u ga utan n amn 
H.ägnes-tugan 
Astugan 
Akerslund 
Råssmätehemmet 
Råssmätestugan 
Rässmätei:omten 
Tomt en 
Torp utan n a mn 
Backen 
Banvaktstuga n r 982,983 
Gärdshemmet 
Haliagå<'""cistor pet 
Husar tor-p nr 4 
Karlsbor-g 
Nydala 
Ryttartor p nr 4 
Spången /Spängern a 
Högr ö sten / Högarös ten 
L-indstugan 
Backen 
Hag ersberg 
Hu s2n-· tot- p nr ,.::, 
Högabe~-gshem 
Knycklan 
Li n dhem 
F: i ddersber g 
Roser, l t.i r1å 

Ryttar t o rp m - 3 
Spängen /Sp ängerna 
Tomt stugan 
Vägghälla 
Äng stugan 
Långeryd 
Löveiund 
Soldattorp nr , ~ 
Spången / Spängerna 
Angholmen 
Be!"""gstugB.r: 
Häg n estugan 
Löfhagen 
Sj ö stt.tgar1 
Carl stor-p 
Torp utan na.mn 
Granlund 
Skifta / Skiften 
Soldattorp nr 66 
Stenhagen 

Sid 

51 
5 1 
5 0 

51 
5 1 
51 
5 1 
5 1 

5 1:) 

5 1 
5 1 
51 
5 5 
55 
55 
55 

5 3 

r:'7' 
...... , ... ;. 

52 
c:-,..., 
J..::. 

52 
53 

5 4 

52 
c: ----. 
~1 ..::. 

5 5 

55 
55 
5h 

57 
56 
c:: ~ 
,.J / 



By/Gård 

S jöarp 
_1?_ 

_1,_ _.,_ 
-··-_.,_ 
_ .. _ _,._ _.,_ 
_n_ 

-"_,._ 
Sjötorp 
_,1_ 
_n_ _,._ 
-··-_,,_ 

-"_ .. _ _,._ _,._ 
_,1 __ 
_u_ 

- "-_,._ 

ng 
sg 
-"_.,_ 

_,._ 
-··-
_11_ 

sg/ng 
sg/ng 
sg/ng 

Solberga 
Spinkar-p 
_?t_ 

-"-
_,,_ 

Stockabäck mg _ ,,_ 
_ .,_ 
_ 1!_ 

_u_ _ ,, _ 
_ ,,_ 

-··-
_,,_ 
_t?_ 

Stärtebc 
-··-
_u_ _,._ 
_,1_ 
_!J_ 

_ .. _ 
Sänninge _,,_ 
_,,_ 
_,,_ 
_ .. _ 
_u_ 

_.,_ 
_,,_ 

ng 

_ • .! _ 

_:r _ _., _ 
-"-_., _ 
_?1_ 

mg/vg 
\tg 

äg 
_u_ 

-··-
sg 

82 

TorpiBackstuga 

Utjorden 
Buss.hemmet 
!<amphemmet 
Sjöarpshemmet 
Sjöstugan 
Soldattorp nr 
Stranden 
Uppsalagatan 
Angstugan 
Jonstorp 
Nytorp 

49 

Sjöbo 
Arvids.lyckan 
Arvidstorp 
Arvidstorp nr 2 
Bygget 
Erikstorp 
Grindstugan 
Lilla Arvidstorp 
Lyckan 
Månstorp 
Mårtenstorp 
Smedhemmet, backstuga 
Smedhemmet, torp 
Ashemmet 
/ismålen 
Petershof 
Backstuga utan namn 
Hak stugan 
Månstorp 
Stenstorp 
Andersbo 
Backstuga utan namn 
Glänta 
Larstorp 
Sör-ängen 
Akerslund 
ostra Glänta 
Västra Glänta 
Sörbygget 
Backstuga utan namn 
/ikerslund 
Brostugan 
Fällan 
Kullen 
Lövstugan 
Pershem 
Soldattorp nr 78 
Stärtebohemmet 
Backstuga utan namn 
Brohagen/Broahagen 
Ensnäs 
Grindstugan 
Norr hemmet 
Tor·p utan namn 
Soldattorp nr 67 
Sänningehemmet 
Soldattorp nr 68 

----- -- -

Sid 

57 
57 
56 
57 
56 
57 
57 
57 
57 
56 
56 
56 
58 
57 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 
62 



d By/Gärd 

Sänninge sg 
Sättra _,,_ _,._ 
_!1_ 

_,,_ 

_ .. _ 
_,,_ 

ng 
-··-
_u_ 

_,,_ 

ng/sg 
sg 

_!I_ _11_ 

_,!_ _.,_ 
_t1_ _!I_ _ .. _ __.!_ 
_ .. _ _ .. _ 
_,.,_ -'~-
_tt_ -··-

_,f_ _,,_ 
_!._ -~'-
Taleryd 
_n_ _,._ 
_u_ 

_ u_ 

_ u_ 

_ ,r_ 
_:t_ 

_ .,_ 
_u_ 

_ n_ 

_u_ 

_ u_ 

_ u_ 

_u_ 

_n_ 
_ .,_ 
_!J_ 

_u_ 

-"-
_u_ 

_u_ 

Tullebo 

_,,_ 
-"-
_!J_ 

Tärenäs 
_ u_ 

_,,_ 

-"-_.!_ 
_t,_ 
_u_ 

_u_ 

_,r_ 

-"-

mg 
_,! _ 
_,J _ 
_,, _ 
_,,_ 
_,, _ 
-"-_.? _ 
ng _., _ 
_n _ _.,_ 
_,f _ 

sg 
_1,_ 
_1,_ _.!_ 

sg _., _ 
-"-
vg/mg 
vglmg 
vg/mg 
vg/mg 
vg/mg 
ög 
_u_ _.,_ 

Torp/Bac~=:stuga 

Sänningehemmet 
Backstugor utan namn 
Krogen 
Sättrastugan 
Sättr-atorpet 

< i 783) 
< 1673) 

Backstuga utan namn 
Granbo 
Ingevallstorp 
Lyckan 
Grindstugan 
Backstuga utan namn 
Ekstugan 
Freden/Friden 
Nya !<apela 
Soldattorp nr 47 
Stolpen/Stolpestugan 
Svar v·er i et 
Sättrahemmet 
Sättrastugan 
Sättratorpet <1852-58) 
Backstuga utan namn 
Nybygget 
Talerydshemmet 
Backstuga utan namn 
Bläst.en 
Hagalund 
Hemmet 
Husarto:'"p nr 5 
Johanstorp 
Nydala 
Ryttartorp nr 5 
Almesberg 
Dalen 
Liljeholmen 
Perstorp 
Soldattorp nr 60 
Äng lyckan 
Berget 
Bergholm 
Piparehemmet 
Soldattorp nr 74 
Stugc1. ut an namn 
Perstorp 
Sjöstugan 
Söderängen/Sönnerängen 
Tullebohemmet 
Törnäs 
Lilla Åstad 
Lövhagen (Nybygget} 
Nybygget 
Al i r,gsäs 
Hags.tuga.n 
Nynäs 
Arstad 
Åstad 
Backstuga utan namn 
Granlund/Granelund 
Hogarösten 

Sid 

62 
62 
63 
64 
64 
62 
63 
63 

63 
62 
62 
63 

63 
64 
64 
63 
64 
64 
64 
66 
66 
65 

65 
65 
65 
65 
66 
65 
64 

66 
66 
66 
66 
6-5 
b5 
66 
66 
66 
67 
67 
67 
67 
67 
68 
68 
68 
67 
68 
68 
68 
68 
67 
68 
68 



By/Gärd 

Tär-enäs ög 
_!!_ _H_ 

_,,_ _,,_ 

Uddarp 
_s!_ 

Uppsala 
_u_ 

_,,_ 

Vallstorp ng 
Valläkra 
Vippersjö 
_u_ _.,_ 
_11_ 

_f!_ 

_ u_ 

_ .,_ 
_ ,,_ 
_ u_ 

_ !'f_ 

_ ,!_ _,._ 
_ ,1_ _ !._ 
_ ?.!_ 

_ ,._ 
_ .,_ 
_ u_ 

Ar:garp 
_u_ 

_ ,,_ 
_t?_ 

_n_ 

-"-

_ ,t_ 
_!t_ 

_1s_ 

ng 
_u _ 

_., _ 
_!1 _ 

_t! _ 

_,! _ _,. _ 
sg _.J _ 
_,t _ 
_u _ _!. _ 
_u _ 

_,! _ 

ng _.! _ 
_!!_ 

_,,_ 
_tt_ 

_11 _ 

_,,_ 
sg 
_!I_ 

Okänd gå.rd 

84 

Torp/Ba.ck1:.tuga 

Lövhagen 
Rösten 
Äng stugan 
Backstuga utan namn 
Liden 
Backstugor utan namn 
Carlstorp 
Lilla Uppsala 
Grinden 
Anderstorp 
Backstuga utan namn 
Berghem 
Torp utan namn 
Vippersjöhemmet 
Björkenäs 
Johannesberg 
Liden 
Soldattorp nr 52 
Valastugan 
Art(eibacken, soldattorp 
Artbacken, backstuga 
Backstuga utan namn 
Enebacken, backstuga 
Enebacken, soldattorp 
Enekullen 
Gärdet 
Soldattorp nr 62 
Art(e)backen, soldattorp 
Backstuga utan namn 
Björstorp 
Hagalund 
Lilla Angarp 
Rödjestugan 
Soldattorp nr 48 
Ängarpshemmet 
Änglund/Ängelund 
östra Äng(e>lund 
Västra Ängelund 
Ängelund 
Kvarnstad 

Sid 

68 
68 
69 
69 
'Q 0, 

69 
69 
69 
69 
70 
70 
70, 71 
71 
71 
7c, 
71 
71 
71 
70 
71 
71 
70 
70 
71 
70 

7• , l 

71 
71 
71 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 
72 



71 

85 

2: SORTERING EFTER TORP OCH BACKSTUGA 

Torp/Backstuga 

Adolfslund 
Al ingså!::. 
Almesberg 
Andersbo 
Andersbo 
Andersbo 
Anderstot-p 
Anderstm--p 
Arvidslyckan 
Arv i dstor-p 
Arvidstar·p nr 2 
A~:erydshemmet 

Backasand 
Backen 
Backen 
Backen 
Backen 
Backen 

ut.an 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
utan 
Lttan 
ut.~n 
utan 
utan 
u ·tan 
utan 
u t .:=1n 
utan 
u tan 
utan 

namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
n amn 
namn 
namn 
na.mn 
namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
namn 
r:arnrr 
namn 
namn 

Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backs·tuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Bac:kstu.ga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Backstuga 
Back 1::=.tug2 
Backstuga 
B<':i.ckstuga 
Backstuga 
BackstLtgor 
Backstugor 
Backstugor 
Backstugor
Ba.ckstugor 
Backstugor 
BackstL1gcr 
Backstugor 
Ba.ckstugor 

utan namn 
utan namn 
~Jtar; namn 
utan namn 
utan namn 
utan namn 
utan namn 
ut.an namn 
utan namn 

By/G~rd 

Göberga. 
Tär-enäs vgh~g 
Taleryd ng 
Göberga 
Rosendal 
Stocka.bäck mg 
l<apela sg 
Vallåkra 
Sjötrn-p 
_ f t_ 

_B_ 

fo:eryd 

Linde,,-ås ödeg 
Djurafall sg 
Linderås by 
Lincier-äs prästg 
Råssmäte Hal!ag 
F:åssmät e ng 
A>:eryc 
Brånarp 
Djurafal 1 
Djurafall sg 
Elds.torp 
Finnanäs sg 
Fruktnöte ng 
Göber-·ga 
Högamålen 
Jcrds+ällan Lilla 
Läckarp 
Målen 
Ryd ng 
Råssma.r k ng+mg 
Spinkarp 
Stockabäck 1ng 
Stocka.bäck og 
Sänninge 
Sättra 
Såttra ng 
Sättr-a sg 
Taler y d 
Tctleryd mg 
T

.. .. 
ar-enas ag 

sg 

Udsarp 
Vippersjö 
Vippersjö 
Angar-p 
Brickarp 
Djurafall ng 
Ekeku.lla 
F-i nnanäs ng 
Fruktnöt.e sg 
F~larp 
Gr-immestorp 
Hjäl ,nedal 
Räss.-r:ark 

Sid 

18 
67 
64 

58 

58 
4 

8 

35 
53 

4 
7 
9 
9 

12 
1 3 
14 
18 
3() 

31 
.il2 
42 
50 
50 
~59 
6 0 
60 
b l 

6 2 

69 
70 
70 
7 1 

6 
8 

1 1 
13 
14 
15 
17 
28 



Tor·p/B.ackstuga 

Backstugor utan namn 
Bankhemmet 
Banvaktstuga nr 982~983 
Banvaktstuga nr 984 
Beckhem 
Bekar-ehemmet 
Berget 
Berget 
Berghem 
Berghalm 
Bergholmen 
Bergholmen 
Be!'""gstugan 
Björk!e)backen 
Björkb.acken 
Björkeberg 
Bj fö-kenäs 
Björklund 
Björnfälla(n} 
Björ-storp 
Bl aders 
Blåsten 
Bläsar-pshemmet 
Brickarpshemmet~ backstuga 
Brickarpshemmet, soldattorp 
Bi--ickar-pshemmet, torp 
Br-ohagen/Broahagen 
Bron 
Brostugan 
Brostug.an 
Brostugan 
Busshemmet 
Bygget 
Bygget 
Bygget 
Bäck/Bäcken 
Bäckebo 
Bäckebokammaren 
Bäcken 
Bäckhemmet 
Bäc khemmet 
Bör• jeshem 

Carlhult / Carlshult 
C;;n-1 st.orp 
Carlstot-p 
Carlstorp 
Carlstorp 
Cari stor-p 
Carlstorp 
Cedersbo 
Cedersbor-g 
Christianshemmet 
Christiernshemmet 
Christineberg 
Christineber-g 
Colbergshem 

86 

By / Gärd 

Uppsala 
Rosenåal 
Råssmäte Hallag 
A:,:eryd 
F:osendal 
_1,_ 

Göberga 
Taleryd sg 
Vippersj6 
Taleryd sg 
Linderå.s ödeg 
Nobynäs 
Siggarp 
Hakebo 
Gr immestorp 
Fålarp 
Vippersjö ng 
Grimmestorp 
Hakebo 
Angarp ng 
Packeryd 
Taleryd mg 
Bläsarp sg 
Brickarp 
_ !J _ 

_u_ 

Sänninge 
Göberga 
Djurafall sg 
Göberga 
Stärtebo 
Sjöarp sg 
Göberga 
Rosendal 
Sjötorp 
Göberga 
Nobynäs 
-"-
Linderås b y 
Göberga 
i:;. •• . ,csenoa1 
_J!_ 

Göberga 
Brickarp 
Ekekulla 
Göberga 
Målen mg 
Sjtiarp 
Uppsala 
Hakebo 
_,,_ 

Gtiberga 
-"-
Djurafa_ll ng 
i::· . . 
. 1 nnar.as ng 
Göberga 

Sid 

69 
48 

4 
48 
LI.• I 

18 

65 
35 
43 
55 
26 
•7 .1 , 

16 
70 
17 
26 
71 
47 
65 

5 
6 

6 
61 
18 

9 
19 
61 
57 
1~· 
48 
58 
19 
44, 45 
44 
35 
19 
48 
48 

19 
6 

11 
19 
43 
56 
•q å , 

26 
26 
19 
·o l , 

9 
13 
19 



Torp/Ba-ck!::--tuga 

Dagstorp/Daxtorp 
Dahl 
Dalen 
Dalhem 
Dalstugan 
Dammen 
Dammstugan 
Daxtorp/Dagstorp 
Djurbergshem(metJ, backst . 
Djurbergshem(met), torp 
DjLff·ängen 
Dragbo 
Ori l lebron 
Dryllan 
Dryllebron 

Ekebergsstugan 
Ekekullahemmet 
Ekelund 
Ekholmen 
Ekstugan 
El fshem 
Elgafloie)n 
Eliedal/Elisdal/Eliadal 
El vershem 
Enebacken, backstuga 
Enebacken, soldattorp 
Er.ebo, backstu ga 
Enebo, torp 
Enekullen 
Ensnäs 
Eri kstorp 
Evertshem 

Falkastugan 
Fattigstugan/Fattighuset 
Finnanäs Gärde 
Finnanäshemmet 
Finni:orp 
Floadalen 
Floddalen 
Freden / Friden 
Fr-edri ksdal 
Friden/Freden 
Fridhem 
Fridhem 
i::- - 'h . r1a •. em 
Fridsbe~-g 
Friskens stuga 
Fruktnötehemmet 
Fälarpshemmet 
FAlarpstorp~ backstuga 
Fälarpstorp~ torp 
Fä.11 an 
Fällan 
Fällan 
Förbac ken 

8 7 

By/Gärd 

Djur-afall ng 
L i nderäs by /bdeg 
Taleryd ng 
Linder å s öd~g 
Grimmestorp 
Oberga 
l<v arnarp 
Djur afa l i ng 
Hulan 
_::1_ 

Djura.fal l ng 
Hakebo 
Göberga 
_H_ _.,_ 
Göberga 
Ekekul 1 <='-

Göberga 
Holmen ng 
S2.ttra sg 
Bo-torp 
Hakebo 
Djurafall ng 
Botorp 
Vippersjö sg 
Vippersjc sg 
Ekekulla 
_,J_ 

Vi ppersj ö sg 
Sänninge 
Sjötorp 
Botorp 

Elc:istorp 
Linderäs b y 
Finnanäs 
_tf_ mg 
_f! - ng 
Dberga 
_t,_ 

Sättra sg 
Hjälmedal 
Sättr-a sg 
Ekekulia 
Finna.r:äs 
Hjälmedal 
Grimmes-tor-p 
Linderås ödeq 
Fruktnöte mg 
Fålarp 
_u_ 

- " -
Djur af al l n •:J 
Hakebo 
Stärtebo 
Linderäs prästg 

,--.- . 
-J lG 

9 
.37 

4 5 
34 

9 

30 
9~10 

26 
•q -1 , 

19 
19 

11 

2 9 

5 
2 6 

9 
5 

7 0 
71 
1 1 
1 1. 
70 
61 
58 

5 

12 
3 6 
1 4 
1 3 . --,, 
-1 --:.• 

45 
45 
6 ~; 
2 8 
6:, 
1 1 

1 7 
3 8 
i5 
15, 16 
16 
15~16 

9 
27 
61 



Torp/Backstuga 

Gatan 
Gatan 
Glädjen 
Glänta 
Granbo 
Granelund 
Granlund 
Granlund 
GranlundiGranelund 
Granstugan 
Grinden 
Gt-inden 
Grindstugan 
Grindstugan 
Grindstugan 
Grindstugan 
Grindstugan 
Grindstugan 
Gropen 
Gräskullen 
Grönekull(e} 
Grönkul 1 a 
Grönkullen 
Gärdesgår-den 
Gärdet 
Gär-dshemmet 
Gärd stugan 
Gökhem 
Gölen 

Hagalund 
Hagalund 
Hagalund 
Hagalund 
Hagalund 
H.agersberg 
Hagstugan 
Hs:kstugan 
Halla/Hallen~ soldattorp 
Hallagärdstorpet 
Hallen, backstuga 
Hemmet 
Hemmet 
Hemmet 
Hemmingstorp 
Hult/Hultet 
Hult/Hultet 
Hultäkra 
Husar- ·torp nr 
Husart.orp nr 
Husartorp nr 
Hägnen 
Hägnestugan 
Hägnestugan 
Hängslen 
Hästhagen 
Högabergshem 
Högamälshemmet 

4 
5 

88 

By/Gård 

ELdstorp 
Linderås ng 
!<apela ng 
Stockabäck mg 
Sättr-a ng 
A}~eryd 
Hjälmedal 
Sjöarp ng 
Tärenäs ög 
Ekekulla 
Linderås prästg 
Vallstorp ng 
Fruktnöte ng 
Linderås prästg 
Nobynäs 
Sjötorp 
Särminge 
Sättra ngisg 
Linderås ödeg 
Göberga 
_ ! I_ _.,_ 
Glassäs sg 
Vippersjö sg 
R~ssmäte Hallag 
Råssmark ng 
Holmen ng 
Hakebo 

Ekekulla 
Hakebo 
Råssmar-k ng 
Taleryd mg 
Ängarp ng 
Rässmäte ng 
Tärenäs vg/mg 
Spinkarp 
Holmen ng 
Råssmäte Hallag 
Holmen r:g 
Linderås pr.ästg 
F:åssmark mg 
Taleryd mg 
Hjälmeda.l 
Göberga 
Nobynäs _,. __ 

Råssmäte ng 
-•·•- Hal lag 
_u_ Tale!""yci mg 
Brånarp 
Rässmark ng/mg 
Siggarp 
L:i.nderäs by 
_ ,,_ prästg/ödeg 
Råssmäte ng 
Högamålen 

Sid 

12 
40 
31 
60 
63 

4 
28 
56 
68 
11 
41 
69 
. "' l.~ 

41 
44 
58 
62 
63 
36 
20 
20 
20 
20 
17 
70 
52 
50 
29 
27 

11 
27 
5~) 

65 
72 
52 
68 
59 
29 
53;154 
29 
36 
5.1 
65 
28 
20 
44~45 
44 

65 
7 

51 
55 
36 
36 
53 
3 0 



Torp/Backstuga 

Högarösten 
Högliden 
Höglycke 
Högrösten/Högarösten 

Ingevallstorp 

Jakobshemmet 
Johannesberg 
Johannesberg 
Johannesberg 
Johanstorp 
Jonsahem 
Jonsborg 
Jonstarp 
Jonstorp 
Jonstorp 
Jutstugan 
Jönsabo 

Kabbisan 
Kalvängen 
Kammaren 
Kammaren 
Kamp hemmet 
Kap Liden 
Karlhult 
Karlsborg 
Karlslund 
Karlstorp 
Karlstorp 
Karstorp 
Kattnacken 
Kinneberg 
Klangen 
Klarkhem(met) 
Klockaregården 
Knutahem 
Knutshem 
Knycklan 
Kohagen 
Kohagen 
Kokenhus 
Krabbåsen 
Kristianshem 
Kristi nebacke 
Kristineberg 
Kri stineberg 
Krogarestugan 
Krogen 
Krogen 
Kullen 
Kvarnarpshemmet 
Kvarnen 
Kvarnstad 
Kyrkobacken 
Kyrkovallen 
Kyrkstugan 

8 9 

By/Gård 

Tärenäs ög 
Hakebo 
Göberga 
Råssmäte Hallag/sg 

Sättra ng 

Rosendal 
Göberga 
t<varnarp 
Vippersjö . ng 
Taleryd mg 
Rosendal 
Oberga 
Finnanäs mg 
Oberga 
Sjöarp sg/ng 
Göberga 
Rosendal 

Linderäs by 
Kapela 
Hakebo 
Linderå.s prästg 
Sjöarp sg 
Kapela ng 
Göberga 
Rässmäte Hallag 
Kapela 
Brickarp 
Målen mg 
Göberga 
Linderås prästg 
l<apela Lilleg 
Grimmestorp 
Målen sg 
Linderäs by 
Göberga 
Göberga 
Rässmäte ng 
Brånarp 
Nobynäs 
Göberga 
Linderäs by 
Göberga 
Linderås ödeg 
Djurafall ng 
Finnanäs ng 
Linderås by _.,_ 
Sättra 
Stärtebo 
Kvarnarp 
Göberga 
Okänd gård 
Linderås by 
_u_ 

-"-

Sid 

68 
27 
20 
53 

63 

47 
20 
34 
71 
65 
48 
46 
14 
46 
56 
20 
48 

37 
31 
27 
36 
56 

21 
53 
32 

6 
43 
21 
37 
32 
17 
43 
37 
21 
21 
55 

7 
44 
21 
37 
21 

9 
14 
37 
37 
63 
61 
35 
21 
72 
37 
37,40 
37 



90 

Torp/Backstuga By/Gård Sid 
-------------- -------
l<åkenhus Göberga 21 
l<ållberg 

_,._ 
21 

l<ällberg Kapela ng 33 
Källbergshem Göberga 21 
Källbergshemmet Kapela ng 33 
Källbygget Grimmestorp 17 
Källemon Linderås prästg 38 
Källmarken -··- _,,_ 37 
Källstugan Göberga 21 
Källstugan Linderås by+prästg 38 

Landtorp Botorp 5 
Larstorp Brånarp 7 
Larstorp Stockabäck mg 60 
Ledbo Kapela Lilleg/Ravelsg 32 
Liden/Lia/Lian/Lien Bränarp 7 
Liden/Lia/Lian/Lien Göberga 21 
Liden Hakebo 27 
Liden Kapela ng 32 
Liden Uddarp 69 
Liden Vippersjö ng 71 
Liljeholmen Packeryd 47 
Liljeholmen Taleryd ng 66 
Liljeslätt Grimmestorp 18 
Liljestad -··- 18 
Lilla Arvidstorp Sjötorp 58 
Lilla Bäckebo Nobynäs 44 
Lilla Dryllan Göberga 22 
Lilla Holmen Holmen 29 
Lilla Holmen Packeryd 47 
Lilla Hult Göberga 22 
Lilla Hult/Hultet Nobynäs 44 
Lilla Källstugan Göberga 22 
Lilla Paradis Botorp 5 
Lilla Post hemmet Göberga 22 
Lilla Sandliden Linderås ödeg 41 
Lilla Sörhemmet Kapela sg 32 
Lilla stugan Linderås by 40 
Lilla Uppsala Kapela ng 32 
Lilla Uppsala Uppsala 69 
Lilla Astad Tärenäs sg 68 
Lilla Ängarp Ängarp ng 72 
Lindhem Linderäs mg 38 
Lindhem Råssmäte ng 53 
Lindkälla Djur af al 1 ng 9 
Lindstugan Råssmark ng 51 
Lindstugan Råssmäte Norr stuga 53 
Linneberg Holmen ng 29 
Linnedal Linderås prästg 38 
Linnestugan Råssmark ng 51 
Lisebo Göberga 22 
Lugnet Linderås ödeg 38 
Lundastugan _,,_ 38 
Lunden Kapela sg 32 
Lunden Linder&s prästg/ödeg 38 
Lunden <Rosenlund) Linderås ödeg 39 
Lunneberg Kapela Ravelsg 32 
Lyckan Axeryd 4 



Torp/Backstuga 
--------------
Lyckan 
Lyckan 
Lyckan 
Lyckan 
Lyckås 
Lyckås 
Lyckås 
Låckebåck 
Långeryd 
Löfhagen 
Lövelund 
Lövhagen 
Lövhagen (Nybygget) 
Lövhem 
Lövholmen 
Lövholmen 
Lövholmen 
Lövingsborg 
Lövstugan 
Lövstugan 

Mad stugan 
Mad stugan 
Majestugan 
Mantorp 
Mantorp 
Marka/Marken 
Marken 
Marstugan 
Masaremålen 
Michaelsbo 
Michelsbo 
Mickelsbo 
Micklabo 
Missionshuset 
Mobygget 
Moen 
Moen 
Moen 
Moen (Renhult} 
Mohyltan 
Mossberga 
Mossestugan 
Mostugan 
Mota/Mot an 
Målaberget/Måleberget 
Månstorp 
Månstorp 
Månstorp 
Mårtenstorp 

Nilstorp 
Nineve 
Norr hemmet 
Nya Kapela 
Nybygget 
Nybygget 
Nybygget 

91 

By/Gård 
-------
Fruktnöte mg 
l<apela ng 
Sjötorp 
Sättra ng 
Axeryd 
Hakebo 
Låckarp _.,_ 
Råssmäte sg 
Siggarp 
Råssmäte sg 
Tärenäs ög 
-"- sg 
Målen mg 
Kapela ng 
-"- Ravelsg 
Linderås by 
Kapela Ravelsg 
Hjälmedal 
Stärtebo 

Brickarp 
Råssmark ng 
Linderås prästg 
Brånarp 
Göberga 
-"-
Bläsarp sg 
Brickarp 
Oberga 
Rosendal 
-"-_ .. _ _,. _ 
Kapela Ravelsg 
Linderås prästg 
Göberga 
Linderås prästg 
Packeryd 
Göberga -··-
Linderås prästg 
Ojurafall sg 
Göberga 
Linderås prästg 
Målen ng 
Linder.~s ng 
Sjötorp 
Spinkarp 
Sjötorp 

Finnanäs ng 
Oberga 
Sänninge 
Kapela Lilleg/Sättra sg 
Brickarp 
Brånarp 
Djurafall 

Sid 

15 
32 
58 
63 

4 
27 
42 
42 
53 
55 
54 
68 
68 
43 
33 
32 
38 
33 
28 
61 

6 
51 
38 

8 .., .... 
L.C. 

22 
5 
6 

45 
49 
48 
49 
49 
33 
39 
22 
39 
47 
23 
22 
36 

9 
23 
39 
43 
39 
58 
59 
58 

14 
46 
62 
33,63 

6 
8 
9 



Torp/Backstuga 

Lyckan 
Lyckan 
Lyckan 
Lyckan 
Lyckås 
Lyckås 
Lyckås 
Låckeback 
Långeryd 
Löfhagen 
Lövelund 
Lövhagen 
Lövhagen (Nybygget} 
Lövhem 
Lövholmen 
Lövholmen 
Lövholmen 
Lövingsborg 
Lövstugan 
Lövstugan 

Mad stugan 
Mad stugan 
Majestugan 
Mantorp 
Mantorp 
Marka/Marken 
Marken 
Marstugan 
Masaremålen 
Michaelsbo 
Michelsbo 
Mickelsbo 
Micklabo 
Missionshuset 
Mobygget 
Moen 
Moen 
Moen 
Moen <Renhult} 
Mohyltan 
Mossberga 
Mossestugan 
Mostugan 
Mota/Mot an 
Målaberget/Måleberget 
Månstorp 
Månstorp 
Månstorp 
Mårtenstorp 

Nilstorp 
Nineve 
Norr hemmet 
Nya Kapela 
Nybygget 
Nybygget 
Nybygget 

91 

By/Gård 

Fruktnöte mg 
l<apela ng 
Sjötorp 
Sättra ng 
Axeryd 
Hakebo 
Låckarp 
_u_ 

Råssmäte sg 
Siggarp 
Råssmäte sg 
Tärenäs ög 
-"- sg 
Målen mg 
Kapela ng 
-"- Ravelsg 
Linderås by 
Kapela Ravelsg 
Hjälmedal 
Stärtebo 

Brickarp 
Råssmark ng 
Linderås prästg 
Brånarp 
Göberga 
-"-
Bläsarp sg 
Brickarp 
Oberga 
Rosendal _.,_ 

-··--··-
i<apela Ravelsg 
Linderås prästg 
Göberga 
Linderås prästg 
Packeryd 
Göberga -··-
Linder.~s prästg 
Djurafall sg 
Göberga 
Linderås prästg 
Målen ng 
Linderås ng 
Sjötorp 
Spinkarp 
Sjötorp 

Finnanäs ng 
Oberga 
Sänninge 
Kapela Lilleg/Sättra sg 
Brickarp 
Brånarp 
Djurafal 1 

Sid 

15 
32 
58 
63 

4 
27 
42 
42 
53 
55 
54 
68 
68 
43 
33 
32 
38 
33 
28 
61 

6 
51 
38 

8 
22 
22 

5 
6 

45 
49 
48 
49 
49 
33 
39 
22 
39 
47 
23 
22 
36 

9 
23 
39 
43 
39 
58 
59 
58 

14 
46 
62 
33,63 

6 
8 
9 



Torp/Backstuga 

Nybygget 
Nybygget 
Nybygget 
Nybygget 
Nybygget 
Nybygget 
Nydala 
Nydala 
Nydala 
Nygård 
Nygård 
Nyhem 
Nykvarn 
Nyland 
Nynäs 
Nytorp 
Nytorp/Nyttotp 
Nytorp/Nyttorp 

□bergshagen 
Obergsstugan 
Olofstorp 
Olstorp 
Oxhagen 
Oxhagen 
O:xhagen 
Oxhagsstugan 

Paradis 
Pemsebo, backstuga 
Pemsebo, torp+backstuga 
Pershem 
Perstorp 
Perstorp 
Perstorp 
Petersberg/Petersburg 
Petersborg 
Petersborg 
Petersborg/Petersburg 
Petershof 
Pimsebo, torp+backstuga 
Pinsebo, torp+backstuga 
Piparehemmet 
Post hemmet 

Rasmushemmet 
Renhult 
Repkullen 
Riddersberg 
Riddersberg 
Rosendal 
Rosenlund 
Rosenlund 
Runestad/Runnestad 
Ryan 
Ryttartorp nr 3 
Ryttartorp nr 4 
Ryttartorp nr 5 

92 

By/Gård 

Fälarp 
Göberga 
Kapela Ravelsg 
Packeryd 
Taleryd 
Tärenäs sg 
Holmen sg 
Rässmäte Hallag 
Taleryd mg 
Linder.~s ng 
Råssmark ng _ .. _ _ .. _ 
Göberga 
Linderås ng 
Tärenäs vg/mg 
Sjöarp sg/ng 
Axeryd 
Oberga 

Linderås by _,,_ 

Göberga 
-"-
Bläsarp sg 
Göberga 
Nobynäs 
Göberga 

Botorp 
Hakebo -··-
Stärtebo 
Jordsfällan, Lilla 
Taleryd ng 
Tullebo 
Djurafall ng 
Göberga 
Jordsfällan, Stora 
Axeryd 
Solberga 
Hakebo -··-
Taleryd sg 
Göberga 

Rosendal 
Göberga -··-
Linderås mg 
Rässmäte ng 
Kapela sg 
Linderäs ödeg 
Rässmäte ng 
Brickarp 
Göberga 
Rässmäte ng 
-"- Hall ag 
Taleryd mg 

Sid 

15, 16 
23 
33 
47 
66 
68 
29 
54 
66 
39 
51 
51 
23 
39 
68 
56 

4 
46 

39,41 
3~ 
23 
23 

5 
23 
45 
23 

5 
27 
27 
61 
31 
66 
67 
10 
23 
31 

4 
59 
27 
27 
66 
23 

49 
23 
24 
39 
54 
33 
39 
54 

7 
24 
52 
52 
65 



93 

Torp/Backstuga By/Gård Sid 
-------------- -------

6 Ryttartorp nr 6 Oberga 45 
Ryttartorp nr 13 Nobynäs 44 
Rået Rosendal 49 
Råssmarkshem Råssmark 51 
Råssmätehemmet Råssmäte 55 
Råssmätestugan -··- 55 
Råssmätetomten -"- 55 
Rödjan Göberga 24 
Rödjestugan Ängarp ng 72 
Röjan Göberga 24 
Rösten Tärenäs ög 68 

Sandholan Oberga 46 
Sandholm 

_,._ 
46 

Sandhulan -··- 46 
Sandhålan Finnanäs ng 14 
Sandhålan Oberga 46 
Sandkulla Göberga 24 
Sandkulla Oberga 46 
Sandkullen Göberga 24 
Sandliden Linden~s ödeg 40 
Sandstugan Djurafall ng 10 
Sandstugan _u_ sg 10 
Sand stugan Låckarp 42 
Sandstugan Oberga 46 
Sand stugan Rosendal 50 
Schwartztorp Brickarp 7 
Sjöarpshemmet Sjöarp sg 57 
Sjöbacka l<varnarp 35 
Sjöbacken _,,_ 35 
Sjöbo Sjöarp sg/ng 56 
Sjöhem Djurafall sg 10 
Sjöhem Hakebo ,,..,, 

.L.. 

Sjöstugan Djur af all ng 10 
Sjöstugan Kvarnarp 35 
Sjöstugan Siggarp 56 
Sjöstugan Sjöarp sg 56 
Sjöstugan Tullebo 67 
Sjöviken Hakebo 27 
Skifta/Skiften Sjöarp ng 57 
Skiften Fruktnöte mg 15 
Skogbo Ekekulla 11 
Skolhuset Djur af al 1 ng 10 
Skolhuset Linderås by 40 
Skott hemmet Rosendal 49 
Skytthemmet -··- 49 
Skärpan Göberga 24 
Skär sågen -··- 24 
Sköthemmet/Skötthemmet Rosendal 49 
Slättäng Eldstorp 12 
Smed hemmet Hakebo 28 
Smedhemmet, backstuga Sjötorp 58 
Smedhemmet, torp 

_.,_ 
58 

Smedstorp Kapela Lilleg -cr-...:,.;:. 

Smedstorp Linder.~s ödeg 40 
Sockenkammaren _.,_ by 40 
Sockenstugan _11_ _.,_ 40 
Soldattorp nr 47 Sättra sg 63 



q~ , .q 

Torp/Backstuga By/Gård Sid 
-------------- -------
Soldattorp nr 48 Ängarp ng 72 
Soldattorp nr 49 Sjöarp sg 57 
Soldattorp nr 50 Kapela sg 33 
Soldattorp nr 51 Fruktnöte mg 15 
Soldattorp nr 52 Vippersjö ng 71 
Soldattorp nr 53 Låckarp 42 
Soldattorp nr 54 Kvarnarp 35 
Soldattorp nr 58 Bläsarp sg 5 
Soldattorp nr 59 Axeryd 4 
Soldattorp nr 60 Taleryd ng 66 
Soldattorp nr 61 Holmen ng 29 
Soldattorp nr 62 Vippersjö sg 71 
Soldattorp nr 63 Linderås ng 40 
Soldattorp nr 64 Brånarp ng 8 
Soldattorp nr 65 Högamålen 30 
Soldattorp nr 66 Sjöarp ng 57 
Soldattorp nr 67 Sänninge ng 62 
Soldattorp nr 68 -··- sg 62 
Soldattorp nr 69 Djurafall ng 10 
Soldattorp nr 70 Brickarp 7 
Soldattorp nr 71 Ekekulla 12 
Soldattorp nr 72 l<apela ng 7-

-->.'.> 

Soldattorp nr 73 Råssmäte sg 54 
Soldattorp nr 74 Taleryd sg 66 
Soldattorp nr 75 Råssmark mg 51 
Soldattorp nr 76 Finnanäs ng 14 
Soldattorp nr 77 _ .. _ mg 14 
Soldattorp nr 78 Stärtebo 61 
Soldattorp nr 79 Brånarp sg 8 
Soldattorp nr BO Hakebo 28 
Soldattorp nr 81 Kapela Ravelsg 34 
Soldattorp nr 83 Rosendal 48 
Sopstugan Linderås by 40 
Spången/Spängerna Råssmäte Hallag 53 
Spången/Spängerna 

_,._ 
ng 52 

Spången/Spängerna _ .. _ sg 54 
Stenbron Brickarp 7 
Stenhagen Djurafall sg 10 
Stenhagen Sjöarp ng 57 
Stensholm(en) Djurafall sg 10 
Stenstorp Göberga 24 
Stenstorp Rosendal 50 
Stenstorp Spinkarp 59 
Stenstugan Göberga 24 
Stenstugan Rosendal 50 
Stolpen/Stolpestugan Sättra sg 64 
Stora Bäckebo Nobynäs 45 
Stora Hultet -··- 45 
Stora Källstugan Göberga 24 
Stora Sägen _ .. _ 

24 
Stor sågen _,,_ 24 
Storängsgrinden Kapela Ravelsg/sg 34 
Stranden Sjöarp sg 57 
Stubber, Högamålen 30 
Stuga utan namn Kapela ng 34 
Stuga utan namn Linderås ödeg 41 
Stuga utan namn Taleryd sg 66 
Stärtebohemmet Stärtebo 61 



Torp/Back st 

Svarveriet 
Svensborg 
Svenstorp 
Svenstorp 
Såga 
Sågarehemmet 
Sågarestugan 
Sågen 
Sågen (Nykvarn> 
Sågstugan 
Sågstugan (Ekebergsstugan} 
Säckhemmet, backstuga 
Säckhemmet, torp 
Sänningehemmet 
Sänningehemmet 
Sättrahemmet 
Sättrastugan 
Sättrastugan (1783) 
Sättratorpet (1673) 
Sättratorpet (1852-58} 
Söderängen/Sönnerängen 
Södra Sandliden 
Sörbygget 
Sörhemmet 
Sörhemmet 
Sörängen 

Talerydshemmet 
Ti el 1 estugan 
Tomten 
Tomtstugan 
Torahem 
Torahem <Christianshemmet> 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torpet 
Trädgårdsstugan 
Tullebohemmet 
Törnås 

Uppsalagatan 
Uppsalagatan 
Utjorden 
Utjorden 

9 5 

By/Gård 

Sättra sg 
Kapela Ravelsg 
Brånarp 
Hakebo 
Göberga 
-··_ .. _ 
_,._ 
_ .. _ 

-··-_ ... _ 
Hulan 
-"-
Sänninge ng 
_,,_ sg 
Sättra sg _,._ _.,_ 

-··--··-_,,_ sg 
Tullebo 
Linderås ödeg 
Stockabäck vg 
Kapela Ravelsg 
-··- sg 
Stockabäck mg 

Taleryd 
Göberga 
Råssmäte 
_u._ 

Göberga _ .. _ 
Axeryd 
Brånarp 
Ekekulla 
Finnanäs 
Fruktnöte 
Fälarp 
Holmen 
Högamålen 
Kapela 
Läckarp 
Rosendal 
Råssmark 
Rässmäte 
Sjöarp 
Sänninge 
Vippersjö 
Fälarp 
Göberga 
Tullebo _ .. _ 

Eldstorp 
Sjöarp sg 
Ekekulla 
Eldstorp 

ng 

Sid 

64 
34 

8 
28 
24 
24 
24 
25 ...,< 
.&---.J 

25 
20 
30 
30 
62 
62 
63 
64 
64 
64 
64 
67 
40,41 
60 
34 

60 

66 
21 
55 
55 
25 
19 

4 
8 

12 
14 
15 
15,16 
29 

34 
42 
50 
51 
55 
57 
62 
71 
15~ 16 
25 
67 
67 

12 
57 
12 
12 



Torp/Backstuga 

Utjorden 
Valastugan 
Vennersjöhemmet 
Vennersjöstugan 
Vespan 
Vippersjöhemmet 
Vishem 
Vispan 
Väderkvarnen 
Vägghälla 
Västra Enebo 
Västra Glänta 
Västra Sandliden 
Västra Angelund 

Adala 
Akersberg 
Akersberg 
Akerslund 
Akerslund 
Akerslund 
Al bergshult 
Al bäckshult 
Arstad 
Asbo 
Asehemsstugan 
Ashemmet 
Ashemmet 
Asmålen 
Astad 
Astugan 

Ängarpshemmet 
Ängelund 
Ängen 
Ängen 
Angholmen 
Änghult 
Änglund/Ängelund 
Änglyckan 
Ängsholm 
Ängstugan 
Ängstugan 
Ängstugan 
Äng stugan 
Äng stugan 
Ängstugan 
Ärrehagen 
Ärt(e)backen, soldattorp 
Ärt<e)backen, soldattorp 
Ärtbacken, backstuga 
Äspelund 

ön/öen 
örberga 
östra Enebo 
östra Glänta 
östra Grinden 

96 

By/Gärd 

Sjöarp ng 
Vippersjö ng 
Göberga 
Göberga 
Högamålen 
Vippersjö 
Högamälen _ .. _ 
Oberga 
Råssmäte ng 
Ekekulla 
Stockabäck mg/vg 
Linderås ödeg 
Ängarp sg 

Oberga 
Ryd sg 
Råssmark ng 
-"- sg/ng 
Stockabäck mg _,,_ ög 
Göberga -··-
Tärenäs vg/mg 
Ekekulla 
Brickarp _,._ 
Sjötorp _,._ 
Tärenäs vg/mg 
Råssmark sg 

Ängarp ng 
_.,_ sg 
Grimmestorp 
Linderås prästg 
Råssmäte sg 
Kapela ng 
Ängarp ng 
Taleryd ng 
Bläsarp sg 
Djurafall ng 
Fålarp 
Linderäs pr-ästg 
Råssmäte ng 
Sjöarp sg 
Tärenäs ög 
Linderäs ödeg 
Vippersjö ng 
-"-_.,_ 
Räsa ng 

Göberga _ .. _ 

sg 
ng 

Ekekulla 
Stockabäck mg 
Linderås prästg 

Sid 

57 
70 
25 
.--..:· 
.,,:;.,.J 

30 
71 
30,31 
30,31 
46 
52 
12 
60 
40,41 
72 

47 
50 
52 
51 
60 
60 
26 
26 
68 
12 

7 
7 

i=r• 
d7 

59 
68 
51 

72 
72 
18 
41 
55 
31 
72 
66 

5 
10 
17 
41 
55 
57 
69 
39,41 
71 
71 
71 
50 

26 
26 
12 
60 
41 



To..-p/Backstuga 
--------------
östra Sandliden 
östra Storängsgrinden 
östra Äng(e)lund 

9 7 

By/Gård 

Li nden~s ödeg 
-"- prästg 
Angarp ng 

Sid 

40 
41 
72 



Torp/Backst 

Svarveriet 
Svensborg 
Svenstorp 
Svenstorp 
Såga 
Sågarehemmet 
Sägarestugan 
Sågen 
Sågen (Nykvarn} 
Sågstugan 
Sågstugan (Ekebergsstugan} 
Säckhemmet, backstuga 
Säckhemmet, torp 
Sänningehemmet 
Sänningehemmet 
Sättrahemmet 
Sättrastugan 
Sättrastugan (1783) 
Sättratorpet (1673) 
Sättratorpet (1852-58} 
Söderängen/Sönnerängen 
Södra Sandliden 
Sörbygget 
Sörhemmet 
Sörhemmet 
Sörängen 

Talerydshemmet 
Tiellestugan 
Tomten 
Tomtstugan 
Torahem 
Torahem <Christianshemmet) 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torp utan namn 
Torpet 
Trädgårdsstugan 
Tullebohemmet 
Törnås 

Uppsalagatan 
Uppsalagatan 
Utjorden 
Utjorden 

By/Gård 

Sättra sg 
l<apela Ravelsg 
Brånarp 
Hakebo 
Göberga 
-··-
_u_ 

_n_ 

-··_,,_ 
_ .. _ 
Hulan 
-"-
Sänninge ng 
_,,_ sg 
Sättra sg -··- _.,_ 
-··-_,._ 
-"- sg 
Tullebo 
Linderås ödeg 
Stockabäck vg 
Kapela Ravelsg 
-"- sg 
Stockabäck mg 

Taleryd 
Göberga 
Rå.ssmäte 
_u_ 

Göberga _ .. _ 
Axeryd 
Brånarp 
Ekekulla 
Finnanäs 
Fruktnöte 
Fålarp 
Holmen 
Högamålen 
l<apela 
Ukkarp 
Rosendal 
Råssmar-k 
Råssmäte 
Sjöarp 
Sänninge 
Vippersjö 
Fälarp 
Göberga 
Tullebo _,._ 
Eldstorp 
Sjöarp sg 
Ekekulla 
Eldstorp 

ng 

Sid 

64 
34 
a 

28 
24 
24 
24 
25 
23 
25 

30 
62 
62 
63 
64 
64 
64 
64 
67 
40,41 
60 
34 

60 

66 
21 
55 
55 
25 
19 

4 
8 

12 
14 
15 
15, 16 
29 

34 
42 
50 
51 
55 
57 
62 
71 
15~16 
25 
67 
67 

12 
57 
12 
12 



Torp/Backstuga 

Utjorden 
Valastugan 
Vennersjöhemmet 
Vennersjöstugan 
Vespan 
Vippersjöhemmet 
Vishem 
Vispan 
Väderkvarnen 
Vägghälla 
Västra Enebo 
Västra Glänta 
Västra Sandliden 
Västra Ängelund 

Adala 
Akersberg 
Akersberg 
Akerslund 
Akerslund 
Akerslund 
Al bergshult 
Al bäckshult 
Arstad 
Asbo 
Asehemsstugan 
Ashemmet 
Ashemmet 
Asmålen 
Astad 
Astugan 

Ängarpshemmet 
Ängelund 
Ängen 
Ängen 
Angholmen 
Anghult 
Änglund/Ängelund 
Änglyckan 
Ängsholm 
Ängstugan 
Ängstugan 
Ängstugan 
Äng stugan 
Angstugan 
Ängstugan 
Ärrehagen 
Art(e)backen, soldattorp 
Ärt(e)backen, soldattorp 
Ärtbacken, backstuga 
Äspelund 

ön/öen 
örberga 
östra Enebo 
östra Glänta 
östra Grinden 

96 

By/Gård 

Sjöarp ng 
Vippersjö ng 
Göberga 
Göberga 
Högamålen 
Vippersjö 
Högamålen _,._ 
Oberga 
Råssmäte ng 
Ekekulla 
Stockabäck mg/vg 
Linderås ödeg 
Ängarp sg 

Oberga 
Ryd sg 
Råssmark ng 
-"- sg/ng 
Stockabäck mg 
-··- ög 
Göberga 
_,,_ 

Tärenäs vg/mg 
Ekekulla 
Brickarp 
-··-
Sjötorp _,._ 
Tärenäs vg/mg 
Råssmark sg 

Ängarp ng 
_,._ sg 
Grimmestorp 
Linderås prästg 
Råssmäte sg 
Kapela ng 
Ängarp ng 
Taleryd ng 
Bläsarp sg 
Djurafall ng 
Fålarp 
Linderås prästg 
Råssmäte ng 
Sjöarp sg 
Tärenäs ög 
Linderås ödeg 
Vippersjö ng 
-"- sg _.,_ 
Råsa ng 

Göberga _ .. _ 

ng 

Ekekulla 
Stockabäck mg 
Linderås prästg 

Sid 

57 
70 
25 
,...= 
~..J 

30 
71 
30, 31 
30,31 
46 
52 
12 
60 
40,41 
72 

47 
50 
52 
51 
60 
60 
26 
26 
68 
12 

7 
7 

68 
51 

72 
18 
41 
55 
31 
72 
66 

5 
10 
17 
41 
55 
57 
69 
39, 41 
71 
71 
71 
50 

26 
26 
12 
60 
41 



31 
31 

Torp/Backstuga 
--------------
östra Sandliden 
östra Storängsgrinden 
östra Äng(e)lund 

By/Gård 

Linderås ödeg 
-"- prästg 
Angarp ng 

Sid 

40 
41 
72 



I 


