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18. Sörebacke 

Läge koordinater (RT90 2,5 gon W 0:-15) :         X= 6286859 Y= 1428662         

Latitud longitud (SWEREF 99 WGS84):              56 42 12,1 N 14 38 26,13 Ö 

 

 
Utdrag från fastighetskartan   © Lantmäteriet 452076 

 

 

Sörebacke var en backstuga under Mellangård och fanns enligt husförhörslängd från 1859 till 

1884. 

Personer som bott på Sörebacke 

År 1859 flyttar Enklingen Jonas Paulsson till den nybyggda backstugan Sörebacke. Han är 

född 6/3 1803 i Skäggalösa men har tidigare bott i torpet Sjöaryd i Vrankunge. I 

husförhörslängden beskrivs han som ”oordentlig”. 

Den 30/12 1862 gifter han sig med Stina Nilsdotter, född 30/10 1820. Hon är dotter till Nils 

Simonsson Hultatorp i hans första äktenskap. Stina dör 9/11 1873. Jonas lever till 19/11 

1884. 

Källor: Skatelövs husförhörslängder 

A1:10 sid 519, A1:16 sid 321, A1:12 sid 332, A1:18 sid 711, A1:14 sid 328.                                                             

Äldre forskning om torpet: 

”Omkring 50 meter öster om skolan var Sörabacke beläget. Där bodde Jonas Pålsson. Han 

föddes 1803 och dog 1884. Oftast kallades han Svarte-Jones, kanske mest därför, att han i 

ungdomsåren varit kolare och som sådan lindrigt ren. Senare blev Jonas svårt handikappad. 

Enligt uppgift skulle han en gång fått ont i benen (troligtvis en yttre skada). En person rådde 

honom då att sätta benen i kallt vatten, för det skulle hjälpa för allt ont. Alltnog: Jonas tog 

rådet ad notam, gick ner till sjöstranden och satte sig där med båda benen i det iskalla 

vattnet. Troligen satt han där för länge med fötterna i vattnet, ty följden blev att han fick 
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kallbrand och båda benen måste amputeras. Jonas var i åtskilliga år änkling och hade 

mycket svårt att reda sig själv. Bara det att komma upp i och ned från sängen var mycket 

svårt för honom. Under sin krymplingstid försörjde han sig med att göra träskostövlar, inte så 

att han själv gjorde träskorna, utan han endast satte läderskaften på dem. Förtjänsten för 

detta blev också synnerligen mager och Jonas levde även i mycket stort armod. I hans stuga 

fanns knappast några husgerådssaker.” (Gunnar Nilssons torputredning 1952-53) 

Torpgrund återfunnen den  28/4   2012 

Torpskylt uppsatt den     /   20…… 

 


