
 

EKORNAHULT 

 
FEMSJÖ PÅ 1920-TALET–JOEL ANDERSSONS BILDSKATT 

 

1 
 

EKORNAHULT 
 

I Ekornahult fanns på 1920-talet fyra 

gårdar. I norr låg Norregården, i väster 

Västergården och längst i söder låg 

intressant nog Östergården. Strax norr 

om Östergården låg, och ligger 

fortfarande, en gård som historiskt inte 

tycks ha haft något särskilt namn. Den 

ursprungliga Västergården har senare 

rivits och den centralt belägna gården har 

numera övertagit namnet Västergården. 

Denna gård i mitten beboddes under Joel 

Anderssons strövtåg i bygden av Signe 

och David Karlsson och deras barn. 

Gården övertogs senare av deras son 

Anders och har därefter gått vidare i 

släkten. På Norregården bodde Johanna 

och Johannes Svensson och deras barn 

och i Västergården bodde Petter Persson 

vars barn tragiskt omkom när de gick ner 

sig på Sävsjöns is. I Östergården bodde 

Augusta och Noak med barn. Även 

Norregården och Östergården har stannat 

inom respektive släkt.  

 

Av de fyra syskonen Jönsson i Vallshult 

(Anders, Johanna, Sven Magnus och 

Bengt August) kom Johanna (1845–

1922) till Norregården i Ekornahult. Hon 

gifte sig med bonden Johannes Svensson 

(1845–1919). De fick 5 barn: Ida (1874–

1960) gift i Saxhult i Unnaryd, Anders 

(1876–1914) som övertog 

föräldrahemmet och gifte sig med 

grannflickan Charlotta Larsson (1871–

1953), Josua (1879–1964) gift i Vare i 

Unnaryd, Signe (1886–1951) gift med 

David Karlsson på en av granngårdarna i 

Ekornahult och Hjalmar Ehlné (1889–

1971). Hjalmar var den ende som inte 

blev lantbrukare. Han var stationsmästare 

i Gislaved.  

 
Fotot på Johannes och Johanna fick jag av Maria/Mia Rölleke, dotter till Signe. 

Mia fick kortet 1982 av kusinen Karin som skrev att Karl Wallin tog kortet 1916 

eller 1917, då han och brodern Gustav kom cyklande från Traryd. De skulle 

besöka faster Johanna och kusiner i Ekornahult.  
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Släktfotot (147) från Johannas hem i 

Ekornahult måste vara från omkring 

1919. Från vänster Alma Johansson 

(1902–1989) från Saxhult och 

dotterdotter till Johanna, Signe Karlsson 

(1886–1951), Karin Johansson (1906–

1996) dotterdotter till Johanna, Agnes 

(1915–1990) och Karl (1917–1981). 

Agnes och Karl är Signes barn. Bakom 

grannen Petter Persson från 

Västergården i Ekornahult, Johanna, 

Charlotta, kusinen Hanna Andersson 

från kyrkbyn och grannfrun Augusta från 

Östergården. Augusta är Charlottas 

svägerska. Flickan framför Hanna måste 

vara Elin, dotter till Augusta.  
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Fotot (148) är från samma tillfälle som 

foto 147. Från vänster okänd, David 

Karlsson (1889–1968) gift med Signe, 

Karl, Davids mor Albertina, Alma, 

framför henne Agnes, Hanna Andersson 

från kyrkbyn, Johanna samt Augusta med 

Elin på armen. En rimlig gissning kan 

vara att mannen till vänster är Noak, 

Augustas man. På föregående kort har 

Alma en bredbrättad hatt men inte här. 

Däremot är blus och kjol desamma. 
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Från Femsjö kyrkby räknat ligger 

Ekornahult  bortom Vallshult. Från 

kykbyn till Vallshult är det cirka två 

kilometer och till Ekornahult ytterligare 

cirka 3,5 kilometer. När vi gick i skolan 

slog vi så gott som alltid följe med 

sysslingarna från Ekornahult. När de 

kom till Vallshult hade de varit på väg 

bortåt en timme. Det blev också naturligt 

att släktingarna från Ekornahult stannade 

i Vallshult på en kopp kaffe på väg hem 

från kyrkan. Jag minns släkten i 

Ekornahult som mycket släktkär. 

 

Syskonen Anna och Karin, döttrar i 

nästa generation på Norregården (efter 

Anders och Charlotta), var kusinbarn till 

syskonen Andersson i Femsjö. Eftersom 

de hade långt till skolan fick de tidvis bo 

hos Anderssons i Femsjö under 

skoltiden.  

 

 
Denna bild (149) på Anna (1910–1999) är tagen i vardagsrummet hos "Annersas" i 

kyrkbyn. Anna bodde ofta där under skoltiden.  

 
 

 
Karin Johansson, Märta 

Lundsten och Helfrid i 

Gårdshult (150) 
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Johannas dotter Signe gifte sig med David Karlsson på 

granngården. De fick åtta barn av vilka det finns bilder på de tre 

äldsta, från vänster Karl (1917–1991), Axel (1920–1994) och Agnes 

(1915–1990). Axel  är här knappast mer än ett år gammal. Bilden 

(146) bör vara från 1920–21.  

 
Karl och Agnes, troligen 1920 (145). 
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Bostadshusen (mangårdarna) har ofta varit svåra att identifiera eftersom man ofta ändrat utseendet vid renoveringar. En av 

de få, jag tror den enda, där fasaden med verandan ser exakt likadan ut idag som för 80 år sen är den centralt belägna 

mangårdsbyggnaden i Ekornahult, på senare tid kallad Västergården (144,) där familjen David Karlsson bodde. Joel ställde 

ofta familjen framför huset men personerna blev då så små, att de är svåra att känna igen. Att det på bilden är David och 

Signe med Karl och Agnes som står framför verandan är dock klart.  
 


