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FEMSJÖ KYRKBY 

 

I Femsjö kyrkby fanns på 20-talet fem gårdar: Josua Anderssons (första gården på höger sida från Hallaböke sett), Gottfrid 

Jonssons (första gården till vänster sett från samma håll), Johannes Johnssons (längst i öster ner mot Södra Färgen), 

prästgårdsjordbruket beläget nära prästgården och Anders Anderssons ("Annersas"; nuvarande Hilmagården; Joels hem). 

Utöver dessa gårdar fanns också Bygärde, 

Lundstens affär och Haggården vilka 

presenteras under en särskild flik. 

”Annersas” presenteras inte heller här utan 

mer ingående under fliken Fotografen Joel 

Andesson. För skolan, kyrkan och 

prästgården finns också en separat flik.  

 

 

Josua Anderssons

Josua Andersson (1867-1925) ägde 

granngården strax norr om Joels hem. 

Joels syster Hanna Andersson gifte sig år 

1922 med grannen Josua. När Josua dog 

efter tre år övergick gården i Hannas ägo 

och kom att sambrukas med hennes 

föräldrahem. Så förblev det till 1950, då 

gården förvärvades av David Axelsson 

från Älmåsström. 

 

  

 
Bild (31) på Josuas har Joel uppenbarligen tagit från fönstret i sitt rum i 

övervåningen till "Annersas". Det är alltså södra gaveln på Josuas 

mangårdsbyggnad vi ser. Den ser alltjämt likadan ut. Taket till höger tillhör 

Lundstens hus. Fasaden på huset är förändrad och hela huset har flyttats en bit 
längre in på tomten (enligt Bertil Axelsson). 
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Gruppbilden (32) visar från vänster Josua Andersson, Hanna och Hilma Andersson, Anna Johansson från 

Ekornahult, Maja Jonsson från en av granngårdarna samt Bernhard och Elisabeth Svensson från Haghult. 

Bernhard bodde och arbetade i Joels hem och systern Elisabeth var anställd hos Josua. Tidpunkten för fotot 
bör vara omkring 1920. Anna var född 1910. 
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Här avbildas Josua Anderssons gård sett från vägen (31A). 

I främre raden från vänster okänd, Hilma Andersson, Märta 

Lundsten, Hanna Karlsson (från Haghult?), Benny och Folke 

Lundsten. Herrarna i bakre raden är jag osäker på, men den 

längst till höger är Josua Andersson. Den långe mannen med 

hatt är David Andersson, Karsnäs. 

 

 
Joel har tagit flera bilder, där han försöker fånga så mycket som 

möjligt på fotot. Bild (30:17) är tagen från öster eller sydost. Vi 

ser längst till vänster "Annersas" ladugård, sedan deras 

bostadshus, vidare Lundstens med ett uthus som inte finns i dag. 

Josua Anderssons skymtar bland träden i mitten av bilden. Till 

höger i bakgrunden Gottfrid Jonssons och längst ut i 

högerkanten Bygärde. Det är tidig höst. Björkarna har tappat 

löven och havren är uppsatt i skylar. En syn vi inte ser i dag. 

Några kor går tjudrade i förgrunden.  
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Gottfrid Jonssons 

Under fliken Tranhult har jag nämnt om 

Brita i Tranhult som var gift med 

riksdagsmannen Lars Johan Larsson. 

Deras äldsta barn Charlotta (1858–1911) 

gifte sig med August Jonasson (1851–

1928) som bodde på gården närmast 

Hallaböke i Femsjö kyrkby. Paret fick 

sju barn av vilka Gottfrid (1889–1968) 

var den som övertog föräldragården efter 

 
En av de första bilder jag kopierade när jag 1996 började 

arbeta med negativsamlingen var bild (41) på Gottfrid 

(1889–1968) och hustrun Jenny (1892–1969) med barnen 

Karl-Erik (1921–2001) och Margit (1923–1996). Bilden är 

från omkring 1925. Jenny kom från Kragared i Torups 

församling men lär ha varit född i USA. 
 

 
Fotot från Gerda Jonssons och David Perssons bröllop (37) 

utanför kyrkan är en av Joels många tidstypiska bröllopsbilder. 

Brudgummen i bonjour, bruden i vit klänning och med 

församlingens brudkrona. Äreporten som grannarna virat står i 

grindöppningen i kyrkogårdsmuren. Se också bild 38 under fliken 

om fotografen Joel Andersson. 

 
 



 

FEMSJÖ KYRKBY 

 

 
FEMSJÖ PÅ 1920-TALET–JOEL ANDERSSONS BILDSKATT 

5 
 

fadern. Gottfrids syster Margit flyttade 

som vuxen till släktgården Tranhult som 

hon sedan brukade tillsammans med sin 

make Karl Johan Karlsson. Joel var inte 

bara granne med Jonassons/Jonssons 

utan också syssling med Gottfrid. 

 

Gerda (1887–1982) var en annan syster 

till Gottfrid. Hon gifte sig år 1920 med 

David Persson (1883–1952) från 

Yaberg (Bild 37 föregående sida).  

 

Bondbröllop förr i tiden var stora 

tilldragelser. Då bjöds inte bara släkten 

utan även grannar och vänner in på 

kalas. Det var förstås inte alltid man 

som här hade en fotograf som kunde ta 

ett gruppfoto på alla gästerna.  

  

Äldst i syskonskaran var Albert (1882–

1958). Han blev lantbrukare på gården 

Elvaberg i Eldsberga i Halland. Därnäst 

Bernhard, 1884-1971, som lämnade 

hembygden och blev tjänsteman i 

Stockholm. Nummer tre och fyra var 

Gerda och Gottfrid vilka presenterats 

ovan. Systrarna Maja (1894–1990) och 

Emma (1891–1980) var båda ogifta . 

Maja blev känd som duktig 

sjuksköterska i Karesuando. Sonen Karl 

var yngst. Han dog ung.  

 

Karl-Erik Jonsson hjälpte till med 

identifieringen av många personer och 

miljöer. Karl-Erik hade inte bara ett 

"hästminne" utan också ett genuint 

intresse för gångna tider. Jag är honom 

stort tack skyldig 

 

 

  

 
Bild (35) är uppenbarligen från ett kalas efter Gerdas och Davids bröllopsdag. Brudparet 

har bytt till vanlig finklädsel. Antalet personer på bilden är nästan exakt 80 och det är 

omöjligt att försöka identifiera eller namnge alla. Observera dock David och Gerda lite till 

vänster om mitten.  
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.  

  

 
Åldermän bland bröllopsgästerna (36). Från vänster Anton 

Persson i Yaberg (brudgummens far); Salomon Andersson, 

Löjenäs; August Jonasson (brudens far) och Augusts bror 

Anders från granngården nere vid sjön. 

 
Bild (47a). Albert med maka Lovis. 
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Bernhard hemma på fiskesemester (52:1). Det finns 

många bilder på Albert och Bernhard och på deras 

barn. 

 
Bild (44). De yngsta systrarna Emma och Maja. 
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Johannes Johnssons

I bland använde Johannes, som alltså på 

Joels tid bodde på gården vid sjön, 

efternamnet Andersson efter sin far 

Anders Johnsson (eller Jonasson; 1835–

1925).  

 

Johannes var född på gården men det var 

den äldre brodern Karl som redan 1902 

blev ägare till densamma. Karls hustru 

dog redan 1916 och Karl dog året därpå. 

Det var tuberkulosen som ryckte bort 

Karl och hans maka. Denna sjukdom var 

långt in på 1900-talet både ganska vanlig 

och fruktad. Fruktad därför att den var 

smittsam och ofta dödlig. En annan 

familj i Femsjö kyrkby som också var 

drabbad av tbc var Perssons i 

prästgården.  

 

Karl och hans hustru hade fyra barn: 

Robert, Sven Gunnar, Rut och Johan.  

Föräldrarnas tidiga bortgång gjorde att 

barnen fick växa upp på olika gårdar. 

Robert växte upp i Hökhult, Sven 

Gunnar i Knallhult och Johan växte upp i 

Nabba. Johan bodde 1999 på 

Malmagården i Hyltebruk. Det finns 

ingen bild i Joels samling på systern Rut. 

Hon växte upp hos en moster i Ekenäs i 

Färgaryd.  

 

Johannes gifte sig 1903 med Ida 

Bengtsdotter från Vallshult, där Johannes 

och Ida också bodde en tid tills de 

omkring 1905 köpte en gård Strömsnäs i 

Lidhult. De äldsta barnen John och 

Gunnar var födda i Vallshult. 

  

 
Hemmet i Strömsnäs med familjen samlad framför. En av de bilder som Joel tog och 

kopierade men där negativen har kommit bort.  
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Karls son Robert (56). 

 
Sven Gunnar (57). 

 
Johan (58A). 



 

FEMSJÖ KYRKBY 

 

 
FEMSJÖ PÅ 1920-TALET–JOEL ANDERSSONS BILDSKATT 

10 
 

Johannes och hustrun Ida övertog efter 

Karls död gården i Femsjö och flyttade 

tillbaka dit år1918. Johannes och Ida 

hade de sex barnen John, Gunnar, Rut, 

Harald, Robert och Stig.  

 

Följande redogörelse för familjen 

Johnsson bygger mycket på sonen 

Roberts uppgifter. Negativ saknas till 

några bilder som Robert visat i sin 

släktutredning om hemmet bland annat 

till bilden på de sex syskonen. Robert har 

lånat mig den och några andra bilder i 

form av kopior gjorda av Joel.  

 

Gunnar Finning berättade en gång, att 

farfadern Anders hade en ovanligt god 

hälsa högt upp i ålderdomen. En gång 

beklagade han sig för sonhustrun Ida och 

trodde att nu var det snart förbi. Han 

hade då fått tandvärk. 

 

Jag besökte Gunnar på Malmagården i 

Hyltebruk då han var 95 år. Han är en av 

de gamla Femsjöbor som hjälpt till med 

att klara ut vilka som finns på korten. 

 

  

 
Bild (53) visar farfar Anders Johnsson med 

Stig som var född i december 1916. Fotot kan 

vara tagit sent 1918 eller under 1919. 

Observera träskorna som Anders bär. Jag 

upptäckte att Anders knäppt sin vadmalsrock 

till vänster. Min första tanke var att jag 

spegelvänt negativet vid kopieringen, men en 

kontroll visade att det inte var så.  
 

 
Fotot till vänster visar alla sex 

syskonen. John (1904–1972), Rut 

(1908–1992), Gunnar (1905–2002), 

Harald (1910–1974), Stig (1916–1948) 

och Robert (1914–2004). 
 



 

FEMSJÖ KYRKBY 

 

 
FEMSJÖ PÅ 1920-TALET–JOEL ANDERSSONS BILDSKATT 

11 
 

 

 

 

  

 
Hemmet (54) i Femsjö, så som det såg ut runt 1920. 

 
John och Gunnar (60) i 15-årsåldern. John och 

Gunnar har samma klädsel som på bilden med alla 

sex syskonen och rimligtvis är de två bilderna från 

samma tillfälle. 
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Robert var entusiastisk släkt- och 

hembygdsforskare och har tagit stor del i 

arbetet med uppbyggnaden av  

 

hembygdsgården och Friesmuséet. Han 

har på många sätt varit till stor hjälp i  

 

 

arbetet med Joels foton och med dessa 

hemsidor. Ett stort tack för det. 

 

 
En förtjusande bild på Robert och Stig med två får 

och två getter.  

 
 En bild från Hägnen, där Löjenäs-borna hade sina kyrkbåtar. I båten 

Rut, Harald, Robert och Stig. Dessa två foton har Robert lånat mig.  
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Till höger ett foto på Rut, på vilket hon enligt 

brodern Robert bär sin konfirmationsklänning. 

Fotot bör då vara från 1922.  

 
Det finns ett foto (55) från en auktion. Enligt Evald Salomonsson är det från 

auktionen efter Karl Johnsson senvintern 1918, innan Johannes med familj 

flyttade in på gården. Tydligen säljer man ett ok. Mot fotografen tittar 

auktionsförrättaren, som tycks ha varit prästgårdsbonden J A Persson. Mot 

fotografen tittar också Gottfrid Jonsson. 
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Prästgårdsbostället

I gamla tider hade prästen ett lantbruk 

som en del av sin lön. Denna ordning 

upphörde för ganska länge sen och 

jorden utarrenderades. Skogen som hörde 

till sköttes däremot av ledamöterna i 

kyrkorådet. Förutom bostället i kyrkbyn 

var även Stora Duvhult pastoratsboställe. 

Arrendator i Femsjö kyrkby var under 

min skoltid J A Persson. Han var också 

fjärdingsman. Jag minns Persson som en 

stor kraftig karl med ett inte ringa 

skämtlynne. Han hade en dialekt som 

skvallrade om att han inte var 

uppvuxen i Femsjö. Det finns ingen 

separat bild på varken J A eller hustrun 

Inga. Bilderna nedan är utklipp ur 

andra kort. 

 
J A Perssons hustru Inga. 

 
Prästgårdsarrendatorn J A Persson. 

 
Sonen John (98) var arrendator i Duvhult.  
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Sonen Karl var sjuk i TBC och dog ung. 

Jag har ett klart minne av detta. Kantorn, 

som vi allmänt titulerade folkskolläraren 

David Kållberg, berättade en morgon för 

klassen att Karl i prästgården dött. Det 

var i mitten av 1930-talet, då jag gick i 

"storskolan".  

J A Persson var som nämnts ovan en 

slagfärdig herre. Som granne med 

prästens skulle han bland annat hjälpa 

dem med att ploga snö. Jag tror att det 

var min mor som berättade att vid ett 

tillfälle klagade Maria Geelmuyden på 

att det inte var plogat. "Behövs det, jag 

 
Systern Anna minns jag också väl. 

Hon finns med på bland annat fotot 

av Femsjö damer under fliken 

om Fotografen Joel Andersson och 

på urklippet till höger - ur en bild 

från 1920. 
 

 
På bild (99) ser vi Karl med två hästar. Någon berättade att pappan en tid också hade 

en unghäst. Detta foto är rimligtvis från den tiden. Hästen till höger ser ung ut. 
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ser ju att frun varit ute och gått", 

replikerade J A. Det lär ha hört till 

historien att fru Geelmuyden gick med 

fötterna ganska så utåtriktade och 

följaktligen lämnade stora spår efter sig.  

 

Fjärdingsmannen J A Persson hade på 

1920-talet inte så många trafikärenden att 

handlägga. Vem som återberättade 

följande historia minns jag inte, men det 

satt en gång ett gäng på "ljugartrappan" 

utanför posten. En bil körde förbi. "Det 

var en Ford", säger J A. "Nej, det var en 

Chevrolet", protesterar någon. J A ger sig 

inte. "Visst i helskotta var det en Ford, 

det stod ju F på den." För de yngre bör 

kanske klargöras att F var länsbokstaven 

för Jönköpings län dit Femsjö hörde på 

den tiden. 


