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HAGHULT OCH TORPET NÄSET 
 

Haghult ligger till vänster om vägen 

från Femsjö till Hallaböke ungefär en 

kilometer in i skogen. Det finns två 

gårdar i Haghult. Haghult var i många 

stycken inte annorlunda än andra byar 

i Femsjö. I den ena gården bodde 

August Svensson (1857–1939) och 

Sanna Andersdotter Svensson (1854–

1941) med barnen Bernhard (1889–

1959), David (1889–1976), Gertrud 

(1892–1974), Elisabeth (1890–1977) 

och Jenny (1894–1980).  

 

Alla syskonen Svensson förblev 

ogifta. Bernhard arbetade i nästan hela 

sitt liv hos syskonen Andersson i 

Femsjö och finns också med under 

fliken om fotografen Joel Andersson. 

  

 
På bilden (194) är familjen Svensson samlad framför hemmet. Från vänster Elisabeth, 

Bernhard, Gertrud, David och Jenny. Främst sitter föräldrarna Sanna och August. 
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Vid jultid var det tradition att 

dekorera finrummet som ofta 

kallades ”salen” med hängkläden 

och andra utsmyckningar. 

Hängklädena var hemvävda i linne 

med vit botten och rött mönster. De 

fanns i de flesta hem. Det var ett 

måste att hänga upp dem till jul. Jag 

minns detta som i går från mitt hem. 

Man använde 10–15 mm lång spik 

(nubb). "Julanubb" kallades den.  

 

Ett minne: Jag skulle köpa 

"julanubb" i affären av Lundsten. 

Det var Senior som expedierade. 

Han gjorde sig lustig över min 

förfrågan och förklarade att 

"julanubb" inte var rätt beteckning. 

Lundsten var inte infödd Femsjöbo 

och hade inte helt anammat det 

lokala språkbruket. 

  

 
På denna bild (195) ser vi julstugan fotograferad av Joel. Något som man speciellt kan lägga 

märke till är hängklädena runt taket. Personerna är syskonen Svensson samt några från 

granngården. Från vänster Bernhard, en kusin Karl från Lokabäck i Unnaryd, David 

(tvillingbror till Bernhard), Jenny, pappan August, grannflickan Berta Karlsson, systrarna 

Gertrud och Elisabeth samt Hanna Karlsson från granngården. Sittande modern Sanna som i 

många år varit lärarinna i Femsjö. 
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Även bilden (193) är tagen 

framför familjen Svenssons 

hus. På bilden finns också folk 

från granngården och från 

några andra gårdar. Bakre 

raden: Elisabeth och Gertrud 

Svensson, okänd, Berta 

Karlsson, August Johansson 

från Bökeberg, Hanna 

Karlsson, Bernhard Svensson, 

Jenny Svensson, August 

Svensson, David Svensson och 

Karl Jönsson från 

granngården.  

Främre raden: Jöns Karlsson, 

Anna Karlsson, okänd, okänd, 

Anna-Stina Andersson från 

kyrkbyn, Ida från Bökeberg, 

Sanna Svensson och Nelly 

Jönsson. Troligen är dam 

nummer tre i bakre raden 

Tyra, dotter till August och 

Ida från Bökeberg.  

  

 



 

HAGHULT OCH TORPET NÄSET 

 
FEMSJÖ PÅ 1920-TALET–JOEL ANDERSSONS BILDSKATT 

 

4 
 

Tre systrar Svensson i 

Haghult, från vänster 

Jenny, Gertrud och 

Elisabeth samt till 

höger mor Sanna. 

Sanna var lärarinna i 

den ambulerande 

småskolan i Femsjö 

åren 1871–1897. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den tidigare 

generationen var August Svensson ett av 

sju syskon. Han bodde hela tiden kvar i 

Haghult. En bror, Josua, reste till 

Amerika 1888 men återvände runt 

sekelskiftet och slog sig ner på torpet 

Näset under Haghult. Tre andra bröder, 

Johan Paridon, Alfred Severin och Elof 

reste till Amerika 1887, 1890 respektive 

1902. De två förstnämnda var på 

hembesök bland annat 1921. Två systrar 

emigrerade också men tycks aldrig ha 

kommit åter för besök i hembygden.  

 

På den andra gården bodde Karl Jönsson 

(1851–1926) och Nelly Jönsson (1868–

1927) och deras barn 

Hanna (1901–1996), 

Berta (1903–1998), 

Jöns (1906–1986), 

Verner (1908–1969) 

och Anna (1909–

1998). Ytterligare en 

son, Gottfrid, 

drunknande 1914 när 

han skulle rädda folk 

som gått genom isen 

på Hallasjön.  

 

Karl var den son i en 

syskonskara om elva 

som övertog gården.  

 

En av Karls bröder 

hette Josua Haglund 

och en annan Linus 

Constatin. Båda dessa 

var präster. 

 

Josua hade en son 

som hette Göte Haglund och en annan 

som hette Gustav Haglund. Båda dessa 

var också präster. Gustav Haglund 

tjänstgjorde en tid på 1930-talet i Femsjö 

och gjorde senare betydande insatser för 

bland annat Friesmuseet.  
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Bilden (198) är intressant ur flera aspekter. Fotot på väggen av en ung man med studentmössa är 

brodern Gottfrid som tragiskt hade drunknat 1914. Allmogebonaden på väggen kan vara av 

bonadsmålaren Anders Andersson i Tranhult. En syster till bonadsmålarens maka kom till Haghult. 

Hon hette Christina och var farmor till Karl Jönsson. Från vänster Jöns, Verner, Berta, Anna, Hanna 

och pappa Karl.  
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FRÄMMANDE FRÅN AMERIKA

När jag besökte Haghult 1997 pekade 

Berta ut en del personer på korten som 

"amerikanare". Som nämnts ovan gav sig 

flera syskon från Svenssons i Haghult av 

till Amerika.  

 

 
Fyra bröder Svensson, från vänster August, Johan Paridon, 

Alfred Severin och Josua. Paridon och Severin skrev sig även 

Blomster. Här var de båda på hembesök 1921.  
 

 
Detta är ett gruppfoto (199 C) uppenbarligen från Johan 

Paridons och Alfred Severins hembesök. Gårdens folk plus en del 

grannar finns på bilden.  
 

Sittande från vänster: Jenny och modern Sanna, Gertrud, 

Elisabeth, troligen Anna Karlsson, Josua med maka Eva Kristina 

från Näset, Berta Karlsson och Svea på Näset.  
 

Stående från vänster: Troligen kusinen Karl från Lokabäck, 

okänd, Johan Paridon, August, Alfred Severin, Albert och Signe 

Larsson från Vallshult, Nelly och Karl Jönsson och bakom dem 

David Svensson, Jöns Karlsson, okänd och Gustav Nilsson, 

Ulvanäs.  
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TORPET NÄSET

Torpet Näset låg under Haghult en liten 

bit västerut på en vacker plats ner mot 

Hallasjön. Där bodde Josua med familj. 

Josua var som nämnts ovan bror till 

August i Haghult. Mitt minne av familjen 

på Näset är att dottern Svea ofta var och 

hjälpte till hos olika familjer i kyrkbyn. 

Det har berättats att hon hade en utmärkt 

sångröst. 

 

Jag minns också hur Josua under 

gudstjänsterna satt framför predikstolen 

men ofta reste sig upp och stod under 

predikan – ett beteende som tydde på en 

utsliten rygg. Josua var född 1859 och 

emigrerade till USA 1888. Han kom 

tillbaka vid sekelskiftet och bosatte sig 

på Näset, enligt Bertil Larssons 

utredning om emigranterna. 

 
Bilden (192) är rimligen tagen på Näset. Framtill sitter Eva, som var från Odensjö, 

dottern Svea och Josua.  

Stående från vänster Anna Persson, prästgården; August Svensson; sonen Bernhard; 

Karl från Lokabäck (kusin till syskonen Svensson); Jenny Svensson; okänd; Hanna 

Karlsson/Josefsson; Maja Bylin samt Gertrud Svensson (delvis utanför bild). 

Övre raden David Svensson; Berta Karlsson; okänd och Sigrid Alexandersson. 
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Samling i byn. Elisabeth och Jenny Svensson sitter främst. Det gamla paret är Eva och Josua Svensson på Näset. 

Där bakom David och August Svensson. Längst till höger Sanna Svensson. De övriga lär vara amerikanare.  
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Carolina (Lina) föddes på Björnabo 

under Vallshult 30.3 1859. Hon flyttade 

till Näset 1867 tillsammans med sin far 

Lars Martinsson (Mattiasson), hans 

hustru Johanna Maria Jakobsdotter och 

andra familjemedlemmar. Lina reste så 

småningom till Tyskland och blev Fru 

Klingseisen. Hon berättade vid ett besök 

i hembygden 1915 att nödåren 1868–69 

”voro så svåra att änglarna kunde 

gråta”. Man hämtade blad från lindar i 

Ulvanäs och kokade soppa på dessa.  

 

När en yngre bror till Lina, Josua Elof 

född 1867, för sista gången besökte 

Näset grät han över barndomens 

umbäranden och försakelser.  

 

Ur en gammal anteckningsbok är 

hämtat: ”Lars Martinsson dikat 68 ½ 

famn, 5 kr och 71 öre. Skyldig Johan 

11 kr, för skörd 50 öre, mig till godo på 

skatten 9 kr samt sill 1 kr.  

 

När Lars dog 1877 fick Johanna och 

barnen flytta till Hallaböke stuga. När 

en av döttrarna sedan gifte sig blev den 

stugan för trång och Johanna fick åter 

flytta, nu till Valsabo. Hon dog 1916 

efter att i åratal ha legat blind och 

hopkrupen.  

 

Näset var ändå ett bland de bättre 

torpen på sin tid. Man kunde där hålla 

3–4 nötkreatur. Det finns mer att läsa om 

torparlivet på Näset i Torpinventeringen.

 

 
Lina, Fru Klingseisen 

 
Lina besökte Sverige 1915.  


