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Förord 2015 
I samband med lantmäteriförrättningar har i vissa fall några torp eller backstugor förts över 

till andra byar. Robert Andersson har försökt redovisa torpen och backstugorna under den by 

de sist tillhörde. Detta system har behållits vid bearbetningen 2014–15. Koordinater som 

anges är ungefärliga då koordinatbestämningen oftast är gjord på karta utan fältkontroll. 

Inledande text 
(Troligen av Frits Andersson från 1950-talet) 

 

Femsjö Hembygdsförening och Haggården 

Den 12 mars 1954 registrerades Femsjö Hembygdsförening med stadgar och allt som hör till 

bildandet av en förening. Dessförinnan hade en studiecirkel varit i verksamhet under fem år. 

Den hade som ämne torpbebyggelsen i socknen. Eftersom torparstugorna i de flesta fall rivits 

diskuterades man och kvinna emellan efter ett lämpligt objekt att förvalta åt eftervärlden. 

Vissa blickar riktades mot Knapabo men dels var Knapabo icke till salu inom överskådlig tid 

och dels var frågan lösen. Andra blickar riktades mot Hagårn. Stugan låg ju centralt och bra 

och var närmast övergiven men var i motsats till Knapabo i mycket dåligt skick. Så begav det 

sig att en dag kunde Alrik Alfrost meddela att stugans ägare Johan Salomonsson ville genom 

gåvobrev överlämna stugan i en blivande hembygdsförenings vård. Alrik Alfrost utlyste 

intresserade till sammanträde den 12 mars 1954 där det beslutades att bilda Femsjö 

Hembygdsförening. 

 

Stadgar antogs där det enligt Moment 1 heter, citat: ”Att föreningen genom museeial 

verksamhet vill rädda ålderdomliga och egenartade redskap, husgeråds och hemslöjdsalster, 

genom att anteckna och utforska allt som ännu finnes kvar i folktradition, saga och sägen, 

visor och låtar, språk, tro och skick genom kulturminnesmärkens fredande, genom föredrag, 

exkursioner och publicistisk verksamhet vidga intresset för bygdens historia”.  

 

Så valdes den första styrelsen med Alrik Alfrost som ordförande, sekreterare Frits Andersson, 

kassör Dagmar Lundsten, vice ordförande Manfred Karlsson, intendent David Svensson och 

som övriga Edvard Karlsson, Evald Salomonsson och Elsa Friberg. 

 

Haggårdens upprustning 

Styrelsen sammanträdde första gången den 31 mars. För att få pengar till reparationer av 

stugan beslutades att utse en person för varje rote med uppgift att genom teckning å upprop 

författat av Alrik Alfrost uppbära gåvor för stugans upprustning. Den 28 februari 1955 kunde 

kassör Dagmar meddela att det till dato inlämnats 1165:- kontant och 115:- i natura.  

 

Men ytterligare medel erfordrades. Det var nödvändigt att låna pengar. Reverslån upptogs hos 

Sven Larsson i Hallaböke å 2000:- kronor, hos John Blom i Tranhult å 1000:- kronor och hos 

Hilma Andersson i Femsjö å 1200:- kronor. Många fria dagsverken utfördes. Handelsbodarna 

i sochnen, tre stycken, skänkte spik och andra förnödenheter. De frivilliga bjöds på kaffe 

växelvis av Olivia Andersson och Dagmar Lundsten.  

 

Vår- och sommarfirande 

Den 30 april 1955 hälsades våren välkommen av Hembygdsföreningen första gången med 

Alrik Alfrost som vårtalare. Traditionen har upprätthållits alltsedan dess årligen, och som 

vårtalare har alltid kallats person bosatt i eller med anknytning till socknen. 
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Det beslutades också att anordna midsommarfest för allmänheten söndagen den 26 juni. 

Söndagen efter midsommardagen har alltsedan dess också varit sed. Det program Alrik 

Alfrost upprättade och som antogs har varje år följts. Till första midsommarfesten kallades 

Karl Andersson i Vittaryd, att leda gudstjänsten i kyrkan som talare å Haggården kallades 

Bertil Larsson, Oskarström och som speleman och lekledare runt midsommarstången Doktor 

Tulin, Hyltebruk. I stället för Bertil Larsson, som anmält förhinder, framträdde Robert 

Jonsson, Femsjö. Festmärken såldes då, som alltsedan, för en krona. Kaffet kostade en krona. 

Nettobehållningen vid festen blev 633:- kronor. 

 

Torp- och backstugestudier 

De i början omtalade torp- och backstugestudierna avslutades 1956 efter att ha pågått från 

mars 1950. Det började med att Alrik Alfrost sammankallade ett antal intresserade samtidigt 

som en delegation från Unnaryd infann sig och berättade hur man där under en tid hunnit 

långt med studier i ämnet. När så frågan skulle avgöras om vi också här skulle gå samma 

studieväg uppstod en viss tvekan. Man ansåg sig ej i Femsjö ha de resurser i journalistik som 

Unnaryd kunde uppvisa. Beslutet blev till sist att bjuda till försök. Med ledning av gamla 

kyrkoböcker och husförhörslängder genomgicks by för by genom samling i hemmen där det 

berättades och antecknades. Det var torpens och backstugornas folk som åter kom i rampljuset 

för sitt idoga och slitsamma leverne. De byggde och satte bo och bröt mark på åttings och 

fjärdings böndernas skogar. Fattigdom och löss voro överlag ständiga vardagligheter. 

Fattighjälpen kunde bestå av ett par stövlar för den barfotade, en skäppa råg eller ett ljus till 

julen.  

 

Men man må betänka att även de självägande kunde ha det besvärligt. Det hela var att den 

fattige måste hjälpa den ännu fattigare. Torparen skulle betala skatt till jordägaren som efter 

vårt sätt att bedöma var otroligt hård. Olika sådana kontrakt studerades. Ett fullständigt 

auktionsprotokoll från Bökhult 1865 finns bevarat. Per Johansson i Yaberg var 

auktionsförrättare och kunde för 267 utrop inkassera 312:49. Allt ifrån lägsta pris 12 öre för 

en gryta om 6 kannor till högsta pris bästa kon för 35:50. När skulderna betalats med 

auktionspengar kunde änkomannen få en tilldelning av 50 Riksdaler och 75 öre. Med detta 

skulle änkomannen och tre moderlösa barn, Anders, Petter och Johanna Maria börja på nytt.  

 

Vid torpstudiernas avslutande 1956 kunde noteras att 90 st torp och backstugor beskrivits av 

skiftande karaktär, allt ifrån Jordkulan i Kullhult där ogifta Anna bodde med sin Sven 

Johansson in på detta sekel (1900-tal) till den välbärgade ”greven i Nabben”, Anders 

Kristiansson som gjort sig välbärgad på sitt garvaryrke och kunde t o m låna ut pengar till 

bönder. Det berättades om båtsmannen Carl August Strand som seglat med fregatten Vanadis 

till Bombay och Calcutta där han slogs mot bufflar med kanonkula insvept i segelduk.  

 

Det var självbiografin av soldaten Theodor Båll född 1782. Han skriver: ”År 1782 den 18 

mars föddes jag på torpet Hedens Torp i Sanseryds socken av kristeliga föräldrar. Fadern 

Johan Theodorsson och modern Annicka Persdotter. Blev bosatt i Jönköping 1806. Såsom 

Gevaldiariedräng på Landskansliet till år 1807 då jag blev antagen som soldat för Roten 120 

i Bohult i denna församling. Varpå jag bevistade följande fälttåg, nämligen 1807 i Malmö, 

1808 till Skåne, vidare till Norge i ett fälttåg med danskarna vid en by vid namn Bärby. 1809 

till Västerbotten. Deltog i ofärderna och i fältslaget vid Säva och Raton den 20 augusti 

samma år mot ryssarna, varest jag blev blesserad, varför jag erhöll tapperhetsmedalj. 1810 

åter till Malmö. 1811 till Gotland. År 1812 erhöll avsked som pensionär med i nåder ett ärligt 

gratskinal av 12 Riksgälds Banko. Sedan anmärkes även att jag 1812 var med på kryssning i 

Östersjön, då jag fick ett blessyr därstädes. Har sedan dess vistats och bott i denna 
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församling som äger att vitsorda om mitt uppförande. Gud vet hur länge min tid kan vara men 

önskar och suckar dagligen att när Herren tänker kalla mig att få saligen skiljas hädan. Och 

önskas till liktext först versen av Nr 473 i vår svenska psalmbok. Denna uppgift är given den 

27 februari av Theodor Båll och på begäran technat av Anders Andersson uti Tranhult. 

 

Theodor Båll dog på Bållabo 1864. 

 

De gamla gå bort 

Den generation människor som förde sin hårda kamp för överlevnad på 1800-tal och något in 

på detta sekel är ett övervunnet kapitel som lätt faller i minnenas glömska. Som en vänlig 

hågkomst till dem alla vill jag till sist lägga en notis i tidningen Halland år 1920. Det gäller 

Theodor Svensson bosatt på torpet Svenshult i Bohult, född 1821, död 1920, 99 år gammal. 

 

Den 11 december avled Femsjö församlings äldste medlem Teodor Svensson.  Han var född 

den 16 september 1821 i Bohult, nämnda församling, och var vid sin död nära 100 år. Tidigt 

fick han sörja för sig själv. Hans bekymmer som vallgosse voro ej de minsta, ty på den tiden 

var det ej ovanligt att vargar ströko kring snåren. Mer än ett äventyr från denna tid kunde 

han berätta om. Lönen för hans möda var en knapp och torftig kost samt lite hjälp till kläder. 

I unga år övertog han torpet efter sina föräldrar. I sitt över 70 år långa äktenskap hade 

makarna nio barn. Att det ej var lätt att hålla fattigdomen borta från det lilla torpet som ej 

gav så stora inkomster är lätt att förstå. Fattigdom och strävsamt arbete blevo därför 

hemmets dagliga gäster. Men Teodor Svensson kände ej till åttatimmarsdagen och hans sinne 

var ej tilltalat av att leva på samhällets bekostnad. Tidigt på morgonen till sena kvällen 

arbetade han för en mycket ringa betalning. Han gick med trädskor ända till Skåne för att 

tröska. Om sådana färder berättade den gamle gärna med nöje. En gång då han kom åter 

hade han i besparing hela 8 kronor. Då var det glädje i den lilla täppan ty nu fanns att köpa 

för till julen. Förnöjsamhet och glädje drevo dysterheten på dörren. Andra utmärkande 

egenskaper voro redlighet, uppriktighet, givmildhet och hjälpsamhet. Mycket vore för det 

unga släktet att lära av den hedersmannen. För 6 år sedan dog den dotter som var de gamlas 

vårdarinna. Då såg det mörkt ut för dem. Men de voro ej glömda av sina övriga barn. De 

fingo ett gott hem hos äldsta dottern som bor i Finsbo, Enslöf. Med synnerlig kärlek blevo de 

av henne och hennes make vårdade och äldste sonen jämte hustrun var ej sen att räcka en 

hjälpande hand. Hans stoft fördes till Femsjö där makan och två döttrar äro begravna. I 

mannaminne har ej någon i denna församling uppnått så hög ålder. I Bohult gåvo 

ovannämnda son och dotter middag för vänner och anförvanter. Heder åt de barn som så 

villigt fylla sin plikt mot far och mor. Frid över den gamles minne. 

Undertecknat ”En Femsjöbo” 

 

På begäran av Länsmuseet i Jönköping ha vi dels lämnat, dels fört till protokollert, diverse 

uppgifter om binäringar och annat under 1800 och tidigt 1900-tal. Antecknat är det s.k. 

silverålsfisket i sjön Frillen. Den ålen var synnerligen åtråvärd.  

 

I särskilda ugnar brände man aska av bokträ i bakform som sedan såldes i Halmstad till 

tvättmedel. 30:- kronor kunde ett lass ge, fritt staden. Tjärbränning till försäljning förekom. 

Vävning förekom, s.k. klutakäringar vävde klutar och gick omkring och sålde. Liesmeder 

gjorde och sålde liar. Rivmakare gjorde räfsor till försäljning. I Haghult fanns en 

vadmalsstamp driven av vattenkraft. Myrmalm har hämtats ur sjöarna Femmen, Norrsjön och 

Sörfärgen för vidare transport till Åminne järnbruk (söder om Värnamo). Handlanden Anton 

Persson uppköpte och levererade skinn till ridbyxor åt officerare vid Wendes artilleri, 

Kristianstad. 
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Nymodigheter… 

 Den första plogen av nuvarande vändkonstruktion inköptes av kyrkoherde Eggertz på 

1850-talet. 

 Den första konfektionssydda kostymen köptes 1907 in i Köpenhamn av Noak 

Andersson. Den därnäst av lärare Bertil Larsson 1924. 

 Emma Andersson, Stubbeboda, var den första som fick kokspis. Året var 1899. 

Fabrikat Norrahammar, köpt i Torup. Därefter installerades fler och fler av märkena 

Åminne, Norrahammar och Husqvarna.  

 Första kaminen kom till Hylteberg från Skåne. Året var 1880. 

 Första slåttermaskinen inköptes 1902 av August Andersson i Håknaböke. 

 Första hästräfsan 1905 av August Johansson, Hallaböke. 

 Första självbindaren 1942 av Manfred Karlsson, Håknaböke. 

 Traktor; Sven Brännäng 1950. 

 Cykel; Zidon Andersson, Stubbeboda 1896 av märket Dyrcyp. 

 Första symaskinen 1870 av Johanna Persson, Saraböke. Märke Husqvarna. 

 Separator; Anders Karesson, Stubbeboda, Märke Fortuna, 1902. 

 Rödfärgning: Först gamla prästgården omkring 1840. Därefter 1870 hos Sven 

Andersson, Hökhult. I ljusa oljefärger 1890 hos Johannes Mårtensson, Hallaböke. 

 Anders Karesson, Stubbeboda, slog rep av bast. Trädslaget var lind. Stocken skulle 

ligga i sjö ett år. Så togs barken av. Basten flängdes av och lindades sedan.  

 Först med telefon; Axel Pettersson, Älmås, till Bökö och Lidhult. Anton Persson 

Yaberg, till Långaryd och August Johansson, Hallaböke, till Rydöbruk. Femsjö 

telefonstation 1930. 

 

Sankt Sigfrids källa och andra äldre lämningar 

Av fornminnen är upptecknat ett antal treuddar. Därjämte Elmhults Skans, Wrangsrör i 

Kullhult och Gubbarör i Hökhult. S:t Sigfrids källa, som den mest kända och beskrivna i 

verklighet, saga och sägen. En uppteckning gjord efter Annie Persson som i sin tur upptecknat 

den efter Anscarius Lindblad lyder: 

 

Sveakonungen Olof med tillnamnet Skötkonung kallade från England en missionär, en biskop 

att här förkunna evangelium. Vid namn Sigfrid. Från England till Sverige reste Sigfrid över 

Danmark. På sin resa fick han en vision att bygga en kyrka med församling i Värendsbygden. 

Började sitt arbete med detta i Växjö. Byggde ett tempel och bildade församling med tre 

medhjälpare, Unaman, Sunaman och Vinaman.  

 

Kung Olof kallade Sigfrid till Husaby vid foten av Kinnekulle för att döpas. Sigfrid utförde 

dopet. Kung Olof skänkte hela Husaby by till Biskopsstolen i Västergötland. Sigfrid fick 

Kronobergs Kungsgård i förläning, och besked att fortsätta sin kristna verksamhet i 

Växjöbygden. På återvägen gick färden genom våra bygder. Sigfrid förkunnade evangeeli 

budskap där han drog fram. Kommen till Femsjö klagade människorna över att källorna var 

uttorkade. Kanske förkunnade han sitt budskap på klipporna i Knallhult och märkte att vatten 

sippra fram. Han bjöd allmogen kila en tresidig källa i berget, vatten kom fram, och källan 

har aldrig sinat.  

 

När Sigfrid kom tillbaka till Växjö hade hans tre medhjälpare dräpts. Deras avhuggna 

huvuden hittades i Växjö-sjön och har blivit en legendarisk symbol för Växjödomen. 



1 

 

Algutshylte 

Jonsberg 

Koordinater: Platsen ej känd. 

Information från 1954 

Algutshylte har endast haft en backstuga Jonsberg, skrevs även Jaensberg. Det är ej känt var 

den har legat.  

 

1844 bodde där Johan Magnus Andersson född 1802 i Femsjö. Kom med familj från torpet 

Bjällö, Bohult, dog 1860. En broder var Petter Magnus på Bjällö. Johans hustru hette Anna 

Katarina Jonsdotter född 1812 i Femsjö, död 1858. 

 

Deras barn: 

 Ingegerd född 1835, piga i Yaberg 1854 

 Maria född 1839, till Snöstorp 1860 

 Sven Petter född 1844, död 1845 

 Pernilla född 1846, död 1847 

 Zackarias född 1848, till Danmark 1866. Han hade träben och fick därmed namnet 

 ”Träbena-Zackarias” 

 Johanna Maria född 1852. Hon sökte 1869 tjänsten som ”småbarnslärarinna” i Femsjö 

men hon fick endast 9 röster. Se skolboken sid 129. Hon flyttade 1870 till Lidhult, där 

hon enligt uppgift blev lärarinna 

 August född 1856, till Jönköping 1873. 
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Bohult 
Bohult är den by i Femsjö som har haft de flesta torpen och backstugorna. 

 

Svenshult (Trångahult) 

Koordinater: 6313320 N, 1345297 Ö 

Information från 1954 

2 ½ km väster om byn låg torpet Svenshult. Sven Johansson född 1780 i Femsjö har bott där, 

antagligen var det han som byggde Svenshult och gav namn åt torpet. Hustrun hette Alma 

Torstensdotter född 1779, död 1865.  

 

Barn: 

 Jonas född 16.9 1813, till Söndrum 1826. 

 Teodor född 16.9 1821. 

 

Teodor gifte sig 1846 med Kristina Svensdotter född 17.4 1825 i Femsjö. Hon som piga från 

Knallhult.  

 

De fick följande barn: 

 Anna Sara född 5.10 1847, till Enslöv 1865 

 Karolina född 3.7 1849, flyttade till Lindesberg 

 Johanna Maria född 29.9 1851, till Halmstad 1870 

 Britta Lisa född 3.3 1854, till Enslöv 1872 

 Sanna född 1.4 1857, till Kvibille 1874 

 Johan Oskar född 30.9 1859, till Torup 1878 

 Ida Elemina född 12.6 1862, till Kvibille 1880 

 Olivia Charlotta född 8.4 1866, till Breared 1889 

 Per August född 1869. 

 

7 döttrar och 2 söner var många munnar att mätta. Det kunde hända att barnen i torpstugorna 

väntade vid bakugnen för att samla smulorna som eventuellt blev kvar efter ett bak. 

 

Teodor Svensson var en viljestark och stålsatt man berättas det. Det var dock icke lätt att få 

det nödvändiga att räcka till åt en så stor familj. Det hände att Teodor vandrade i träskor till 

Skåne för att få lite förtjänst med tröskning, som inbringade 18 öre per dag. Sin tröst fann han 

i religionen och han uppnådde den aktningsvärda åldern av 99 år och 3 månader. Sparsamhet 

med livets nödtorft följde med i ålderns dagar i det att han till komminister Geelmuyden och 

skjutskarlen David Svensson i Haghult efter besök och förtäring yttrade; ”Ja, nu ha Ni då ätit 

riktigt bra.” 

 

Teodor flyttade 1877 till Givelund och dog i Finsbo, Enslöv den 11 december 1920. Läs även 

särskild artikel i Halländingen i samband med hans bortgång. (Bif.). 

 

Teodor Svenssons farfar var korpralen Johannes Blom i Älmås. Hans farmorsfar Johan 

Håkansson i Älmås, född 1721, klockare i Femsjö. Se skolboken sid 205. I protokoll 15.8 

1791 kan vi läsa: Laga Storskifte delning å Femsiö Bys Skog och Utmarck Såsom tillkallad 

wittne, Johan Håkansson i Elmåhs, Klåckare i Femsjiö och extra Nemdeman. 
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Teodor Svenssons mor kallades Olena Torstensdotter var dotter till soldaten för Vallshults 

rote Torsten Knape och hans hustru Cecilia Edelberg. Se Knapabo. 

 

TEODOR SVENSSON 

född på torpet Svenshult under Bohult den 16 september 1821, död i Finsbo, Enslöv den 11 

december 1920. Följande artikel införd i tidningen Halländingen i december 1920. 

 

DE GAMLA GÅ BORT 

Den 11 Dec. afled i Femsjö församlings äldste medlem Teodor Svensson. Han var född den 

16 sept. 1821 i Bohult, nämnda församling och var vid sin död alltså nära 100 år. Tidigt fick 

han sörja för sig själf. Hans bekymmer som vallgosse voro ej de minsta, ty på den tiden var 

det ej ovanligt, att vargar ströko omkring i snåren. Mer än ett äfventyr från denna tid kunde 

han berätta om. Lönen för hans möda var en knapp och torftig kost samt litet hjälp till kläder. 

I unga år öfvertog han torpet efter sina föräldrar. I sitt öfver 70 år långa äktenskap hade 

makarna 9 barn. Att det ej var lätt att hålla fattigdomen borta från det lilla torpet, som ej gaf 

så stora inkomster, är lätt att förstå. Fattigdom och sträfsamt arbete blefvo därför hemmets 

dagliga gäster. Men Teodor Svensson kände ej till åttatimmarsdagen, och hans sinne var ej 

tilltaladt af att leva på samhällets bekostnad. Från tidigt på morgonen till sena kvällen 

arbetade han för en mycket ringa betalning. Han gick med träskor ända till Skåne för att 

tröska. Om sådana färder berättade den gamle med nöje. En gång, då han kom åter, hade han 

i besparing hela 8 kr. Då var det glädje i den lilla täppan, ty nu fanns att köpa för till julen. 

Förnöjsamhet och glädje drefvo dysterheten på dörren. Andra utmärkande egenskaper voro 

redlighet, uppriktighet, gifmildhet och hjälpsamhet. Mycket voro för det unga släktet att lära 

af den hedersmannen. För 6 år sedan dog den dottern, som var de gamlas vårdarinna. Då såg 

det mörkt ut för dem. Men de voro ej glömda af sina öfriga barn. De fingo ett godt hem hos 

äldsta dottern, som bor i Finsbo, Enslöf. Med synnerlig kärlek blefvo de af henne och hennes 

make vårdade, och äldste sonen jämte hustrun var ej sen att räcka en hjälpande hand. Hans 

stoft fördes till Femsjö, där makan och två döttrar äro begrafna. I mannaminne har ej någon i 

denna församling upplefvat så hög ålder. 

 

I Bohult gåfvo ofvannämnda son och dotter middag för vänner och anförvandter. Heder åt de 

barn, som så villigt fylla sin plikt mot Far och Mor! Frid öfver den gamles minne! 

     

     En Femsjöbo 

 

Efter Teodor Svensson kom till Svenshult 1878 Sven Johan Andersson född 1849 i Färgaryd. 

Han dog 1933. Hustrun Johanna Larsdotter född 1844 dog 1913. Hon var dotter till Åhström.  

 

Deras barn: 

 Augusta Josefina född 1878, flyttade till Amerika 1897 

 Linnea född 1880, död 1920 

 Matilda Teresia född 1882, flyttade till Amerika 1901 

 Anna Maria född 1886, till Amerika 1907, gifte sig med Alfred Ahlström från Älmås. 

 

Sven Johan Andersson friköpte torpet vid tillträdet för 833 kr 33 öre för en tid av 49 år. 

Dessutom skulle årligen skattas 8 mandagsverken, 2 om våren, 6 om hösten med kost och logi 

på stället. Hustrun var en ärlig människa rädd för skvaller och förtal. Sven Johan var 

laggkärlsförsäljare. Torpet födde 2-3 kor. 1915 revs husen och uppfördes på Karlsborg. 
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Soldattorpet (Givelund) 

Koordinater: 6313117 N, 1346066 Ö (”Givabo”) 

Information från 1954 

Soldattorpet 

Oklart om Soldattorpet och Givelund är samma torp. Soldaten Skantz redovisas 1825  

på Givelund, flyttar omkring 1829 till Vallshult, återvänder 1831 då till Bohults torp 

Näset, som kan vara soldattorpet. Eftersom Skantz vid den tiden var soldat bör han ha bott 

på soldattorpet hela tiden. I husförhörslängderna finns olika uppgifter härom. 

 

1831 är antecknat Bohults torp Näset. Kan vara soldattorpet. Gränsar till Givelund. Här 

bodde Johannes Skantz, som förut bott på Givelund. Flyttade som nämnts till Vallshult, 

kommer tillbaka 1831 och bodde där till sin död 28.2 1840. Därvid flyttade änkan 

Anna Pettersson Skantz med barnen till torpet Nabben, Bohult. 

 

Nästa brukare av torpet var Anders Davidsson Skog f 1815 i Lidhult. Kom 1841. Hustrun 

Ingegärd Larsdotter f 1812 i Lidhult. Fosterson Lars Bengtsson f 1832. 

 

Efter Skog kom som brukare 1843 från Breared båtsmannen Lars Svensson Ålström född  

1808, död 1891. Ålström hade en årlig pension om 30 kronor från amiralitetskassan och 10 

kronor från S. Hallands kompani. Hustrun Elin Bengtsdotter född 1812 i Breared, död 1889. 

 

Barn: 

 Johanna född 1844, flyttade till Svenshult där hon dog 

 Sanna Stina född 1847, till Torup 1875. 

 

Ålström och hans hustru flyttade 1877 till Svenshult och bodde där något år hos dottern 

Johanna. Kom sedan tillbaka till soldattorpet där de slutade sina dagar. 

 

Som inhyses hos Ålström bodde pigan Johanna Larsdotter född1844. Hon kom från gården 

1875. 

 

Som hedersbevisning enligt sed sköts Ålström i graven av sina kamrater. 

 

Givelund, även kallat Givabo (Bohults soldattorp) 

Givelund är beläget ca 1 km söder om byn. På torpet bodde 1825 soldaten Johannes Skantz, 

född 1802 i Långaryd. Hustrun Anna Persdotter född 1802 i Femsjö socken. 

 

Barn: 

 Anders född 1826, död 1843 

 Johannes född 1828 

 Anna Britta född 1830, död 1838 

 Karl född 1834. Han flyttade till Torsaberg i Lidhult, där han dog 1927. 

 

Familjen flyttade till Vallshult omkring 1829 men flyttade tillbaka till Givelund 1831. 1840 

högg Skantz sig i skogen och förblödde. Hustrun hörde hans nödrop berättas det. 
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Nästa brukare av torpet var Ola Svensson född 1792 på Vapnö. Hustrun Britta Johansdotter 

född 1794 i Femsjö. 

 

Barn: 

 Johannes född 1818 i Femsjö 

 Sven född 1821 i Femsjö 

 Anna-Britta född 1823 i Femsjö. 

 

Ola Svensson flyttade med familjen till Strömmatorpet, Yaberg. 

 

Därefter kom till Givelund Anders Svensson född 1802 i Femsjö. Hustrun Ingela 

Samuelsdotter född 1808 i Femsjö. 

 

Barn:  

 Sven Magnus född 1829 

 Johanna född 1831 

 Anna Stina född 1833. 

 

Familjen flyttade 1831 till Kloö, Ulvanäs. 

 

Efter Anders Svensson kom Johannes Svensson född 1804 i Femsjö. Hustrun Lena 

Olofsdotter född 1799 i Femsjö. De flyttade till Torup 1844, men kom tillbaka till Bohult 

1849, då till torpet Bjällö, och bodde där till sin död. Torpet brukades till gården 1865. 

Ladugården fanns kvar 1954, men övriga hus var då rivna. 

 

Anteckning (Robert Andersson): Givelund har antagligen även kallats Pappebo. Johan 

Andersson i Torsaberg har berättat (inspelat på band) att hans morfar var född på Pappebo. 

Han hade varit med om att i början av 1860-talet med 2 par oxar köra prosten Fries gravsten 

från Halmstad till Femsjö. Karl var alltså son till soldaten Johannes Skantz. Karl Johansson 

och hans hustru Johanna Maria född 1835, död 1919 är begravda på Femsjö kyrkogård, 

norra delen. En gravsten visar platsen. 

 

Bjällö 

Koordinater: 6313368 N, 1346823 Ö 

Information från 1954 

På torpet Bjällö har ev. funnits tvenne brukare eller boende. 1825 fanns där Ingeborg 

Månsdotter född 1751 i Femsjö, död 1834. 

 

Dotter: 

 Cecilia Svensdotter född 1782 i Femsjö. Om henne står 1835 antecknat ”oduglig till 

arbete”. Hon dog på Bjällö 1862 som fattighjon. 

 

Åren närmast före 1845 brukades Bjällö av Sven Johansson från Svenshult. 

 

1850 kom Lars Mattsson född 1820 i Femsjö. Han kom från S Saraböke. Hustrun Johanna 

Cecilia Johansdotter född 1818. Hon kom från Yaberg. Död 1863. 
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Dotter: 

 Karolina född 1854. 

 

Familjen flyttade 1862 till Björnabo under Vallshult och därifrån till Näset under Haghult. Se 

vidare Näset, Haghult. 

 

Bjällö brukas till gården 1865. 

 

På Bjällö är skriven Johan Magnus Andersson, född 1807. Kom från Näset under Haghult 

1836. Hustrun Anna Catrina Jonasdotter född 1812 i Femsjö.  

 

Barn: 

 Ingegärd född 1835 

 Maria född 1839 

 Sven född 1842, död 1843 

 Sven Petter född 1844, död 1845. 

 

Familjen flyttade till Algushylte 1844. Se Jaensberg (Jonsberg), Algushylte. 

 

Å sockenstämma den 18 maj 1838 § 10 heter det med moderniserad stavning: 

”Av de som till orgeltrampare i den avlidnes ställe anmält sig valdes enhälligt Johan 

Andersson från torpet Bjällö, Bohult, vilken ägandes samma förmåner att uppbära som den 

föregående nämligen årligen 2 riksdaler banko av fattigkassan och därjämte en gång om året 

i socknen kringgå att matlagsvis undfå något spannmål till mått och beskaffenhet av givarens 

egen välvilja liksom och vad eljest annat varmed han kan bliva ihågkommen. Det således 

ålägges denna befattning med därtill hörande göromål såsom vid högtider, kyrkans städning, 

gravars rengörande, snöskottning å kyrkogården och andra av prästerskapet och organisten i 

kyrkliga mål påkallade smärre handräckningar med beredvillighet, trohet och villighet 

bestrida under ett städse iakttaget anständigt och nyktert uppförande vilket också säkert skall 

tillkomma honom församlingens förtroende med ökade inkomster, då åter vid på något 

motsatt fall församlingen sig förbehållit honom från denna befattning entlediga och istället 

någon annan anställa.” 

 

Efter Johan Andersson kom från Torup 1849 Johannes Svensson född 1804. Han dog på 

Bjällö 1849. Hustrun Lena Olofsdotter född 1799 i Femsjö. 

 

Till Bjällö flyttade 1852 Peter Abrahamsson född 1807, kom från Långaryd. Han gifte sig 

med änkan Lena. Petter dog 1867 och hustrun 1870. 

 

Anteckning (Robert Andersson): Att det låg allvar bakom sockenstämmans protokoll den 18 

maj 1838 kan vi se av sockenstämmans protokoll den 24 maj 1842 § 7. ”I afseende till 

förekomne skäl och anledningar varder förre Orgel-Tramparen Johan Andersson i Bjällö 

entledigad från sin befattning och i hans ställe tillsattes torparen Lars Larsson från Knallhults 

torp som nu genast kommer att tillträda denna syssla, dock lämnar Lars Larsson honom 

ersättning för den tid han tjänstgjort sedan den 1 sistl Maji.” 

 



7 

 

 

Backstugan Nabben 

Koordinater: 

Information från 1954 

År 1821 bodde på Nabben organisten Per Bolander född 1754 i Femsjö, död 1839. Hustrun 

Maja Johansdotter född 1778 i Femsjö, flyttade efter makens död till Ulvanäs. Bolander var 

även kvarnägare med kvarn vid det s k Gubbafallet, där Bohult, Hallaböke och Ulvanäs 

mötas. Årtalet 1799 står inhugget i en sten nedanför fallet. Mera om Bolander i Skolboken sid 

206.  

 

Efter Bolander kom till Nabben förut nämnda änkan Anna Persdotter Skantz 1840. 

 

Barn:  

 Johannes född 1828 flyttade 1846 till Löjenäs 

 Karl född 1834 flyttade till Lidhult 1856 och dog på Torsaberg 1927 

 Anna Britta född 1839 flyttade till Breared 1865. 

 

Anteckning. Karl född 1834. Se anteckning under Givelund. 

  

Backstugan Möllersfåll 

Koordinater:  

Information från 1954 

Här har bott Sven Pettersson född 1782, kom från Yaberg 1836, dog 1863. Står antecknad 

som utfattig. Hustrun Christina Johansdotter född 1784 i Femsjö, död 1865. 

 

Anteckning (av Robert Andersson) 

I Hfl påbörjad 1835 fann jag ovanstående personer redovisade under rubriken Dalen stuga. 

När jag läste rubriken kom jag att tänka på en dikt av prosten Alfred Elmbladh, där han 

skriver ”…så klädd går mor i Dalen”. Prosten Elmbladh var född 1859. I samband med ett 

besök på äldre dar på Femsjö kyrkogård skrev han en dikt ”På hembygdens kyrkogård”. Den 

är införd i boken Högtidsminnen och Vardagsstycken. Han går där emellan gravkullarna, 

läser namnen på gravstenarna och minns. Kanske har han tänkt på Christina Johansdotter 

när han skrev följande: 

 

På huvudet en hemvävd duk 

på armen ylleschalen 

som hänger ner så grann och mjuk 

så klädd går mor i Dalen 

Med gammal psalmbok, som står bi 

med salvia och åbrodd i- 

hon synes stilla vandra 

Som hon och många andra. 
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Bäck 

Soldattorpet 

Koordinater:  

Information från 1954 

Den 1 januari 1885 överfördes byn Bäck från Unnaryds socken och församling till Femsjö 

socken och församling. 

 

Vid torpinventeringen 1950–54 gjordes inga anteckningar om torp och backstugor under 

Bäck, eftersom Femsjö pastorsexpedition saknade redovisningshandlingar för aktuell tid. 

Den följande redovisningen av torp och backstugor under Bäck grundar sig på material som 

Anita Kindstrand, Unnaryds Hembygdsförening, varit vänlig att överlämna: 

 

Oklart årtal i hfl. 

Soldat Anders Jakobsson född 1723, blev senare förflyttad till Kristianstad. Hustru Kristina 

Johansdotter född 1722. 

 

Barn:  

 Jakob Jakobsson född 22.12 1755. 

 Martha Andersdotter född 6.2 1759. 

 

Änkling Erik Larsson född 1689. 

 

Soldat Erik Jansson född 1719. Hustru Karin Eriksdotter född på Hässlehults torp i Unnaryd 

21.2 1717. 

 

Barn:  

 Anders Eriksson född 8.3 1751. 

 Jöns Eriksson född 18.6 1757, flyttade till Halland när han gifte sig. 

 

Åren 1782–87 

Soldat Petter Bäck född 1.8 1753. Hustru Ingegärd Larsdotter. 

 Dotter Britta Persdotter född 9.6 1781. 

 

Soldat Anders Bäckström född 1723. Hustru Kerstin Jonasdotter, flyttade med dotter till 

Femsjö 1790. 

 

Soldat Johannes Bäck f?, död 9.10 1790. Hustru Kerstin Kristensdotter född 1760. 

Dotter Johanna Maria född 1790. Soldat Anders Bäckström bor inhyses hos Johannes Bäck. 

 

Åren 1793–1797 

Soldat Petter Holm född 24.9 1754, till Färda torp 1797. Hustru Britta Eliasdotter född 27.1 

1750, kom från Femsjö. 

 

Barn: 

 Olof född 12.4 1781 

 Erik född 4.11 1789. 
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Åren 1805–1812 

Salpetersjudare Isak Stockström född 1760, flyttade sedan till Saxhult. (Se även ett 

omfattande släktregister som finns i bilagepärmen under Lunnabo, Stora Tranhult. R.A.). 

Hustru Elisabeth. 

 

Barn:  

 Bengt (Lager, R.A.) född 31.3 1800 

 Ingrid  

 Petter. 

 

Soldat Adolf Larsson Bäck född 1787, flyttade till Malmö 1810, sedan därifrån till Norge. 

(Torde ha återkommit. Se Klippan, Hökhult. RA). 

 

Dräng Sven Svensson född 1780. 

 

Dräng Knut Jönsson född 29.9 1785, kom från Danmark 1805. 

 

Inhyses bodde: 

Avsk båtsman Petter Holm född 1754. Hustru Britta Eliasdotter född 1750. 

 Son Erik född 4.11 1789. 

 

Avsk soldat Jonas Rehm född 22.9 1749. Hustru Britta Pärsdotter född 1.6 1757. 

 

Båtsman Johan Wall. 

 

Åren 1820–1828 

Inhyses änkan Kerstin Månsdotter född 1753, fattighjon.  

 Hennes oäkta son Gustaf Pärsson född 16.3. 

 

Rustmästare Klas Otto Zeth född 6.2 1802. Hustru Britta Zakrisdotter född 26.10 1801. Dessa 

kom från Rotabo i Unnaryd. 

 

Barn:  

 Karl Elias född 16.9 1822. 

 Gustaf Lorentz född 28.1 1825. 

 Adam Apolonius född 19.5 1827 

 

 

Åren 1839–1843 

Korpral Bengt Skepper född 20.10 1794. Hustru Britta Samuelsdotter född 7.3 1795. 

 

Barn:  

 Samuel född 19.3 1816 

 Johanna Maria född 21.8 1821, till Hökhult 1842 

 Anders (1849–53 soldat Fälth) född 18.12 1823 

 Kerstin född 12.1 1831, till Femsjö 1852 

 Anna Kristina född 4.3 1832. 
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Soldat Samuel Ceder född 28.3 1803. Hustru Anna Karlsdotter född 22.4 1809, död 25.3 

1853. 

 

Barn:  

 Sven född 2.5 1829 

 Elias född 3.9 1832 

 Zakris född 21.12 1834 

 Johannes född 3.7 1838 

 Sanna Kristina född 15.6 1843 

 Ingrid Maria (Hfl 1848-53) född 7.9 1846. 

 

Åren 1849–1853 

Osäkert om följande bott på soldattorpet eller någon av gårdarna: 

Soldat Lars Kron född 2.9. Hustru Elin Bengtsdotter född 21.1 1808. 

 

Barn:  

 Kerstin född 22.6 1832 

 Johanna Maria född 10.9 1834 

 Susanna född 10.5 1839 

 Britta Stina född 2.12 1842, död 23.6 1849 

 Karl Johan född 5.8 1850. 

 

Soldat Lars Larsson Blomster född 17.11 1827, flyttar till Femsjö 1853. 

 

Nils Nöjd född 8.9 1815. Hustru Kristina Bengtsdotter född 2.2 1817. 

 

Barn:  

Johanna Kristina född 15.10 1845. 

Lars Johan född 27.12 1847. 

August född 18.1 1850. 

Britta Lisa född 28.3 1852. 

 

Granhult 

Koordinater: 

Information från 1954 

 

Hfl 1839-1843 

Änkan Anna Lisa Berntsdotter född 1782. 

 

Soldat Nils Ström född 31.1 1819. Hustru Johanna Bengtsdotter född 18.9 1817. 

 

Barn:  

 Petter född 4.4 1844 

 Dotter född 23.10 1847. 

 

 (Sommaren 1989 fanns rester av källaren) 
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Bäcks backstuga 

Koordinater: 

Information från 1954 

 

Hfl 1820–1828 

Avsk Båtsman Petter Holm född 24.9 1754, död 5.1 1821 (död 1814?). Hustru Britta 

Eliasdotter född 27.1 1750, död 8.7 1826. 

 

Änkan Katrina Jonasdotter född 1775, sjuklig och fattig, åtnjuter fattigmedel. 

 

Barn:  

Anna Johansdotter född 4.11 1802 

Anders född 1805, till Unnaryd 1820 

Oäkta dotter Johanna Maria född 6.9 1811, till Bäcks gård 1827 

Anna född 4.1 1802, till Enslöv 1820. 
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Bökeberg 
Norra Bökeberg har haft två torp, Nyby och Knapabo. 

Nyby 

Koordinater: 6309469 N, 1349661 Ö 

Information från 1954 

Arrenderades 1858 av Johannes Johansson, född på Bållshult den 15 november 1831. 

Gift 1856 med Anna-Stina Jakobsdotter född 26 oktober 1833 i Färgaryd.  

 

1856 började han arbetet med att nyröja Nyby, då där enligt uppgift ”icke fanns en fot odlad 

jord”. Han köpte huset av jordägaren Sven Petter Andersson i Bökeberg och lät uppföra det i 

sitt gamla skick för att senare göra ett tillbygge. Johannes betalade för stugan 100 riksdaler. 

Han var en anlitad skräddare som sydde åt såväl män som kvinnor, t o m brudklänningar. Han 

var en arbetsmänniska som få. Det berättades att han arbetade om dagen och sydde om natten. 

Fick vid ett tillfälle tillstånd att odla en ny bit i skogen och skulle i gengäld bestå ett par 

korderojbyxor. Johannes blev välbärgad och överlät torpet till en måg för att själv köpa ett 

hemman i Frillhult.  

 

Deras barn: 

 Johan Theodor född 1858 

 Susanna Maria född 1860 

 Lamek Olof född 1863 

 Linnea Beata född 1865 

 Lydia Charlotta född 1870 

 Ida Amalia Benedikta född 1873 

 Jenny Emelia Elisabet född 1875. 

 

Johannes hade en piga anställd, född 1841, flyttade till Munka Ljungby 1866. 

 

Enligt kontrakt ägde torparen rätt att hämta ved i skogen enligt anvisning samt städjefång och 

gärdslefång enligt behov. Betet var gemensamt och korna släpptes om våren samtidigt med 

Bökeberg. Skatten var 25 riksdaler om året samt 4 slåtter- och 4 räfsedagsverken. 1884 

arrenderade Nybytorparen ett stycke jord som förut varit Knapabo mulabete och hette 

Våcknaspångs intag. Ligger vid Älggölen, som gränsar till boställsskogen och där fordom 

funnits bräder efter en lada. Johannes dog 1916 och hustrun 1894. 

 

1884 överlämnades arrendet till dottern Susanna Maria, som samma år gift sig med 

båtsmannen August Flink, född på torpet Andersabo i Löjenäs 1859. Flinks föräldrar flyttade 

till Lidhult, varifrån Flink återkom. Fick betala svärfadern 700 kronor för stugan, vilket pris 

ansågs högt. August Flink tog avsked som båtsman 1894 och var då 34 år gammal. Han 

byggde ny ladugård på torpet, gick på dagsverken men övertog slutligen sin faders befattning 

som räfsemakare och dennes verktyg. Flink var en stor humorist som aldrig gjorde sig rolig på 

andras bekostnad och som till synes levde livet leende, även då det var motigt och stretade 

emot. Flink dog 1927 och Sanna 10 år senare. Huset revs 1943 och torpet brukas till gården. 

 

Läs även Dagmar Lundstens redogörelse för Nyby enligt protokollet från torpinventeringen 

den 6 november 1950.  
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Knapabo 

Koordinater: 6309650 N, 1349825 Ö 

Information från 1954 

Knapabo är mycket gammalt. 1824 kallas det Fagerhult men 1825 i ett arrendekontrakt 

Knapabo. Åldern på stugans låghus är obestämbar medan höghuset tillbyggdes på 1800-talet  

(början), då det berättas om folk som bar mat från Bökeberg till byggkarlarna.  

 

Arrendekontraktet av 1825 lyder sålunda: 

 

”Emellan undertecknade jordägare uti Norra Bökeberg och torparen Samuel Persson och 

hans hustru Maria Torstensdotter på Knapabo är upprättat följande kontrakt, nämligen 

1. Till bemälte Samuel Persson och dess hustru Maria Torstensdotter uti deras livstid skola 

årligen för bemälte torp och den utav oss nu lämnade betesskift erlägga 12 riksdaler banko.  

2. Denna skatt skall betalas den 29 september eller vid Mikaelitiden varje år och första 

gången nästa Mikaeli 1826 och sedan alltid vid denna termin. 

3. Inunder detta kontrakt lämnas vår bemälte torpare torpet Knapabo och slåtterintaget eller 

det sk Våknespångs intag eller hela skiften efter nya lantmäteriindelningen att få begagna 

uppå föreskriven tid utan någon rubbning, då skatten vid föreskriven tid betalas. 

4. Gärdslefång och tändebrand lämnas att ordentligen nyttjas, dock att icke misshushållning 

brukas och hård röjning undgås, så får torparen röja kärr och sidder, men icke det som till 

fällavirke är tjänligt utan jordägarens tillstånd och inga stora träd nedfällas, men enbuskar 

får undanröjas. 

5. Detta kontrakt skall äga bestånd på den tid utsett är och sedan den tid göres ånyo och skall 

där så vitt lagarna föreskriver det gamla torpet icke frångå torparen eller hans barn och 

arvingar. 

6. Att torparen icke förbryter sig emot jordägaren eller gör våldsverkan antingen i skog eller 

annat vid den bot lag föreskriver. 

 

Norra Bökeberg den 5 november 1825 

 

Bengt Larsson  Anna Andersdotter 

Jordägare 

 

Samuel Persson  Maria Torstensdotter 

Torpare 

 

Anders Andersson, Stora Tranhult, Jonas Magnusson. Där sammastädes.” 

 

Samuel Persson fick lida spöstraff i Ljungby för stöld, fick även utstå straff i Halmstad. 

Torpet innehade han i sju år, då nytt kontrakt skrevs i det Bengt Larsson och hans hustru 

gjorde ”veterligt” att efter samma föreskrifter antaga drängen ärlige och beskedlige Per 

Samuelsson och dess tillkommande hustru i deras livstid utan ändring av årliga skatten eller 

vad kontraktet innehåller till torpare och innehavare av torpet Knapabo som försäkras av 

Norra Bökeberg den 22 februari 1832. 
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Per var född 1803 och son till Samuel. Han gifte sig 1832 med Kristina Svensdotter född i 

Femsjö 1811.  

 

Några av barnen: 

 Sven Johan f 1833 

 Ingegerd f 1840 

 Maja-Lisa (Lisa på Svensbo) f 1845 

 Charlotte-Kristina f 1857 

 

Lisa gifte sig 1868 med Johan Magnus Andersson Lång f 1844 i Femsjö, båtsman vid Södra 

Hallands kompani nr 40. Han dog den 22.9.1871.  

 

Deras son: 

 Petter Sidon f 1870. 

 

Lisa gifte om sig 1872 med båtsmannen Johannes Andersson Åhlström född på Åbo, Ulvanäs 

1842. Hade anställning i Karlskrona hela året vart tredje år.  

 

Barn: 

 Jenny Teresia f 1873 

 Karl Oskar f 1878 

 Anna Charlotta f 1883 

 

Lisa och hennes make överlämnade Knapabo till Axel Westerdahl, brorson till Åhlström. 

Hustrun hette Tilda. Stannade på Knapabo endast en kort tid. 

 

1895 arrenderade Flink på Nyby torpet men 1896 skrevs nytt kontrakt med Emme Andersson 

och hans hustru Karolina Svensdotter. Lina var född på kronostället Öjaböke i Lidhult 1851 

och Emme i Lilla Risa i Lidhult 1861. Emmes far Erik var en mycket anlitad spelman. Båda 

var skräddare. Linas far var född i Yaböke 1802, han dog 1882. Linas mor var född 1806 i 

Lidhults klockaregård, hon dog 1890. Kontraktet med Emme skrevs på 25 år och fastställdes 

skatten till 40 kronor fördelad på två terminer, 29 september och 23 mars. Om torparen ville 

avträda lägenheten så förbehöllo sig jordägarna rätten att köpa husen för 200 kronor. Torparen 

fick rätt söka inteckning vid häradsrätten utan vidare hörande. Detta var sista kontraktet med 

Knapabo. Sonen Vallentin, född 1894, friköpte torpet 1936. Emme dog 1935, Lina 1942. 

 

Läs även Dagmar Lundstens redogörelse för Knapabo enligt protokollet från 

torpinventeringen den 6 november 1950. 

 

Knapabo: Mer om dess historia 

När Friesbygdens Naturvänner den 19 november 1972 träffades på Knapabo, berättade 

ägaren, Sven Tengnäs, om Knapabos historia och vad han funnit i samband med torpets 

restaurering.  

 

Följande redogörelse har jag (Robert Andersson) hämtat ur protokollet. (Protokollen för tiden 

1971–1982 finns i en pärm i Friesrummet. De är detaljerade och läsvärda. Glöm inte att ta del 

av dem!) 

 

”Efter kaffet redogjorde så Sven Tengnäs för gården Knapabos historia, dess byggnadsstil 

och restaurering, som ägaren själv utfört. Knapabo stammar från år 1725. Huset byggdes 
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således under konung Adolf-Fredriks regeringstid. Gårdens har funnits till under elva 

konungars tid. Ursprungligen fanns i dessa trakter kringströvande jägare. De sökte sig från 

kusten utmed ådalarna upp mot de skog- och sjörika områdena, som utmärker femsjöbygden. 

Dessa jägare var inte bofasta. De fiskade och bedrev boskapsskötsel i ett klimat, som var 

bättre än det nuvarande. Småningom blev befolkningen bofast och skaffade sig en mycket 

enkel bostad. Detta hände för åtskilliga tusen år sedan. Här förekom en tidig bosättning. 

Flinta har visserligen inte påträffats, men i Bassarås, ett par mil österut, har fynd av flinta 

gjorts. Vi konstaterar att det fanns bofast befolkning under stenåldern. De enkla bostäderna 

liknar de vindskydd lapparna använder sig av. 

 

I Femsjötrakten uppförde man sina boställen av trä, medan man oftare använde sig av sten i 

Skåne. Från 1200–1300 talet kan man spåra bebyggelse, som påminner om Knapabo. I 

Halland förekom en hustyp med två härbren. Detta är ovanligt i Småland. Knapabostugan 

består av en låg stuga plus ett härbre. Först på 1700–1800 talet förekommer högre 

smålandsbebyggelse i betydelsen högre än låg stuga. Det förekom kringresande husbyggare 

förr. Detta har man kunnat konstatera genom gjorda mätningar. Husen ser nästan likadana 

ut. Samma husmått förekommer inom fem-sex mils avstånd. Ursprungligen förekom ingen 

stenfot, endast fyra stenar – en i vardera hörnet. Först i slutet av 1700-talet hade man murad 

stenfot. Första syllen fick bästa virket, ek. Fortfarande är denna syll oangripen av röta. Detta 

är ju egentligen mot alla odds. Syllens dimensioner är sex gånger sju tum. Det förekom ingen 

klädsel varken på ut- eller insidan av bjälkarna. För att få tätt bukade bjälkarna mot 

varandra. I springorna tätades med vägg- och husmossa. När bjälkarna skulle bearbetas 

användes en s k skrädyxa. Likaså användes ett verktyg, med dry, vid bjälkuppbyggnaden. 

Bjälkarna fixerades vid varandra med s.k. dymlingar, ett slags träpluggar, som togs av grova 

grangrenar. 

 

 I taket fanns ryggåsen och sidoåsar. Takbrädorna var 40 cm breda. Ovanpå dem fanns frisk 

björknäver. Därefter torv, läkt och plåt. Detta gäller det som förekom i Vallentins stuga i 

Knapabo. Bjälkarna i taket var åttakanthuggna. Den s.k. tiggarbrädan i taket markerade 

gräns för intrång av främmande tiggare.  

 

Muren i huset är av intresse. Den är uppbyggd av småsten, kamp, i botten. Det är gråsten 

med kanter, som gjorde det möjligt att bygga upp muren. Spjällen är från 1700-talet. Spisen 

kallades förr för fyren. Vid spisen fanns en hylla, som förr kallades ljugarehyllan eller 

vantahyllan. Den var placerad på lagom höjd för att man skulle kunna luta sig mot den. I 

spisen fanns även en vacker nisch. Ovanför ugnen fanns en lucka där det sades att barnen 

förr placerades när det var mycket kallt. Ugnsmuren satt till vänster mitt i första hälften av 

1700-talet, enligt doktor Sandklef i Varberg. Så var också förhållandet i Knapabo, och på så 

sätt har man lyckats datera husets tillkomst med någorlunda säkerhet. Bakugnens mått var 40 

gånger 120 gånger 100 cm. Man eldade direkt i ugnen. Därefter sattes brödkakorna direkt på 

glöden. Det dagliga livet försiggick i köket. Endast vid helgerna samlades man i rummet.  

 

Före 1800-talet var det sällsynt med tapeter. Nuvarande tapeters mönster är från förra 

hälften av 1800-talet. Tengnäs har låtit Nordiska Muséet trycka upp mönstret på tapeten, som 

nu sitter på väggarna i Knapabo. Vid restaureringen av byggnaden har Tengnäs funnit 

aderton lager av tapeter fastsatta med vetemjölsklister. Prover från de olika tapeterna har 

bevarats uppklistrade på underlägg.  

 

Det fanns ett lager brädor på golvet. Man fyllde med grus mellan golvsyllarna. Golvbrädorna 

var av furu. 
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Dörrarna var av intresse. De kallades niobitardörrar.  Det fanns tre speglar på varje dörr, 

varav den breda satt längst upp.  

 

Sängskåpet i stora rummet var försett med s.k. sparlakansläxa, ett draperi. Under sängen 

fanns hönsgaller, ett utrymme för förvaring av fjäderfä vid kyla utomhus.  

 

Ett vackert skåp i stora rummet är 150 år gammalt.  

 

Tengnäs har vid ombyggnaden tagit bort den veranda som fanns tidigare. Ett stort fotografi, 

taget av huset för omkring hundra år sedan, visar avsaknaden av veranda vid den tiden. För 

övrigt kan tilläggas att man började fotografera på 1840-talet. 

 

Angående breda dörrspeglar, som ju förekom, kan sägas att de lätt spricker. Träet bör för den 

skull vara tätvuxet med högst millimeterbreda årsringar.  

 

Med vintern följer många problem. Bl.a. lyfter tjälen huset medan muren står stilla med 

åtskilliga förskjutningar som följd. Det är en speciell flora på taket till dessa stugor. Arterna 

måste kunna tåla längre uttorkning.  

 

Skorstenens form kan liknas vid en kon, en stympad sådan. Skorstensöppningen täcks av en 

plåt, som förhindrar regnvatten att påverka muren. Dessutom finns en brunnsvikt, och ett 

smålandsstängsel omgärdar huset med gårdsplan och uthus. På gårdsplanen står en milstolpe 

från 1872. Den har flyttats från gamla Unnarydsvägen. Ladan, uthuset, är från slutet av 

1600-talet. Den har ursprungligen inte stått på denna plats. Fönsterrutorna i Knapabo 

kommer från kyrkfönsterrutor i Halmstad. 

 

Socialt sett kan sägas att Knapabo varit en allmän lantbrukarboning. En tid har det varit 

båtsmanstorp, en tid dagsverkstorp. Vallentins far var skräddare. Särskild ladugård har 

funnits. Den har inte varit sammanbyggd med boningshuset som sed var i Halland. 

Slutligen kan påpekas vad som menas med karahyllan i stora rummet. Detta ord står för 

kärlhyllan.  

 

Dessutom kan några stavelser i nutida ortnamn härledas. Bo – i Bohult kommer från bo = 

bod = hus. Hult – i sammansättningar står för öppning, för odling. 

 

Fru Dagmar Lundsten har skrivit en personligt färgad fängslande liten berättelse om gamla 

torp i Femsjö. Där nämns bl.a. Knapabo. Tengnäs läste upp just det partiet för de församlade 

natur- och hembygdsvännerna, och detta utgjorde avslutningen på en högintressant 

presentation av ett mycket viktigt kulturminnesmärke i Femsjö.” 

 

Uppgifterna om Knapabo är mycket intressanta. Knapabo är säkerligen – bortsett från kyrkan 

– den äldsta byggnaden i Femsjö. Jag (Robert Andersson) har därför försökt komplettera 

uppgifterna av Sven Tengnäs och Dagmar Lundsten. Egendomligt nog har ingen av dessa 

försökt förklara hur namnet Knapabo har uppstått och vad jag kan se har Sven Tengnäs inte 

gjort några efterforskningar om vilka som kan ha bott på torpet längre tillbaka i tiden. 

 

Jag har efter omfattande efterforskningar i husförhörslängder och generalmönsterrullor 

kommit till följande resultat: 
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 Knapabo har fått sitt namn av avskedade soldaten Torsten Knape, som bott på torpet. 

 Torpets ålder från omkring 1725 förefaller vara riktig  

 Torpet har, under i varje fall större delen av 1700-talet, varit Bökebergs soldattorp. 

 

När indelningsverket infördes skulle Södra Bökeberg som stamrote med Norra Bökeberg som 

strörote skaffa soldat till rote 119. Det var vanligt att soldattorpet uppfördes på stamrotens 

mark, men undantag kunde förekomma. Dessutom kunde förekomma att nytt soldattorp måste 

byggas på ny plats, därför att det gamla soldattorpet i samband med lantmäteriförrättningar 

kom att tillhöra en annan gård. Sådana exempel har vi bl.a. från rote 120 Bohult, 125 

Vallshult, 128 Duvhult, 129 Hallaböke och 131 Kullhult. 

 

Från husförhörslängderna (Hfl) har jag beträffande Bökeberg antecknat följande (N Bökeberg 

= NB, S Bökeberg = SB): 

 

Hfl  1717–23 

Bökeberg finns inte med, endast några byar är redovisade. 

 

Hfl  1724–30 

NB  1 gård, inget torp 

SB  2 gårdar. Soldat Måns Larsson, gift, men inget torp redovisat. 

 

Hfl  1731–37 

NB  1 gård, inget torp 

SB  2 gårdar. Torpet Corpral ………. Fortsättningen oläslig. 

 

Hfl  1738–44 

NB  1 gård. Soldattorpet (första gången det står soldattorpet). Soldat Oluf Pärsson, H Annica. 

SB  2 gårdar, inget torp. 

 

Hfl  1745–51 

NB  2 gårdar, torpet till Anders Flink. 

SB  2 gårdar, inget torp. 

 

Hfl  1752–58 

NB  2 gårdar, inget torp. 

SB  2 gårdar. Soldattorpet Anders Flink. 

 

Hfl  1759–65 

NB  2 gårdar. Soldattorpet avsk sold Pär, H Brita. 

SB  2 gårdar. Inget torp. 

 

Hfl  1766–70 

NB  2 gårdar. Soldattorpet avsk sold Pär med hustru och dotter. 

SB  3 gårdar, inget torp. 

 

Hfl 1771–75 

NB  2 gårdar. Soldattorpet Nils Bengtsson f 1736 med familj. Ej soldat. 

SB  3 gårdar, inget torp. 

 

Hf 1776–80 
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NB  2 gårdar. Soldattorpet soldat Jöns Ed. 

SB  4 gårdar, inget torp. 

 

Hfl  1781–85 

NB  2 gårdar. Soldattorpet soldat Jöns Ed. 

SB  4 gårdar, inget torp. 

 

Hfl  1786–90 

NB  2 gårdar. Soldattorpet soldat Jöns Ed. 

SB  4 gårdar, inget torp. 

 

Hfl 1791–95 

NB  2 gårdar. Soldattorpet soldat Jöns Ed samt Johan Gustaf Roupé. Därunder redovisas 

också avsk sold T. Knape. 

SB  4 gårdar, inget torp. 

 

Hfl  1802–06 

NB  2 gårdar. Torp Knapabo, avsk sold Knape. 

SB  4 gårdar. Soldattorpet Roupé. 

 

Hfl  1806–11 

NB  2 gårdar. Torpet Knapabo, avsk sold Knape. 

SB  4 gårdar, inget torp men namnet Vol Finnerholm. 

 

Med all sannolikhet har därför Knapabo från början varit Bökebergs soldattorp, även om vissa 

namn i Hfl står antecknade på S Bökebergs soldattorp. Det är knappast troligt att alla soldater 

redan från början kunde tilldelas ett torp. Däremot är det möjligt att nytt soldattorp under 

början av 1800-talet byggdes på S Bökebergs mark. 

 

På Bökebergs soldattorp = Knapabo bör därför ha bott följande: 

 

Oluf Pärsson är den förste soldat som står antecknad på soldattorpet under N Bökeberg. Han 

var soldat från 1735, oklart hur länge, men han var i tjänst 1739. Han var gift, hustrun hette 

Annica. Det är troligt att han fick avsked 1741, då Anders Flink antogs. Han är nämligen 

antecknad som ”bortflyttad”. I samband med avsked var det vanligt att soldaten fick lämna 

torpet till efterträdaren.  

 

Nästa soldat var Anders Flink. Han var född 1715 och var soldat 1741–maj 1759. Han torde 

ha bott på torpet hela sin tjänstetid. Hustrun Greta Månsdotter var född 1716.  

 

Deras barn: 

 Catrina 

 Annica, flyttade till Torup 

 Nils 

 Anders 

 Maria f 1755. 

 

Anders Flink flyttade, antagligen 1759, när han fick avsked, till L Duvhults soldattorp. (Står 

under Hjortsjö ST. ”Soldattorpet till Vallshult Anders Flink” står det i Hfl. Här har det 

tydligen skett en förändring i organisationen). 
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Anders och Greta Flink flyttade sedan till Ekornahults soldattorp (Kvarnhult), där Anders 

Flink antagligen dog. I Hfl 1802–06 står Greta Flink redovisad som änka på Ulvanabben 

under Stensbol. Hon dog 1810. 

 

Därefter kom till soldattorpet avsk sold Pär med hustru Brita. I Hfl 1766–70 står det avsk sold 

Pär f 1695, H Brita f 1693. D Kierstin f 1736. Mest troligt är att Pär är = Oluf Pärsson som 

ovan redovisats som soldat på torpet. I så fall har hustrun Annica dött och han har gift om sig, 

vilket inte var ovanligt. 

 

I Hfl 1771–75 redovisas Nils Bengtsson f 1736, H Karin f 1738, S Jonas f  1761 och S Lars f 

1764. Nils Bengtsson var inte soldat. I Hfl står antecknat ”bortflytta”, men inte varthän. 

 

Efter Anders Flink kom soldaten Sven Flink, men han fick avsked redan 1762. Har inte 

kunnat återfinna honom i Hfl, varför det inte är troligt att han bott på torpet. 

 

Volontären Johan Jesper Lagercrantz var antagen 1764–1772, men det är inte troligt att han 

bott på torpet. 

 

Jöns Ed bör ha bott på soldattorpet hela sin tjänstetid. Han var född 1756, antogs den 30 maj 

1777 och fick avsked 1800, ”oduglig och sjuklig”. Hustrun Stina Arfvidsdotter född 1756, 

död 26 juni 1794.  

 

Deras barn: 

 Catharina f 1778, till Enslöv 1792. 

 Jöns f 1780 

 Erland f 19.9.1782 

 Kirstin f 1784, död 9.12.1795 

 Arvid f 1787 

 Johan f 1791 

 

När hustrun dog 1794 gifte Jöns om sig med Kjerstin Jonasdotter f 1761, inflyttad 1798 från 

Unnaryd. 

 

 Deras son Nils f 1800. 

Hela familjen flyttade till Unnaryd, attest nr 3 1801. 

 

I Hfl 1791–94 står under Jöns Ed: 

Afsk sold Torsten Knape f 1729. 

Hustrun Cecilia Edelberg f 1736, död 29.11.1800. 

Dottern Olena f  6.11 1779, till Bredaryd 1797. Hon blev mor till Theodor Svensson på 

Svenshult under Bohult. Hon dog 13.2.1862. 

 

Redan utflyttade var barnen: 

 Nils f 1769 

 Maria f 22.5 1771 och 

 Olof f 1776. 
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Det verkar som om både Jöns Ed och Torsten Knape samtidigt bott på torpet. Torsten Knape 

var 1766–1788 soldat för rote 125 Vallshult och bodde då på Vallshults soldattorp. Han dog 

den 15 december 1812. 

 

I Hfl 1802–06 och följande redovisas utöver Torsten Knape  

M Samuel Persson f 1766, död 26.1 1832. Hustrun Maria Torstensdotter f 22.5 1771, dotter 

till Torsten Knape och Cecilia Edelberg. Hon dog 21.3 1844.  

 

Deras barn: 

 Per f 16.4 1803 

 Elias f 11.9 1805, död 1807 

 Ingela f 31.1 1808 

 Kjerstin f  8.8 1811 och 

 Jöns f 19.7 1815 

 

Beträffande övriga som bott på Knapabo hänvisas till Dagmar Lundstens redogörelse som är 

införd i protokollspärmen sid 6–9. 

 

Bökebergs  soldattorp 

Koordinater: 6309469 N, 1349661 Ö (enl. Kulturmiljö Hallands dokumentation 2008 (Christina 

Rosén) 

Information från 1954 

Roten 119 S:a Bökeberg är den första i Femsjö. Inalles tilldelades Femsjö 20 rotar. Alla 

rotesoldaterna i Femsjö tillhörde 6:e korpralskapet. 

 

Förste soldat Jöns Ed, född i januari 1755 i Halland. Antogs senast 1780. Gift 1800. 168 cm 

lång. Avsked som ”oduglig och sjuklig” 13.10 1800. Odlade Edatorpet under Saxhult i Södra 

Unnaryd, och är stamfar till nuvarande ägare. 

 

Zakarias Lönn född 1796, antogs 1817, 171 cm lång. Var ogift 1822. Dog 1823.  

 

Johan Lönn född 1794, antogs 3.11 1823, 182 cm lång, var gift 1826. Erhöll interimavsked 

16.4 1836 och säkert avsked vid följande generalmönstring 25.6 1838. 

 

Samuel Bengtsson Ceder född 1803 i Femsjö. Antogs 20.5 1836. Tjänade 1827–36 för roten 

109 i Norra Unnaryd i Södra Unnaryds socken. Var 172 cm och var gift 1830. Avsked 21.6 

1856 för ”sjuklighet, tjänat utmärkt väl”. 

 

Johannes Eriksson Gran född 21.3 1837 i Bohult, antogs 17.1 1857. 173 cm lång. Var ogift 

1859 men gift 1862. Kommenderad på underofficersskolan på Malmen 1868. Skarpskytt 

1871. Avsked 17.5 1882. 

 

Anteckning (Robert Andersson). 

Femsjö hade från början 13 rotar, när Bäck 1885 överfördes till Femsjö tillkom rote 116 

Bäck, sammanlagt 14 rotar. Jöns Ed var inte den första soldaten. Se i övrigt under Knapabo 

samt uppgifter under indelta soldater, rote 119. 
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Duvhult  
På stamhemmanet Duvhult fanns två torp: Damshult och Lindeshult, båda med läge söder om 

gården och utmed skogsvägen Vallshult–Gräshult. 

 

Damshult 

Koordinater: 6308425 N, 1351350 Ö 

Information från 1954 

C:a 2 km från Duvhult och 100 m från vägen ligger Damshult. Dess historia börjar 1868. Då 

fick Anders och Marta Larsson från Transholm tillstånd att bygga och bryta mark på de s.k. 

Aspebodarna i Duvhults skog. Ett område inhägnades som torde vara ½ tld. För detta område 

skulle i arrende erläggas 5 manliga och 5 kvinnliga dagsverken under slåttern samt dessutom 

10 kr i kontanter. Första tiden bodde familjen i en hydda, medan den nuvarande stugan 

byggdes. Som byggmästare fungerade Valkvist från Gårdshult. Stugan på Transholm revs och 

virket bars till den nya platsen. Tomten var så stenbunden, att 100 lass sten grävdes ner i 

trädgården. Vid baksidan av stugan voro så höga stenar att inga byggnadsställningar 

behövdes. Dessa stenar grävdes senare ner. 

 

Det var under de svåra nödåren flyttningen måste ske. På Transholm kunde man icke bo kvar 

på grund av höjd gäld. Mor Marta fick bönfalla att få börja nytt verk på Aspebobackarna. En 

halv kaka bröd var hela livsmedelsförrådet vid flyttningen. Marta måste biträda maken med 

dagsverken för att få det nödvändigaste att räcka till. På själva julaftonen 1893 dog familjens 

enda ko. Anders Larsson, som en tid var kyrkväktare, dog 1897. 

 

Se även protokollet från torpinventeringen den 4 december 1950, där bl.a. redovisas 

arrendekontraktet av den 14 april 1870 samt bouppteckningsprotokollet av den 26 mars 1897, 

som i sammandrag visar: 

 

Summa tillgångar kronor  136:65 

Boets gäld   137:36 

Alltså brist på       0:71 

 

Efter föräldrarnas död övertogs Damshult av dottern Johanna Alvida.  

 

Därefter övertogs Damshult av Johannas systersondotter Siri och hennes make Bertil 

Knutsson, som båda under många år med stor pietet tog sig an och vårdade Damshult. Båda 

var också intresserade medlemmar i Femsjö Hembygdsförening. Bertil hade stor förmåga att 

på ett skickligt och föredömligt sätt dokumentera inte blott Damshults utan även bygdens 

historia. När Bertil den 19 oktober 1988 hastigt avled på Damshult innebar det en stor förlust 

inte blott för hans familj utan även för Femsjö Hembygdsförening, som har all anledning att 

med tacksamhet minnas hans idoga arbete för Damshult och Femsjö. Bertil har fått sitt sista 

vilorum på Stampens kyrkogård i Göteborg under en gravsten som hämtats från Damshult, 

som hade betytt så mycket för honom. 

 

I novellen Orgeltramparen har Femsjösonen, prosten Alfred Elmbladh på ett fint sätt skildrat 

kyrkväktaren Anders Larssons levnadsöde. Novellen har spelats in på kassett. Såväl 

Elmbladhs böcker som kassetten finns tillgängliga på Friesminnet. 
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Några uppgifter om Anders Larssons och Marta Svensdotters samt deras föräldrars familjer. 

Anders Larsson född i Femsjö by 17.2 1818, död 16.3 1897 på Damshult, vigd 26.11 1854 

med Marta Svensdotter född 2.5 1826 i Duvhult, död 1.5 1898 på Damshult. 

 Dotter Anna-Lisa född 28.4 1855 på Duvhults soldattorp, död 22.10 1918 på Brännö, 

vigd 17.10 1883 i Femsjö prästgård med Torparsonen August Larsson från Hisåsen 

under Karlstorp i Enslövs församling. Han var född 9.7 1856, dog på Härhult i Torup 

21.3 1928. 

 Dotter Emelia Charlotta född 17.5 1857 på Duvhults soldattorp, dog 19.1 1919 på 

Damshult. 

 Son Leander född 2.7 1860 på Duvhults soldattorp, dog 1.3 1868 på Damshult. 

 Son Johan August född 21.11 1862 på Duvhults torp, dog 3.11 1864, Duvhults torp. 

 Dotter Johanna Alvida född 18.5 1865 på Duvhults torp dog 13.12 1961 i Hyltebruk, 

 Son Johan Leander född 17.3 1870 på Damshult, dog 14.11 1876 på Damshult 

 

Föräldrarnas familjer: 

Lars Larsson född 25.2 1788 i Lidhult, bonde i Femsjö by, där han dog 13.9 1859. Hustru 

Maria Andersdotter född 20.12 1794 i Femsjö by, dog på Svensbo 4.2 1885 i den höga åldern 

av 90 år 1 månad och 14 dagar. 

 Son Lars född 14.7 1813 i Femsjö, blev församlingens förste folkskollärare, dog 19.11 

1883 på Nydala. 

 Anders född 17.2 1818 i Femsjö. Se Damshult. 

 Son Johannes född 28.11 1820 i Femsjö. 

 Dotter Anna Stina född 17.12 1825 i Femsjö. Bodde på Svensbo. När brodern Sven 

dog flyttade hon till Damshult. Hon dog 1907. 

 Dotter Sanna född 26.9 1826 i Femsjö, dog 1827. 

 Dotter Sanna född 9.3 1828 i Femsjö. 

 Son Sven född 19.10 1830 i Femsjö. Bodde på Svensbo, var skräddare, dog 27.3 1897 

på Svensbo. 

 Dotter Christina född 15.9 1831 i Femsjö. 

 Dotter Anna Britta född 14.5 1834 i Femsjö. 

 

Duvhults torp (Transholm) 
1844 bodde där: 

M Sven Johansson född 1785 i Femsjö. 

H Elin Svensdotter född 1795 i Unnaryd. 

 S Jonas född 4.4 1823 

 D Marta född 1826, gift med Anders Larsson. Se Damshult 

 D Johanna född 1829, till Enslöv 1848 

 S Sven Johan född 1833, flyttade till Fällan under Hökhult, dog 25.5 1873 i 

lunginflammation, gift med Pernilla Magnidotter född 21.2 1830, dog 1915 på 

Haggården.  

o Deras dotter Ida Maria Svensdotter född 5.5 1867 på Fällan, död 11.4 1950 var 

alltså kusin till Anders och Martas barn.  
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Lindershult 

Koordinater: 6307250 N, 135205 Ö 

 
Information från 1954 

Lindershult eller som det kallas Lindshult har haft två stugor bebodda. 

 

I den ena Anders Färdig f 1816 och hans hustru Anna Britta f 1821. Anders var född i Lilla 

Duvhult och var under en del av sina ungdomsår soldat i Skillingaryd. Från Duvhult flyttade 

han till Valshults soldattorp, bodde där 1 år, gifte sig och flyttade till Lindshult. 

 

Makarna hade flera barn. Dottern Johanna stannade kvar i hemmet och gifte sig med Johan 

Ludvig Ahlstrand f 1859 i Eldsberga församling. Stor energi rådde i hemmet. Nya tegar 

odlades upp och torrlades, boningshuset byggdes om och allt som behövdes som 

byggnadsmaterial bars dit över väglösa skogs- och myrmarker eller roddes över sjöarna. 

Ahlstrand var mycket anlitad i bygden som dikesgrävare. Säkert var det en angenäm 

upplevelse för de båda gamla, då de 1924 fick ordentlig väg förbi mot Femsjö och Lidhult. 

 

I den andra stugan i Lindshult bodde under första hälften av 1800-talet Sven Andersson, som 

var född 1803 och hans hustru Johanna Greta Nilsdotter f 1822. När Sven Andersson dog 

bodde hustrun kvar några år och erhöll då understöd av kommunen som hjälp till uppehället. 
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Ekornahult 
 

Kvarnalt (Soldattorpet) 

Koordinater: 6307940 N, 1352350 Ö 

Information från 1954 

Kvarnalt, i kyrkböckerna står Kvarnhult. 

 

Under Ekornahults Västergård låg torpet Kvarnalt. Det var Ekornahults soldattorp. Till torpet 

hörde c:a 1 tld odlad jord samt dessutom en slåttermad så stor att det tog två dagar och lite på 

den tredje för man och kvinna att hinna med slåtterarbetet. Rullföringsnummer var 131 i 

Norra Västbo kompani. 

 

1832 bodde här soldat Bengt Canon f 1787 i Långaryd. Hustrun Katrina Petersdotter f 1791 i 

Långaryd.  

 

Barn alla födda i Unnaryd: 

 Anna-Greta f 1811 

 Nils Petter f 1813 

 Johanna f 1817 

 Helena f 1825 

 

Canon flyttade till Vallshult 1835.  

 

Samma år övertog soldaten Jacob Nilsson Ek (f 1809 i Färgaryd) torpet. Hustrun Anna 

Benjaminsdotter f 1811.  

 

Där föddes: 

 Nils Johan 1835 

 Johanna Maria 1837 

 Anna Kristina 1842 

Övriga barn se Högshult, dit Ek flyttade 1844. 

 

Inhyses i Kvarnhult bodde änkan Kerstin Knutsdotter f 1796 i Femsjö. År 1866 var hon 

fortfarande skriven här, men enligt uppgift slutade hon sina dagar i Duvhult. Efter henne har 

en person vid namn Elin bott i Kvarnhult. 

 

De äldsta levande på 1950-talet kommer ihåg bebyggelsen på platsen. Sedan många år har 

torpet varit öde och husen rivna. Å senare tid beteshage men är nu (1950-talet) helt igenväxt 

med självsådd skog. 
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Prästgården 
 

Stugan 

Koordinater: 6309627 N, 1349594 Ö (“Backstugan”) 

Information från 1954 

Kan vara den stuga som låg strax intill fattigstugan.  

 

Där bodde bl.a. enligt Hfl 1814-26 

 Petter Jönsson f 24.11 1762, död 15.3 1837. Han hade förut ägt en gård i Vallshult 

men hade måst lämna gården. Utflyttade till Vapnö 1820, attest nr 80, men han tycks 

ha återvänt. 

 Fattighjonet Ingjerd Pettersdotter född 29.9 1800, flyttade till fattigstugan1835. Se 

nedan! 

 

Fattigstugan 
 
Koordinater: 6309606 N, 1349592 Ö 

Information från 1954 

Har legat vid nuvarande landsvägen Femsjö-Unnaryd på prästgårdsmarken nära gränsen till 

Bökebergs ägor. Platsen för fattigstugan och backstugan är märkt ut och kan ses från vägen. 

 

Där har bl.a. bott: 

 Christian Svensson f 30.4 1800 i Willstad. Han var son till soldaten Sven Sparv som 

1807 med hustru och sex barn flyttade till Duvhults soldattorp. Han var krympling 

”skulle ha fallit ner från en mast och skadat sig”. Christian gick under namnet 

”Kröcke-Kristian”, hade en kärra som han drog. Han hade en rem om livet och 

remmen var fästad i kärran, sedan tog Christian sig fram genom att gå å kryckor. 

Enligt traditionen skall en ha bott på fattigstugan som kallades för Sparven. Vi kan 

alltså konstatera att ”Kröcke-Kristian” och Sparven är samma person: Christian 

Svensson. 

 

Där bodde också inflyttad från Stugan 

 Ingjerd Pettersdotter född 29.9 1800 i Vallshult. Hon fick 8.10 1841 en dotter Johanna, 

som flyttade till Torup 1873. Ingjerd gifte sig 17.9 1846 med ovannämnde Christian 

Svensson. Ingjerd dog den 24 mars 1867. Christian dog 1877.  

 

Se vidare Femsjö och skolorna i Femsjö sid 24-25 och 39-41. 

 

På fattigstugan har även bott: 

 Änkan Kerstin Erlandsdotter med tvillingdöttrarna Anna och Maria Abrahamsdotter, 

födda 27.8 1827. Kerstin Erlandsdotter var hustru till soldaten Abraham Mann, som 

redovisas på Ekornahults soldattorp och Kullhults stuga. När maken dog 1828 flyttade 

änkan med döttrarna till fattigstugan. De flyttade sedan 1839 till Smittabo, varifrån 

Kerstin flyttade tillbaka till fattigstugan 1842. Hon dog där 1859.  
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o Anna flyttade 1840 till Stubbeboda, 1846 till Hallaböke (Elias Knutsson) 1848 

till Älmhult (änkan Maria Andersdotter), 1849 till Hallaböke (Joh. 

Mårtensson), 1850 till Torup. 

o Maria 1840 till en gård i Saraböke, 1842 till Stubbeboda, 1852 ”Försvarslösa 

personer” 1854 till Vallshult (organist Elmén).  

 

Jag (Robert Andersson) har tagit med dessa uppgifter för att visa hur ofta en del fick flytta. 

 

Pettersborg (Källebo) 

Koordinater: 6309409 N, 1349444 Ö 

Information från 1954 

Låg vid gamla landsvägen mellan Femsjö–Unnaryd, ägorna gränsade till Bökebergs ägor. 

Pettersborg byggdes troligen omkring 1838.  

 

Där har bott: 

Ingjerd Zachrisdotter född den 14 februari 1816 i N Saraböke, dotter till Zachris Nilsson och 

hans hustru Cecilia Johansdotter. Ingjerds MFM Margareta Kristina Annerstadius var dotter 

till kyrkoherde Petrus Annerstadius och hans hustru Britta Naestadia. Ingjerds FMM Märta 

Zachrisdotter var syster till kyrkoherde Magnus Bolin. 

 

Ingjerd gifte sig den 7 november 1838 med klockaren och organisten Sven Pettersson född 

den 11 juli 1807 i Fryele. De sammanvigdes av pastor Magnus Zander (hjälppräst hos prosten 

Theodor Fries), ”som ock vid samma tillfälle lemnade Bruden från Fruntimmers 

Bibelsällskapet i Stockholm detta år ankommen bibel”. Sven Pettersson dog den 7 februari 

1840 i ”bröstinflammation” = lunginflammation, som han ådragit sig efter att ha deltagit i en 

vargjakt.  

 

Ingjerd och Sven hade sonen Petter Reinhold Pettersson (skrevs först Svensson) född den 16 

juli 1839. Han blev 1861 folkskollärare, organist och kockare i Gullereds och Strängsereds 

församlingar. Han gifte sig med nämndemansdottern i socknen Olivia Kristina Andersson. 

Det blev ett lyckligt och musikaliskt hem, makarna fick 10 barn, som alla fick studera. Petter 

Reinhold avgick från sin lärartjänst 1900 och makarna bosatte sig på hustruns ärvda 

fädernegård Djupedal, där han avled 1906. 

 

Ingjerd gifte om sig med Petter Pettersson född den 7 november 1816 i Vrå. Han dog 18.4 

(14.4?) 1867 i struplungsot.  

 

Deras barn: 

 Petter (skrevs även Per) Johan född 11.1 (14.1?) 1844, övertog torpet. 

 Sanna Cecilia född 7.1 1846, till Gullered 1861, därefter till Amerika. 

 Sven Petter född 5.9 1849. Han blev lärare i Söndrum, dog 1887. 

 Inga Carolina född 19.12 1854, död 16.3 1855. 

 Manne Leander född 15.2 1859, komminister i Färgaryd, död där 16.2 1903. (Prosten 

Alfred Elmbladh har i novellen Näckrosen i Ur en gammal kyrkoherdes gömmor 

skrivit om Ingjerd Zachrisdotter och sonen Manne Leander). 
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Ingjerd dog som inneboende på Pettersborg den 19 februari 1876, 60 år 5 dagar gammal. Se 

även boken Femsjö och skolorna i Femsjö sid 207–208. 

 

Sonen Petter (Per) Johan Pettersson född 11.1 (14.1?) 1844 övertog torpet 1867, gifte sig 

1869 med Anna Catrina Rosenqvist född 29 (?). 3 1848 i Öved, Malmöhus län.  

 

Deras barn: 

 Paulina Christina född 2.10 1870. 

 Adolf Sander född 13.3 1873, död 1877. 

 Ida Laurentia född 21.2 1875. 

 Alma Susanna. 

 

Familjen flyttade till Strängsered 1878, varifrån de senare utvandrade till Amerika.  

 

Till Källebo kom sedan Salomon Andersson, född 17.6 1854 i Färgaryd, gift 1876 med Anna 

Stava Larsdotter, född i Kullhult 5.7 1845, dotter till hemmansägaren Lars Svensson, född 

16.4 1811 i Femsjö och hans hustru Kristina (Kerstin) Svensdotter, född 1.10 1820 i Odensjö. 

Enligt Hfl 1866–75 pag 73 ägde Anders Svensson i Sännö gården. Lars Svensson var 

undantagsman. Det är möjligt att han sedan bodde på Djupadal, i varje fall bodde nog Anna 

Stava där.  

 

Deras barn: 

 Augusta Justina född 1877, 1913 till Laholm. 

 Ida Charlotta född 1880, 1902 till Halmstad. 

 Anders Sigfrid född 1882,1909 till Breared. 

 Johan Israel född 1884, 1904 till Halmstad. 

 Dorotea född 1889, död 1890. 

 

Salomon vistades i Amerika 1892, men återvände. Stava och Salomon hade affär. Stava 

brukade baka vetebröd och sälja. ”Det var stora och granna uppösta bullar för 2 öre stycket, 

som brukade delas och torkas till skorpor”. Affären gick emellertid inte så bra och det blev 

konkurs. Källebo övertogs av sonen Johan Israel, som rev stugan. 

 

Nydala 

Koordinater: 6309606 N, 1349592 Ö 

Information från 1954 

Låg nära Nyby där nuvarande landsvägen Femsjö–Unnaryd stöter till Bökebergs ägor. Ännu 

syns den stensatta infartsvägen, som gått fram till den gamla landsvägen. Det var den förste 

skolläraren i Femsjö Lars Larsson, som byggde Nydala, när han 1875 slutade sin tjänst som 

skollärare. 

 

På Nydala bodde således f.d. skollärare Lars Larsson född 14.7 1813. Han dog på Nydala 

19.11 1883, 70 år gammal och hans hustru Annika Larsdotter född 31.8 1816 i Färgaryd. Hon 

dog på Nydala 20.8 1878, 62 år gammal. 
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På Nydala bodde även en tid deras döttrar Johanna Maria född 1838 på Knalleberg, Lidhult, 

död 1888 och Sanna född 31.5 1844 i Femsjö samt hennes dotter Lavina Theresia född 29.9 

1867 i Femsjö. 

 

Enligt uppgift skulle Johanna Maria och Sanna en tid haft affär på Nydala. Nydala skall ha 

varit ett vackert hus. När landsvägen lades om revs stugan och flyttades till Bygget. 

 

Svensbo 

Koordinater: 6309767 N, 1348764 Ö 

Information från 1954 

Svensbo lilla stuga låg alldeles intill vägen intill Älmhult ett par hundra meter från 

prästgården. Namnet påträffas första gången 1876.  

 

Då bodde där  

 Änkan Maria Andersdotter född i Femsjö 20.12 1794, död 1885. 

 Dottern Anna Stina Larsson född 1825, död 1907. Hon flyttade till Damshult, när 

Sven (se nedan) dog.  

 Sonen Sven Larsson född 1830, död 1897. 

 

Maria Andersdotter hade varit gift med Lars Larsson född i Lidhult 25.2 1788, död 13.9 1859. 

De hade ägt den gård som nu efter flyttning är den östra gården i byn. Enligt uppgift hade 

änkan Maria en tid bott i en liten undantagsstuga på gården. Namnet Svensbo har stugan med 

säkerhet fått efter Sven, som var skräddare och gick under namnet ”Skräddare Sven” eller 

”Lassa Sven”. Han var en duktig fiskare och brukade gå omkring och sälja fisk. Far (=Robert 

Anderssons far) brukade som barn hjälpa honom och fick då 25 öre om dagen, men då fick 

han hjälpa till att på kvällarna lägga ut och tidigt på morgnarna vittja näten. 

Se vidare under Damshult. 

 

Till Svensbo kom sedan Johan Magnus Eliasson född 1832, död 1914. Hustrun Anna Sara 

Johansdotter född 1827 i Långaryd, död 1915. De bodde först på Yttersjötorp under Duvhult. 

Johan, ”Post Johan” brukade han kallas, bar posten tre gånger i veckan till Bygget. När 

krafterna började tryta flyttade de först till Vallshult, där de bodde i ”fästekammaren” hos 

Elméns, varefter de flyttade till August Jönssons i Vallshult, där de bodde en tid för att 

slutligen flytta till Svensbo. 

 

Till Svensbo flyttade slutligen Samuel och hans hustru Anna Stina. Anna Stina hade en syster 

Lisa, som också bodde och dog på Svensbo. Se vidare under Knapabo. Svensbo är nu rivet 

och endast en grushög vittnar om att där en gång varit en boplats. 

 

Anteckning. Oklart om Svensbo skall redovisas under prästgården (mest troligt) eller under 

Femsjö Skattegård. 
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Haggården 

Koordinater: 6310700 N, 1348750 Ö 

Information från 1954 

Namnet Haggården går långt tillbaka i tiden. I prosten Elmbladhs bok Femsjö–En 

sockenbeskrivning sid 36 står det: 

 

”Femsjö Hagegård, som nu är förenad med prästegården och med denna taxerad till ¾ mtl, 

är antagligen den del af byn, som i 1539 års jordebok betecknas med `Frälsebönder Olof´. 

Öfver dess historia hvilar dock ett nästan ogenomträngligt mörker. Under 1500- och 1600-

talen synes det flera gånger legat öde. I jordeböckerna upptages det än som särskildt hemman 

med utjord, än omnämnes blott en kyrködesjord Hagegård. Under Karl XI:s tid ägdes det af 

Sjöbladska släkten. Från den reducerades det till kronohemman och anslogs af Karl XI till 

prästbol åt pastor i Femsjö.” 

 

Vid laga storskiftet 1791 av byns skog och utmarker är gårdens plats markerad samt texten 

”Hagagård, obebyggd”. I kartans beskrivning står det ”Femsiö Prestegård ¼ och der under 

lydande Beneficii Hemman Hagagården, 1 helt förmedlat til ½ mantal.” 

 

Gården låg omkring 200 meter väster om nuvarande norra gården. På platsen har påträffats 

många rester av gammal bebyggelse.  

 

Vad vi kallar Haggården omnämns första gången i Hfl 1851–55 pag 125, rubriken är då En 

stuga. I Hfl 1856–59 pag 130 står det Haggårds stuga.  Den har legat något väster om den 

nuvarande stugan. Enligt boutredningsprotokoll från 1877 har änkan Johanna Johannesdotter 

”i sin fattigdom icke allenast uppbyggt erforderliga man- och ladugårdshus, utan ock 

förbättrat såväl Torpet som lösegendomen…”  (Hela protokollet bifogas). Den nuvarande 

stugan är alltså uppförd någon gång åren 1865–1877. Haggården är inte markerad på den 

karta som är uppmätt 1865. 

 

På Haggården har följande bott: 

 

Hfl 1851–55 

Sven Johannesson född 22.3 1806 i Femsjö, gift 1847, redovisas som fattig, sjuk, krympling. 

Död 19.1 1865. Hans hustru Johanna Johannesdotter född 4.9 1824 i Femsjö. 

 

Deras barn:  

 Anders Magnus född 18.11 1847 i Femsjö. Om honom står det i Hfl ”läser uti bok, 

Luthers katekes 1-5 huvudstycket, båtsman vid S Hallands kompani, död i gula febern 

i Västindien 1872.”’ 

 Johannes född 20.5 1853, död 17.12 1853. 

 Johanna Kristina född 27.11 1858, bodde 1879 i Lerum. Hennes bild finns som 

pennteckning i Haggården.  

 

På Haggården bodde som inhyses Magnus Jakobsson. När han dog 1866 motiverade 

fattigvårdsstyrelsen den ”dryga” utgiften 2 riksdaler 50 öre för likkistan på följande sätt: 

”Grafven och likkistan är något dyrare än vanligt ty här var anledning till detta”. 
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Den 5 mars 1883 överlät änkan Johanna Johannesdotter (i överlåtelsekontraktet kallar hon sig 

Johansdotter) såväl in- som uthusen på Haggården för två hundra kronor till smeden Knut 

Jönsson, som var född 23.10 1828 i Unnaryd. Han hade 1852 gift sig med Sara Persdotter, 

född 4.12 1826 i Unnaryd.  

 

Sonen Aron Knutson var född i Unnaryd 9.9.1854. 

 

Familjen hade 1862 flyttat från Breared till S. Saraböke, där Knut Jönsson står skriven för en 

gård. Den 31.10 1873 flyttade de till Löjenäs, där de är skrivna som inhyses hos Anders 

Jansson. Därifrån flyttade de till Haggården 26.9 1887. Knut var en duktig smed, bl.a. smidde 

han liar. Smedjan låg på andra sidan om landsvägen.  

 

Prosten Alfred Elmbladh har i dikten Flobacka smed, tryckt i ”Ur en gammal kyrkoherdes 

gömmor”, tecknat en intressant bild av smeden Knut och hans hustru Sara, som var ”katig och 

gnatig och het”. 

 

Knut dog 4.5 1893, hustrun Sara 8.4 1894. De är begravda på Femsjö kyrkogård, södra delen. 

En gravsten visar platsen.  

 

Sonen Aron Knutsson flyttade till Varberg 1881. Han var först gift med en lantbrukardotter 

från Skene. Då hon dog gifte han om sig med prostens dotter i Villstad. Han skänkte till 

kyrkan en rätt ansenlig penningsumma till en fond, som förvaltas av kyrkorådet. Han startade 

i Varberg en välkänd fabrik, Knutsons marmeladfabrik. Han dog i Varberg 13.4 1922. Till 

hans minne skrev prosten Elmbladh en dikt ”Direktör Aron Knutsson i Varberg”. Den är 

införd i Högtidsminnen och Vardagsstycken.  

 

Aron Knutsson överlät den 17 april 1894 kontraktet till Ida Svensdotter, född den 5 maj 1867 

på torpet Fällan under Hökhult, dotter till torparen Sven Johan Johansson och hans hustru 

Pernilla Magnidotter.  

 

Till Haggården flyttade Ida 1894 med sin mor Pernilla och mormoder Anna-Britta Jönsdotter. 

Anna-Britta dog 1895 nära 90 år gammal och Pernilla 1915.  

 

Ida dog på Unnaryds kronikerhem den 11 april 1950. Hon är begravd på Femsjö kyrkogård, 

strax till vänster om södra ingången. En liten gravsten med texten Ida i Haggården visar 

platsen.  

 

Om Idas hårda livsöde har Dagmar Lundsten ingående berättat vid Hembygdsföreningens 

möte i Bökeberg 28.11 1951, införd i protokollspärmen sid 37–43. I hembygdstidningen 

Halland har Dagmar Lundsten skrivit en artikel, präglad av god personkännedom, om Ida på 

Haggården–Några minnen.  

 

Beträffande Anna-Britta Jönsdotter och hennes dotter Pernilla hänvisas till Hallaböke stuga.  

 

År 1877 den 10 Januari blef på begäran bouppteckning förrättad efter Torparen Sven 

Johannesson från Torpet Hagården under Femsjö Prestegård, hvilken med döden aflidit den 

19 januari 1865 och efter sig lämnat Enkan Johanna Johannisdotter och med henne 

sammanaflade dottern Johanna Christina Svensdotter född den 27 november 1858, och 

således Omyndig, och till Förmyndare för henne föreslogs Hemmansegarne Jöns Larsson och 
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Sven Johan Blomster i Haghult, hvilka woro närvarande och godvilligt åtogo sig denna 

befattning, gemensamt.  

 

Wid denna förrättning upplystes: af så Wäl närvarande grannar, som af nu tillsatte 

Förmyndare, att då Mannen afled, häftade Sterbhuset för många skulder, äfven woro så wäl 

Man som Ladugårdshusen alldeles förfallna, Så att om den lilla qvarlåtenskapen som då 

befans försålts, icke betäckt skulderne, och troligen hade så wäl Enkan som dottren kommet 

Fattigwården till tunga; men som enkan fått behålla boet orubbat, har hon i sin fattigdom, 

icke allenast uppbyggt erforderliga Man och Ladugårdshus, utan ock förbättrat så wäl Torpet 

som lösegendomen; och anser enkan i samråd med förmyndarne att låta upprätta 

bouppteckning, samt på lämpligt sätt werkställa laglig delning mellan henne och förmyndarne 

för dottrens räkning.  

 

Med anledning häraf, tillsades så wäl enkan som dottren, att med edlig förbindelse uppgifva 

boet så dant det nu befinnes, hwilken uppgift skedde som följer: 

 

En stugubyggnad 18 al. Lång, 9 al. Bred 4 al. Hög,  

innehåller 4 rum, brädforad i godt Stånd  66:67 

 

Ladugårdslänga 18 al. Lång, 9 al. Bred, 4 al. Hög.   20:- 

 

Koppar 

1 bränd kettel 4:67 

1 kanna 1:50 

1 krucka?l skål 1:- 

1 mindre kaffekokare 0:50 

1 liten panna 1:25 8:92 

 

Jernsaker 

1 jernstång 0:25 

7 Jernhackor 2:50 

2 spadar 1:50 

1 talgyxa, 2 vedyxor 1:- 

2 skäror, 1 eldgaffel 0:75 

1 täxta? 0:33 

1 wåffeljern, 1 goråds 0:33 

Hammare, tång 0:50 

Nafrar, borr 0:17 

2 såg, 1 fotring 0:40 

1 gryta, söndrig 0:75 

1 d:o bättre 1:- 

1 klampa, 1 jern 1:- 

Diverse jernringar 0:50 10:98 

 

Träsaker 

1 dragkista 7:50 

1 bord 1:50 

1 d:o 2:- 

1 d:o 1:50 

1 d:o 1:50 
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1 litet matbord 0:25 

1 tvättkomod 0:50 

1skänkskåp 2:- 

2 skrin 1:- 

1 bänk 0:25 

1 soffa 1:- 

2 sängar 2:- 

1 bokhylla 0:50 

2 Hörnhyller 0:50 

5 styrstolar? 2:50 

1 kar 1:- 

1 byketratt 1:- 

1 bryggetratt 0:75 

1 såetekar? 1:- 

2 kar 1:- 

1 stanna 0:50 

1 d:o  0:25 

3 d:o  0:25 

1 dreckatunna 1:- 

3 kerner 0:50 

3 spannar 0:37 

Skäppemått m m 0:50 

1 hackekubb 0:50 

4 såll 0:75 

Böttor med sil 0:17 

1 häckla 0:17 

1 låda, 1tråg 0:25 

1 baketråg 0:25 

1 bläcksil med bytta 0:25 

1 balja 0:25 

3 korgar 0:25 

Wäfstol med värper 9 skedar och öfrigt behov 7:50 

1 linbröta 0:25 10:59 

 

Säng och linkläder 

1 stoppullsmadrass 2:- 

2 dyner 1:- 

2 d:o 0:50 

1 fäll 3:- 

2 stecke täcken 0:67 

1 d:o 1:- 

2 gamla madrasser 0:50 

6 diverse lakan 5:- 

2 gl takdukar 1:- 

1 stugomhäng 2:- 

Diverse flätter 0:50 

8 par fönstergardiner, dels nya dels gamla 3:- 

2 borddukar 1:50 

3 bordöfverdrag 2:- 

2 servetter 0:50 
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½ dussin handdukar 0:75 

20 gl smala golfmatter 1:- 25:92 

 

Kreatur 

1 blekröd ko 33:33 

1 qviga 16:- 

2 får, 1 bagge 9:- 

3 höns 0:75 59:08 

 

Diverse 

1 amerikanskt slagur 9:- 

1 stutsare 0:75 

1 toalettspegel 1:- 

2 små speglar 0:25 

1 glaslampa 2:- 

½ dussin postelinstallrikar 1:50 

½ dussin kaffekoppar 0:50 

1 thekanna 0:33 

1 mjölkbringare 0:50 

1 sockerglas 0:33 

1 gräddsnipa af glas 0:33 

1 senapskopp 0:33 

2 drickesglas 0:33 

2 pepparglas 0:33 

2 karafiner 0:75 

3 blombuketter af glas 0:17 

1 porslinslåda 0:50 

2 karotter 0:75 

3 spilkammar 0:75 

2 smörfat af glas 0:50 

3 bläckbunkar 0:50 

1 skopa 0:12 

1 par handkådder, gl 0:25 

4 sälsebankar? 1:- 

1 mathämtare med fat 0:50 

2 lerfat 0:17 

1 krus 0:50 

1 lerkruka, 1 stop 0:10 

Diverse saker som ej kan namngifvas 1:- 

3 säckar, 1 pose 0:50 

1 dussin hornskedar 0:75 

½ dussin knifvar och gafflar 0:75 

1 bibel, 1 postilla, diverse gl böcker 1:- 

3 bläckljusstakar 0:12 

2 ludna fårskin 0:75 

1 liten slipsten 0:16 

2 räfser, 2 boger, 2 pläglar, 2 liaskaft 0:50 

1 kaffebrännare 0:25 

1 brödback och 2 kaffebrecker 0:75 30:57 

Summa tillgång  265:85 
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Gravationer 

Till Jöns Larsson i Haghult enl räkning 83:75 

Skatten för torpet till Prestegården 15:- 

I Kullhult enligt räkning 8:- 

D:o i Håcknaböke 2:33 

Johannes Jönsson i Godhult 3:- 

Påsynt brist å stängsel vid torpet 30:- 

Summa skuld  142:08 

 

Att ingenting med wett och wilja är undandöljt, utan allt redigt uppgifvet, will wi med Ed 

styrka om så skulle påfordras.  

Femsjö Hagården den 10 Januari 1877  

Johanna Johansdotter Johanna Christina Svensdotter 

Enka Hemmavarande dotter 

 

Bouppteckningen ovan är även undertecknad av Jöns Larsson och Sven Joh. Blomster i 

Haghult. Som upptecknings- och värderingsman har Johan Landin, klockare i Färgaryd, och 

Nils Jonasson i Smittabo skrivit under bouppteckningen. 

 

Ida på Haggården – Några minnen 

En av de färgstarka människor som jag minns från min barndom och senare haft glädjen att 

ganska ofta sammanträffa med, är Ida på Haggården. Fast hon gick bort 1950 står hennes 

bild lika klar för mig ännu. Hon flyttade till Haggården den 17 april 1894 från torpet Fällan 

under Hökhult. Med sig hade hon mor och mormor, eller som hon själv uttryckte det ”tjo 

käringar”. Jag hörde ofta Ida tala om dem och genom samtal och några bevarade handlingar 

skall jag försöka ge en liten inblick i hur deras liv gestaltade sig. Mormodern hette Anna-

Britta Jönsdotter och var född i Hallaböke. Hennes hem hade från början varit välbärgat, 

men genom det så kallade ”storsuperiet”, som på den tiden grasserade som en farsot, kom de 

på obestånd och fick flytta till en backstuga. Hon gifte sig med Magnus Björk från torpet 

Fällan.  

 

Ida talade ofta om att mormor haft fattighjälp. Denna bestod av 9 kr om året i pengar och 20 

pund (170 kg) havre och 10 pund korn, samt på senare år ett hemstöpt ljus till jul. I gengäld 

skulle de skura kyrkan två gånger om året. Ida frågade mormor, efter vad jag förstod, 

förebrående, varför hon snusade och fick till svar: ”Pia lilla, det var en gång då jag var så 

hungrig och sen kunde jag inte låta bli”. Men än en gång skulle det ljusna. Anna-Britta hade 

då hon gifte sig med Björk en dotter, Pernilla, eller som hon kallades Pennla. Pennla gifte sig 

1865 med Sven Johan Svensson från Duvhults soldattorp. Han var en gladlynt och präktig 

människa och hade före sitt giftermål drängplats i Femsjö by och hade då han slutade där ett 

helt års fordran. Pennla hade varit piga hos Nöjd i Bäck och fick vid sitt giftermål en dotters 

förmåner. På den tiden var det en ko i hemgift. Den 5 maj 1867 föddes Ida Maria och lyckan 

var stor i det lilla hemmet i skogen. Men ”sorgen och glädjen de vandra tillsamman”, och när 

Ida var sex år drabbades hennes far av en svår lunginflammation, som på femte 

sjukdomsdagen ändade hans liv. Detta kunde Ida aldrig tala om utan tårar och på ett särskilt 

sätt ömmade hon alltid för dem, som hade mist far eller mor, då de var små.  

 

Men livet går vidare. Pennla försörjde sig och Ida med att gå på dagsverken hos bönderna 

och med olika handarbeten. När Ida var 22 år skulle bröllop stånda. Fästmannen hette 
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August och kom från Sjöbo, ett torp under Sännö. Men samma år dog även han av 

lunginflammation.  

 

Som 27-åring övertog Ida Haggården. Med mormor sängliggande på flyttlasset, samt sin 

mor, kom hon till en plats, där ”stenen är regel och jorden undantag”. När flyttlasset gick 

förbi Hallaböke, bad den gamla att de skulle köra sakta, så hon fick se den plats, där hon var 

född. Anna-Britta dog 1895 och var då i sitt nittionde levnadsår. Modern, Pernilla, dog 1915. 

 

Ida var utrustad med ett gott huvud och nästan ovanliga kroppskrafter, så här kan vi till fullo 

instämma: ” Ej lika han delar vår Herre, men alla giver han gott”. Hon gick på dagsverken 

och där det var som svårast var hon självskriven. I ett hem i socknen, Saraböke, där tbc 

härjade och många voro rädda för att biträda, där gick hon oförskräckt fram, även om hon 

fick höra att hon ”drog lungsoten över hela socknen”. Men där uteblev inte tacket. När 

barnen, som efter föräldrarnas död reste till Amerika, sporde om Idas sjukdom på 

ålderdomen, kom först ett telegram med tack och välsignelse över henne, som för dem varit i 

mors ställe. Sedan kom pengar till blommor både till sjukbädden och till hennes bår och i 

deras kyrka prydde de altaret med blommor i samband med gudstjänsten och hennes namn 

nämndes. Även i ett annat hem, i Bålshult, där åtta syskon ryktes bort i unga år av tbc, var 

hon en god hjälp. En sak glömde hon aldrig. Det var de bortgångnas gravar. Under varenda 

kulle, välskött eller jämnad, visste hon vem som vilade. Hon hade också hand om många 

gravar, som inte hade några anhöriga kvar, och fastän hennes sätt att sköta hacka och spade 

många gånger liknade ett odlingsarbete, fanns den goda viljan där. När vinterkylan kom, var 

hon en av de första, som gav gravarna sitt goda täcke av granris. Jag kan se henne, när jag 

vill, med sin jättebörda, som hon bar i ett rep på ryggen.  

 

Skolstäderska var hon i 33 år och fick, som ett litet tacksamhetsbevis, 100 kr årligen av 

församlingen, efter avslutad tjänst. Hon hade humoristisk läggning, men satte sig fullständigt 

över all etikett och nymodighet. Dräpande kunde hon svara på sin oförfalskade dialekt, när 

det var något, som hon tyckte lutade åt högmod eller tillgjordhet. Hon hade mod att vara sig 

själv både i klädedräkt och tal. Fåren var till sist det käraste hon hade och det sista, som hon 

kallade ”Pian”, försökte hon göra rumsren.  

 

Åren tog emellertid ut sin rätt. Stegen, som förr var riktiga kliv, blev kortare och kortare och 

på nyåret 1950 blev hon sängliggande. I februari, samma år, kom hon till Unnaryds 

kronikerhem. Stora bekymmer hade hon haft för sina sista dagar, men här fick hon den bästa 

vård. Många förundrade sig över de många besöken och ihågkomsterna, som denna enkla 

kvinna, med de nästan underliga uttrycken fick, men som de gamla brukade säga: ”Det var 

föregjort”. Ida dog den 11 april 1950. Hennes grav är välskött och på den vård, som vänner i 

hembygdsföreningen låtit sätta upp står ”Ida i Haggården”. Hembygdsföreningen har 

förmånen att äga hennes stuga.  

Dagmar Lundsten 

Flobacka smed 

Om du nu har tid och inte är vred, 

så kom i mitt minne, du Flobacka smed, 

och statt vid din smedja som förr! 

Din smedja har rivits för länge sen, 

och själv har du tröttnat och gömt dina ben 

bakom gravens förseglade dörr. 
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Men jag minns dig så väl och jag ser gig så grant 

och smedjan och kälkar vid vägakant. 

Och asparnas sus jag hör. 

Du tog i ditt järn med seniga tag 

och slog på ditt städ dina hårda slag, 

när folk ej gick utanför. 

 

Men då blev det svårt att ej vara med 

och långsamt och tungt att stå vid ditt städ. 

Ditt hjärta det var ju så fullt. 

Då måste du ut och se, vem som kom, 

och bar det sig väl, du talade om, 

hur bra du haft det i Hult.  

 

Se, där var en bonde så gott som patron. 

För resten så fanns där en riktig baron, 

och där stod smöret på bord. 

Men här var en ort, där det inte fanns vett. 

Här var det de uslaste bönder du sett, 

de sämsta på hela vår jord. 

 

Här hade en bonde, om än han var rik, 

ej lust eller råd att köpa en spik. 

Han gjorde en pinne av trä. 

Fast billiga priser du bönderna gav,  

det mesta av priset de prutade av--- 

Kan man tänka sig sådana fä! 

 

Så smidde du friskt mången pratestund 

båd’ naglar och spik med din flitiga mund, 

på bönderna släggan föll tung. 

Men det märkets du blev om ditt hjärta så lätt 

när dråpslagen föllo tunga och tätt, 

ja, du stod då så stolt som en kung. 

 

Men din konungatid blev aldrig rätt lång, 

ty ofta, då tungan som bäst var i gång, 

så nalkades gumman din. 

Och då tog det eld i din rockaskört 

och då slank du snabb men stum som en mört 

i gömslet och smedjan in.  

 

Ja, gumman var katig och gnatig och het, 

och bönderna voro dig jämt till förtret, 

så det var lite klent med din frid. 

I ässjan glödgades jämt din stång, 

men sist kom döden och nöp med sin tång, 

så den tröt dock, din Flobackatid. 

 

Alfred Elmbladh (Ur en gammal kyrkoherdes gömmor) 
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Direktör Aron Knutsson i Varberg 

Jag minns dig i barndomstiden, 

då solen i uppgång var. 

Ack, nu är din dag förliden, 

och natten re’n kommit har! 

 

Det var i vår hembygd kära 

vid Färgen så djupblå våg, 

vi komma varandra nära. 

Än vår över livet låg. 

 

Vi drogo se’n ut i världen. 

Din väg gick i lyckans skygd. 

Dock glömde du ej på färden 

din faders och moders bygd. 

 

Du mindes med kärleksgåva 

din hemsockens tempelgård, 

den bygd, där de kära sova, 

du gömde i minnets vård. 

 

Nu sover du själv i fjärran 

från hembygdens furusus. 

Sov ljuvligt och sött i Herran, 

vid sjungande havets brus! 

 

Som sagornas prins, din like, 

du drog från din hembygds värld 

att söka ett kungarike 

och vinna det med ditt svärd. 

 

Som främling en dag du lände 

till staden vid Västerhav, 

och ensam du då dig kände. 

Blott hoppet dig styrka gav. 

 

Nu klockorna sorgsamt ringa 

i dag till din jordafärd, 

och vänner, så många bringa 

ditt minne sin hyllningsgärd. 

 

De blommor och kransar skänka 

till tecken av hjärtats sorg, 

och blågula dukar blänka 

i staden vid hamn och torg. 

 

Hur underlig livets saga, 

hur färgrik dess korta dröm! 
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Dock, hastigt som bubblor draga 

vi hädan på tidens ström. 

 

Du sänks i det tysta neder. 

Hav tack för vad gott du gav! 

Du gjorde din hembygd heder, 

Sov sött i den stilla grav! 

 

Alfred Elmbladh (Dikten är tryckt i Högtidsminnen och Vardagsstycken) 
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Femsjö Skattegård; ”Stugor” i Femsjö by 
Längre tillbaka i tiden påträffas ibland i Hfl på de olika gårdarna ”stugor”, som regel bebodda 

av endast en eller ett par personer samtidigt. Kanske är det fråga om samma stuga, men 

namnet på stugan kan ha växlat. Ofta har stugan fått namn efter den som bott där.  

 

På generalstabens karta uppmätt 1865 är följande fem stugor inritade utan namn. 

1. Haggården 

2. En stuga vid landsvägen strax intill prästgården. 

3. En stuga 200 m väster om prästgården (senare ungefär Svensbo, men Svensbo var inte 

byggt vid den tiden).  

4. En stuga nere i byn mellan vad vi äldre brukade säga ”Josuas lagård och Annersa lagård”. 

5. En stuga, troligen Slättagärdestugan, 200 m öster Bastesjön. 

 

Bengtas stuga 

Koordinater: Läget oklart 

 

Enligt Hfl 1806–12 bodde där: 

Hans Hellman f 1737, död 20.9 1810. 

H? Lena f 1752. 

Pig Bengta f 1756 (var dotter till Hellman) 

Se vidare Yttersjötorp under Älmås.  

 

Slättagärdsstugan 

Koordinater: Läget oklart 

 

Enligt Hfl 1806–12: 

Änkan Anna Bengtsdotter f 1738 (Hfl 1811–17 fattighjon). 

Pig Bengta Andersdotter. 

 

Hfl 1814: 

Maria Bengtsdotter f 1732, fattighjon.  

 

Femsjö Skattegård, stugan 

Koordinater: Läget oklart 

 

Hfl 1824–36: 

M Abraham Arvidsson f 1777, död 1844, utfattig, sjuklig. 

H Elin Andersdotter f 1778 I Lidhult, död 1844. 

S Sven f 1820 (struken 1830–31) 

 

De hade tidigare ägt en gård i byn. 1812 står de skrivna på ST (Soldattorpet) med 4 barn.  
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Anteckning: Piga betyder inte alltid att hon var anställd. Piga var också benämning på dotter. 

Motsvarande gällde dräng som kunde betyda son. Piga och dräng var vanliga benämningar 

om de återflyttade till föräldrahemmet. 

 

Stugan Furulund (Westerdahls) 

Koordinater: 6308663 N, 1348306 Ö 

Information från 1954 

Furulund eller som det vanligen kallades ”Westerdahls” låg vid landsvägen mot Bygget, där 

Femsjö bys ägor möta Knallhults ägor. Där har bott: 

 

Lars Persson Westerdahl född i Femsjö 2.8 1831, död 1917. Han var båtsman och f d 

konstapel vid Södra Hallands kompani nr 103, rote Särdal, Harplinge. Han gifte sig 1866 med 

Hanna Persdotter född 23.7 1842 i Femsjö, död 1916. 

 

Deras barn: 

 Axel Ahlström, född 1867, övertog torpet. Se nedan. 

 Oscar, född 1869, flyttade 1918 till Lidhult. 

 Emma, född 1872, flyttade 1894 till Malmöhus län.  

 Leonard, född 1875, flyttade 1923 till Breared. Dog på Bygget. 

 Carl Birger, född 1877, flyttade 1914 till Färgaryd. 

 Annete, född 1879, flyttade 1907 till Lidhult.  

 Alma, född 1881. 

 

Axel Ahlström, som övertog torpet, var båtsman vid Södra Hallands kompani nr 114, rote 

Eskilstorp, Getinge. Hustrun Matilda Johansson, född 1866 i Långaryd. 

 

Deras barn:  

 Josef Valfrid, född 1898. 

 Gerda Viktoria, född 1895, flyttade till Enslöv. 

 Agata Karolina, född 1901.  

 

Familjen tycks ha flyttat in från Rävinge 1901 och flyttade ut till Söndrum 1903. 

 

Lars Persson Westerdahl var broder till Samuel på Svensbo. Stugan brann ner en gång men 

byggdes upp igen. När den revs köptes den av Johan Bengtsson i Kull, Söndrum, där den 

återuppbyggdes.  
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Flahult 
 

Karisberg (Kasabo) 

Koordinater: 6310545 N, 1346398 Ö 

Information från 1954 

Flahult har endast haft en backstuga Karisberg eller Kasabo, som stugan senare kom att 

kallas.  

 

Stugan har fått sitt namn efter Charis Larsson, som var född i Algutshylte den 16 oktober 

1787, yngst av sju syskon och son till hemmansägaren Lars Bengtsson och hans hustru Kirstin 

Arfvedsdotter. Charis var gift med Maria Jonasdotter, född i Yxnalt i Lidhult den 11 april 

1791. Makarna bodde först i Algutshylte, där föddes de tre äldsta barnen: 

 Johanna Kristina den 16 april 1812 

 Bengt den 23 januari 1815 och 

 Per den 8 mars 1818. 

 

Dottern Johanna flyttade till Torup, kom tillbaka 1828, tjänade i Algutshylte och Flahult och 

kom 1854 tillbaka till Karisberg, som maka till kopparslagargesällen Karl Olsson.  

 

Sonen Bengt tjänade 1830 i Algutshylte, 1834 i Vallshult, flyttade 1839 till Färgaryd, där han 

blev soldat vid Södra Västbo kompani nr 60, Ulvhults rote.  

 

Sonen Per flyttade 1833 till Enslöv, kom 1837 till Vallshult, gifte sig 1846 och köpte en gård i 

Vallshult, senare även en gård i Duvhult, där han dog den 7 juli 1900. 

 

Men Charis var enligt uppgift ”en stor slarver”. Han missbrukade sprit och fick lämna gården 

i Algutshylte omkring 1819. Familjen flyttade så till Flahults marker, där familjen vid 

sydändan av Hallasjön byggde sitt nya hem, som fick namnet Karisberg. Där föddes fyra 

barn: 

 Kerstin den 26 juni 1822 

 Christina den 25 juli 1826 

 Lars den 8 juli 1929 och 

 Sanna den 3 februari 1834. 

 

 

Döttrarna Kerstin och Christina blev båda gifta med torparen Nils Jonasson på Smittabo, där 

de redovisas.  

 

Sonen Lars flyttade 1846 till Lund, hans öde är okänt.  

 

Sanna tjänade på olika gårdar, bl. a 1855 hos brodern Per Karisson i Vallshult. Såväl Charis 

som hustrun Maria deltog flitigt i husförhören och de fick goda betyg i sin 

kristendomskunskap. Sålunda fick båda 1831 vitsordet ”Fullkomlig kunskap att Läsa uti bok 

och Luthers Chateches”. Men familjen blev allt fattigare. Hustrun Maria dog som fattighjon 

den 11 april 1857. Charis återfinns ofta i fattigvårdsstyrelsens protokoll. Han dog som 

fattighjon på Karisberg den 27 april 1863. Charis hade en äldre broder, Jöns Larsson, 
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nämndeman och bonde i Hallaböke, som dog utfattig på Hallaböke stuga, även han ett offer 

för spriten.  

 

Till Karisberg kom därefter kopparslagaren och gelbgjutaren Karl Olsson f 1815 i Ljunga. 

Han kom från Broby 1854, gifte sig 1855 med Johanna Kristina Karisdotter f 1812, dotter till 

Charis Larsson. Hon var jordemor i bygden.  

 Dotter Maria Kristina f 1855 

 

1860 flyttade familjen till Karlsborg under Nabba. Se vidare Karlsborg.  

 

1860 kommer i stället till Karisberg torparen Samuel Persson f 1834 i Femsjö. Kom från 

Sjövik i Kullhult. Gift 1860 med Pernilla Larsdotter f 1838 i Femsjö, död den 24 september 

1886. Hon beskrevs som en gladlynt kvinna. 

 

Barn: 

 Petronella Charlotta f 1861 

 August f 1863, d 1876 

 Inga Kristina f 1865, flyttade till Tönnersjö 1887. 

 Beata f 1871, flyttade till Älmås 

 Anna Josefina f 1877 

 Sven Albert f 1880, död 25 september 1886, dagen efter moderns död.  

 

Samuel gifte om sig 1889 med Anna Stina Sackeusdotter från Älmås. Samuel blev 

kyrkvaktmästare den 1 januari 1885. Han var synnerligen suverän i konsten att laga lerkärl 

och porslin, vilka han lappade ihop med krampor och kitt. I lön uppbar han 2 öre krampan. 

Hans hustru yttrade en gång, att det blir alltid så ljust i stugan, när mannen kommer in.  

 

Att det inte alltid var så fett i torparstugorna kan man förstå av en replik mellan Per Karisson 

och Samuel Persson: ”Ska du flytta till Karisberg kommer du att bli utfattig och gå omkring 

med tiggarstaven.” ” Jag ska nog försöka att gå din dörr förbi” blev svaret.  

 

Efter Samuel Persson kom soldaten Anders Petter Skog år 1890 till Karisberg. Han var född 

1848 i Unnaryd, men föräldrarna hade flyttat till Södra Saraböke. Anders Petter gifte sig 1873 

med Britta Stina Persdotter f 1847 i Jälluntofta, död 1918.  

 

Barn: 

 Amanda Rosaria f 1872 i Femsjö, flyttade till Söndrum 1892 

 Niklas Melvin f 1875 i Femsjö, d 1912 

 Maria Karolina f 1878 i Femsjö, till Söndrum 1894 

 Petter Johan f 1883 i Torup, till Jönköping 1903 

 Hulda Sofia f 1886 i Torup, gift med Johan August Eriksson från Ulvanäs 1911 

 Klara Matilda f 1889 i Torup, till Slättåkra 1906. 

 

Familjen flyttade 1880 till Tågabo i Torup som arrendator men återvände till Femsjö 1890. 

Anders Petter Skog var soldat vid Norra Västbo kompani, rote 123 Femsjö. Han var 

bjälkhuggare och dagsverkare. Han bodde ensam på torpet några år efter det att hustrun dog. 

Därefter flyttade han till sina döttrar i Halmstad. Han dog 1935. Stugan användes sedan av 

barnen som semesterbostad, men den brann ner någon gång på 1960-talet.  
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Frillhult 
Torp och backstugor under Frillhult har icke redovisats i samband med torpinventeringen. 

Enligt husförhörslängden 1865–70 fanns där två torp: Österlund och Sjöholmen.  

 

Torpet Österlund 

Koordinater:  

På torpet Österlund bodde 1865–70 följande personer: 

 

Lars Eriksson f 13.9 1816 i Femsjö, gift 1847. 

Hustrun Johanna Bengtsdotter f 5.10 1819 i Femsjö.  

 

Barn: 

 Elias (dövstum) f 3.12 1847 i Färgaryd 

 Bengt Anders f 11.1 1850 i Färgaryd. I Död- och Begravningsboken står det: ”Enligt 

uppgift till fadern död i Amerika den 6.4 1880, 30-2-25)” 

 Carl Johan f 21.4 1852 i Femsjö 

 Anna Kristina f 12.9 1855 i Femsjö 

 Britta Lisa f 14.8 1858, till Amerika 1882. Född i Femsjö. 

 Per August f 31.8 1861 i Femsjö. 

 

Familjen flyttade till Nabben under Nabba.  

 

Sjöholmen 

Koordinater:  

Samuel Persson f 19.3 1839 i Färgaryd, kom från Unnaryd 1866, gift samma år. Hustrun 

Hanna Lisa Petersdotter f 14.5 1835 i Långaryd. Makarna flyttade 31.10 1867 till Knallhults 

soldattorp. Därifrån flyttade de 1870 till Johanslund under Norra Saraböke.  
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Haghult 
Den västra gården i Haghult har ägts av Zakarias Blomster f 1800, som var soldat för roten 

127 Haghult och Nabba. Inskrevs vid ärorika Kungl. Jönköpings regemente 1818 för en lön 

om 53 kronor om året. År 1820 och 1832 arbetade han vid Göta kanal, 1840 vid Kinnekulle, 

troligen med stenarbete. Dog 1880. 

 

Han var gift med Anna Kristina Hård f 1792. Villkoret för att han skulle få äkta henne var att 

han tog anställning som soldat. Så gjorde han och de levde lyckliga hela livet. Siste soldaten 

för roten var Johan Birger Rask från Långaryd. Han tog avsked 1914. 

 

Skottabo (Soldattorpet) 

Koordinater:  

Information från 1954 

Tre km söder om gården låg torpet Skottabo. Här bodde: 

Sven Skott f 1772 i Färgaryd, död 1837.  

Hustrun Johanna Svensdotter f 1783, d 1837. 

 

Barn: 

 Johannes f 1815, flyttade till Enslöv 

 Stina f 1817 

 Maria f 1821, d 1831 

 Magnus f 1827, d 1830 

 Johan Petter f 1829 

 Johanna Maria f 1834. 

 

Med hänsyn till barnens ålder är det troligt att moderns födelseår är fel angivet.  

 

Svenshult 

Koordinater:  

Information från 1954 

Här har bott Bengt Johansson f i Lidhult 1852. 

Hustrun Johanna Maria Johansdotter f i Femsjö 1860.  

 

Barn:  

 Johan Albert f 1883 

 Sanna Karolina f 1885 

 Emma Kristina f 1887, utvandrade till Amerika 1906. 
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Näset (Soldattorpet) 

Koordinater: 6312059 N, 1347263Ö 

Information från 1954 

Gamla soldattorpet Näset var beläget vid Hallasjön 1 km sydväst om gården. På tre sidor 

omgivet av sjön. Västanvindarna kunde på sin tid vara sårbara, men läget desto tryggare från 

land. På Näset skulle knekten från roten nr 127 Haghult och Nabba bo och vistas den tid han 

ej var ute i militärtjänst eller i arbete för kronans räkning.  

 

Magnus Sparv f 1797 har bott där. Född i Villstad och gift med Johanna Magnidotter f 1798 i 

Långaryd, död 1865. 

 

Barn: 

 Sven Magnus f 1824, till Enslöv 1851 

 Sanna f 1825 i Femsjö, var piga hos Jöns Larsson i Haghult 

 Anna f 1827, flyttade till Enslöv 

 Johanna f 1830 

 Zakarias f 1835, var 1855 dräng hos kykoherde Eggertz 

 Ingrid f 1837, död samma år. 

 

Sparv avvek från orten ”till okänd destination”. ”Mannen rymd, hustrun fattighjon” står 

antecknat i kyrkboken 1861–65. 

 

Knekten och båtsmannen vid S Hallands Kompani nr 9 Rikard Fredrik Råberg f 1842. 

Hustrun Sanna Svensdotter f 1847 i Femsjö. 

 

Barn: 

 Jenny Severina f 1872 i Lidhult 

 Emina Teresia f 1875 i Lidhult 

 Sven August f 1878 i Femsjö 

 Johan Valdemar f 1881 i Femsjö 

 

Familjen flyttade 1881 till Halmstad.  

 

Det har berättats att mor Sanna i brist på ved tog en visp att elda med, då en besökare en gång 

kom dit.  

 

År 1851 fanns på Näset skriven Jöns Petter Jonasson f 1810 och hustrun Anna Stina 

Erlandsdotter f 1801 med barnen: 

 Anna-Stina f 1833 

 Nils Johan f 1837 

 Johanna Maria f 1841. 

 

Samtliga flyttade till Knallhults och Kullhults rote 1852.  
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År 1861–65 har soldaten Per Fast bott på Näset f 1818 i Unnaryd. Står denna tid skriven på 

Kloö, Ulvanäs.  Hustrun Greta Johansson f 1822 i Långaryd. 

 

Barn: 

 Oskar f 1851 i Unnaryd 

 Karolina f 1857, till Kvibille 1875 

 Inga Maria f 1860 i Femsjö, piga i Vallshult 

 Johan f 1864, till Harplinge 1881. 

 

Om hans (Per Fasts) livsverk vittna de många stenrören och stenmurarna. Hans hustru var 

honom behjälplig att odla, men när det nalkades middagsmålet sade han till henne i mild men 

bestämd ton: ”Greta, gå nu in och koka den stora mörtan!”  

 

Inköp av livsmedel var ej så stora. Ur en gammal anteckningsbok finns antecknat: Smör 50 

öre, bröd 17 öre. 

 

Till Näset kom 1867 Lars Martinsson f 1820 i Femsjö, d 1877. Hustrun Johanna Maria 

Jakobsdotter f 1831, d 1916.  

 

Barn: 

 Karolina f 1859, reste till Tyskland 

 Johan Mandorf f 1865, d 1869 

 Josua Elof f 1867 

 Emma Magdalena f 1871 

 Linnea Matilda f 1873, flyttade till Söndrum. 

 

Familjen kom från Björnabo. 1868–69 var det särskilt svårt. Då hämtades löv från lindar i 

Ulvanäs, vilka kokades till soppa. När Karolina 1915 gästade hemorten yttrade hon: ”Det var 

så svårt att änglarna kunde gråta.” När sonen Josua sista gången besökte Näset grät han över 

barndomsårens umbäranden och försakelser. 

 

Ur en gammal anteckningsbok är hämtat ”Lars Martinsson dikat 68 ½ famn 5 kr 71 öre. 

Skyldig Johan 11 kr, för skörd 50 öre, mig till godo på skatten 9 kr samt sill 1 kr. 

 

När Lars Martinsson dog 1877 flyttade änkan och barnen till Hallaböke stuga. De sista åren 

av Johannas levnad blev en prövningens tid. Då dottern 1912 gifte sig blev stugan för trång 

och hon flyttade till Valsabo. Här fick hon en god och kärleksfull vård. Men att under åratal 

ligga blind och hopkrupen var svårt. Men under hälsodagarna hade hon hämtat rikligt förråd 

ur livets bok: ”Om icke ditt ord varit min tröst skulle jag varit förgången i mitt elände.” Ps 

119:92, ord som hon ofta citerade. Hon dog 1916. 

 

Båtsmannen vid S Hallands kompani nr 100 Karl August Strand f 1856 i Femsjö. Hustrun 

Johanna Maria Johansdotter f 1852 i Långaryd. Omgift med Anna Matilda Holm.  

 

Barn i första äktenskapet: 

 Johan Alfred f 1882 i Femsjö 

 Nils Valdemar f 1885 i Femsjö. 

 

Båtsmannen Anton Svärd f 1862 med hustrun Katarina Samuelsdotter f 1848 i Unnaryd, änka 

efter August Andersson, Lönåsen.  
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Josua Leander Svensson f 1859 i Haghult, död 1937. Hustrun Eva Kristina Karlsdotter f 1863 

i Odensjö, död 1929. 

 Dotter Svea Alevandra Bertina f 1904. 

 

Brittefåll 

Koordinater: 6312098 N, 1348579 Ö 

Information från 1954 

När man från gården vandrar mot landsvägen finns på vänster sida en liten fålltäppa. Här 

bodde pigan Britta Andersdotter, f i Femsjö 1780. Ingen anteckning om hennes död finnes.  

 

Sågstugan (Johannefåll) 

Koordinater: 6312098 N, 1348579 Ö 

Information från 1954 

50 meter från Brittefåll på höger sida låg Sågstugan. Här bodde pigan Johanna Johannesdotter 

f 1826, d 1888. Den lilla stugan pryddes alltid med grönskande växter i de små fönstren. 

Johanna var en flitig kyrkobesökare men det hände en gång att hon ” tog fel ” på en dag och 

vandrade till kyrkan en lördag istället för söndag. En gubbe som högg ved fick en gliring för 

sitt ”sabbatsbrott”, men kommen till kyrkbyn förstod hon misstaget när allt folk var i arbete. 

En annan gång plockade hon potatis åt kyrkoherden då densamme klämde sitt finger då han 

tömde en korg. ”Aj, aj, om det ändå hade varit mitt finger ”, tröstade gumman. 
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Hallaböke 
 

Soldattorpet (Valsabo) 

Koordinater: 6311584 N, 1348697 Ö 

Information från 1954 

Valsabo kan mycket väl ha fått sitt namn efter soldaten Jonas Vals f 1783, vilken brukat 

torpet.  Hustrun hette Pernilla och var född 1789. Under 1820-talet tillhörde Valsabo Haghult. 

Viket år det kom att tullhöra Hallaböke finns inga uppgifter om. 

 

Efter Vals kom 1826 från Lidhult soldaten Jonas Glaf f 1804. Ingick giftermål 1830. Jonas 

dog 1836. Hustrun hette Maria Samuelsdotter f 1810 i Femsjö.  

 

Deras barn:  

 Anna Stina f 1833  

 Johanna Maria f 1835. 

 

Änkan och barnen flyttade 1836 till Lidhult. 

 

Härefter, 1836, bodde på Valsabo Tor Andersson f 1780 i Femsjö. Hustrun Anna Katrina 

Andersdotter f 1784.  

 

Deras barn: 

 Johannes f 1816, till Villstad 1836 

 Anna Britta f 1820, till Villstad 1833 

 Maja Kristina f 1823 

 Johanna Maria f 1825, d 1828 

 Johanna Maria f 1828. 

 

Samma år 1836 skrives familjen på Näset, Haghult, varifrån utflyttning skedde till Villstad 

1837. 

 

År 1836 är antecknat att Hallaböke soldattorp Valsabo brukas till gården. 

 

År 1840 bebos Valsabo av rotebåtsmannen nr 95 vid S Hallands Kompani Karl Magnus 

Magnusson Holm f 1823 i Färgaryd. Tog avsked 1884 och erhöll då 54 kr om året i pension. 

Kom från Knallhult, där han varit dräng. Dog 1896. Hustrun hette Pernilla Johansdotter f 

1816 i Femsjö och kom från Kullhult. 

 

Barn: 

 Johannes f 1844, till Färgaryd 1863 

 Johanna Stava f 1849 

 Karolina f 1852, till Torup 1870 

 Anna Matilda f 1855, till Halmstad 1877. 

 

Om Holm står 1851 antecknat ” Bevistat varken gudstjänst eller husförhör ”. Pernilla var född 

på Haggårn. 
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En dotterdotter till sedermera Karolina Larsson berättar i brev:  

 

”Då Karl Holm tjänade båtsman var det arbetsamt för hustrun och barnen därhemma på 

Valsabo, som själva fick sköta torpet. Det kunde hända att han var borta i militärtjänstgöring 

ett helt år i taget. När han kom hem igen brukade han ha en tunna råg med sig att blanda med 

havremjölet. Karl Holm fick ibland göra långresor ända till Afrika, men där var så varmt att 

tjäran började flyta på båten. Ibland kunde man köpa sydfrukter för 12 skilling per kanna. 

Koleran var fruktad och kunde komma, och bästa medlet mot sjukdomen var att försöka äta 

tjära. Sin utrustning hade man i en säck, som benämndes, bossarundsäck. 

 

När barnen en gång hade kikhosta gick Pernilla till Femsjö kyrkogård och ”lånade” några 

ben och lovade därvid högtidligt att inom en viss timme vara tillbaka med dem igen. Benen 

antogs ha en magisk inverkan till det bättre mot sjukdomen. Pernilla la ifrån sig benen på 

klockan, och då den tid var inne då de skulle ha varit tillbaka på kyrkogården hördes ett 

skrapande ljud. Hon förstod vad det var och lovade bestämt att ”imöran” kl 4 ska de vara 

tillbaka i den vigda jorden, och sen blev det tyst. Pernilla höll sitt löfte men var mycket 

upprörd när hon kom hem och berättade senare att hon mött en man som tagit sig av daga. 

Han var sig så lik sådan han var medan han levde. Han gick då under namnet ”Lassemöllan” 

och bodde i Hallanäs.  

 

Lassemöllans efterlämnade hustru kunde också berätta om hurusom det drog i hennes täcke 

om kvällarna sedan hon släckt ljuset. Änkan kom en gång till Valsabo och ville övernatta där, 

men även där blev hon störd.” 

 

År 1888 kom till Valsabo båtsmannen vid S Hallands kompani nr 95 Karl August Strand, 

vilken tog avsked från militärtjänsten samma år. Han var född 1856 i Femsjö och gift med 

Anna Maria Johansdotter f 1852 i Långaryd. Hon dog 1920. Strand kom närmast från Näset, 

Haghult.  

 

Deras barn: 

 Johan Alfred f 1882, till Harplinge 1899 och till Amerika 1906 

 Nils Valdemar f 1885, d 1899 

 Josef Natanael f 1888, d 1891 

 Gerda Kristina f 1892, till Amerika 1911. 

 

Strand gifte om sig 1921 med Anna Matilda Holm f 1855 på Valsabo och änka 1900 efter 

plåtslagare Karl Gustav Karlsson i Halmstad. Strand dog 1937 och Anna Matilda 1946 på 

ålderdomshemmet i Hyltebruk. 

 

Hustrun Maria var en arbetskvinna som få. Makarna hade också genom flit och sparsamhet 

lagt grunden till en tryggad ålderdom. Strand utövade emellanåt lite affärer i skog. Han var 

också en tid postbärare mellan Bygget och Femsjö och vandrade den långa vägen. Någon 

gång kunde han ha tur att få åka med någon hästskjuts. Posten avlämnades hos kyrkoherde 

Lindblad om lördagskvällen, och då kunde det vara mången som passade vid grindarna för att 

hämta om något fanns. Familjen hade också prövningar att motstå. En son ramlade i en brunn 

och moderns förtvivlade ångestrop hördes vida omkring i bygden. En son dog i difteri. En 

annan reste till Amerika, blev farmare, men förolyckades genom att ramla från ett hölass. 

 

Men först och sist var Karl August Strand en sjöman av gamla stammen och kunde också 

berätta om sina äventyr. Han hade gjort långresa på fregatten Vanadis och trotsat vind och 
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vågor, i öst och väst, på oceanerna och indiska farvatten. Han hade upplevt äventyr både i 

Bombay och Calkutta. Att slakta de stora buffeloxarna med så primitiva redskap som en 

kanonkula insvept i segelduk fordrades såväl självbehärskning som iskalla nerver. 

 

Nu är den gamle sjömannens såväl seglatser som skepparhistorier ett minne blott. Och då den 

stund var inne då livet slocknat och färden ställdes dit ingen återvändo finns, skedde det med 

psalmsången : ”Se det goda land, på den andra strand… ” 

 

Hallaböke stuga 

Koordinater:  

Information från 1954 

1825 står i Hallaböke stuga skriven Jöns Larsson f 1782 i Femsjö. 1836 antecknad som  

”utfattig”, död 1862. Hustrun Cecilia Larsdotter f 1773 i Femsjö, död 1833. 

 

Barn: 

 Stina Jönsdotter f 1810. Flyttade till Torup som piga, återkom därifrån 1842 och fick 

en son samma år, som fick namnet Per. Han flyttade 1859 till kyrkbyn. 

 

Om Jöns står 1850 antecknat ”fattighjon”. Pigan Stina Jönsdotter dog 1883. 

 

Efter Stina bodde i stugan inkomna änkan Johanna Johansdotter f 1826 i Färgaryd, död 1888. 

 

1878 kom från Näset änkan Johanna Maria Jakobsdotter f 1831 i Färgaryd och änka efter Lars 

Mattiasson. Hon dog 1916. 

 

Barn: 

 Emma Magdalena f 1871 i Femsjö, flyttade till Harplinge, kom åter 1905. 

 Linnea Matilda f 1873 i Femsjö, till Söndrum 1892. 

 

Emma fick en son 1896 som kallades Karl Edvin Karlsson och som flyttade till Halmstad 

1916. Emma gifte sig 1911 med Bengt Johansson f 1852 I Lidhult. Han kom från Skottabo, 

Haghult. Emma dog 1912, Bengt 1940. 

 

Under höst - och vinterkvällar brukade ungdomarna från bygden, Hallaböke och Haghult, 

mötas i Hallaböke stuga. Kvinnfolket hade kardor och spinnrockar med sig och manfolket lite 

slöjd. Vid dessa träffar stod sången högt och fet fanns goda förmågor som övade såväl solo 

som allsång. Det var inga dyrbara nöjen man hade råd till på den tiden. Det kunde också 

hända t ex en gång att det ej fanns plats för det manliga inslaget. Då tog dessa sig före att 

täppa till skorstenen, men då var det slut med harmonin.  

 

En gång gick Johanna tillsammans med en liten flicka om 7–8 år till Nydala handel, där de få 

slantarna skulle räcka till mycket. De räckte dock inte till, varför kaffe begärdes mot kredit. 

Handelsmannen var icke villig lämna kredit, men då steg flickan fram och förklarade: ” Jag 

går i borgen för henne.” Då fick gumman kaffet på kredit. 
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Nu är stugan borta, inga gavelfönster med blomkrukor möter besökaren, borta är träbänken 

därutanför. Den gamla kastanjen och några förvildade prydnadsväxter vittna om en 

försvunnen tid. 

 

Jöns Larsson, ett tragiskt levnadsöde. 

Jöns föddes i Algutshylte den 7 mars 1782 som nummer fem av sju syskon, son till Lars 

Bengtsson och hans hustru Kirstin Arfvidsdotter. 

 

Han gifte sig med Cecilia Larsdotter, född den 24 november 1773 i Skubbhult och blev bonde 

i Hallaböke, troligen någon gång 1802–1806. Han blev även nämndeman, men redan 1814 

redovisas han som f.d. nämndeman. 

 

De hade två döttrar: 

 Anna Britta född den 24 oktober 1806 

 Stina född den 20 april 1810. 

 

Anna Britta fick en dotter Pernilla Magnidotter, född den 21 februari 1830. Anna Britta gifte 

sig 1836 med avskedade dragonen Magnus Björk på Fällan.  

 

Pernilla gifte sig med torparen Sven Johan Svensson, född på Duvhults soldattorp. På Fällan 

föddes deras dotter Ida Maria Svensdotter, som sedan flyttade till Haggården. Där dog Anna 

Britta 1895 och hennes dotter Pernilla 1915. Se vidare under Fällan och Haggården. 

 

Stina flyttade till Torup, men flyttade tillbaka 1842. Hon hade sonen Pehr Pehrsson, född den 

26 februari 1842 i Femsjö. Han utflyttade 1859. Stina dog 1883. 

 

Jöns Larsson missbrukade sprit och fick därför lämna gården. I Hfl 1840–41 står han 

antecknad som ”utfattig”. I Hfl 1819 står han antecknad på Hallaböke stuga. Han var då 

endast 37 år. 

 

Om den stora fattigdom som rådde i Hallaböke stuga kan vi läsa i sockenstämmoprotokollet 

från den 24 maj 1858 § 7: 

” Pig. Stina Jönsdotter i Hallaböke Bst har, förmodligen af misstag, blifvit i skatt införd. Hon 

är hemma för att vårda en fattig, sjuk och åldrig Fader. Att hennes fattigdom är stor bevisas 

bäst deraf, att hennes kronoskatt för sistledit år erlades i fattig-cassan, och intages i årets 

räkningar. 

Sockenmännen beslutade, att hon i sin torftiga belägenhet, skall denna afgift erlägga.” 

 

På Hallaböke stuga dog Cecilia Larsdotter 1833 och Jöns Larsson 1862. 

 

Backstuga 

Koordinater:  

Information från 1954 

Backstugan å Johan Larssons gård omnämnes först 1896. Där bodde då Anna Matilda 

Eliasdotter f 1854 i Femsjö. Hon var dotter till Elias Knutsson och Anna Stina Nilsdotter i 

Hallaböke, gick under namnet ”Kock Anna”. 
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Hallanäs 

Båldshult (Bållabo) 

Koordinater: 6310074 N, 1347867 Ö 

Information från 1954 

Torpet har bebotts av Theodor (Thor) Båll f 1782. Han gav också namn åt torpet. Båll hade 

soldatpension. Var gift med Maja Abrahamsdotter f 1773, d 1842. 

 

Det berättas om en Båll som en gång hade ont i en stortå, varvid han tog ett stämjärn och högg 

av tån och blev frisk igen. 

 

Thor dikterade 1857 en levnadsberättelse, som nedtecknades av Anders Andersson i Stora 

Tranhult och som återfinns som bilaga till rote 120 indelta soldater i Femsjö. 

 

Thor hade en son som hette Johan Petter f 1806 i Jönköpings stadsförsamling. Han dog 1870 

och var gift med Britta Johansdotter (i levnadsberättelsen står Abrahamsdotter), f 1803, d 

1881. 

 

Barn: 

 Johannes f 1831, blev torpare på Nyby, därefter hemmansägare i Frillhult. Se Nyby. 

 Sven Magnus f 1834, död vid Södra Stambanan 1859. 

 Andreas f 1838, övertog torpet.  

 

Andreas gifte sig med Johanna Svensdotter f 1844 i Moanäs, Lidhult?( Annan uppgift 

Femsjö?). Andreas föll ner från ett tak i Frillhult och dog 1888. Hustrun dog 1912. 

 

Barn: 

 Ida Matilda f 1864, d 1906 

 Karl August f 1867, d 1931, övertog torpet 

 Josua Leander f 1869, d 1874 

 Johan Enoch f 1870, gift 1889 med änkan Kristina Johannesdotter - med Kungl 

tillstånd -flyttar till Algutshylte 

 Augusta Ellida f 1872, d 1873 

 Emilia Maria f 1874, d 1893 

 Josua Mandus f 1876, d 1906 

 Anna Beata f 1877, d 1894 

 Lars Edvard f 1883, d 1909 

 ?  Charlotta f 1885, d 1905. 

 

Karl August, som övertog torpet, var snickare och bjälkhuggare. Bjälkarna högg han över 

hand och gick baklänges. I stället för rits högg han efter snöre utan att hugga av det, med 

säker hand och säkert öga. Han tillverkade också likkistor efter mått. Var även byggmästare. 

Han hade god ekonomi och lånade gärna ut pengar, med fordrade absolut punktlighet med 

räntegäld. Han var också god kund hos den tidens systembolag, vilket dock inte inverkade på 

hans ekonomi. Då kyrkoherde Lindblad på grund av kostsamt kalasande förlade husförhören 

till sockenstugan strejkade Karl August. Förändringen skedde året efter det Karl August hållit 

husförhöret.  
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Av okänd anledning skiljdes Karl August från sin hustru 1902. Hans hustru hette Anna Maria 

Johannesdotter, född den 10.5 1854, död den 28.7 1927. Hon var syster till kyrkoherde 

Elmbladh, båda födda i Älmhult. Anna Maria betecknades som lite märkvärdig. En balja tvätt, 

som en gång frusit, högg hon upp med en yxa. Men på husförhören kunde hon icke allenast 

katekesstyckena utantill utan även komma, kolon och punkt allt sedan Lindblad tillrättavisat: 

” Glöm inte skiljetecken! ” 

 

Karl August friköpte torpet Bållabo 1915, sålde det senare till Johan Alfred Larsson i 

Hallaböke, som reste till Amerika, varvid torpet såldes på nytt till Sven Larsson i Hallaböke. 

 

Smittabo 

Koordinater: 6311288 N, 1348700 Ö 

Information från 1954 

Smittabo var beläget vid gamla landsvägen Femsjö – Hallaböke. Kan möjligen vara uppkallat 

efter soldaten Anders Smitt, som hade pension i 4:e klass. Var en tid bosatt i Lidhult. Flyttar 

till Kloö 1827 men åter till Smittabo (benämndes nu Hallanäs stuga) 1832. Gift med Britta-

Stina Bengtsdotter f 1780 i Breared. Hon tycks ha blivit kvar i Lidhult, då maken flyttade till 

Smittabo. Smitt var född 1783. 

 

Barn: 

 Anna f 1808, till Kloö 1828 

 Johannes f 1816 i Lidhult, flyttar till Ulvanäs 1832 och till Yaberg 1842, gift med 

Johanna Maria Johansdotter i Unnaryd.  

 

Antecknat.  

Inhyses:  

 Pigan Lena Johansdotter 

 Kerstin Erlandsdotter f 1796 i Färgaryd, flyttar till fattigstugan 1832, får en dotter 

Johanna Greta 1833 

 Två små tvillingflickor Anna och Maria Abrahamsdotter f 1827 i Femsjö, kom till 

Flahult 1839, senare till Stubbeboda. 

 

1849: Valsanisse m. fl. 

1849 var i Smittabo bosatt av Nils Jönsson eller Jonasson, även kallad ”Valsanisse”. Var född 

1820, kom från Flahult, dog 1890. Med Valsanisse är förknippad den dråpliga historien om en 

sugga som förevisades för 25 öre, samtidigt som besökaren blev ”bjuden” på en sup. Ville han 

ha en till fick han först gå ut i stian och titta på ”soen” för 25 öre o s v. Det var ett sätt att 

kringgå den tidens utskänkningslagstiftning. 

 

”Valsanisse” var gift första gången med Kerstin Karisdotter f 1822, d 1854 som krympling. 

 

Barn 

 Johanna Pernilla f 1849, flyttar till Enslöv 1865. Hon fick en gång se en 100-

kronorssedel och uttryckte sin stora förvåning med orden ” en etta två nollor ” 

 Karolina f 1852, d 1853. 
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”Valsanisse” var gift andra gången med Kristina Karisdotter f 1826, d 1911. 

 

Barn: 

 Karl August Strand (Se Valsabo). 

 

På Smittabo har även bott: 

Johan Leander Malkom Strandberg f 1859, båtsman vid S Hallands kompani. Gift 1878 med 

Johanna Andersdotter från Torup f 1850. 

 

Barn: 

 August f 1877  

 Nils Johan f 1878. 

 

Familjen flyttar till Asige 1878. 

 

Anton Svärd 

Bland Smittabos inbyggare återfinns även Anton Svärd f 1862. Avsked 1888. Gifte sig 1892 

med Katarina Samuelsdotter, änka efter Petter August Andersson, Lönåsen. Svärd fick 

Amerikafeber som så många andra. Packade sin kappsäck lyfte på hatten för Femsjö kyrka: ” 

Nu får jag aldrig se dig mer.” Kommen till England tog pengarna slut. Svärd måste återvända. 

En anhörig som skulle hämta brev från Svärd mötte densamme istället. Svärd fann ett nöje i 

att spela kort. Spelade en gång på skämt med handlanden Per i Yaberg och förlorade sina 

pengar. Fick istället köpa varor på kredit och tog därvid rikt mål för vad han förlorat. Det var 

nog så knalt i den Svärdska stugan ibland, 37 öre om dagen var pensionen. Ägde en 

grammofon som gav någon biförtjänst, då något sällskap samlades för kortspel. Så hände en 

gång att en spelare med tydlig stämma härmade komminister Geelmuydens röst utanför 

fönstret. Den som i hast samlade ihop kortleken, satte sig på den och såg ”oskyldig” ut var 

Svärd. 

 

Hallanäs kvarn 

Koordinater:  

Information från 1954 

Hallanäs kvarn byggdes från början av tolv bönder. Mjölnaren Nils Svensson (Mjölnar-Nisse)  

kom från Yaberg 1884. Född i Bredaryd 1836. Gift 1873 med Karolina Svensdotter 

f 1834, död 1881. Begravd under järnkorset vid kyrkogårdens södra ingång. 

 

Barn: 

 Selma Carolina f 1875. 

 

Gift andra gången med Lotta Samuelsdotter f 1859.  

 

Barn: 

 Sven Sidon f 1883. 

 Carolina f 1884. 

 

Familjen flyttar till Frillhult 1886 och till Färgaryd 1893. 
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Från Asige kommer 1886 Johan Aron Nilsson f 1851 i Slättåkra. Köper kvarnen fri. Har även 

en liten affär. Död 1926. Gift med Lisa Karolina Zakrisdotter f 1848, d 1890. 

Gift andra gången med Andrika Larsdotter f i Vallshult 1864, död 1933. 

 

Barn: 

 Karl Algot f 1891 

 Ester Linnea f 1894 

 Nils Gunnar f 1897 

 Lars Josef Rudolf f 1904. 
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Håknaböke 

Håknaböke backstuga 

Koordinater:  

Information från 1954 

1836 bodde där änkan Britta Larsdotter f 4.7 1792 i Femsjö, dotter till Lars Jonasson och Elin 

Jonasdotter i Elmås. 1851 står hon antecknad som fattighjon. Hon dog 1870. Britta Larsdotter 

var änka efter soldaten Petter Knall, som dog på Knallsnäs 1840.  

 

Barn: 

 Anders f 1830, flyttade 1847 till Glamshög.  

 Lars f 1831, flyttade 1849 till Glamshög. Denne Lars=Lars Westerdal. Se Furulund. 

 Samuel f 1834, flyttade 1849 till Hälsingborg. Samuel = “Samuel på Svensbo “. 

 

En kvinna som hette Maria hade odlat torpet. Bar bort stenen i förklädet. Sopade upp 

hästgödsel på vägen för att odla åkern. Bakade bullar och sålde på Kullhults marknad (avser 

Britta Larsdotter, se klargörande nedan). 

 

Anteckning 

Glamshög finns ej på kartan. Avses kanske Glamshult i närheten av Vrå i Kronobergs län.  

 

Enligt Hfl 1791–95 bodde där änkan Maria Bengtsdotter. Hon står antecknad som fattighjon. 

Maria dog den 1.9 1809 av bröstfeber ”uti dess 74 års ålder”. Hon bör alltså vara född 

omkring 1735. Åkern väster om landsvägen (vid nuvarande sågen) går under namnet 

Mariefåll. Det är möjligt att det är denna Maria som gett namn åt åkern. 

 

På Kullhult hölls marknad under ett par år i början av 1860-talet. Det bör därför vara änkan 

Britta Larsdotter som bakade och sålde bullar på Kullhults marknad. RA 

 

Att i första hand varje rote skulle ta hand om sina fattiga kan vi utläsa av 

Sockenstämmoprotokollet från den 27 maj 1840 § 14 som lyder: 

”I anseende till den mängd Fattige och Backstugusittare, som förut finnas i 1:ste Roten 

bestridde dess Medlemmar helt och hållit Afsk. Soldat Knalls Enka Britta Larsdotter med 

barn på stället inflyttning i den stuga på Hallanäs egor åt henne blifvit inköpt, med påstående 

att en Stuga åt henne bör uppföras å den Soldat Rotens egor, för hvilket hennes man varit 

soldat. ”  
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Hökhult 

Soldattorpet (Ryttartorpet) 

Koordinater:  

Information från 1954 

Från 1861 brukas detta torp till gården. Där har bott grenadiären Lars Kask f 1802 i Unnaryd. 

Inflyttad från Unnaryd 1821, utflyttade dit 1829. Omkom i Yabergs kvarn. 

 

Därefter kom Anders Nilsson f 1782, d 1835 med hustrun Kerstin f 1794 i Femsjö.  

 

Deras barn 

 Ingegerd f 1819, d 1839 

 Nils f 1821, flyttade till Stubbeboda 1835 

 Anna-Britta f 1827 

 Bengt f 1835. 

 

Om Kerstin står antecknat 1835 att hon var utfattig. 

 

År 1835 blir här skrivna 

Soldaten Johan Svensson (broder till Krycke-Kristian) f 1796 i Hestra, d 1882. 

Hustrun Kerstin f 1794, d 1877, född i Älmhult. Hennes far var klockare i Femsjö. 

 

Johan Svenssons barn sedan tidigare giftermål: 

 Anna-Britta f 1827, piga i Stubbeboda, gift med Erlandsson i Prosteköp, Lidhult. 

Faster till Olivia. 

 Johanna f 1829, till Enslöv 1847. 

 Sven f 1834, till Torup 1851. 

 

Johan Svensson var borta i Dansk - Tyska kriget på Danmarks sida under tre år. När han 

begrovs sköt man salut genom hans kista i graven, varvid en röst hördes: ” Är han inte döer, 

så dör han väl nu.” Siste knekten i Femsjö som ärebetygades på detta sätt. 

 

Brodern ” Krycke-Kristian” skulle ha ramlat ner från en mast och invalidiserats. 

 

Hustrun Kerstin berättade att man ett år åkte släde till kyrkan den 6 maj. 

 

Ant. Här har Fritz Andersson råkat ut för ett problem. Kerstin är i båda fallen samma person. 

Genom att Fritz inte skriver födelsedatum är det svårare att upptäcka. Såväl Kerstin som 

Johan hade förut varit gifta. Det kan då lätt hända att barnen påföres fel föräldrar. Kerstin 

och Johan hade inte några gemensamma barn. Se särskild artikel! 

 

Johannes Svensson (=Johan Svensson ovan)  – Kerstin Bengtsdotter 

 

Johannes Svensson var soldat för rote 123 Femsjö i 40 år 1810–1850. Han var 5 fot 10 tum. 

1818 fick han regementschefens tillstånd att vara soldat istället för spel i nummer (Han var 

endast 14 år, när han antogs som spel, men det var ingen ovanligt ålder för spel). 

1810 och 1811 tjänstgjorde han på Gotland. 
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1813 och 1814 krigstjänst i Tyskland. 

1820, 1825 och 1832 arbetade han vid Göta kanal, 1843 vid Trollhätte kanal. 

1848 tjänstgjorde han i Skåne. 

 

Ovanstående är hämtat ur generalmönsterrullorna. 

 

Johannes Svensson (Han skrivs ibland Johan) var född i Willstad 12.1 1796 (I de flesta Hfl 

står 12.11, men den uppgiften är säkerligen felaktig, likaså att han skulle vara född i Hestra 

eller Fryeled). Han var son till soldaten vid rote 128 Sven Sparv som den 16.3 1807 med 

hustru och sex barn flyttade från Willstad till Hjortsjö soldattorp. Brodern Magnus Sparv blev 

trumslagare vid rote 128 och bodde bl. a på Näset under Haghult. Brodern Christian Svensson 

bodde på fattigstugan i Femsjö, krympling. Fadern Sven Sparv drunknade i Färgen 6.12 1816. 

 

Det har varit svårt att följa Johannes Svensson i Hfl samt i in- och utflyttningslängderna. Efter 

inflyttningen till Femsjö har han flyttat till Fryeled, oklart när. 

1812 flyttar han från Fryeled till Femsjö soldattorp. 

1817 flyttar han från Femsjö soldattorp till Fryeled. 

14.3 1818 är han tillbaka till Femsjö soldattorp. 

1821 flyttar han från Femsjö soldattorp till Unnaryd. 

 

2.6 1827 flyttade följande från Unnaryd till Femsjö soldattorp: 

Sold Johannes Svensson född 12.1 1796. 

Hustrun Maria Andersdotter född 29.1 1799 (Tidigare hustru) 

 

Barn:  

 Anna Stina född 19.12 1822. 

 Elias född 1.6 1825. 

I Femsjö föddes dottern Johanna 14.1 1829 (se ovan). 

 

Ovanstående flyttade tillbaka till Unnaryd 22.3 1830, attest nr 2. Troligen har de i Unnaryd 

fått barnen Britta född 1831 och Sven född 18.8 1835. 

 

Antagligen har Maria Andersdotter dött i Unnaryd under slutet av 1830-talet. 

 

Kerstin Bengtsdotter – Anders Nilsson 

Kerstin Bengtsdotter föddes 12.3 1794 i Älmhult, dotter till klockaren Bengt Persson-Elmgren 

och hans hustru Ingjerd Pehrsdotter. Hon gifte sig med Anders Nilsson född 27.3 1782 i 

Öjaböke i Lidhult. 

 

Hfl 1830–36 

Enligt Hfl 1830–36 pag 47 bodde de på Hökhults Dragontorp. Där har de först strukits med 

anteckning ” flyttade till Yabergs torp Svenshult ”. De har sedan förts in på nytt på samma 

uppslag.  

 

Följande är redovisade: 

M Anders Nilsson f 1782 i Lidhult. 

H Kjerstin Bengtsdotter f 1794 i Femsjö. 

 

Barn:  

 Ingjerd f 3.1 1819. Hon dog 10.6? 1839. Enligt Hfl var hon född i Femsjö. 
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 Nils f 4.5 1821 i Långaryd. Jag (Robert Andersson) tvivlar på att uppgiften född i 

Långaryd är korrekt. 

 Anna Britta f 4.11 1827 i Femsjö. 

 Bengt f 16.8?1830. Han dog 28.2 1833. 

 

Samtliga ovan är redovisade på Svensbo (skrivs också Svenshult), Yaberg, men de är inte 

strukna där. Det är troligt att Anna Britta och Bengt är födda på Svensbo. 

 

Anders Nilsson dog den 23 september 1835 (infört med kraftig stil). Enligt uppgift omkom 

han genom olyckshändelse i Yabergs kvarn. 

 

Nils (se Svensbo, Hökhult) är begravd på Femsjö kyrkogård, södra delen. En gravsten visar 

platsen. Text 

 

Nils Andersson 

1821   1893 

Hustrun 

Britta Kristina 

1848   1928 

 

Från Hökhult 

 

Anna Britta flyttade 1845 till Stubbeboda, piga hos Karis Andersson, gifte sig sedan med 

Erlandsson i Prosteköp, Lidhult. Hon dog 10.4 1917. 

 

Kerstin Bengtsdotter har därefter gift om sig med änklingen Johannes Svensson. 

 

Kerstin Bengtsdotter – Johannes Svensson, gifta 1841. 

I Hfl 1836–44 pag 47 är infört: 

Enk (struket) Kjerstin Bengtsdotter, utfattig. 

Ovanför är tillskrivet Sold Johannes Svensson. 

 

Därefter följer: 

 D Ingjerd f 1819, d 10.6? 1839. 

 D Anna Britta f 1827. 

 D Johanna f 14.1 1829. 

 D Britta f 10.6 1831. 

 S Sven f 18.8 1835, flyttade till Torup 1851. 

 

De redovisas på Hökhults stuga. I Hfl 1866–75 pag 63 redovisas de på backstugan Runhult. 

Ingjerd och Anna Britta var säkert döttrar till Anders Nilsson och Kerstin Bengtsdotter. 

Johanna, Britta och Sven barn till Johannes Svensson och Maria Andersdotter. 

Kerstin och Johannes hade inga gemensamma barn. 

 

Kerstin Bengtsdotter dog 26.4 1877. 

Johannes Svensson dog 4.2 1882.  

 

Robert Andersson: 

Han skall ha deltagit i dansk-tyska kriget på Danmarks sida i 3 år. Därmed avses antagligen 

det första slesviska kriget åren 1848–50. Av Gmr framgår att han tjänstgjorde i Skåne 1848. 
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Eventuell krigstjänstgöring i Danmark var frivillig och därför inte införd i några 

militärrullor. Inalles deltog i kriget 243 frivilliga. Att det vid begravningen sköts salut genom 

kistan tror jag inte på. Vad jag (Robert Andersson) känner till var det lösa skott och vapnen 

riktades snett uppåt. Jag tvivlar också på att han var borta så länge som i 3 år. 

 

Men Johannes Svensson hade varit i krigstjänst i Tyskland 1813 och 1814, så nog var han 

berättigad till salut vid begravningen! 

 

Stig Erlandsson i Lidhult har lämnat följande kompletterande uppgifter: 

Anna Britta (Stigs farmor) var gift med skomakaren Erland Jonasson i Prosteköp i Lidhult. 

Stigs far, född 1871, mindes Johannes Svensson. Han berättade att den dagen Johannes skulle 

begravas i Femsjö blev det ett sådant oväder att farfar och farmor (Erland och Anna Britta) 

inte kunde ta sig dit. 

 

Stigs far berättade flera gånger om Johannes Svenssons begravning 1882 och han sa alltid att 

de ”sköt” över graven. Det talades mycket om detta, då Svensson var den siste i bygden som 

erhöll denna hedersbevisning.  

 

Det är nog riktigt att Johannes Svensson under många år tjänstgjorde i utlandet. Enligt Stigs 

far skulle Svensson yttrat att han ”såg inte svensk gröda under 7 år”. Han var hemma om 

vintrarna men var i fält i Danmark och Tyskland under somrarna. 

 

Svensbo 

Koordinater:  

Information från 1954 

Drängen Nils Andersson arrenderar torpet enligt kontrakt. Kom från Haghult. Var 

möbelsnickare och bl.a. dräng hos kyrkoherde Colliander. Han gifte sig 1867 med Britta 

Kristina f 1842 i Femsjö. Kom från gården, död 1928 i Saraböke. Nils Andersson dog 1893. 

 

Barn: 

 Anna Carolina f 1869, till Holm 1896, gift 1901 med Per Nilsson, stenhuggare i 

Söndrum, senare i Halmstad. 

 Noack Vilhelm f 1871, d 1883. 

 Olivia f 1877, flyttar till Söndrum 1901, piga där, mjölkade 9 – 10 kor, Trottabergs 

kronogård. Kom 1914 till Lindblads i Femsjö. 

 

På Svensbo har vidare bott avskedade soldaten Johannes Svensson död 1882 och hustru 

Kerstin, som förut varit beskrivna å soldattorpet. 

 

Ant. Se särskild artikel under Soldattorpet, Johannes Svensson – Kerstin Bengtsdotter! 
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Fällan 

Koordinater:  

Information från 1954 

Brukas fr o m 1884 till gården. Här bodde avskedade dragonen Magnus Björk f 1782 i 

Femsjö. Hustru Anna f 1772 i Breared, d 1835. 

 

Gift andra gången med Anna Britta f 1806 i Femsjö. Kom från Hallaböke 1836 med sin dotter 

Pernilla Magnidotter, f 1830, 1857 piga i Bökeberg. 

 

Härefter kommer torparen Sven Johan Svensson f 1833 i Femsjö, d 1873. Kom 1865 från 

Duvhult, sjuklig. Gift med ovannämnda Pernilla. Dotter Ida Maria f 1867. Flyttar 1894 till 

Haggården. 

 

Se vidare Haggården. 

 

Klippan 

Koordinater: 6313280 N, 1352945 Ö 

Information från 1954 

1825: Soldaten Adolf  Bäck f 1787 i Femsjö, död 1864. Hustru Clara f 1775, död 1858, 

vanför. 

 

Hos dessa voro skrivna: 

 Anna Johanna f 1818 i Femsjö, sjuklig, klen. 

 Oäkta Anna Stina f 1827. Blir piga på gården, får en dotter (Josefina Josefsdotter) 

1856. 

 

Om familjen står antecknat 1850 att den har fattighjälp. På Klippan lär ha funnits två stugor 

 

Runhult 

Koordinater: 6311687 N, 1354147 Ö 

Information från 1954 

År 1861 står namnet Runhult backstuga antecknat. Där voro skrivna Anna Johanna 

Johansdotter död 1875 samt hennes dotter Anna Stina Nilsdotter Bäck. Se föregående, 

Klippan. Anna Stina och hennes dotter Josefina flyttade 1865 till Djupadal, Kullhult. Anna 

Stina gifter sig där med Jöns Petter Jonasson. 

 

1906 arrenderar Eva Larsdotter torpet mot 15 kronor om året. 

  



62 

 

Knalleberg (till Femsjö socken 1.1.1974) 
 

Anna-Brittas 

Koordinater: 6305731 N, 1348967 Ö 

Information från 1954 

Text 

 

Dalshäll 

Koordinater: 6304729 N, 1348079 Ö 

Information från 1954 

Text 

 

Stora Stomalt 

Koordinater: 6303873 N, 1348792 Ö 

Information från 1954 

Text 

 

Nordost om byn i Knalleberg 

Koordinater:  6305454 N, 1348104 Ö 

Information från 2015 

Det är huset som hörde till ”Åke Larssons” fastighet. Det brann ner tidigt 30-tal. Kallas 

”Elofa” efter siste ägaren, hette enligt uppgift Elof Bengtsson. Detta var inget torp och hör 

egentligen inte hemma i torpinventeringen.   
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Knallhult 

Soldattorpet 

Koordinater: 6307627 N, 1347940 Ö 

Information från 1954 

Soldattorpet nr 121 Norra Västbo Compani.  

 

I äldsta kyrkboken hittas:  

Magnus Lindström f 1797 i Villstad och inflyttad 1828. Hustrun Susanna Larsdotter f 1801 i 

Färgaryd. 

 

 Barn: 

 Anders f 1825 i Lidhult 

 Johannes f 1828 i Lidhult 

 Anna Catrina f 1831, d samma år. 

 

Familjen flyttade till Knäred 1832. 

 

1832:  

Jöns Petter Jonasson f 1810 i Femsjö. Hustrun Anna Stina Erlandsdotter f 1801 i Färgaryd.  

 

Barn: 

 Anna Stina f 1833 i Femsjö 

 Jöns Petter lidit straff i Ljungby för första resan stöld. 

 

Flyttade till Ulvanäs 1834. 

 

1833:  

Följande personer voro skrivna å torpet: 

 Lars Johan Erlandsson f 1812 i Färgaryd 

 Sven Jönsson f 1812 i Lidhult, flyttar 1834 

 Kerstin Samuelsdotter f 1811 i Femsjö, från Lidhult 1834. 

 

1836: 

Sven Persson f 1799 i Färgaryd. Hustrun Johanna Christiansdotter f 1795 i Femsjö.  

 

Barn: 

 Kristina f 1825 i Femsjö 

 Maria Britta f 1827 

 Lars Johan f 1830 

 Johanna Lisa f 1834 

 Anna Britta f 1836. 

 

1839: 

1839 inflyttar soldaten Peter Knall med familj. Han var född 1787, dog här 1840. Var förut 

bosatt på Knallsnäs. 
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1840:  

Lars Larsson f 1813. Hustrun Annika Larsdotter f 1816 i Färgaryd.  

 

Barn: 

 Anna Lisa f 1835 i Femsjö 

 Johanna Maria f 1838 i Lidhult 

 Sanna f 1844. 

 

Familjen flyttade 1849 till Femsjö, där Lars Larsson blev skollärare. Se Skolboken sidan 211. 

 

1849: 

1849 brukas torpet till gården. Här äro då bosatta: 

Johan Andersson f 1807 i Femsjö. Hustrun Anna Jonasdotter f 1812 i Femsjö.  

 Dotter Ingegerd f 1835. 

 

Familjen flyttar 1852 till Haghult. 

 

Dessutom är skriven organisten Sven Pettersson f 1807, flyttade sedan till Pettersborg 

(Källebo), där han dog 1840. Se Skolboken sidan 207. 

 

1852: 

1852 inflyttar soldaten Anders Knall f 1830. Kom från Jälluntofta. Gift 1852 med Kerstin 

Bengtsdotter från Unnaryd f 1831.  

 Son Johannes f 1853. 

 

Familjen flyttar 1855 till Kållerstad. Anders var då vice korpral i N Västbo Compagni. 

 

1856: 

1856 inflyttar Anders Magnusson från Lidhult. Flyttar 1866 till Hylteberg. Se Hylteberg. 

 

1860:  

Samuel Persson f 1834 i Femsjö, gift 1860 med Pernilla Larsdotter f 1838 i Femsjö. Flyttar 

1860 till Karisberg, Flahult. Se Karisberg. 

 

1873: 

1873 inflyttar änkan Anna Larsdotter f 1840 i Lidhult.  

 

Barn: 

 Aron Ludvig f 1864 i Femsjö, d 1894. ”Sinnesslö” 

 Johan Sido f 1868 i Femsjö. Blev skräddare. Emigrerade till Amerika 

 Anna Larsdotter gifte om sig 1882 med arbetskarlen Sven Danielsson från Skifthult i 

Unnaryd. Sven var snickare och var i flera hänseenden egendomlig. Gick bl.a. alltid 

med ombundet huvud. 

o Deras son: Sven f 1881. Han gifte sig 1905 med Elisabet Eriksdotter f 1880 i 

Villstad, flyttade 1905 till Villstad.  
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1899:  

Petter Magnus Karlsson f 1848 i Långaryd. Han kom från Nabba, dog 1927. Hustrun Lovisa 

Andersdotter f 1851 i Åhs, d 1925. Petter var skräddare. Lovisa handskades med blodiglar för 

att bota sjuka. 

 

Knallatorpet, soldattorpet blev fr.o.m. 1934 avsöndrad lägenhet, Knallalt 1:a Sjövik och ägs 

(1950-talet) av Sigfrid Bengtsson. Den gamla torpstugan köptes av Johan Alexandersson, 

Knallsnäs. 

 

Knallsnäs 

Koordinater: 6308140 N, 1348300 Ö 

Information från 1954 

 

1824:  

Johannes Eriksson f 1803 i Långaryd, kom från Annerstad 1824. Gift med Ingeborg 

Andersdotter f 1797 i Unnaryd.  

 

Barn: 

 Pernilla Larsdotter (?) f 1821 i Femsjö 

 Lars Magnus f 1824 i Femsjö. 

 

Familjen flyttade till Unnaryd 1827. 

 

1830:  

Soldaten Peter Knall f 1788. Gift första gången med Kerstin Samuelsdotter f 1790, d 1826. 

 Dotter Anna Britta f 1820. 

 

Gift andra gången med Britta Larsdotter f 1792.  

 

Barn: 

 Anders f 1830, flyttar 1852 in som soldat i Soldattorpet 

 Sven f 1831 

 Samuel f 1834. 

 

Familjen Knall flyttar 1835 till Enslöv, men återkommer 1839 till Soldattorpet. Se 

Soldattorpet. 

 

1837:  

Olof Svensson f 1792 i Vapnö. Kom 1837 från Yabergstorpet Strömmen. Han dog 1854. 

Hustrun Britta Johansdotter f 1794 i Femsjö.  

 

Barn: 

 Sven f 1821 

 Anna Britta f 1823 

 Bengt f 1828, till Unnaryd 1857 

 Anders f 1832 

 Johanna f 1837 och gift med Johan Lager. 
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Dessutom inneboende; 

 Bengt Samuelsson f 1775 i Femsjö 

 Hustrun Cecilia Samuelsdotter f 1786 i Femsjö. 

 

1857:  

Carl Johan Bengtsson f 1829 i Lidhult. Hustrun Johanna Olofsdotter f 1837 i Femsjö.  

 

Barn: 

 Maria f 1859 i Femsjö 

 Johan Bartholf f 1863. 

Inhyses: änkan Britta Johansdotter f 1794, d 1873. 

 

1866 i Knallsnäs backstuga:  

Inhyses Andreas Petter Eliasson f 1837 i Femsjö, gift 1864 med Ingegerd Persdotter f 1840.  

Barn: 

 Carl August f 1864 

 Salomon f 1866. 

 

1866: Knallsnäs  

Torpare Anders Olsson f 1832 i Femsjö, d 1915. Hustrun Carolina Andersdotter f 1837 i 

Angelstad, d 1914. Dessa kom från Sjöbo, Sännö. Anders Olsson handlade med silver, som 

han sedan sålde till judar. Se även Sjöbo.  

 

Barn: 

 Sofia Johanna f 1859 i Femsjö, till Halmstad 1878 

 Amanda Christina f 1862, till Snöstorp 1880 

 Johan Genander f 1865, till Halmstad 1883 

 Elof Alfred f 1871, till Halmstad 1895 

 Josua Vitalis f 1873, flyttade till Halmstad 

 Anna Beata f 1876, till Trönninge 1895 

 Jenny Augusta f 1882. 

 

Senare: 

Johan Robert Alexandersson f 1878 i Enslöv, kom från Halmstad 1909. Gift 1904 med ovan 

nämnda Jenny Augusta. Johan var kyrkväktare under 35 år i Femsjö kyrka. Torpet friköptes 

1937 av Johan Alexandersson från Lars Bengtsson i Knallhult.  

 

Barn: 

 Nanny Linnea f 1904 

 Allan Valdemar f 1906 

 Ellen Karolina f 1908 

 Rut Ingegerd f 1911 

 Sigrid Elisabet f 1913 

 Anders Gustaf Georg f 1915 

 Ernst Johan Ragnar f 1917 

 Karl Erik Viktor f 1920 

 Amanda Sofia f 1922 

 Bertil Valentin f 1923. 
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Knallsnäs överläts först till sonen Gustaf, som 1949 sålde fastigheten till Bertil Ahlström. 

 

Anteckning. 

Änkan Britta Larsdotter mistade en ko. Hur församlingen gav hjälp kan vi läsa i 

Sockenstämmoprotokollet 13.5 1855 § 9: 

 

”Till Johannes Danielsson i Knallhult och Enkan Britta på Knallsnäs, hvilka hvardera mistat 

en ko-kreatur, beviljades ett frivilligt sammanskott, som af hvar och en efter råd och vilja till 

Sex männen aflemnas”. 

 

Anders Olsson 

Hur kommunalstämman valde kronofjärdingsman har vi exempel i följande protokoll: 

Kommunalstämman 23.10 1880. Ändrat beslut om kronofjärdingsman ”till den minst 

bjudande utlysa densamma”. 

 

Vid kommunalstämman 18.12 1880 § 3 valdes Anders Olsson, Knallsnäs, till 

kronofjärdingsman för 4 år fr.o.m. 1.1 1881 mot 20 kr årlig ersättning. Vid 

kommunalstämman förnyades anställningen för 4 år (29.10 1884). 

 

Hylteberg 

Koordinater: 6308494 N, 1348115 Ö 

Information från 1954 

 

Omtalas först 1866 

Arrendator Anders Magnusson f 1825 i Lidhult, d 1881. Hustrun Britta Lisa Johansdotter  f 

1823 i Långaryd, flyttade till Espered 1902.  

 

Barn: 

 Lars Emil f 1856 i Femsjö, till Reftele 1885 

 Johan Salomon f 1858 i Femsjö. Emigrerade till Amerika 1888 

 Josua f 1862, genomgick Johannesbergs lantbruksskola vid Nässjö, var därefter 

lantbruksinspektor, från början av 1900-talet köpman i Kyrkhult i Blekinge, flyttade  

därifrån till Hovmantorp till dotter och måg. Var på sin 90-årsdag vid god vigör. 

Inhyses: Sven Danielsson f 1815 i Vrå, d 1892. Kallades ”Brasken”. 

 

1889:  

Nils Karlsson f 1851 i V Broby, gift 1883, inflyttad 1889, död 1922. Hustrun Maria 

Svensdotter f 1854 i Odensjö, död 1935.  

 

Barn: 

 Carl Anton f 1883 i V Broby, till Unnaryd 1909 

 Hulda Ellida f 1892, död 1951 på ålderdomshemmet. 

 

Nils Karlsson var toffelmakare. Han dikade, var en bra slåtterkarl, spelade lergök och 

dragspel. Ville värdera majsången till 5 kronor, när den sjöngs ”riktigt”. Hustrun vävde och 

sålde blusar. Familjen redde sig ganska bra ekonomiskt. 
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Kvarnabacken 

Koordinater:  

Information från 1954 

 

1861:  

Petter Magnus Johansson-Dahlberg f 1825 i Långaryd, d 1908. Hustrun Marie 

Abrahamsdotter f 1827 i Långaryd, d 1879.  

 

Barn: 

 Johanna Alvida f 1861, till Enslöv 1879. 

 Johan Gustav f 1862, till Breared 1881. 

 Idof Alfred f 1864, till Enslöv 1883. 

 Carl Oskar f 1866, till Breared 1883. 

 

Undantagsänkan Anna Andersdotter död 1871. 

 

Kvarnabacken låg invid vägen till Knalleberg. 

 

Petter Magnus var en stor humorist, spelade flöjt, var brännare. Hade kvarn och nickesåg. Var 

stundom hantlangare i Karlsborgs smedja.  

 

Knallhults stuga 

Koordinater:  

Information från 1954 

 

1836:  

Pigan Anna Britta Pettersdotter f 1809. 

 Son Jakob Annesson f 1839 i Femsjö. 

 

Antecknat i kyrkboken om Anna Britta ”framfött oäkta barn tvenne gånger”. Jfr Örevad. 

I början av 1900-talet bodde i stugan Petter Magnus Dahlberg (jfr Kvarnabacken, troligen har 

här funnits tvenne bostäder). Han var dagsverkare, släggkarl hos Petrus på Karlsborg, 

brännmästare, dog 1907. 

 

Örevad 

Koordinater:  

Information från 1954 

 

1856:  

Teodor Båll f 1782 i Sanseryd, d 1864. Hustrun Anna Britta Pettersdotter f 1809 i Femsjö, d 

1881.  
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Barn: 

 Jakob Annesson f 1839, till Eftra 1856 

 Petter Magnus f 1845, d 1857 av slag. 

 

Båtsman Jakob Stjernström från Steninge 1859, till Enslöv 1861. 

 

På 1890-talet bodde lärarinnan Ida Larsson (lärarinna i Lidhult), född i Tranhult, född 

enarmad, bodde på Örevad på 1890-talet. Vikarierat i Femsjö. Flyttade till Tångarna 

tillsammans med stugan, där Ida kom över jord genom arv. 
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Kullhult 

Kullhults stuga 

Koordinater:  

Information från 1954 

1825: Endast en stuga återfinns. I den bodde avskedade soldaten Abraham Mann f 1780, d 

1828. Hustrun Kerstin Erlandsdotter f 1795, flyttade till fattigstugan 1828.  

 

Barn: 

 Per f 1812, till Tönnersjö 1827. 

 Sara Lisa f 1825. 

 Anna f 1827. 

 Maria f 1827.  

 

Döttrarna Anna och Maria följde änkan till fattigstugan 1828 (Se Fattigstugan). 

 

1835:  

 Per Corneliusson f 1791 i Lidhult, d 1839. Hustrun Helena Månsdotter f 1799 i Åhs. Hon dog 

som fattighjon 1851. Familjen kom från Löjens 1837.  

 

Barn: 

 Britta f 1826, flyttade till gården 1839. Se Djupadal (Britta Perdotter). 

 Johannes f 1833, d 1837. 

 Kristina f 1836, d samma år. 

 Petter Magnus f 1839, d 1845. 

 

Djupadal 

Koordinater: 6305000 N, 1345700 Ö 

Information från 1954 

 

1852:  

Inhyses Jöns Petter Jönsson f 1810 i Femsjö. Hustrun Anna Stina Erlandsdotter f 1801 i 

Färgaryd, d 1864.  

 

Barn: 

 Anna Stina f 1833 i Femsjö, vanför, fattighjälp. 

 Nils Johan f 1837, död vid S Stambanan 1859. 

 Johanna Maria f 1841, till Bökeberg 1865. 

 

Jöns Petter Jonasson (Jönsson) gifte om sig 1865 med Anna Stina Nilsdotter f 1827 i Femsjö 

(Runhult), d 1876.  

 Hennes dotter Josefina (Josefsdotter) f 1856. 

 Makarnas dotter Ida Charlotta f 1866. 
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Inhyses Anna Stina Jönsdotter. 

 

1866 :  

V korpralen Johannes Compass f 1820 i Femsjö, anställd vid S Hallands kompani, död 1871. 

Hustrun Britta Persdotter f 1826 i Femsjö. Se Kullhults stuga. Hon flyttade till Snöstorp 1880, 

d 1904.  

 

Barn: 

 Charlotta Petronella f 1860 

 Carl Johan f 1862, till Halmstad 1882 

 Aron Leander f 1865, till Gryteryd 1889 

 Linnea Christina f 1867, d 1868 

 Linus Constantinus f 1868. 

 

Inhyses änkan Lena Månsdotter f 1799 i Åhs, d 1882. 

 

Linus Compass blev brukare av torpet och gift 1910 med Sanna Amanda Persdotter f 1884 i 

Breared, d 1934. Linus dog 1943.  

 

Barn: 

 Karl Lennart f 1910, d 1933 

 Bror Joel f 1914, utflyttade 1933 

 Gunnar Martin Konrad f 1916, d 1938 

 Per Aron Sigfrid f 1921, flyttade 1948. 

Linus var skogsarbetare och förman. Var ordentlig och sparade pengar på postsparbanken. 

Hade tjänst i Västergötland, spekulerade i skogshandel, förlorade sitt sparkapital. Stugan står 

kvar på Djupadal och har gått i handel flera gånger. 

 

“Kittas stuga” 

Koordinater: 6305151 N, 1345827 Ö 

Information från 1954 

”Kitta” gift med ”Lille-Lasse” förut bonde i Kullhult. De hade en dotter som hette Stava och 

som senare blev gift med Salomon på Källebo. 

 

Hfl 1866–75:73 Kullhult: 

Eg Anders Svensson i Sännö (struken) 

Eg Lars (”Lille-Lasse”) Svensson född 16.4 1811 i Femsjö, gift 1.1 1843 med Kristina 

(Kerstin, ”Kitta”) Svensdotter född 1.10 1820 i Odensjö 

Barn: 

 Sven Johan Larsson född 24.9 1843 i Femsjö 

 Anna Stafva Larsdotter född 5.7 1845 i Femsjö (Se Källebo) 

 Ingerd född 4.4 1849 i Femsjö, till Snöstorp 1870 

 Peter August född 19.9 1852 i Femsjö 

 Andreas född 20.9 1855 i Femsjö. 

 

I Hfl 1876:76 redovisas han på undantag. 
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”Jordkulan” 

Koordinater: 6305527 N, 1345904 Ö 

Information från 1954 

Där bodde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet ”Döen” och ”Brasken”. Kvinnan 

hette Anna (var laj som döen). Hon gick omkring i gårdarna, tiggde och rökade. 

”Brasken” hette Sven Johansson, var släggekarl hos Petrus ett år. ”Gick på socknen”. Blev till 

sist bortauktionerad, dog omkring 1910. Dessa voro ej gifta med varandra. 
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Löjenäs 

Soldattorpet (Dammatorpet) 

Koordinater: 6312143 N, 1351911 Ö (“Dammabygget”) 

Information från 1954 

Vid gamla byvägen Löjenäs – Hökhult i skogbeväxt terräng kan man urskilja resterna av 

Löjenäs gamla soldattorp, kallat Dammatorpet.  

 

I Hfl 1717–23 redovisas: 

Enk (struken) och 6 namn, därav Per ? och Nils ”bröder, läsa och sjunga wäl, bägge nästan 

blinda”. 

 

Dumbatorpet = Dammatorpet 

I Hfl för Löjenäs med början 1724–30 finns många och lite ovanliga anteckningar för torp och 

backstugor. De är emellertid mycket svåra och tidsödande att läsa och risken för feltolkningar 

är därför stor. 

 

I Hfl 1724–30 skrivs Dumbatorpet. Långt senare har namnet ändrats till Dammatorpet. 

Enligt Svenska Akademiens stora ordbok är ordet dumb = stum (i fråga om talförmåga), 

egentligen oklar, omtöcknad, är besläktad med damm. Torpet har säkerligen fått sitt namn 

efter någon där boende person, som ej kunnat tala, antagligen dövstum. 

 

I komminister Arvid Johanssons tryckta ”Historik över Femsjö kyrka vid kyrkans 

återöppnande den 13 dec 1942” sidan 15 står det: 

”Anmärkningsvärt tidigt fick Femsjö kyrka sin första orgel.(Långaryd som lär vara en av de 

landsförsamlingar som först anskaffat kyrkoorgel, erhöll enligt Smålands beskrivning av 

Rogberg sin första orgel redan år 1699). Men i jämförelse med grannförsamlingarna i Lidhult 

och Färgaryd fick Femsjö sin kyrkorgel tidigt. Ty redan 1745 läsa vi i en räkenskapsbok:  

Efter ingångit contrakt med orgelbyggaren Christoffer Agrelin om ett litet positiv med 6 

stämmor för 150 riksdaler hafwer han såsom förskott till materialer bekommit 36 riksdaler. 

1746 avsynades nämnda orgelverk av en musikant från Torup”. 

 

Christoffer Agrelin skall ha bott i Löjenäs. I Hfl finner vi följande intressanta noteringar: 

 

Hfl 1745–51 Dumbatorpet 

Christopher Agrelius 

H  Anna Andersdotter 

 S  Christopher, organist. 

 

I Hfl 1752–58 

M  Christopher Agrelius 

H  Anna född 1694 

 D  Sara 

 

I Hfl 1766–70 

Afsk sold Christopher f 1693 (1697?). Anteckning upphör 1767. 

H  Anna född 1694. 
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Ovanstående tyder på att Christopher Agrelius och afsk.sold. Christopher är samma person. 

Hustruns namn och födelseår är samma i båda fallen. Det skulle betyda att orgelbyggaren 

Christoffer Agrelin har varit soldat och sonen Christopher kanske har varit församlingens 

första organist (Robert Andersson; Uppgifterna ovan behöver kontrolleras mot uppgifter i 

Födelseboken samt i D o B boken). 

 

Enligt 1830 års husförhörslängd bodde där Per Cornelisson f 1791 i Lidhult. Hustrun Helena 

Månsdotter f 1799 i Åhs.  

 

Deras barn: 

 Britta f 1826. 

 Karl Magnus f 1829, d 1836. 

 Johannes f 1833. 

 Kristina f 1836, d samma år. 

 

Familjen kom från Unnaryd 1828 och flyttade till Kullhult 1837. Sedan dess har ingen bebott 

torpet, vilket en tid brukades av ägarna, men torpet är nu skogbeväxt. 

 

Andersbo 

Koordinater:  

Information från 1954 

Invid gamla byavägen Löjenäs–Bökeberg, på en kulle med sluttning ned mot östra stranden 

av S Färgen, låg torpet Andersbo. Här bodde 1851 Anders Johan Bengtsson f 1823 i Femsjö. 

Han var först dräng och sedan arrenderade han en gård i Löjenäs. Torpet har fått sitt namn 

efter Anders och var förhållandevis ganska stort. Anders var rivemakare (=tillverkade räfsor). 

Hustrun Johanna Arvidsdotter f 1823 i Unnaryd. 

 

Barn: 

 Johanna f 1845, till Vapnö 1862 och var lärarinna, till Halmstad 1867 

 Anna Stina f 1847 

 Carolina f 1849 

 Bengt Oskar f 1854 

 Johan Sander f 1857, bosatt och död i Halmstad 

 Karl August f 1859, se Nyby. 

 

Familjen flyttade 1868 till Lidhult, enligt Anders därför att folk skulle vara så gudfruktiga där. 

När husen revs är ovisst, men den odlade jorden brukas ännu (1950-talet) av nuvarande 

ägaren. 

 

Persbo 

Koordinater:  6311965 N, 1351703 Ö (“Pellatorpet”) 

Information från 1954 

Invid byvägen Löjenäs–Hökhult ca 600 m från gården var Persbo beläget. I 1851 års 

husförhörslängd benämns den backstuga, men upplagda stenar vittnar om brukad åker.  



75 

 

 

Här bodde nämnda år Pehr Jönsson f 1817, d 1900. Hustrun Helena Bengtsdotter f 1825, d 

1906. De hade tidigare brukat nuvarande Anders Anderssons gård.  

 

Barn: 

 Johanna Kristina f 185?, flyttade till Halmstad 

 Benjamin f 1853, till Vapnö 1867, till Californien 1888 

 Karl Johan f 1856, d 1876 

 Sven Petter f 1859, d 1881 

 Bengt Joakim f 1870, utvandrade till Amerika 1888. 

 

Efter Helena Bengtsdotters död revs husen. Nu är det inte mycket som påminner om den forna 

bebyggelsen. Stugan blev brygghus på gården. Pehr Jönsson reste stenmurar och gärdesgårdar 

i bygden samt skogsarbetade. Hustrun Helena, som var mycket trädgårdsintresserad, införde 

en päronsort som ännu finns kvar i bygden och kallas Helenapäron. Är möjligen identisk med 

”skånska sockerpäron”. Helena var dessutom anlitad som barnmorska och djurvårdare. 

Helena tyckte att deras söner fick sin mors fördelaktiga utseende, medan döttrarna blev fula 

som far sin. Mannen fick öknamnet ”Lille-Pelle”.  

 

Helena låg sjuk en gång och Lille-Pelle plockade ner äpplen, varvid han råkade slå sönder en 

fönsterruta, då gumman gav hals. ”Tyst käring, det är jag som sliter” var Pelles lugnande svar.  

 

Deras dotter Helena sålde våfflor vid Hallands regemente och sålde dem billigare till 

Femsjöynglingar än andra. Då hon konkurrerade med Markan fick hon sluta upp med 

försäljningen. Då Helena blev änka hade hon som inhyses ”Skea-Kalle”, som senare flyttade 

till Pilsebo i Lidhult. Dottern Rebecka gift med en skomakare i Sofieslätt.  

 

Finnatorpet 

Koordinater:  

Information från 1954 

På denna plats skall en gång en backstuga ha bebotts av en finne, därav namnet. Enligt folktro 

skall senare ”gasten” och ”skogssnuvan” oroat folk som vandrat stigen. En kvinna som hette 

Selma Andersson berättade att hon en gång vandrat stigen i nyfallen snö och framför henne 

gick en liten och senig man som hon kände igen och han efterlämnade inga spår. Plötsligt var 

han borta. En bonde körde häst på stigen, då hästen plötsligt stannade och icke gick ur fläcken 

utan bara tuggade fradga. Att det var finnagasten som var framme i bägge fallen togs för 

givet.  

 

Skogssnuvan var däremot underbart skön att skåda framifrån, men bakifrån urholkad som ett 

tråg. Mötte man henne gällde det att handla snabbt innan hon vände baken till, då en stor 

olycka skulle hända. Tog man bara hastigt av ett av sina plagg, detsamma vilket, och krängde 

det medan hon visade sin sköna sida så var faran avvärjd. 
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Nabba 

Karlsborg 

Koordinater: 6307550 N, 1347700 Ö 

Information från 1954 

Karlsborg synes 1860 i kyrkböckerna. Detta år flyttade kopparslagaregesällen Carl Olsson dit, 

född 1815 i Södra Ljunga. Hustrun Johanna Karisdotter född 1812 i Femsjö (Charis Larssons 

och Maria Jonasdotters dotter, se Karisberg, Flahult). 

 

Familjen kom från Broby 1854 till Karisberg. I kyrkböckerna står antecknat en hel del om 

kopparslagarfamiljens kunskaper i kristendom och bevistande av husförhör. De tycks ha varit 

”klena till begreppet”. De hade en dotter Maria Christina, som 1884 flyttade till Söndrum.  

 

1881 dog Carl Olsson, hustrun 1886. 

 

I kyrkboken står antecknad som inneboende 1869 smeden Nils Petter Malm född 1852. 

Flyttade till Breared 1879.  

 

Kopparslagargesällen Karl Olsson har efter sig skapat icke så få minnessaker i koppar. Hans 

arbete kan betecknas som högklassigt, men han signerade icke. Verkstaden var från början en 

liten tillbyggnad kallad ”Fästekammaren”. Men senare byggdes den om till vad som allt 

senare kallats ”Lillestuan”. I sitt ursprungliga skick bestod denna av ett rum uppvärmt med 

järnkamin och utanför farstun. Allt byggt med lösa golvtiljor direkt på marken, innertak fanns 

icke. Men en öppen spis fanns murad av natursten. Den var smedjehärden för kopparslagaren.  

 

Carl Olsson använde kungörelse från predikstolen för att sprida meddelanden om sitt 

hantverk. Fridolf Nilsson, Bögilt, Simlångsdalen, har varit vänlig lämna mig en kopia av en 

sådan kungörelse. 

 

Kungörelse 

Den som vet sig hava lämnadt någon gammal koppar till lagning eller bestäldt några nya 

kopparkärl af under teknad, kunna få densamma på nästa Breareds torgdag, Då äfven flera 

sorters nya koppar kärl finnas till salu, ock emotages gammal koppar och Ten i utbyte. 

Femjö den 1. December 1871 

C. Olsson 

Kopparslagare 

 

På baksidan är antecknat 

 

”Anhålles ödmjukeligen om uppläsandet i Breareds kyrka, Söndagen den 3. December 1871” 

 

Kungörelsen har tydligen blivit uppläst. På framsidan är med annan stil antecknat ”3/12 -71”. 

 

En vacker trebent ”kaffepetter” tillverkad av Carl Olsson är bevarad. Se bild. På locket är 

ingraverat namnet ”Karolina”. Hon var maka till efterträdaren Petrus Josefsson.  

 

Lillestugan blev 1882 bostad för änkan Johanna Olsson. När hon dog omändrades den av 

efterträdaren till snickarverkstad. Olssons Johanna var en kunnig kvinna. De första 
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åkerlapparna på torpet skötte hon om och hackade för hand. Maken hade inget intresse för 

jordbruk. Första skörden på torpet blev 15 travar. Johanna var också bygdens jordekvinna. 

Hon var dessutom kock vid högtidliga tillfällen och hade sinne för prydlig uppläggning av 

rätter. Hon var mycket omtyckt av sina grannar och så länge det fanns någon som mindes 

henne omnämndes hon med vördnad och tacksamhet. 

 

1882 flyttade Petrus Josefsson till Karlsborg. Han var född 1851 i Sjötofta, Älvsborgs län och 

den sjunde i raden av tio syskon på ett litet västgötahemman. Tidigt fick han ge sig ut och 

söka sin försörjning. Utförde arbete i Kopparberg och Fagersta bland annat och kom 1878 till 

Femsjö, som vid tidpunkten icke hade någon yrkessmed. Han gifte sig med en dotter till 

soldaten och hemmansägaren Lars Elm i Bohult.  

 

Se även protokollet 18.7 1952 från torpinventeringen.  

 

Nabben (Skomakarns) 

Koordinater:  

Information från 1954 

Torpet Nabben, även kallat ”Skomakarens”, omtalas 1881, då därstädes står skriven Lars 

Eriksson f 1816, d 1899 och hans hustru Johanna Bengtsdotter f 1819. Hon flyttade med 

sonen Per August och hans hustru Bina till Döalt i Färgaryd 1902 och dog där vid hög ålder.  

 

Hos Lars bodde också dövstumme sonen, skomakaren Elias Larsson född 1847. Elias var 

häftig till Lynnet och det var icke lönt att röra vid hans verktyg och pliggar. Elias gick ibland 

omkring i bygden och lagade skodon och sydde nya. Skomakarmaskinen bar han med sig. 

Han var mån om sitt utseende och sin klädsel och bar ständigt vit, hög krage. I kyrkan satt han 

alltid på första bänk på läktaren, betald plats på den tiden. De skodon han tillverkade voro 

icke alltid så smidiga men rejält gjorda. Och så knarrade de vid gång, vilket var fint på den 

tiden.  

 

Gumman Johanna kallades styggt ”Skomakarkäringen”. Skulle gumman bjuda på kaffe 

beklagade hon sig över brist på grädde ”eftersom kon inte skulle kalva förrän på yttersta 

dagen”. Det skulle vara en underförstådd vink att få en spann mjölk av besökaren.  

 

Efter Lars Erikssons död bodde en tid på torpet sonen Per August Larsson, född 1861 och 

hustrun Pernilla Andersdotter född 1866. De flyttade slutligen till Hyltebruk.  

 

Deras barn: 

 Anders Justus f 1896 

 David Konstantin f 1898 

 Lars Filip f 1900. 
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Råhult  
Sist i kedjan i gamla ”Bökebergs skogalag” som fast boplats blev torpet Bökhult. Före 

lantmäteriet 1867 torp under Bökeberg, därefter under Råhult. Det friköptes 1921. 

 

Bökhult 

Koordinater: 6308400 N, 1352250 Ö 

Information från 1954 

Stugan Bökhult under Norra Bökeberg omnämnes först 1832, då Elias Pettersson f 1805 i 

Odensjö började bryta mark och uppodla torpet. Han bar namnet ”Landshövdingen”. 

Hustrun Kristina Larsdotter var född 1799 i Unnaryd, d 1864. 

 

Barn: 

 Johan Magnus f 1832 

 Johanna Maria f 1834 

 Anders Petter f 1837. 

 

Dottern Johanna Maria gifte sig 1867 med Anders Johan Gustavsson f 1844 i Långaryd, d 

1907 i Femsjö. Johanna dog 1921. 

 

Barn: 

 Noak Sidof f 1872 

 Emelia Matilda f 1874. 

 

Bökhult är ett torp som man kan följa från dess början till dess slut. Det måste till både vilja 

och energi att på denna stenbundna plats börja nyodling. Det lyckades så gott det gick. Vid 

bouppteckningen 1864 efter avlidna Kristina uppgingo tillgångarna till 107:16 mot ”gäld och 

skuld” 221:23. Det blev auktion i mars på hela boet, vilket inbringade 312:49. Sedan gälden 

avdragits som ökat till 236:32 blev 76 riksdaler och 11 öre över till familjen att dela.  

 

Fattigdomen följde genom tiderna igenom denna magra plats. Sista brukarna Noak och 

Emelia dogo 1955 resp. 1954. De voro intressanta i så motto att de voro ett stycke 1800-tal till 

sin levnads slut. Såväl vad bostadsstandard beträffar som skötsel av åkerjorden och redskapen 

därtill. Även i tal och handling voro de isolerade till en för länge sedan svunnen tid. Att flytta 

från det skröpliga Bökhult ville man icke höra talas om. Att flytta till ålderdomshem togs som 

hån. Det var i syskonens tankar detsamma som förra århundradets fattigstuga. Sjukdom och 

oförmåga blev till sist alltför besvärliga, varvid man lät sig förflyttas till avlägsna släktingars 

vård. Denna släktingarnas välvilja och medkänsla mot gamla besvärliga människor väckte den 

största sympati hos alla. I god vård fick de ensliga och originella åldringarna sluta sina dagar.  

 

Syskonens gamla bohag klubbades bort å auktion sommaren 1955. På ansvarigt håll var man 

mycket tveksam om man över huvud taget skulle tänka på att bjuda ut detta gamla skräp. 

Skräpet var till stor del antikviteter, låt vara 1800-talets enkla backstugebohag, men köplusten 

var överväldigande, besöksantalet stort, buden blevo höga. Arrangörerna voro storbelåtna av 

resultatet.   
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Saraböke 
 

Bållgården (Saraböke soldattorp) 

Koordinater:  

Information från 1954 

Bållgården var belägen på Mandus Johanssons mark intill det s k Klippestupet vid vägen mot 

Hökhult.  

 

Här bodde 1825: 

Soldaten Johannes Svensson f 1772. Hustrun Sara Persdotter f 1776, d 1830. 

 

Barn: 

 Ingegerd f 1814, till Bohult 1827 

 Pernilla f 1816, tjänade i Stubbeboda, flyttade sedan till Yaberg (Svensbo) 

 Kristina f 1819, tjänade i Gullanabba. 

 

Johannes gifte 1830 om sig med Lena Johansdotter f 1791. 

 

Barn: 

 Före äktenskapet Lars Johan f 1821, till Göteborg 1836 

 Zachris f 1831 

 

Johannes Svensson flyttade 1836 med familj till Svensbo. Därmed är Bållgården borta. 

 

I en stuga på torpet har bott änkan Annika Jonasdotter f 1773, d 1830. 

 

Svanatorpet (Nybygget Johanslund) 

Koordinater:  

Information från 1954 

1850 bodde där Lars Johansson f 1826, kom från Hökhult. 

Hustrun Stina Greta Johansdotter f 1830 i Berga. Kom som piga från Löjenäs 1858. 

 

Barn: 

 Johanna Kristina f 1858 

 Sanna f 1861, d samma år 

 Sanna Matilda f 1862 

 August Leander f 1863 

 Josua f 1865. 

Dessutom bodde här gossen Mårten Johansson f 1841, kom från Torup 1859. Han var 

enfaldig och inskränkt, flyttade till Övraby 1861.  

 

Familjen flyttade 1867 till Lidhult. 
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1868 kom från Färgaryd Sven Magnus Andersson f 1849. Hustrun Britta Maria Johansdotter f 

1844. 

 Son Andreas Julius f 1869. 

 

Familjen flyttade 1870 till Färgaryd. 

 

Härefter kom torparen Samuel Persson f 1839 i Färgaryd, d 1910. Hustrun Hanna Lisa 

Pettersdotter f 1835 i Långaryd, d 1898. 

 

Barn:  

 Karl Oskar f 1867, till Amerika 1887 

 Anna Beata f 1872 

 Sanna Karolina f 1874, till Halmstad 1895. 

 

Samuel var målare i lite av varje. Lisa fick sköta jordbruket för vilket betalades 50 kronor i 

arrende. På sin farstuveranda målade Samuel en sol i blå färg.  

 

När krafterna började svika för Samuel Persson kom från Odensjö Hjalmar Johannesson f 

1876 till torpet. Gifte sig 1904 med ovan nämnda Anna Beata Samuelsdotter. 

 

Barn: 

 Hanna Elisazbet f 1905 i Femsjö 

 Annie Hildegard f 1909 i Femsjö 

 

Familjen flyttade 1913 till Snöstorp. 

 

Efter Hjalmar Johannesson kom Petter Sidon Johansson Good f 1870 i Femsjö. Kom 1913 

med familj från Hökhult. Gift 1898 med Anna Charlotta Blomster f 1861 i Unnaryd.  

 Dotter Lilly Gunhilda Maria f 1898 i Femsjö.  

 

Familjen Good flyttade 1919 till Olshult i Långaryd. Good var soldat under Godhult i 

Färgaryd. Han gick omkring och slaktade och var även en god skytt. 

 

Efter Good inflyttade 1926 änkan Matilda Johannisson från Rangelsnäs, Unnaryd, f 1863, d 

1937. 

Barn: 

 Johan Oskar Vallentin f 1896 i Unnaryd 

 Lars Edvard f 1899 i Unnaryd 

 Ellen Maria f 1901 i Unnaryd, gift i Färgaryd 

 Gustav Albert f 1903 i Unnaryd, till Bälsås.  

 

Ibro  

Koordinater:  

Information från 1954 

Backstugan Ibro omtalas 1850 belägen i Södra Saraböke. Här bodde undantagsmannen 

Anders Nilsson f 1814. Anders hade förut ägt ¼ mantal i S Saraböke. Hustrun Johanna 

Bengtsdotter f 1821, flyttade till Kållerstad 1861. Erhöll fattighjälp. 
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Barn: 

 Johanna Maria f 1839, till Hökhult 1853 

 Nils Magnus f 1845, till Kvibille 1863 

 Britta Lisa f 1847, till Unnaryd 1863 

 Johan Anders f 1850, till Kållerstad 1861, kom 1863 tillbaka från Forsheda, flyttade 

till Färgaryd 1867 

 Kristina f 1852, till Eldsberga 1871 

 Johan Alfred f 1861. 

 

Ibro backstuga (Brantens) 

Koordinater: 6311759 N, 1351235 Ö (“Brantatorpet”) 

Information från 1954 

Norra Sarabökes backstuga beboddes 1887 av Johan Brant f 1827 i Odensjö, d 1912. 

Hustrun Anna Eriksdotter f 1829, d 1909. 

 

Barn: 

 Maria Karolina f 1861, till Landskrona 1902 

 Anders Johan f 1865 

 Emma Severina f 1871, till Landskrona 1900 

 Ida Kristina f 1871, till Landskrona 1900. 

 

Brant med familj kom 1887 från Bäck. Sanna på Nydala passade honom efter hustruns död. 

Han dog på Näset. Stugan flyttades till Hyltebruk. 

 

Mariefåll 

Koordinater:  

Information från 1954 

På Johannes Magnussons gård fanns 1825 en stuga kallad Bolins Mariefåll.  

 

Här bodde nämnda år soldaten Knut Bolin f 1762, d 1831. Hustrun Maria Andersdotter f 

1780.  

 

Barn: 

 Johannes f 1812, till Snöstorp 1826 

 Maria Kristina f 1816. 

 

Stugan var belägen 500 m söder om gården. Den s k Bolins Marie källa är i bruk (1950-talet).  
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Skubbhult 

Soldattorpet (Rävahall) 

Koordinater: 6316009 N, 1352153 Ö 

Information från 1954 

Här bodde 1825 kyrkostöten Erik Bengtsson, f 1781 i Unnaryd. Inflyttad från Eldsberga. 

Hustrun Maria Simonsdotter f 1780 i Femsjö.  

 

Barn: 

 Sara Lisa f 1814 

 Ingegerd f 1817 

 Bengt f 1823, till Trönninge 1839.  

 

Familjen flyttade till Långaryd 1829, men återkom 1835 enligt anteckning till stugan 

Grantorp. Bengt dog 1839 (skall nog vara Erik Bengtsson). Hustrun dog som fattighjon 1855. 

 

Det var mycket riktigt fattigt hos ”kyrkostötens”. Det omtalas att han en juldag på hemfärd 

från julottan blivit inbjuden på förplägnad hos en bonde i Skubbhult. Han lär därvid ha 

omtalat att han på julaftonen icke haft en matbit i huset att äta. Sett mot bakgrunden av 

fattigdom och umbäranden ter sig anteckningen i husförhörslängden 1824 som förmildrande, 

där det heter ”Undgått uppenbar lydnadsplikt för tjuvnad”.  

 

Efter Erik Bengtsson inflyttade till Rävahall änkefru Britta Gyllenpalm f 1781 i Bolmsö. 

Inflyttad från Långaryd 1839. Köpte stugan på livstid 1845. Dottern Fredrika Magdalena f 

1800. Hennes dopson Anders Johan Rydén f 1835 i Långaryd. Gossen hade god begåvning 

men var lam. I sockenprotokollet av den 20 oktober 1848 beviljade stämman 3 riksdaler som 

understöd åt den fattige gossen i Skubbhults torp som bidrag till hans skolgång. Även andra 

fattiga barn erhöllo understöd. 

 

Anders Johan startade så småningom en liten handelsbod. En gång om året bars han i stol till 

Gullanabba och åter. Det var hans enda utflykt. Han dog 1888. Britta Gyllenpalm dog 1857. 

Såväl Britta som Fredrika antecknade som fattighjon. Fredrika dog på 1870-talet. 

 

Fredrika donerade stugan till Anna Karolina Svensdotter f 1862 på torpet Lönnhult, Yaberg. 

Fosterdotter Selma Kristina f 1889. 

 

Lina på Rävahall gick på dagsverken. Hon brukade gå för att lyssna på 

konfirmationsundervisningen i Prästgården. Var varmt religiös. Lina dog på 1920-talet. 

Stugan revs 1927 och flyttades till Långaryd. 

 

Grantorp 

Koordinater: Oklart 1954, eventuellt samma som ovan? 

Information från 1954 

Se omnämnt ovan. 
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Stensbol: Inga torp redovisade 
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Stubbeboda: Inga torp redovisade 
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Sännö 
Sännö tillhörde ursprungligen Femsjö endast i kyrkligt hänseende, men från och med 1888 

överfördes Sännö från Lidhult till Femsjö även i civilt (borgerligt) hänseende. Sännö hade 

flera torp och backstugor. 

 

Nabben 

Koordinater: 6306605 N, 1347934 Ö 

Information från 1954 

Äldsta torpet i Sännö lär vara Nabben. Förste kände bebyggare där var Anders Christiansson f 

1790, d 1866. Han var torpare där i början av 1800-talet. Hans första hustru Britta Svensdotter 

f 1775, d 1844 var sjuklig och oduglig till arbete enligt anteckning. Omgift med Britta 

Carlsdotter f 1800, d 1875. Hon kom till honom 1844 som piga.  

 

På torpet var vid denna tid även skrivna: 

 Pigan Maria Svensdotter f 1795, d 1863. Står antecknat att hon ”var född döf och 

stumb” och gick som sockenhjon från 1850 till sin död.  

 Flickan Johanna Larsdotter från Ulfnabben, skriven å Nabben 1832–37, varefter hon 

flyttar tillbaka till Ulfnabben. 

 Pigan Christina Larsdotter också från Ulfnabben f 1823. Vistades där två år, varefter 

hon flyttade till Håknaböke 1844. 

 

Anders Christiansson var en välbärgad man som t o m lånade ut pengar till bönder. Han var 

garvare till yrket och bar namnet ”Greven på Nabben”.  

 

När Anders dog kom till torpet Nabben Per Persson f 1841 i Breared. Hustru Anna Britta 

Svensdotter f 1836 i Femsjö. Kom som piga från Algutshylte.  

 

Makarna hade följande barn: 

 Anna Josefina f 1866 

 Carl Johan Ludvig f 1870 

 Sido Julius f 1873, d 1883 

 Beata f och d 1876 

 Susanna Beata f och d 1880. 

 

Per Persson utmärkte sig som slåtterkarl framför andra. Nabben försvinner som boplats 1883, 

då Persson flyttar till Veinge. Från 1883 brukades torpet till gården.  

 

Sjöbo 

Koordinater: 6307586 N, 1349209 Ö 

Information från 1954 

År 1860 flyttade torparen Anders Olsson från Knallsnäs över sjön och byggde torpet Sjöbo. 

Han var född 1832. Hustrun Carolina Andersdotter f 1837 i Angelstad. Hon kom från Femsjö 

Prästgård där hon hade varit piga.  
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Deras barn: 

 Sofia Johanna f 1859 

 Amanda Christina f 1862 

 Johan Genander f 1865. 

 

Anders Olsson var fjärdingsman, handlade med antikviteter samt odlade god potatis. Om 

Anders Olsson: Se Knallsnäs. 

 

1868 bytte Anders Olsson torp med Anders Petter Eliasson från Knallsnäs f 1837 och gift 

1864 med Ingegerd Persdotter f 1840 i Femsjö. 

 

Deras barn: 

 Karl August f 1864 

 Salomon f 1866 

 Emilia Potenis f 1869, till Snöstorp 1888 

 Maria Kristina f 1871, till Snöstorp 1888 

 Jenny f 1873, utflyttad 1890 

 Johan Elof f 1876, utflyttad 1890 

 Anna Gustava f 1880, till USA 1903 

 Emma Linnea f 1882, till USA 1900 

 Desideria f 1885, till USA 1903. 

 

Anders Petter Eliassons hustru dog 1903, han själv 1916, var vid sin död sinnessjuk och blind. 

Anders Petter var broder till Johanna i Bökhult. Han var timmerman och hade en fin trädgård.  

 

 

Sjöbo stuga var bebyggd med vanlig resning, alltså ingen ryggåstyp. Trädgården var beväxt 

med allehanda fruktträd av vilka åtskilliga var kvar 1953. Anders Petter försåg hela bygden 

med frukt. I stugan som innehöll två rum och kök inhystes intill elva personer. Arbetsamhet 

var ett kännetecken för familjen och alltid hölls det rent och snyggt och få torp hade allt så väl 

i ordning som Sjöbo. Torpet födde tre kor och ibland hade Anders Petter tio får. Korna 

användes som dragare.  

 

Anders Petter var liten till växten men kraftigt byggd och en kunnig arbetsmänniska. 

Dessutom var han snäll och beskedlig. Han timrade hus och var en duktig snickare. Det 

fordrades säkerligen ekonomiskt sinne för att klara av en så stor barnskara och barnen var 

alltid välklädda och välnärda.  

 

Som gårdvar hade Anders Petter en halvtam räv. När korna var ute på bete höll räven dem 

sällskap. Men så en gång hade väl räven gjort något ont, enär Anders Petter kom till Sännö för 

att låna en bössa för att förpassa mickel till de sälla jaktmarkerna.  

 

Anteckning 

Enligt kommunalstämmoprotokollet 18.4 1881 §4 hade Anders Petter Eliasson på Sjöbo 

fångat 6 rävungar på Femsjö bys ägor. 

Enligt kommunalstämmoprotokollet 6.9 1869 §3 betalades som skottpengar 3 Riksdaler för 

äldre räv, 1 Riksdaler för yngre. 

Om skottpengar se pärm Diverse I:2 uppslag 1, den finns i Friesminnet. 
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Backstugan Granelund (Lindströms) 

Koordinater: 6306174 N, 1348508 Ö 

Information från 1954 

Backstugan Granelund även kallad Lindströms, han som var ”rak som en driftakatt”. Lars 

Johan Lindström var född i Breared 1835. Han kom från Lidhult 1864. Han dog 1910. 

Hustrun Johanna Maria Jakobsdotter f 1837 i Femsjö, d 1918.  

 

Barn: 

 Ingegerd Christina f 1861.  

o Hennes son Petter Magnus Pettersson f 1879 gifte sig med Alvida Vilhelmina 

Ahlström f 1881, d 1902. 

 Maria Charlotta f 1865. 

 

Granelund upphörde att vara boplats 1918. Lindström var bjälkhuggare, timrade hus, men 

fiskade mest. Han hade dålig skolutbildning, var glad i brännvin, hade det mycket fattigt. 

Stugan hade vanlig resning, men det var lågt till taket. I ladugården fanns det alltid två kor 

och några får. När fodret var slut tiggde han sådant av andra. Lindström var säkert den 

fattigaste av Sännös torpare, vilket till stor del var hans eget fel. Han kunde dock skryta med 

att ha dragit upp en gädda i Håknasjön om 37 skålpund (ca 15 kg). Hustrun var ”jordemor”.  
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Torsaberga (till Femsjö socken 1.1.1974) 
 

Annas stuga 

Koordinater: 6304490 N, 1346656 Ö 

Information från 1954 

Ingen information i torpinventeringen för Femsjö 

 

Björkelund 

Koordinater: 6303848 N, 1348415 Ö 

Information från 1954 

Ingen information i torpinventeringen för Femsjö 
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Stora Tranhult 
 

Transholm 

Koordinater: 6308505 N, 1351005 Ö 

Information från 1954 

I början av 1800-talet bodde där soldat Bengt Lager f 1800 i Sandseryd.  Hustrun Maria 

Svensdotter f 1800 i Unnaryd. 

 

Barn:  

 Johan Magnus f 1824 i Femsjö 

 Lars Petter f 1826 i Femsjö. 

 

Familjen flyttade 1828 till Lidhult. Lagers ättlingar är i vår tid kända som politiker.  

 

Per Cornelisson f 1791 i Lidhult. Hustrun Helena Månsdotter f 1799. Flyttade till Löjenäs 

soldattorp 1829. Se Dammatorpet, Löjenäs.  

 

Före lantmäteriet (Laga Skiftet) tillhörde Transholm Duvhult som dess soldattorp. 

 

1844 bodde här Sven Johansson f 1785 i Femsjö.  Hustrun Elin Svensdotter f 1795 i Unnaryd.  

 

Deras barn: 

 Johanna f 1829, till Enslöv 1848 

 Sven Johan f 1833 

 Marta f 1826. 

 

1851 är Sven Johansson ofärdig och antecknad som fattighjon.  

Dessutom är skriven ofärdige Sven Johan Svensson f 1777 i Femsjö. 

 

Torparen Anders Larsson övertog torpet och gifte sig med ovannämnda Marta Svensdotter. 

Anders var född 1818 i Femsjö.  

 

Barn: 

 Emelia Charlotta f 1857 

 Leander f 1860. 

 

Dessutom hade torparen en dräng f 1833 i Femsjö och som antecknades som sjuklig och 

bräcklig.  

 

Genom att arrendet på torpet höjdes genom lantmäteriet (Laga Skiftet), då torpet kom under 

Tranhult tvingades familjen att på själva nödåret 1868 bryta upp och röja ny mark på 

Aspebobackarna å Stora Duvhult och därmed blev Damshult till. Se Damshult under Duvhult.  

 

1870 kom till Transholm änklingen Olof Andersson med tre barn. Olof var skogshuggare om 

vintern och arbetade på sitt torp om sommaren. Hela familjen emigrerade till Nordamerika, 
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sist av dem Olof Andersson själv, som 59-årig. Olof Andersson var född 1833 i Vapnö. Han 

gifte sig 1861 och blev änkling 1875.  

 

Barn: 

 Anna Beata f 1867, emigrerade till Nordamerika 1888 

 Birger Sydof? f 1870, emigrerade också 1888 

 Jenny Augusta f 1873, emigrerade 1892. 

 

Härefter kom Karl Salomon Samuelsson f 1859 i Jälluntofta, inflyttad 1888. Flyttade till Lund 

1928.  Hustrun Lovisa Teresia Pettersson f 1867, flyttade till Lidhult 1930, därefter till Lund. 

 

Barn: 

 Lars Johan Edvard f 1886, till Breared 1906, åter 1909, till Älghult 1911 

 Nelly Alice f 1888, till Halmstad 1902 

 David Gottfrid f 1891, till Breared 1911 

 Sven Manfred f 1894. Anställd vid Kungl. Svea Trängkår. Blev ansvarig utgivare för 

Kalmar Läns Tidning. 

 Josua Vallentin f 1897, till Lund 1921 

 Karl Valfrid Natanael f 1899, d 1902 

 Karin Lilly Valborg f 1903, till Lund 1923 

 Arvid Gunnar Harry f 1906. Till Lund 1925 

 Rut Nina Justina f 1909, till Lund 1925. 

 

Transholm friköptes 1924 av Isidor Nyberg, som avflyttade 1940. Äges av densamme men 

brukas icke. Åkern planterad med skog.  
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Lilla Tranhult 
 

Högshult 

Koordinater: 6308120 N, 1351530 Ö 

Information från 1954 

Under Lilla Tranhult fanns ett torp som hette Högshult. Kallas också Ekens efter dess siste 

brukares namn. Före honom bodde därstädes Benjamin Åman f 1775 i Falköping med hustrun 

Maria Andersdotter f 1781 i Femsjö. 

 

Barn: 

 Johan Magnus Glad f 1806. Blev soldat. Se nedan 

 Anna Britta född 1811. 

 

Benjamin Åman dog 1844 som avskedad soldat. Hustrun sjuklig. 

 

Härefter kom sonen Johan Magnus Benjaminsson Glad f 1806, inflyttad från Långaryd 1835.  

Hustrun Marta Jönsdotter f 1804 i Unnaryd. 

 

Barn: 

 Johan Anders f 1822 

 Petter Magnus f 1830 

 Maria Kristina f 1833 

 Anna Britta f 1835. 

 

I ett sockenstämmoprotokoll från 1835 heter det: ”Angående avskedade soldaten Åmans 

begäran om fattigmedel förklarade församlingen sin tanke vara att han ännu ej därom var i 

behov, och Åman själv instämde däri, såvida han får besitta sin uppodlade backstugeplan 

Högshult på Lilla Tranhults ägor”. 

 

Här gällde det en tvist mellan far och son, tjänstgörande soldaten vid Västbo kompani och 

Jönköpings regemente J. M. Glad från Långaryd. Församlingen ville inte ha Glad och det 

heter ”osäkert är huru länge han kan få inneha sin soldattjänst med dess förmåner. Då han 

från tjänsten entledigas skulle med hushåll bliva församlingen till last”. Man stödde sig på en 

paragraf från 1788, där det heter ”församlingen äger vägra sådana fattiga inflyttning som i 

framtiden kunna bliva dem till tungo”. 

 

1844 brukas Högshult av soldat Jakob Nilsson Ek f 1809 i Färgaryd, d 1892. Hustrun Anna 

Britta Benjaminsdotter f 1811, d 1894. Se ovan under Benjamin Åman.  

 

Barn: 

 Britta Lisa f 1844, d 1925.  

o Fick oäkta dottern Gustava f 1877, d 1897 

 Sven Petter f 1853, skräddare 

 Johan Magnus August Ahlström f 1856, till Lidhult 1874 

 Erik Ahlström (Idas far i Älmås). 
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Soldat Ek hade ett valspråk som han ständigt upprepade: ”När var och en sin syssla sköter, så 

går oss väl evad oss möter”.  

 

Eks hustru tjänstgjorde som jordekvinna. 1894 brukades torpet till gården.  

Om familjen Ek, se vidare Kvarnalt, Ekornahult.  

 

1851:  

Inhyses Maria Andersdotter f 1781 i Femsjö. Erhöll fattighjälp. Dog 1856. 

 

Lunnabo 

Koordinater: 6307090 N, 1352030 Ö 

Information från 1954 

Fastigheten 1/16 mantal Lunnabo lär, enligt Idof Andersson, född på Lunnabo, ej ha varit 

torp. Dess historia går ej längre tillbaka än till hans fader Anders Petter Jakobsson, född i 

Odensjö 1828, gift 1860 med Anna Kristina Bengtsdotter från Odensjö.  

 

Enligt Idof Andersson skulle Lunnabo egentligen ha varit dubbelt så stort, men vid 

lantmäteriförrättningen förekom maskopi mellan lantmätaren och ägaren till Transholm. 

Anders Petter fördes bakom ljuset och undertecknade papper som ställde honom i ogynnsam 

dager. Anders Petter var murare. Det berättas att när han murat en gråstensstock färdig 

brukade han hänga sig så tung han var för att övertyga sig om att den höll.  

 

Dottern Anna Teresia mötte sitt öde i en man som senare dömts till livstids fängelse för mord 

på en annan kvinna. Deras son Manne August f 1892 har blivit en i allmänna värv betrodd 

man i sin nya hemort. Olyckliga familjeförhållanden drev Anders Petter att år 1892 sälja sitt 

ställe till J. Pettersson i Markaryd, som ägde det till 1902. Detta år förvärvade svensk-

amerikanen Svante Lindberg fastigheten. Han drunknade i Lången 1905. Därefter åter till 

Pettersson, som på nytt sålde till Femsjö kommun.  

 

Anders Petters och Anna Kristinas barn: 

 Johanna Matilda f 1862 i Färgaryd, till Snöstorp 1884 

 Tvillingarna Ida Maria f 1865, till Tärby 1884 och Emelia Sofia f 1865, till Brered 

1883 

 Anna Teresia f 1867 

 Svante Idof f 1871, till Lidhult 1903. 

 

Å Lunnabo står ännu den gamla lågstugan kvar, vilken bebotts av Anna Teresia till sin död 

1948. Hög och vacker utsikt över sjö och skog, mänsklig strävsamhet med stenrösen, gamla 

odlingar, uppkörsbrygga mot farstudörren vittna om strävsamhet. Striden blev ojämn i så 

motto att naturen i all sin vildhet övertagit herraväldet. 

 

Anna Teresia var en blommornas vän. Ännu många år efter hennes död fira de en lysande 

tillvaro omkring stugan och i stenpartier. När Hembygdsföreningen sommaren 1989 besökte 

Lunnabo fanns där fortfarande många växter från Anna Teresias tid.  
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Anna Teresia försörjde sig med att tillverka blommor av crepe-papper och staniol, tavlor med 

religiösa motiv o. dyl. som hon sedan gick omkring och sålde, eller utbytte mot varor för 

livets uppehälle.  

 

Anna Teresia Anderssons minnesruna 

”Anna Teresia på Lunnabo” var namnet i dagligt tal. Då det namnet nämndes visste envar 

inom socknen och grannsocknarna med förresten med ens vem det var fråga om. Å Lunnabo 

såg hon dagens ljus för första gång. Lunnabo blev hennes hem livet igenom tills döden skiljde 

dem åt. Obemärkt som för de flesta gick barnaåren och ungdomsåren förbi. Tonåringen växte 

till och begåvades med en skönhet som kunde avundas av de flesta.  Som alla andra drömde 

nog denna skönhet de djärvaste framtidsvyer: att livet även på andra områden skulle visa 

stora famnen. Livet, den svåra läromästaren hade annat i beredskap. Sin skönhet fick hon 

behålla till livets slut, men jordevandringen började bli svårframkomlig och törnbeströdd 

redan på ett tidigt stadium.  

 

Anna Teresia var en blommornas vän.  Blommorna trivdes också hos henne. Det skulle de inte 

ha gjort om icke vänskapen varit ömsesidig. Överallt på Lunnabo planterades blommor: i 

snåren, i stenpartier, i blomrabatter, i krukor och fat. Ja, på självaste stenarna glänste 

kaktusar av olika slag. Klängväxter snärjde sig runt den låga stugan, kanske de rent av letade 

sig in under syllen, uti brädspringorna, eller under takfoten.  

 

Vad är naturligare än att en blomstervän försöker skapa blommor själv. Ännu har ingen 

människa lyckats därmed, fast Anna Teresia var en liten bit på väg. Av crepepapper och 

staniol kunde hon med konstnärlig hand tillverka tulpaner och hyacinter, rosor och andra 

arter så lika de oförfalskade, att det nära nog endast var de äktas nektar som skiljde dem åt 

vid första ögonkastet. Även tavlor med religiösa motiv var hennes händers verk. ”Först 

korset, sedan kronan” var ett motiv där orden ”först” och ”sedan” utsirats med bokstäver 

och korset och kronan avmålade som ting, allt på glas. Ett annat motiv: ”I detta kors skall du 

segra”, där korset var avbildat och orden präntade. Gjorde tavelramar genom att krossa 

porslin och glas i klister samt ekollon därpå. Flera andra konstverk som uppskattades av 

folket voro hennes utsirade Dödsattester. Hon anlade även stenpartier och blomsterfynd ute i 

bygden.  

 

Det var inte lätt att försörja sig och de sina på vad torpet kunde ge. Det blev i stor 

utsträckning att lita på goda människors vilja att bistå. Det skedde på så sätt att Anna Teresia 

kom med sina konstverk och överräckte dem som gåva. I utbyte fick hon sånt som behövdes 

för livets uppehälle. Det var icke fråga om att sätta värde mot värde. Det fick bli vad som 

helst och Anna Teresia var tacksam och gärna sedd gäst uti hemmen.  

 

I och med att Anna Teresia lämnat Lunnabo är denna plats ur spelet som människoplats. De 

blommor hon älskade så ömt leva delvis ännu, årtal efteråt, men det är endast en tidsfråga, 

när den nyplanterade skogen kväser dem helt. 

 

För alltid är hon borta men minnet lever kvar. Hennes livsgärning blev en gärning i det tysta 

men är stor bland de som kände henne. ”Tack för rosorna vid vägen. Tack för törnen ibland 

dem” står det skrivet i en känd dikt. Orden kunna passa Anna Teresia. Hennes liv var ett liv 

bland rosor och törnen i skilda bemärkelser, vilande på förnöjsamhetens och tacksamhetens 

grund.  
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Ulvanabben (Vassabo) 

Koordinater: 6309890 N, 1351150 Ö 

Information från 1954 

Ulvanabben var ett litet torp under Tranhult, vilket födde några getter. Numera är torplyckan 

planterad med skog. Enligt en sägen har torpet fått sitt namn på den tiden det fanns vargar i 

skogarna och man gillrade varggropar. I senare tid fick torpet namnet Vassabo efter en soldat 

med namnet Vass. 

 

De sista som bebodde torpet var Johan och Johanna Nilsson, döda 1925. 

 

1832 

1832 bodde här vicekorpralen Lars Vass f 1754, d 1844. Hustrun Britta Kristiansdotter f 1792. 

 

Barn: 

 Kristina f 1823 

 Johanna f 1826 

 Fosterdotter Anna-Britta Svensdotter f 1836. 

 

1854–55 

1854 äro ytterligare skrivna pigan Johanna Larsdotter f 1826 samt 1855 dessutom drängen 

Anders Nilsson f 1823 i Unnaryd. 1855 gifte sig Johanna och Anders och övertog torpet. 

Johanna var sjuk i 30 år och låg till sängs. Hälften av Ulvanabben tillhörde Bökeberg, för 

vilket 8 kr årligen erlades i skatt. Anders odlade på Transholm. 

 

Barn:  

 Lars Noak f 1856 

 Sven Aron f 1857 

 Karolina f 1860  

 Anna Maria f 1862, d 1927, var sinnesslö 

 Enea (Eva?) Charlotta f 1866, till Unnaryd 1910 som föreståndarinna på 

ålderdomshemmet. 

 

Lars flyttade till Söndrum. Sven Aron blev storhandlare, flyttade till Markaryd 1876. Karolina 

tjänade hos kyrkoherde Ekedahl, flyttade till Danmark 1894, åter från Lund 1895, gifte sig 

och flyttade till Hamneda samma år.  

 

1910 inflyttade Johan och Johanna Nilsson från Lönåsen. De dogo 1925. Deras son Alfred 

flyttade till Halmstad.  
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Ulvanäs 

Kloö (Soldattorpet) 

Koordinater: 6312540 N, 1345267 Ö 

Information från 1954 

Soldattorpet Kloö spåras bakåt i tiden till år 1825 som torp under Ulvanäs. Förste 

upptecknade innehavare hette Karl Petter Persson f 1810 i Femsjö. Flyttade till Enslöv 1827. 

På Kloö fanns två stugor, den ena senare kallad Åbo. 

 

Soldaten Anders Smitt f 1783 kom till Kloö 1827. Flyttade sedan till Hallanäs stuga. Smitt 

kom från Lidhult, där hans hustru stannade kvar. Om Smitt står i församlingsboken ”uppbär 

pension i 4:e klassen”. 

 

Smitts barn: 

 Anna Andersdotter f 1808 i Lidhult, kom till Kloö 1828 

 Johannes Andersson f 1816 i Lidhult, kom till Kloö 1829. 

 

Vidare bodde på Kloö: 

 Pigan Kerstin Persdotter f 1801 i Femsjö, kom från Enslöv 1827, flyttade till Torup 

1828.  

 Undantagsänkan Kerstin Persdotter f 1768 i Femsjö med dottern Kristina Persdotter f 

1813, utflyttad till Slättåkra 1831, död i Ylseryd i Torup 1840. 

 

Till Kloö kom 1838 från Knallhults soldattorp soldaten Per Knall f 1788, återflyttade 1839. 

Knall var då pensionerad. Hustrun Britta Larsdotter f 1792 i Femsjö. 

 

Deras barn: 

 Anders f 1830 

 Lars f 1831 (Västerdal) 

 Samuel f 1834, blev med tiden kyrkväktare i Femsjö.  

 

Johannes Svensson f 1804 kom till Kloö från Halmstad 1831. Hustrun Lena Olofsdotter f 

1799 i Femsjö. Redan påföljande år 1832 flyttade de till Givabo, Bohult.  

 

Till Kloö kom 1832 Anders Svensson f 1802 i Femsjö, d 1885. Hustrun Ingela Samuelsdotter 

f 1808 i Femsjö, d 1887. Det berättas att Ingela var mycket klen i läsning. Men några 

psalmverser kunde hon och dessa lästes morgon och afton i 40 år. När julevangeliet skulle 

läsas skickades bud efter Nils Nilsson från Lindesnäs. Ödmjukt sinne i kontrast till lekamlig 

nöd. Om Anders Svensson står antecknat 1841 att han är utfattig. 

 

Barn:  

 Sven Magnus f 1829 i Femsjö, till Torup 1851 

 Johanna f 1831, till Torup 1850 

 Sanna Stina f 1833 i Femsjö, piga på gården 1858. Står antecknat 1854 att hon är 

struken t v från nattvarden p g a bristande kristendomskunskaper.  

 Ingegärd f 1839, d 1917. Hon vårdades sina sista år av Lotta och Isidor Good, 

Högalund, Saraböke.  
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 Johannes f 1842, dräng på gården 1860. Han var först båtsman vid Södra Hallands 

kompani och kallade sig då Alström. Flyttade till Torup 1870, ändrade namnet till 

Ålström och blev soldat nr 97 för Torup, Åbo. Gifte sig och blev skriven på Knapabo, 

flyttade sedan tillbaka till Åbo, där han dog 1908.  

 Nils Magnus f 1846 i Femsjö. Blev båtsman vid S Hallands kompani under namnet 

Möllenberg. Som nr 87 tog han avsked 1895, d 1926. Det berättas att Ålström och 

Möllenberg var mycket arbetsamma. Möllenberg sov sällan mer än tre timmar per 

dygn. På torpet arbetade och förbättrade han morgon och kväll och var borta på 

dagsverken om dagarna.  

 

År 1855 flyttade familjen Anders Svensson till Åbo, som först därmed omnämnes. Där bodde 

dessutom Ingegärd med sitt utomäktenskapliga barn, samt 1864 inhyses förra pigan i Ulvanäs 

Sanna-Stina Andersdotter f 1833, d 1889. 

 

Efter Anders Svensson kom till Kloö från Unnaryd soldaten Per Fast f 1818 i Unnaryd, d 

1882. Hustrun Greta Johannesdotter f 1822 i Långaryd, d 1871. 

 

Barn: 

 Britta f 1845 i Unnaryd, till Halmstad 1863 

 Anna Sara f 1847 i Unnaryd 

 Johanna f 1849 i Unnaryd 

 Oskar f 1851 i Unnaryd 

 Karolina f 1857 i Femsjö, till Kvibille 1875 

 Inga Maria f 1860 i Femsjö, piga i Vallshult 1875 

 Johan f 1864, till Harplinge 1881. 

 

Om Fast står i kyrkboken 1866 att han avhållit sig från H H Nattvard i många år samt om 

hustrun Greta för okunnighet hindras från H H Nattvard. Fast var knekt för Ulvanäs, Duvhult 

och en gård i Unnaryd.  

 

Därmed är Kloö ur tiden. Torpet var beläget på en holme med mossar runt om. Ingen väg 

ledde fram. Det berättades att två torpstugor skulle ha funnits på platsen. I maderna runt om 

fick man slå sitt hö. Dessa kunde ge upp till åtta lass. Kloös läge ca 650 m väster om gården.  

 

Jonsbo (Granhult) 

Koordinater: 6312458 N, 1344856 Ö 

Information från 1954 

Jonsbo eller Granhult omnämnes 1832 som Ulvanäs torp å Sven Abrahams gård. 1836 bodde 

där Jöns Petter Jonasson f 1810 i Femsjö. Hustrun Anna Stina Erlandsdotter f 1801 i 

Färgaryd. 

 

Barn: 

 Anna Stina f 1833 i Femsjö 

 Nils Johan f 1837 i Femsjö. 

 

Familjen flyttade till Näset under Haghult 1846. 
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1849 antogs som brukare av torpet Johan Petter Johansson f 1824 på Lönhult, Yaberg. Johan 

kom från Bohult, där han varit dräng (antagligen Boalt i Unnaryd, dit föräldrarna flyttat 

1827). Gift 1849 med Maria Katarina Jonasdotter f 1821 i Hånger. Hustrun dog 1866, mannen 

1881. 

 

Deras barn: 

 Johannes f 1849, till Mjäla i Torup 1886 

 Lars Johan f 1850, till Torup 1886 

 Karolina f 1852, d 1853 

 Karl Magnus f 1853, till Breared 1870, Enslöv 1872, Torup 1880 

 Anna Kristina f 1856, till Breared 1874 

 Johanna f 1859, d 1874 

 Lotta f 1861, d 1929 

 Salomon f 1866. 

 

Nämnda Lotta fick namnet ”Fjällalotta”. Det berättas att hennes bagge en gång försvunnit, 

varför den begärdas efterlyst från predikstolen i kyrkan. På kyrkbacken yttrade Lotta: ”Idag 

kan jag undra hur det går för vären på predikstolen”. 

 

Lotta bodde än här och än där. Enligt folkmun skulle en man som kallades för Fjälla Mårten 

vara hennes bror. Han var lite enfaldig. Spikade hästskobitar och annat järn under stövlarna, 

så att de vägde 7–8 kg. Hade en tung livrem med idel gula knappar. Skulle vara Kung Karl lik 

påstod han. Fick försörja sig genom att ”gå på socknen”. Han dog omkring sekelskiftet.  

 

Johan Petter gifte om sig 1867 med Ingegerd Eriksdotter f 1814 i Unnaryd, varifrån hon kom.  

 

År 1881 blev sonen Johannes Johansson torpare på Jonsbo. Gift 1882 med Sanna Kristina 

Svensdotter f 1851 i Unnaryd. Johannes var förut dräng hos M Eriksson i Ulvanäs. Sanna kom 

som piga till gården från Trönninge 1881.  

 

Deras son: 

 Johan Alfred f 1883. 

 

Familjen flyttade till Torup 1883.  

 

Lindesnäs (Källran) 

Koordinater: 6311532 N, 1344463 Ö 

Information från 1954 

Backstugan Källran, senare kallad Lindesnäs, omnämnes 1847. Stugan byggdes av 

församlingen för 150 kronor. Nämnda år bodde där pigan Kristina Andersdotter f 1801, 

benämnd fattighjon, d 1877. Hon kom från Algutshylte 1847, där hon varit piga. Enligt 

uppgift kommen från Ingmansbo i Breared.  

 

Hon hade två söner utom äktenskapet: 

 Nils Johan f 1835 i Femsjö, flyttade till Allgunna 1857, sedermera klockare. 

 Nils f. 1841 i Femsjö, d 1914. Nils var dräng på gården 1859–1862 enligt anteckning, 

men skulle i stället ha lärt sig skräddaryrket dessa år för att återkomma till Källran 
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1862. Gifte sig 1864 med Petronella Johansdotter f 1842 i Breared. Kom från Torup, d 

1907. 

 

Det berättas att nöden ofta var stor på Lindesnäs, men på grund av bättre lottade 

medmänniskors givmildhet behövdes det allmänna aldrig anlitas. År 1869 skänkte ”Mormor 

på Herrestad” en del säd att utdelas bland fattiga i Västbo. Nils tilldelades en skäppa råg (36,1 

liter), men bytte ut den mot två skäppor havre till en bonde som behövde utsäde. Mjölnare 

Bengt i Kungsveka behövde havren till utsäde och bytte i sin tur till sig den mot två skäppor 

råg. Sömnadslönen för en kostym utgjorde 3–4 kronor.  

 

Förstnämnde Nils Johan hade två söner: 

 Vilhelm Frisell, som blev kantor i Mårdaklev och  

 Mandus Julius Frisell f 1870, komminister och sedermera emeritus.  
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Vallshult 

Björkäng (Vallshults soldattorp) 

Koordinater: 6308620 N, 1350900 Ö 

Information från 1954 

Björkäng låg sydväst om gården. Har tidigare varit torp under Stora Tranhult. Rotens nummer 

var 125. Förste knekt var Jonas Valls, anställd 29.12 1806. Lönen årligen 62 riksdaler B:o. 

Arbetade i Malmö 1807 och 1810, i Västerbotten 1809 m. fl. 1814 deltog han i fälttåget mot 

Norge, arbetade därpå flera år på Göta Kanal.  

 

1832 kommer Sven Johansson f 1785 i Femsjö. Hustrun Helena Svensdotter f 1795 i 

Unnaryd. 

 

Barn: 

 Anna Britta f 1819 

 Jonas f 1823 

 Marta f 1826 

 Johanna f 1829 

 Sven Johan f 1833. 

 

1835:  

Soldat Bengt Canon från Långaryd. Hustrun Katarina Pettersdotter f 1791. 

 

Barn: 

 Johanna f 1817 

 Helena f 1825. 

 

1851 står antecknat: Bengt ”bräcklig”.  

 

Björnabo 

Koordinater: 6308975 N, 1350250 Ö 

Information från 1954 

C:a 1 km söder om gården och 50 m väster om vägen Vallshult–Älmås låg torpet Björnabo. I 

husförhörslängden står det ibland backstugan Björnahult.  

 

1825 bodde där soldat Olof Björn f 1762, d 1828. Hustrun Ingeborg Larsdotter f 1770. 

 

1835 och 1844: Andreas Gabrielsson f 1798. Hustrun Botilda Olofsdotter f 1796. 

 

Barn: 

 Andreas f 1826 

 Olena f 1828 

 Hanna Stina f 1833 

 Pernilla f 1837 
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Inhyses en Larsdotter f 1770, d 1841, ”njuter fattigmedel”. 

 

Under den tid torpet var bebott, det var före lantmäteriet, tillhörde det Lilla Tranhult.  

 

Sista familjen som bodde där var Lars Mattiasson och hans hustru Maria Jakobsdotter, vilka 

flyttade till Näset. Se Näset, Haghult.  
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Yaberg 
 

Persbo (Kullströms) 

Koordinater:  

Information från 1954 

Sven Kullström f 1769, d 1832. Hustrun Margareta Bergenholtz f 1775, d 1832.  

 

Deras barn: 

 Zackarias f 1810, till Halmstad 1826 

 Lars Magnus f 1815, till Stubbhult 1838. 

 

Persbo brukas till gården 1835. 

 

Inhyses bodde:  

Hans Petter Andersson f 1811, kom 1838 från Nissaryd. Utfattig. Hustrun Anna Bengtsdotter 

f 1811 i Landeryd.  

 

Deras barn: 

 Sven f 1832 

 Maria f 1835. 

 

Familjen flyttade tillbaka till Långaryd 1842. 

 

Johanna Larsson f 1808 i Breared kom 1831 till Persbo. 

 Son Zackarias f 1832 i Femsjö. Flyttade till Stubbhult. 

 

Svensbo 

Koordinater: 6314562 N, 1352287 Ö 

Information från 1954 

Knut Gudmundsson f 1770 i Unnaryd, d 1842. Hustrun Maja-Lisa Johansdotter.  

 

Döttrar: 

 Anna f 1832 

 Johanna f 1836. 

 

Familjen flyttade till Strömmen 1837. 

 

Inhyses:  

Johannes Svensson f 1778, kom från Saraböke 1837. Samma år står han antecknad som 

bräcklig, utfattig, d 1849. Son Zackarias f 1831. 

 

1836 brukas torpet till gården. 
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Torparen Sven Johansson f 1806 i Femsjö kom 1840 till Svensbo. Hustrun Maria Svensdotter 

f 1796, d 1846. 

 

Anders Nilsson f 1782 i Lidhult. Hustrun Kerstin Bengtsdotter f 1794 i Femsjö.  

 

Deras barn: 

 Ingegerd f 1819 

 Nils f 1821 

 Anna Britta f 1827 

 Bengt f 1830. 

 

1830:  

Soldat Johannes Fjäll f 1801 i Färgaryd, d 1875, utfattig. Hustrun Kristina Larsdotter f 1798, 

d 1855.  

 

Deras barn: 

 Johan Petter f 1824 i Femsjö, till Torup 1850. 

 Lars f 1826, till Långaryd 1842. 

 

Fjäll flyttar 1830 till Lönhult, brukar inte torpet som brukas till gården. 

Fjäll bor således inhyses i Lönhult och är utfattig.  

 

Fler barn föds: 

 Johanna f 1828, till Löjenäs 1845. Hon har glömt allt står det i församlingsboken 

1855. 

 Elin f 1832, till Algutshylte 1849. ”Förbättras i läsning” står det i församlingsboken. 

 Magnus f 1834 

 Mårten f 1841, till Torup 1858. 

 

Härefter blir Fjäll torpare igen på Lönhult och tar avsked från soldatyrket. Fjäll blir inhyses 

igen 1861. 

 

Ny torpare blev då Sven Svensson född i Lidhult 1832, kom 1861 till Svensbo, död 1877. Gift 

1862 med Fjälls dotter Elin.  

 

Deras barn: 

 Anna Karolina f 1862, flyttade till Skubbhults stuga 1888 

 Amanda f 1865, flyttade 1883 men kom tillbaka och tog plats i prästgården, fick en 

dotter 1889, Selma Kristina, flyttade till Masthuggs församling i Göteborg, senare gift 

och bosatt i Halmstad 

 Inga Gustava f 1868, till Lidhult 1890 

 Josua f 1872, till Unnaryd 1886 

 Johan Leander f 1876, flyttade till Gravarne i Bohuslän. 

 

Inhyses boende:  

Småskollärarinnan Ida Gustava Svensson f 1868, kom från Veinge 1893, flyttade till 

Virserum 1897. 

 



103 

 

Strömmen 

Koordinater: 6314388 N, 1351326 Ö (”Strömstorp”) 

Information från 1954 

Ola Svensson född 1792 i Vapnö. Hustrun Britta Johannesdotter f 1794 I Femsjö. Deras barn: 

 Johannes f 1812 

 Sven f 1821 

 Anna Britta f 1823 

 Anders f 1830 ? 

 Bengt f 1826 

 Anders f 1832 

 Johanna f 1837. 

 

Ola Svensson dömd till spöstraff för stöld, Ljungby 1824. Familjen flyttade till Knallsnäs 

1837. 

 

Erik Bengtsson f 1787, kom från Unnaryd 1820. Hustrun Maria Linusdotter f 1780 I Femsjö.  

 

Deras barn: 

 Sara Lisa f 1814 

 Ingegerd f 1817 

 Bengt Johan f 1820. 

 

Familjen flyttade till Tönnersjö. 

 

Johannes Andersson f 1816 i Lidhult, kom från Smittabo 1842, död 1896. Hustrun Johanna 

Maria Johansdotter f 1811 i Unnaryd. Johannes var gårdfarihandlare. Han var en hygglig och 

trovärdig person. 

 

Stenshult 

Koordinater: 6314246 N, 1351588 Ö 

Information från 1954 

Johannes Jacobsson f 1798, d 1864. Hustrun Maria Svensdotter f 1784,d 1841.  

 

Deras barn: 

 Andreas f 1823 

 Johanna Kristina f 1826, d 1883.  

o Fick en dotter Maria Britta 1844. 

 

Sven Magnus Snygg kom 1870. Hustrun Maja Lena Magnidotter f 1843 i Färgaryd.  

 

Deras barn: 

 Josua f 1870 i Femsjö. 

 Emelia Maria f 1872 i Femsjö. 

 Karl August f 1875 i Femsjö. 
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Familjen flyttade till Södra Saraböke 1879.  Därefter brukades torpet till gården. Stugan 

flyttade till gården (butiken). Snygg tillhörde Kungl Jönköpings regemente nr 51 i Södra 

Västbo kompani. Ättlingar bosatta i Rydöbruk (på 1950-talet).  

 

Lönhult 

Koordinater: 6313848 N, 1352960 Ö 

Information från 1954 

Lönhult låg öster om vägen Yaberg–Hökhult. 

Johannes Andersson f 1792 i Unnaryd kom 1817. Hustrun Anna Jonasdotter f 1791 i Fryele.  

 

 Deras barn: 

Anna Maria f 1817 

 Anders f 1819 

 Johanna f 1821 

 Johan Magnus f 1824 

 Johannes f 1826. 

 

Familjen flyttade 1827 till Unnaryd (Boalt). 

 

I en backstuga bodde Maria Svensdotter f 1754. 

 

”Träbockens torp” 

Koordinater:  

Information från 1954 

Här bodde ”Bock Anna”, därav namnet, beläget mellan Yaberg och Hökhult. 
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Älmhult: Inga torp redovisade 
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Älmås 

Soldattorpet 

Koordinater: 6307500 N, 1350850 Ö 

Information från 1954 

Soldattorpet beboddes av Erik Arvidsson f 1794. Han flyttade med hustru och barn till Lidhult 

1830. Därefter och fram till 1850 brukades torpet till gården. 1860–1875 soldattorpet brukas 

fortfarande till gården. 

 

Yttersjötorp (Uttersjötorpet) 

Koordinater: 6306700 N, 1351300 Ö 

Information från 1954 

Yttersjötorp framkommer i kyrkboken 1856. Här bodde då Johan Eliasson f 1832 och son till 

Elias i Bökhult. Han var först dräng i Älmås, gifte sig med en piga Anna Sara Johansdotter f 

1827 i Långaryd, inflyttad från Lidhult till Älmås. Johan Eliasson var på 1890-talet 

lantbrevbärare mellan Bygget och Femsjö. 

 

Antecknat 1876–1883 torpet tillhör gården. 

 

1895 bebodde August Nicklasson torpet, f 1879 i Vrå. Flyttade till Angelstad 1906. Brukade 

torpet och var son till Maria Nilsdotter, f 1852, d 1901.  

 

Hennes övriga barn: 

 Noak Alfred f 1880, till Amerika 1899 

 Josefina Charlotta f 1883, till Eldsberga 1900 

 Anna Augusta f 1890, till Angelstad 1904 

 Reinhold Valfrid f 1893. 

 

Backstuga 

Koordinater:  

Information från 1954 

I en backstuga bodde 1831 en organist Gustav Spångberg f 1767. Kom med hustru och barn 

från N Bökeberg. Han dog 1834. 

 

Anteckning 

Gustav Spångberg kom från Hultsjö församling i Jönköpings län, där han var vice organist. 

Han valdes till organist i Femsjö vid sockenstämman den 7 juni 1807. 1812 valdes han efter 

avlagda prov ”uti sjungande” att även vara klockare. Han var gift med Kerstin Svensdotter, 

som var född den 27 juli 1789 i Femsjö. Spångberg avled den 15 oktober 1834 ”af 

förblödning efter huggsår”, endast 47 år gammal. 

Ytterligare uppgifter om Spångberg står att läsa i Skolboken sidan 207. 

 


