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Från Sävsjö samhälle räknat låg Foglabo till höger om landsvägen mot Sandsjö eller, 

som vi nu säger, gamla Skrapstadvägen. Markeringgstolpen är placerad nästan mitt för 

infartsvägen till Tällevadsområdet på tomten mellan gamla Sävsjö Snickeri— fabrik och 

Karl—Axel Olssons nu rivna bleckslageriverkstad. Detta efter anvisning av Elof 

Johansson i Tällevad, som hört berättas om torpet i sin barndom. Några spår, som tyder 

på tidigare bebyggelse finns inte. 

Foglabo var gammalt och finns med i den äldsta husförhörslängden, den som börjar 1730. 

Skrivna här är då Jöns med hustrun Brita samt "Jönses mod. gaml. Lisbeth" . 

Av födelseboken framgår, att "Jöns och Brita i Foglabo" 1734 fick sonen Johan. 

Flera uppgifter får vi inte; de är, som tidigare nämnts, mycket knapphändiga i de 

äldsta längderna. Om Lisbeth noteras, att hon har "f lött" 1744. Det har nog även 

Jöns och Brita gjort, ty alla tre (eller fyra) står skrivna i Hagen. Men alldeles 

säker kan man inte vara, ty Hagen, Foglabo, Rosendahl och andra ställen är gruvligt 

hopblandade. 

Jöns och Brita följs av Johan och Ingierd, som nog flyttade hit just 1744. I fö— 

delselängden finner man nämligen, att de två yngsta av de fyra barnen är födda i 

Foglabo 1744 och 1747. När de äldsta föds, bor familjen i Komstad. I den här längden 

får man också veta, att Johan hade tillnamnet Andersson. 

Johan och Ingierd kom att stanna ända till 1773; Johan står de sista åren som 

"afskied. Ryttaren". Han är då drygt 80 år, varför det måste ha varit ganska länge, 

sedan han avskedades. Vilket ryttartorp Johan ursprungligen kom från, nämns inte, ej 

heller vart familjen flyttade, sedan Johan avlidit i rödsot 1773. Sedan blir det 

livlig omsättning på folk i torpet. Anders, som enligt födelselängden heter 

Johansson, och hans 31 år yngre hustru Sara och deras båda små döttrar bor här en 

kort tid. Det gör även det äldre paret Jonas och Margreta liksom Nils och Stina, 

också de med två små flickor. 

De enda, som stannade lite längre, var Zachris Jönsson och hans hustru Catharina 

Danielsdotter; i 1791 års längd är efternamnen utsatta. De bor inte här, när barnen 

föds 1778 och 1780, men flyttade förmodligen hit någon gång på 1780—talet. Varifrån 

nämns inte. Kanske blev det något tiotal år i Foglabo, innan Zachris med de sina 1797 

flyttade till Runnahult i Vallsjö socken. 

Familjen Jönsson tycks inte ha varit helt ensam i stugan. "Fattige mannen" eller som 

det står på ett annat ställe "gamle mannen" Jonas Samuelsson är också skri— ven där i 

omkring 15 år fram till sin död 1796 - enligt dödboken dog han dock inte förrän 1 

febr. 1797. Några andra uppgifter om honom finns inte. 

Ny i Foglabo blir Olaus Isacsson med hustru och två späda söner. De kom från 

Bringetofta 1797 och flyttade 2 år senare till Mejensjö Södergård. Nästa familj kom 

också från Bringetofta "och Rungebo"; det var Sven Josephsson och Mai ja Nilsdotter 



och deras tre små döttrar. Även de flyttade snart till Mejensjö. Av de ganska röriga 

och otydliga längderna verkar det, som om det åtminstone ibland bor ett par familjer 

samtidigt i Foglabo. Så t.ex. bor Jonas Nilsson och Caijsa Nilsdotter och deras två 

småpojkar här någon tid omkring 1800 efter att först ha bott några år i Stabäck. Även 

Gabriel Svensson med hustru och två barn skrivs i Foglabo i slutet av 1790-talet. Det 

hela är verkligen synnerligen rörigt och oklart. 

Ordning blir det först 1801, då avsk. soldaten Magnus Hög flyttar från Svartavad till 

Foglabo med hustrun Sara Nilsdotter och två barn. De får tydligen ha stugan för 

sig själva ända tills Magnus dör 1818 — när han 1791 kom till Svartavad från Sandsjö, 

stod han som Magnus Högman, vilket snart förkortades till Hög. Och Hög blev det även 

i Foglabo. 

När Magnus Hög dog, hade de båda barnen för länge sedan lämnat hemmet. Änkan Sara 

fick det inte så lätt — hon står som "utfattig" och "Har Fattighjelp" till sin död 

1829 vid 77 års ålder. Det kom en ny torpare till Foglabo 1818, men Sara tycks ha 

fått bo kvar. Åtminstone skrivs hon här. 

Den nye torparen var Johannes Carlsson, nygift med Johanna Magnidotter. Den 23årige 

Johannes var från Näshult (någonstans står Stenberga) men hade senast varit dräng i 

Komstad Södergård. 7 barn föddes i torpet — fast den sistfödda blev bara en vecka 

gammal - innan familjen 1838 flyttade till Vallsjö. Sin sista tid kom dock Johannes 

och Johanna att tillbringa på fattighuset i Ljunga efter att i några år ha bott hos 

den i Vallsjö födda dottern Johanna Sofia i backstugan Smedbo. 

I den nu aktuella husförhörslängden, den som omfattar åren 1836 till 1840, ändras 

plötsligt torpets namn till Foglebohagen. Varför får vi väl aldrig veta, men namnet 

kvarstår i fortsättningen. 

Johannes Carlssons efterträdare blev Johannes Svensson, som 1839 kom från Vallsjö med 

den 15 år äldre hustrun Lena Stina Johannesdotter och två små döttrar. Snart noteras 

om Johannes, att han "brukar tillika Rosendahl"; detta låg några hundra meter längre 

norrut en liten bit väster om landsvägen. För att klara det här anställde Johannes en 

dräng och de båda torpen sambrukades åtminstone fram till 1860. 

År 1853 gifter sig äldsta dottern Anna Lena med Sven Johan Jonasson, som då flyttar 

hit från Nävelsjö. I några år står både svärfar och svärson som torpare på de båda 

sambrukade ställena. Sedan står Johannes Svensson en tid som inhyses. Hustrun Lena 

Stina är "sjuk ofärdig" . För att kanske få lite hjälp tar de en fosterson, 

"barnhusbarnet" Carl Johan Nilsson. Han var född 1845 och kunde säkert göra en del 

nytta för sig. 

Av den längd, som börjar 1856, ses att Foglabo/Fog1abohagen och Rosendahl tydligen 

slagits samman till "Säfsjö Säteri 3/8 Rosendahl" med Anders Mejenqvist i Sävsjö 

Södergård som ägare och Sven Johan Jonasson som arrendator. Foglabo nämns inte mer, 

utan alla, d v s Svenssons med fosterson och Jonassons, skrivs i fort— sättningen på 

3/8 Rosendahl. 

När markeringsstolpen sattes upp 1985, berättade Elof Johansson i Tällevad, att 

stugan i Foglabo flyttats just till gården Tällevad. Kanske den fanns kvar , tills 

husen i Tällevad revs i februari 2001. 

 



 

 
 


