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Håkanstorp har aldrig varit torp eller backstuga och skulle väl egentligen inte 

ingå i den här utredningen. Kanske kan man säga, att Håkanstorps historia utgör 

en fortsättning på Tingsslätts. Namnstolpe sattes i augusti 1985. 

Håkanstorp kom till 1895. Då upphörde Tingsslätt nere vid sjön att vara soldat— 

torp och den tillhörande marken skiftades mellan Sävsjö Norregård och Sävsjö 

Mellangård, medan byggnaderna flyttades en bit upp i backen och placerades mitt 

emot Grönelid. 

Strax efter flyttningen blev det fullt hus i den lilla stugan på ett rum och 

kök. Då kom samtidigt från Broddanäs änklingen och f.d. banvakten Anders Måns— 

son och änkan och pigan Johanna Kristina Andersdotter och hennes tre barn på 

15, 13 och 11 år. Johanna Kristina hade kommit till Broddanäs som nygift med 

Otto Andreasson och var alltså väl bekant med Månsson. Redan sommaren 1885 hade 

hon blivit ensam med de tre då späda barnen. Anders Månssons hustru avled drygt 

ett år senare i lungsot. Kanske anställde han sedan Johanna Kristina som piga, 

även om det inte är uttalat någonstans. 

Månsson och Johanna Kristina med familj flyttade redan 1896 till Alehög. De 

ersattes av en annan f.d. banvakt, Håkan Magnusson, som med hustru och 16-årig 

son kom från N. Sandsjö. Magnusson blev ägare till stället, som fick namn efter 

honom. År 1900 emigrerade sonen Oscar, som var målare, till Amerika, där han 

hade syskon, som rest tidigare. Två år senare avled den då 69-årige Magnusson 

och hustrun Ingrid blev ensam. Och ensam förblev hon. I mer än 33 år; ! nästan 

intill till sin död i januari 1936, bodde mor Ingrid, som man sade, kvar i sin 

stuga. Denna var, som ovan nämnts, liten, så liten, berättades det, då 

namnskylten sattes upp, att mor Ingrid utan vidare kunde ligga kvar i kökssoffan 

och stoppa in ved i köksspisen. Hon blev drygt 97 år gammal. Enligt notisen i 

Säfsjö Nyheter vid hennes död var hon socknens äldsta medlem. Där står också, 

att hon varit "osedvanligt rask och kry" ända till några veckor före sin död och 

att hon den sista tiden vårdats "hos en anförvant, fru Anna Isaksson" . 

Anförvanten Anna Isaksson bodde i Grönelid på andra sidan vägen. Hennes dotter 

Tyra, gift Widlund, köpte nu Håkanstorp och lät bygga om och till, så att stugan 

blev i två våningar med en lägenhet i varje. Lägenheterna, som ändå inte var 

särskilt stora, hyrdes sedan ut. 

Hösten 1937 flyttade förre hemmansägaren Anders August Johansson och hans hustru 

Inga Lisa Petersdotter in i den nedre lägenheten och änkan Matilda Charlot— ta 

Persson i den övre. Alla tre var i 75—85—års å1dern. Anders August- avled redan 



efter två år hösten 1939 och hustrun flyttade till Sävsjö Västragård, där dottern 

Elisabet var gift med ägaren Ernst Andersson. Hon avled där i december 1941. 

Matilda Charlotta Persson flyttade 1940 till Bringetofta och följdes i den öv— 

re lägenheten av f. byggnadssnickaren August Petersson och hans hustru Jenny. 

De var i 75-årsålderni och kom närmast från Skogsberg, d v s nuvarande 

Ljungagatan 37. In i bottenvåningen flyttade körkarlen, senare 

charkuteriarbetaren Karl Axelsson med hustrun Tea och dottern Svea. Axelsson 

hade köpt Håkanstorp av Tyra Widlund. Han står slutligen som trädgårdsarbetare. 

August Petersson avled i januari 1950 i sitt 85:e år. Den ett år yngre Jenny 

bodde kv.ar till hösten och flyttade då till pensionärshemmet vid V. Esplanaden, 

där hon dog 1953. 

Ett par år bodde det unga apoteksbiträdet Gullbritt Fransson i Håkanstorp, men 

sedan hon flyttat 1953, blev det inte flera hyresgäster. Stugan renoverades år 

1950 och blev enfamiljsvilla. Tea Axelsson dog hösten 1970 och Karl Axelsson i 

februari 1980 — han blev närmare 95 år gammal. Dottern Svea bodde ensam kvar. 

Hon hade tidigare arbetat på syfabriken i Sävsjö och Nässjö och fortsatt med 

handarbete även som pensionär. Hennes skicklighet som brodös var välkänd och hon 

anlitades flitigt, när det på 1970-80-talen var så populärt att skaffa folkdräkt 

- där förekommer ju ofta större eller mindre broderier. 

Svea Axelsson avled alldeles i början av 1995 och Håkanstorp såldes. De nya 

ägarna har moderniserat och byggt till och det syns inte så värst mycket av 

den gamla stugan från Tingsslätt. Men den finns där ju. 

 

Håkanstogp                                             Sävsjö Norregård 

 

 banvakt Anders Månsson   född 1831 i Lund 

Änk. Johanna Kristina Andersdotter  ”   1856 i Bringetofta 

  s. Karl Vilhelm Ottosson          ”   1880 i Ljunga 

  s. Anders Gustaf Kilian Ottosson  ”   1882 i    ” 

  d. Anna Adamina Ottosdotter       ”   1884 i    ” 

F.d. banvakt Håkan Magnusson      född 1833 i Vislanda 

          h. Ingrid Eriksdotter     ”  1838 i    ” 

          s. Oscar Wilhelm          ”  1880 i N. Sandsjö  1900 till Amerika 

F. hem.äg.Anders August Johansson född 1853 i Korsberga 

       h. Inga Lisa Petersdotter    ”  1857 i Ramkvilla 

Änk.  Matilda Charlotta Persson     ”  1863 i Bringetofta 

  Karl August Petersson             ”  1865 i Hjärtlanda 

h.Jenny Karolina Kristina Petersdtr.”  1866 i Fröderyd 

   Karl Ossian Axelsson             ”  1885 i Hylletofta 

h. Teea Sofia Sparr                 ”  1888 i    ” 

d. Svea Karin Linnèa                ”  1913 i Sandseryd 

 

 

 

       


