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Redan för 4000 år sedan fanns det människor här. När jag grävde dike 
på 1950-talet stötte jag på en stenyxa, den är visserligen trasig, men 
likafullt måste någon människa gjort den.  

      
När jag sedan ett 15-tal år senare grävde ett par hundra meter därifrån 
hittade jag en bit flinta. Flinta finns ju inte här naturligt, utan är 
importerad  från Skåne. Här har även tidigare hittats pilspetsar av 
flinta. 
Det har med all säkerhet inte bott folk här kontinuerligt sedan dess. 
 
De första  2 sidorna  är kopierade från Gunnel Tostars  släktforskning, 
en samling på 50 A-4 sidor med släkten fram till 2000.  Gunnel Tostar  
är en kvinna i Stockholm  som  släktforskat  och har då kommit fram 
till att hon har sina rötter i Fjälebo.  Hon har kommit tillbaka till 
1500-talet och att gården var i släkten till 1837 alltså  i  300 år. Hon 
och hennes syster beslöt då att besöka platsen och försöka träffa sina 
många släktingar i södra Kalmar län.  Genom många lyckliga 
omständigheter har jag fått ta del av detta. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 
 
Denne Per i Fjälebo kan vara den förste boende i byn. Han delade 
senare upp mantalet på sina barn, barnen i sin tur på sina barn. Detta 
höll på till slutet av 1700-talet. Då hade jordstyckerna blivit så små att 
det var omöjligt att bruka jorden, somliga var bara några 
kvadratmeter. 1797 genomfördes så laga skifte, då fick man större 
skiften som gick att bruka, men husen låg fortfarande samlade i 
bykärnan. 1861 kom man äntligen överrens om storskifte, då fick man 
marken sammanhängande och även byggnaderna flyttades ut på den 
egna marken till den struktur vi har idag. 
Detta var säkert krävande för ekonomin. Till detta kom svår missväxt 
i slutet av 1860-talet. 
 
1886 fanns i Fjälebo 53 skattebetalare, det fanns även gott om barn i 
stugorna som skulle försörjas på vad jorden gav. Detta gjorde som på 
många andra ställen att många emigrerade till Amerika. Det fick 
också till följd att många fastigheter bytte ägare ofta, ibland nästan 
varje år. 
I början av 1900-talet verkade ekonomin  bättre, då byggdes nästan 
alla både bostäder och ekonomihus om eller nybyggdes. 
 
Torpen ute i skogarna flyttades runt: Husen på Hökamålen flyttades 
till Skräddaregården. Nytt hus byggdes som senare blev 
undantagsstuga i Betlehem. Huset vid Fläskahallen där Månsa-
Kristina bodde flyttades till Kulla. Huset på Villhem flyttades till byn  
och blev Lövkulla. 
 
Namn på torp eller personer som bott där: Hökamålen, Friskamålen, 
Villhem, Sandbrån, Skräddarmålen, Laddemåla, Betlehem, 
Tallbuskastället, Månsa-Kristina, Pelle Gåman, Sven-Lorens 
 
 
NOTERAT: 1887-10-10 Två älgar visade sig i fredags i Fjelebo. Så 
vitt är bekant har inte några exenplar av dessa skogens högdjur visat 
sig i denna landsbygd på mannaminne. 



 

 

 
1906-01-20: Mjältbrand på J A Magnussons gård i Fjelebo nr1. 
 
 
NATURRESEVATET 13:  Hela byn såg nog ut så här för länge sen. 
Så sent som 1875 fanns det ingen barrskog i byn, bara några enstaka 
tallar, ingen gran. 
1877 utbjöds fastigheten till försäljning den bestod då av 20 tunnland 
åker, 58 tunnland äng och 116 tunnland vacker björkskog. 
 
Fastigheten kom även ut till försäljning 1888 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
HUSMARKERING  PÅ  GENERALSTABENS KARTA  1870 10:  
Tidningsartikel 1881-02-26: ”eldsvåda utbröt i onsdags afton kl. 6 i 
Fjelebos nya båtsmansstuga, vilken beboddes av en gammal gubbe 
med underhåll från byn. Gubben lär ha eldat med ris och hade därefter 
insomnat. Elden hade förmodligen fallit ur spisen och antänt 
byggnaden. Gubben bodde i gavelrummet, vilket inte ligger mot 
allmänna vägen, och därför inte observerades elden förrän hela 
byggnaden stod i full låga, så att gubben beklagligen omkom i 
lågorna. Byggnaden som tillhör byn kunde inte räddas. Det andra 
rummet i stugan, som ligger åt vägen, var inrättat som skolrum och 
fanns således ingen vidare i stugan. Gubben som brukade sysselsätta 
sig med träarbete och var inte så utfattig, enär man i hans gömmor 
funnit 7 kr. i silver och 60 öre i koppar, och man förmodar att även 
några sedlar brunnit upp.” 
 
IDAS  I  TRÄDGÅRDEN 9: till huset hörde en ladugård, som stod på 
andra sidan vägen. Sista boende är Ida. Hon hade får. Huset som var i 
två våningar och sista tiden i dåligt skick, Ida kunde endast bo i ett 
rum där det inte regnade in. Huset revs 1925, timret användes till att 
bygga ladugård på  5. 
  
VÄDERKVARN 8: tecken för väderkvarn på Generalstabens karta 
1870. vid denna tid fanns ingen skog här och gården hade inte 
tillgång till vattendrag. I slutet av 1800-talet hade skogen kommit upp 
och kvarnen flyttades till Öland. 
 
SKOMAKARE  ELMQVIST 7:  (öknamn-Pruttsyl)  siste boende 
skomakare Elmqvist. Huset revs på 1920-talet. Han var uppvuxen på 
dagsverkstorpet på gränsen till Uddabo (på Signes).  
Tidningsartikel 1904-07-22: ”Rannsakning av skomakare Johan 
August Elmqvist, Fjelebo, för att han skjutit pistolskott mot 
bondsonen August Magnusson, likaledes i Fjelebo. Efter bråk om ett 



 

 

par skor hade Elmqvist velat skrämma Magnusson. Pistolen var bara 
laddad med löst skott. Elmqvist dömdes till 2 månaders fängelse samt 
155 kr. i skadestånd till Magnusson.” 
 
 
Holm 6: 
            Båtsmän HOLM i Fjälebo, alla hade Holm efter förnamnet 
 
ANTAGEN ÅR               ANTAL ÅR I TJÄST 
1728  Måns Persson                     12 år 
1740  Anders Arvidsson               43 år   1763 Befaren. Commenderad på  
                                                                           fregatten Mercurius 
1773  Abraham Gummesson         7 år 
1789  Nils Håkansson                   6 år 
1801  Jonas Månsson                    7 år 
1809  Jonas Nilsson                      6 år               Hade 10 barn, varav 6 dog 
                                                                            före 11 års ålder 
1815  Johannes Palm                    38 år   1831   Befaren. Sjöcomenderad 
1854  Karl August Jonsson             0 år              Kasserad första året 
1854  Otto Pettersson                   17 år    1866  Kanonkommendör  
                                                                            med arvorde 
                                                                  1871  Rymt    
                                                                            Hade 9 barn 
 
Tidningsartikel 1881-01-05:”Skomakarlärlingen Oskar Albert Holm, 
son till avskedade båtsmannen Otto Holm, hittades död uti 
”Hallhagen” på Fjelebo ägor. Om denna sak anställt förhör hava Otto 
Holm, rättaren Johan Andersson, dennes 15-årige son Janne samt 
änkan Ulrika Jonsdotters 13-årige son Per Jonsson, alla i Fjelebo, 
berättat att Oskar Holm, som haft anställning hos en skomakare i 
Hossmo, sistlidna annandag jul hemkommit, medhavande något 
brännvin uti en halvstopbutelj. Att han på e. m. bjudit till sig nämnde 
Janne och Per Jonsson, att Otto Holm och hans hustru vid halv 4-
tiden eftermiddagen gått att besöka nämnde rättare Johan Andersson 
och dessförinnan med brännvin fyllt Oskar Holms butelj, att 
föräldrarna i det att de gingo ut, uppmanat Oskar Holm att visserligen 
traktera sitt främmande, men varken supa för mycket eller föra ett 
oanständigt leverne. Att Otto Holms minderårige son Herman, vid 6-
tiden uppsökt föräldrarna och omtalat att Oskar supit sig full, slagit 



 

 

sönder i rummet, att de främmande, Janne och Per Jonsson, gått sin 
väg för att ej oskyldigt få skuld för Oskars beteende. Oskar, klädd 
som han var i skjorta, byxor och strumpor, raglande lupit ut att 
uppsöka sina kamrater. Otto Holm och hans hustru genast och 
sedermera flera andra personer begivet sig ut att uppsöka Oskar 
Holm, vars spår, lätt igenkännliga de följt, utan att ändock få tag i 
honom. Flera personer sedermera natt och dag biträtt Holm att 
eftersöka sonen Holm, som såsom sagts, först i torsdags afton hittades 
död, liggande på ryggen invid en stor stenhäll i nämnda hage, i 
närheten av Holms hem, med händerna instuckna i byxfickorna och 
huvudet vettande åt norr, vadan det vill synas som Oskar Holm vid 
nämnda stenhäll, där ungdomarna brukade äta tallbacke, skulle 
eftersökt sina kamrater, halkat och blivit liggande. Inget spår av yttre 
våld å Oskar Holm kunde förmärkas och liket, som ännu och intill 
den 6 januari förvaras i hemmet, kommer därefter att föras till bårhus 
vid S:t Sigfrids kyrka. 
 
STENSDAL 4: när det första huset byggdes finns ingen uppgift om. 
Köpekontraktet är daterat juni 1898. Avstyckning-Lagfart 1899-04-
22. 
Köpeskillingen var 300 kr. + 5 mans-4 kvinnordagsverken årligen i 
slåttertiden i 12 år till och med 1910. därefter erläggs 3 kr. årligen den 
16 juni. 
 
LÖVKULLA 3: huset flyttades från Villhem (20) i slutet av 1800-
talet. Köpekontraktet på marken är skrivit 1921-04-21. Priset var 800 
kr. 
Köpare: Johan Fredrik Adolfsson från Transtorp. 
Säljare: Karl Viktor Olsson.  Lagfart 1921-07-02. 
Huset ombyggt 1942,  1963,  2001. 
LUNDBLADS 2: oklart när huset kom hit, men det fanns här 1861. 
Skomakare Johan Alfred Lundblad kom hit 1912, han var då 50 år. 
Kom från Gunnarbo där han varit båtsman med båtsmansnamnet 
Släthår. 
 
BETLEHEM 1: gården fanns här 1797. 
Natten mellan den 5 och 6 juni 1926 var det ett kraftigt åskväder. Då 



 

 

slog åskan ner här och dödade två personer. Karl Johansson hade 
stigit upp och stod vid spisen i södra delen av rummet. Hustrun Ester 
låg kvar i sängen. Vid motsatta väggen låg deras två döttrar. Åskan 
slog ner i ett högt träd vid norra gaveln, fönsterrutorna sprängdes vid 
nedslaget och hustrun Ester, 35 år, och dottern Elna, 10 år, i den andra 
sängen dödades. 
 


