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Torpet Ängstugan i Hummelstad har funnits se-
dan tidigt 1700-tal och hette från början Liljenäs. 
Under en period på 1800-talet går det inte att med 
säkerhet fastställa vilka som bodde där.

På kartan från 1944 (Sveriges ekonomiska karta 
från Lantmäteriet) ser vi att torpet heter Ängstu-
gan, precis som det fortfarande gör. Fastigheten 
ligger på gränsen till Svartsmörja men hör till 
Hummelstad by. Att detta är det torp som finns 
idag verkar helt klart, då kartan stämmer med hur 
det ser ut idag. 

Följer man Ängstugans befolkning i försam-
lingsböcker och husförhörslängder visar det sig 
att Ängstugan bytt namn och tidigare kan ha hetat 
Sjöstugan. Men huset på denna plats hette i stället 
Liljenäs på en karta från 1784. Följer vi Liljenäs 
i husförhörslängderna heter det ibland Lillnäs 

eller Lillnäset och verkar sedan övergå till att heta 
Nynäs. Nynäset finns en bit bort på andra sidan 
landsvägen, både idag och 1784. Frågan är därför 
vilket hus som är vilket?

Skolhuset
Under en tid finns ett skolhus bredvid torpet eller 
stugan Ängstugan. Wille Nilssons far Klemming 
har berättat att det revs 1917 och att virket använ-
des till att bygga en skola i Skaftekulla. Klemmings 
far hade sedan en såg på skoltomten. 

1893 kom den första lärarinnan till skolhuset 
och fram till 1910 finns en lärarinna skriven här. 
Under denna tid kan vi dra slutsatsen att skolan 
fanns och att skolhuset var skola. När det byggdes 
är däremot osäkert.

I församlingsboken för åren 1895–1902 i Hal-
lingebergs församling står det ”församlingens 
skolhus” under Ängstugan och här finns tre små-
skollärarinnor folkbokförda efter varandra. 

Först är det Emma Karolina Andersson som 
kom hit 1893 från sitt föräldrahem i grannbyn 
Fisksätter. Hon föddes 1857 i Blackstad och var 
alltså 36 år när hon blev lärarinna i Hummelstad. 
1893 är första gången Ängstugan står som skolhus 
i kyrkböckerna. Om Emma berättar Klemming att 
hon ville kallas skolinna i stället för lärarinna och 
att hennes bror Otto var en stor och stark man, 
”Den störste jag sett”. Även Emma var en stor och 
stark kvinna. Emma flyttade efter fyra år till skol-
huset i kyrkbyn Hallingeberg.

Hon efterträddes av Elin Wilhelmina Andersson 
som föddes 1871 i Kil i Örebro län. Tidigare hade 
hon varit i Hycklinge.

Torpet Ängstugan fotograferat omkring år 1900 och i oktober 2015. På den gamla bilden ska kvinnan vara 
”Mor Anna” enligt en bildtext på en kopia från byalaget. Någon kvinna som hette Anna bodde inte här då 
men hon kan ju vara på besök i torpet. 

Ekonomiska kartan från 1944 visar Ängstugan och 
den tidigare tomten för skolhuset till vänster.



1.

Kartan från 1784 visar torpet Liljenäs där Ängstugan senare ligger (vid nr 1). Torpet Nynäset ligger strax 
norr därom (vid nr 2). All mark är uppdelad i lotter och numrerad. Liljenäs har nummer 117 och Nynäset 
nummer 107, vilket också återfinns i den åtföljande förteckningen (se bild nästa sida).

2.

Texten från 1784 års kar-
ta bekräftar Nynäsets och 
Liljenästorpets placering 
om vi jämför med siffrorna 
på kartan ovan. Här ser vi 
bland annat att det funnits 
en kvarn på Nynäset. Lilje-
näset ligger vid den dåtida 
landsvägen, den grusväg som 
idag går utanför Ängstugans 
tomt.



Efter ytterligare fyra år, 1901, efterträddes Elin 
av Hilda Jonsson som då var 25 år och född i Ek-
sjö. Om henne skriver Erik Svensson i Hallinge-
bergsboken 1989 att hennes lärometoder skiljde 
sig i stora delar från den tidigare lärarinnans, 
Emma Anderssons, som han beskriver att hon an-
vände gammaldags bestraffningsmetoder. Vi anar 
att barnen fick stryk av den tidigare lärarinnan 
och att Hilda Jonsson var snällare mot barnen. 
Och om Emma agade sina elever kan man tänka 
sig att det kändes, med tanke på hennes muskel-
styrka.

Hilda Jonsson kom till Hallingebergs skola från 
Hummelstad skola 1913, enligt Erik Svensson. 
1910 flyttade hon från Ängstugan till skolhuset 
i Hummelstad, och därefter är skoltiden slut vid 
Ängstugan, om vi går efter församlingsboken. 

Enligt Wille och Klemming Nilsson ska själ-
va skolhuset ha stått på berget vid sidan om det 
nuvarande torpet Ängstugan. Lärarinnorna kan 
ha bott i torpet men förmodligen i skolhuset, tror 
Klemming. Att som lärare bo i skolhuset, oftast i 
en lägenhet ovanpå eller i ett rum vid köket, var 
mycket vanligt. Skolhuset ska ha varit ganska litet 
men förr kunde man bo smått och som vi idag 
kan uppfatta som alltför trångt. Att ha eget rum 
i en familj förekom inte om man inte var ensamt 
barn i en välbärgad familj. Lärarinnorna kan ock-
så ha bott som hyresgäster hos någon i närheten, 
men de har i alla fall eget hushåll eftersom de inte 
är skrivna tillsammans med en annan familj, och 
då är det också troligt att de bodde i skolan.

1893–1912 var de tre skollärarinnorna skrivna 

här, efter varandra. De står noterade på skolhuset. 
Under en del av denna tid bor också en annan 
familj på Ängstugan och de är skrivna i backstu-
gan. Det tyder på att både skolhuset och torpet 
Ängstugan då används som bostäder och är sepa-
rata byggnader. Backstugan är alltså det torp som 
fortfarande står kvar. Mellan 1886 och 1893 finns 
ingen skriven på Ängstugan, varken i skolhuset 
eller i backstugan. 

Vid husförhören har prästen under namnet 
Ängstugan skrivit in både de som bodde i skolhu-
set och de som bodde i backstugan. Det är därför 
svårt att veta exakt vem som bodde var under 
några år. Det troliga är att lärarinnorna i alla fall 
bodde i skolhuset under åren 1893–1910.

Backstugan
1905 flyttade arbetaren Karl August Ström med 
hustrun Selma Karolina Nilsdotter, tre barn och 
ett barnbarn till Ängstugan. De båda föräldrarna 
var då 53 år gamla. Barnen är tonåringarna David 
Erhard Valdemar och Alva Linnea. Deras syster 
Emilia var 26 år gammal och hade dottern Edit 
med sig. 1912 lämnade familjen Ängstugan.

I församlingsboken kan vi se att från 1910 
bodde här också en änka med fyra minderåriga 
barn och det ser ut som om hon bott i det tidiga-
re skolhuset, för under två år bor samtidigt den 
andra familjen i Ängstugan. Änkan hette Emma 
Charlotta Lind och flyttade in från Älmarsrum 
sedan hennes make, trädgårdsmästaren Otto Wil-
helm Lind, dött där 1910. Tre av de yngsta bar-
nen var inte döpta i svenska kyrkan, de tillhörde 

Bild från församlingsboken med volymbeteckning AIIa:1, sidan 108 för perioden 1895–1902 i Hallinge-
bergs församling. Under Ängstugan står det ”församlingens skolhus” och lärarinnorna i skolan.



alltså en frikyrkoförsamling. De flyttade tillbaka 
till Älmarsrum 1917, samma år som det gamla 
skolhuset revs. Torpet Ängstugan verkar ha stått 
tomt till 1919 när Willes farfars föräldrar flyttade 
in. De kom då från Svarttorp men hade tidigare 
arrenderat gården Nynäset. 

Skolhuset ska ha varit skola fram till 1917 då 
det revs, enligt Klemming, men frågan är om det 
kan stämma. I så fall måste änkan Lind med sina 
barn ha bott i själva Ängstugan tillsammans med 
familjen Ström under ett par år. Det mest rimliga 
verkar vara att skolhuset var skola till 1910, sedan 
bodde änkan Lind där tills huset revs. Och att 
familjen Ström bodde i torphuset bredvid. Efter 
1910 finns det inte heller några lärarinnor anteck-
nade här.

Klemmings farföräldrar Karl Gustaf Nilsson och 
Johanna Karolina Åkerman och hans faster Lisa 

var de sista som bodde i Ängstugan. Hans farmor 
dog 1936 och hans farfar 1944 och sedan flyttade 
Lisa därifrån. Lisa är Klemmings storasyster och 
hon föddes 1910. 

Kartan
Från kartan vet vi att ett torp fanns på denna plats 
redan i slutet av 1700-talet. Därefter har jag inte 
hittat någon detaljerad karta förrän den från 1944 
och under denna tid händer alltså mycket. På 
1944 års karta kan vi se en tomt utan hus marke-
rad bredvid Ängstugan, det måste vara platsen för 
det då rivna skolhuset. Båda tomterna har beteck-
ningen Hummelstad 1:2.

Torpet Liljenäs på 1784 års karta verkar vara på 
precis samma plats som Ängstugan idag, det vill 
säga alldeles intill gränsen mot Svartsmörja ägor. 
Eller ligger 1784 års torp på platsen för det senare 

Bilden kommer från den senaste kyrkboken som finns tillgänglig digitalt. Det är församlingsboken, med 
volymbeteckning AIIa:10, sidan 224, för perioden 1929–1939 i Hallingebergs församling och visar att Karl 
Gustaf Nilsson och hustrun Johanna Karolina Åkerman bor i Ängstugan. De är nuvarande ägaren Wille 
Nilssons farfars föräldrar. Hustrun är struken för hon dör 1936. Karl Gustaf avlider 1944.

De sista som bodde permanent i Ängstugan var Wille Nilssons farfars far Carl Gustaf Nilsson (mannen 
med skägget) och sondottern Lisa. Här är de fotograferade vid torpet när Carl Gustaf Nilssons bror Alfred 
var hemma på besök från Amerika. 



Sjöstugan blev Ängstugan någon gång 1856–1860. Då är namnet Sjöstugan överstruket och ändrat till 
Ängstugan i husförhörslängden (volym AI:15 sidan 95).

skolhuset? Det är svårt att säga, kartan kanske 
inte är exakt och skalenlig. 

I så fall är det nuvarande torpet byggt på 
1800-talet, kanske vid mitten av seklet då torpet 
växlar namn, eller tidigare. När skolhuset byggdes 
vet vi inte. Om det byggdes som skolhus bör det 
ha skett i slutet av 1800-talet, alltså strax innan 
1893 då den första skollärarinnan kom hit.

Om skolhuset var det gamla 1700-talstorpet är 
det nuvarande torpet kanske ett äldre hus som 
forslats hit någon gång tidigare. 

De enda vi säkert vet har bott i det nuvarande 
torphuset är Wille Nilssons farfars föräldrar Karl 
Gustaf Nilsson och Johanna Karolina Åkerman 
samt innan dess familjen Ström. Resten av de 
personer som uppges som boende i Ängstugan 
före skolans tid har troligen bott där, men de kan 
också ha bott i det hus som sedan blev skolhus. 
De har i alla fall bott på den här platsen.

Namnändringarna
Ängstugan fick sitt namn på 1850-talet. Då änd-
ras namnet från Sjöstugan till Ängstugan, men 
samma familj bor kvar. Sjöstugan finns redan i 
den första husförhörslängden som är från tiden 
1730–1763. Sjöstugan är alltså ett mycket gam-
malt torp. På kartan från 1784 ser vi att det var 
ett torp som låg mer centralt i Hummelstad, strax 
söder om det som heter Brinken som fortfarande 
finns kvar. 

Liljenäs, som Ängstugan heter på 1784 års 
karta, finns fram till 1820-talet då namnet är 
överstruket. De som då bodde på Liljenäs (ibland 

kallat Lillnäs) anges från och med då som boende 
på Nynäs (ibland kallat Nynäset). Före ändringen 
från Liljenäs till Nynäs finns både ett Nynäs och 
ett Liljenäs parallellt i husförhörslängderna men 
sedan finns det bara ett Nynäs. Liljenäs finns från 
och med den andra bevarade husförhörslängden 
från 1793–1798.

Sjöstugan, som senare ändras till Ängstugan, 
finns parallellt med Liljenäs i husförhörslängder-
na från 1793 och fram till 1820-talet.

Dessa namnändringar gör det omöjligt att veta 
exakt vem som bott i vilket hus under denna tid. 
Min slutsats är att de som är noterade som boen-
de på Liljenäs från 1790-talet och fram till namn-
ändringen ungefär 30 år senare måste ha bott på 
platsen för Ängstugan, eftersom den heter så på 
den tidiga kartan. Jag tror också att de som från 
och med 1850-talet anges som boende i Ängstu-
gan också har bott på denna plats och kanske har 
det redan vid denna tid, eller tidigare, funnits två 
hus här.

Nynäset 
Klemming berättade att hans farföräldrar under 
en tid hade gården Nynäset, inte torpet som heter 
Ängstugan. Ängstugan ska vara en avsöndring av 
detta Nynäset, som fortfarande ligger på andra 
sidan vägen. Det kan vara därför som prästen 
skrivit Nynäs på Ängstugan, att det blivit en sam-
manblandning. 

Att Klemmings förfäder hade Nynäs stämmer 
med kyrkböckerna. Klemmings farmors föräldrar 
hette Nils Peter Åkerman, född 1813 i Törnsfall, 



På kartbilden här (kartan från 1784) finns 
Sjöstugan på lotterna nr 127 (vid nr 1) och 
Brinken på nr 119 (vid nr 2) i det som då var 
utkanten av Hummelstad by åt andra hållet, 
räknat från gränsen mot Svartsmörja. Texten 
på bilden här under kommer från kartdoku-
mentet.

1.

2.

och Anna Jaensdotter, född 1817 i Hallinge-
berg. De flyttade till Nynäset 1851 och tog 
över efter en torpare som hette Anders Peter 
Nilsson. I slutet av 1850-talet bodde även 
Nils Peters yngre bror Jonas Adolf Åkerman 
med sin familj på Nynäset, de står som sta-
tare. Om det då fanns två hus vid platsen för 
Ängstugan kanske de bodde i det ena. Samti-
digt bodde en annan familj i Ängstugan.

På 1880- och 90-talen finns det bara en 
familj på Nynäset, Klemmings farföräldrar 
som då tagit över gården. I den gamla tid-
ningsartikeln om Klemmings farfar står det 
att han och hans svärfar byggde upp Nynäset 
1860. Torpet fanns ju långt tidigare men var 
förmodligen betydligt mindre då. Både svär-
fadern och en son till denne dog hastigt i en 
olycka den 27 juli 1880, då de båda två träffades av 
ett blixtnedslag.

Före Klemmings farmors föräldrar hade flera 
familjer bott på Nynäset. Vid tiden för namnskif-
tet från Liljenäs till Nynäs var det Jonas Flink och 
hustrun Christina Winström med fem barn. De 
flyttade in 1818 och står då skrivna som torpare. I 

husförhörslängden 1823–1828, när torpets namn 
ändras, står han som både torpare och dräng och 
hustrun som piga. I nästa husförhörslängd är det 
bara den här familjen som bor på Nynäs, där finns 
då ingen annan torpare. 

Efter detta finns det bara en familj skriven på 
Nynäs i de följande husförhörslängderna, och 

Någon gång mellan 1823 och 1828 stryks namnet Liljenäs i husförhörslängden (volym AI:8, sidan 190) 
och ändras till Nynäs. 



det måste alltså vara på det som idag är gården 
Nynäs.

På torpet Nynäs fanns tidigare en familj som 
flyttade därifrån 1823. De ersattes av torparen 
Anders Nilsson med familj och dessa bodde där 
samtidigt med Jonas Flinks familj. Under Anders 
Nilssons familj har prästen skrivit ”se sidan 190 
dräng och piga” och det är på sidan 190 vi hittar 
Jonas Flink. Anders Nilsson lämnade Nynäs 1828.  

Samtidigt med detta fanns alltså Sjöstugan vars 
namn sedan ändras till Ängstugan. Jag har ingen 
bra teori för att förklara detta. Kanske är det så 
enkelt att de som bodde i Sjöstugen (granne med 
Brinken) flyttade till Ängstugan på 1850-talet och 
att de som bodde på Liljenäs flyttade till Nynäs 
1828 men att det inte noterades som flyttningar.

Ängstugan
Den sista familjen som bodde i Ängstugan innan 
det fanns skola här var Anders Peter Jaensson. 
Hans föräldrar Jaen Andersson och Ingrid Stina 
Larsdotter kom hit 1806 från Hjorted. Själv föd-
des han 1809 och bodde kvar här till sin ålder-
dom. Först 1886 flyttade han härifrån. I familjen 
föddes fyra barn men tre av dem dog som små, 

bara Anders Peter överlevde. Han gifte sig 1829 
med Brita Maja Jaensdotter från Västervik och de 
tog över torpet efter hans fars död tio år senare. 
Hans mor dog redan 1832.

Till en början gick det bra för Anders Peter 
och Brita Maja och de hade både dräng och piga. 
Tillsammans fick de sex barn som alla blev vuxna. 
I början av 1850-talet har prästen skrivit att de 
är utfattiga och de är då inte längre noterade 
som torpare utan inhysta, dvs hyresgäster, enligt 
husförhörslängden. Att vara inhyse var längre ner 
på samhällsstegen än torpare. Några år senare 
övergick torpet till att vara backstuga, vilket inne-
bär att de inte hade någon jord att bruka, bonden 
hade av någon orsak återtagit torpmarken. Kan-
ske hade Anders Peter skadat sig eller blivit sjuk 
så att han inte kunde utföra sina sysslor? Det var 
de fattigaste som bodde i backstugor. Hustrun 
dog 1886 och samma år flyttade Anders Peter till 
Ankarsrum, kanske till ett barn där.

Det var under deras tid här som namnet ändra-
des från Sjöstugan till Ängstugan. 

Följer vi dem som tidigare var skrivna på Sjö-
stugan kommer vi till  torparen Per Persson som 
flyttade in 1782. 1784 gifte han sig med Lisken 

Carl Gustaf Nilssons kassabok från arrendetiden på Nynäset vid slutet av 1800-talet.



Johansdotter och under åren 1788–1801 fick de 
sönerna Johan, Peter, Erik och Nils. 

Men bodde de vid Ängstugan eller på torpet 
Sjöstugan som låg vid Brinken? Kommer vi nå-
gonsin att få veta det?

Albert Engström
Torpet Liljenäs finns inte med i den första hus-
förhörslängden från 1730–1763. Sedan är det ett 
glapp till nästa som gäller för åren 1793–1798 och 
då är Liljenäs med. Vi vet ju från kartan att det 
fanns redan 1784 men det fanns alltså lite tidigare. 

Den 4 maj 1783 dog torparen Jöns Eriksson på 
Liljenäset enligt församlingens dödbok. Han hade 
tidigare varit torpare på Nynäset och även på 
granntorpet Rosendal, och var född 1724 i Spin-
ketorp i Hallingeberg. Hans hustru hette Cathari-
na Olofsdotter. Hon bodde kvar på Liljenäs efter 
makens död och gifte om sig 1793 med soldaten 
och änkemannen Sven Widman. Det är de som 
bor här första gången vi hittar Liljenäs i en hus-
förhörslängd. 

Catharina överlevde även sin andre make som 
dog 1801. Catharinas och Jöns dotter Stina med 
make dog båda strax därefter och Catharina tog 
hand om sina båda föräldralösa barnbarn Stina 
och Brita Maja, födda 1794 och 1798. Sedan de 
flyttat 1803 och 1808 var Catharina kvar något år 
men flyttade sedan till sonen Nils i Odensvi där 
hon dog 1814. 

Jöns Eriksson och Catharina Olofsdotter är 
förfäder till Albert Engström, närmare bestämt 
hans farmors morfars far och mor. Deras son 
Nils Jönsson föddes 1752 och dennes dotter Brita 
Nilsdotter föddes 1780. Britas dotter Anna Bri-
ta Persdotter föddes 1809 och dottersonen Lars 
Engström föddes 1841. Lars Engström blev far till 
Albert Engström 1869. Brita Nilsdotter lämnade 
Hallingeberg och flyttade till Stuverum i Lofta 
socken. Hennes dotter Anna Brita gifte sig med 
Laurentius Engström som blev komminister i 
Norra Solberga utanför Nässjö. Sonen Lars var 
stationsinspektor när han blev far till Albert Eng-
ström i Lönneberga. 

Jöns Erikssons förfäder kom från Hallingeberg, 
både hans far och hans morfar var soldater.

Liljenäs 
När Catharina Olofsdotter bodde på Liljenäs med 
sin andre make var de uppskrivna i husförhör-
slängden efter Svarttorp och Nynäset  och direkt 
före Sjöstugan. Man skulle kunna tro att det 
därför borde finnas en stuga som heter Sjöstugan 
intill Liljenäs men efter Sjöstugan kommer Kro-
gen, som låg mer centralt i Hummelstad by. Sedan 
kommer Brinken, så det tyder på att Sjöstugan är 
det torp som på kartan heter Sjöstugan. På 1944 
års karta är Krogen kvar på denna plats.

Vid husförhöret 1806 har torpet Liljenäs blivit 
en backstuga. Då finns också en backstuga på 
Nynäset och i den bor två handikappade pigor 
i 60-årsåldern och en fosterdotter. Prästen skri-

Den svenske konstnären och författaren Albert 
Engström har en del av sina rötter på Liljenäs och 
Nynäset i Hummelstad.

Dödnotisen i kyrkboken 1783 då Jöns Eriksson (Ersson) dör den 4 maj och begravs den 5 maj: ”Torparen 
Jöns Ersson i Liljenäs på Hummelstad ägor, varit en gång gift, haft 7 barn, lämnar enka efter sig, dödde 
av slag, gammal 63” det vill säga 63 år gammal.



ver ”dum och döf ” på den ena pigan och ”döfstum” på 
den andra. Pigorna dog 1810 och 1812. Backstugan på 
Nynäset finns även i husförhörslängden 1799–1806. Kan 
denna backstuga ligga bredvid Ängstugan så att det från 
och med cirka 1800 finns två hus här? Senare finns inte 
denna backstuga under Nynäset kvar i husförhörsläng-
den.

När Catharina Olofsdotter flyttat från Liljenäs kom 
torparen Johan Johansson med hustru och två barn dit. 
De flyttade därifrån redan 1813 och det var tomt fram 
till 1818 då Jonas Flink flyttade in med hustrun Chris-
tina Johansdotter Winström och barnen Jaen Magnus, 
Brita Maria och Anders Fredrik. Jonas är född 1791 och 
Christina 1778, hon var alltså 13 år äldre än sin make. 
Hon hade varit gift tidigare och hade de två äldsta bar-
nen med sig i boet. Anders Fredrik var ett år gammal 
och sedan föddes Nils Gustaf 1815 och Anna Lovisa 
1819. De flyttade härifrån 1835, om inte namnändring-
en på 1820-talet betyder att de flyttade från Liljenäs till 
Nynäset.

Från husförhörslängden 1793–1798, 
sidan 70. Överst är de boende i Lillnä-
set uppskrivna. Catharina Olofsdotter 
är överstruken för hon har gift sig med 
Sven Vidman och då flyttats ner under 
honom. Cajsa är en variant på hennes 
namn Catharina. Pehr Asp och hustrun 
Carin Persdotter har bott med Catharina 
men sedan flyttat, kanske är de släkting-
ar. Under ser vi Sjöstugan med Per Pers-
son, Lisken Johansdotter och deras barn.

Ängstugan i oktober 2015.


