
HUGO SVENSSON 

 

Hugo föddes 1894 på en gård i Signemåla, som ligger utanför Kristianopel. Han hade två 

bröder, Karl (f. 1891) och Harry (f. 1897). När Hugo var 7 år dog fadern. Modern Charlotta 

sålde gården och flyttade med barnen till Slätafly 1902. Hugo gick i skolan hos Carl 

Andreasson (skolkort från 1906).  

 

1913 åkte Hugo till Amerika. Han tog arbete som skogsarbetare och sågverksarbetare i bl a 

staterna Idaho och Washington. Första världskriget hade startat 1914 och 1917 gick USA med 

i kriget på Englands och Frankrikes sida mot Tyskland, Österrike och Italien. USA hade ingen 

allmän värnplikt utan tog ut soldater genom värvning. En av dem som togs ut var Hugo, 

antagligen därför att han hade ansökt om amerikanskt medborgarskap. Efter en mycket kort 

utbildning i en öken någonstans i USA skickades Hugo och hans förband över till Europa.  

 

 
 

Överresan tog 13 dygn och var också mycket farlig p g a risken att bli torpederade av tyska 

ubåtar.  

 
 



USA sände över 3 miljoner soldater till Europa. Dessa transporter skedde inte med 

passagerarfartyg utan med transportfartyg. Här passar talesättet "packade som sillar" in. 

Någon har sagt att överfarten var värre än livet i skyttegravarna. 

 

Första världskriget kom att föras på ett annat sätt än tidigare krig. Man hade utvecklat 

kulsprutan och automatvapnet. Detta tillsammans med taggtråd och stridsvagnar gjorde att 

kriget blev ett fruktansvärt försvarskrig med skyttegravar och närstrid.  

 

 
 

 
 

Under en enda dag stupade 27000 franska soldater. Under kriget kom man också att använda 

senapsgas. 

 



 
 

Alla amerikanska soldater fick ett välkomstbrev av Englands kung Georg V.  

 

 

 

 



En av de första större strider, som amerikanska soldater deltog i, var i en skog (2 km x 8 km), 

som hette Belleau i Belgien. Den här skogen hade en otroligt tät vegetation. Hugo berättade 

att hans förband en gång skulle utspisas och fick då "eld" på sig från någon krypskytt i ett 

träd. När man skjutit ner skytten visade det sig att det var en kvinna, som skonades. Efter en 

tid i skyttegravarna sårades Hugo i handen. Eftersom såret inte blev riktigt omlagt fick Hugo 

blodförgiftning och sändes till ett fältsjukhus. När han sedan kom tillbaka fanns hans kompani 

inte längre. Hugo klarade kriget kroppsligen, men det hade satt djupa spår inom honom.  

 

 
 

 
 

Lägg märke till att texten måste skrivas på engelska så att man inte skulle kunna skicka några 

hemliga meddelanden. 



Tillbaka i USA arbetade han och brodern Harry vid ett sågverk utanför Spokane i delstaten 

Washington.  

 

 
 

Hugo till vänster och brodern Harry längst till höger 

 

 

1920 återvände Hugo och Harry till Sverige. Resan gick över Kristiania (Oslo) i Norge.  

 

 

 
 



Väl hemma i Sverige träffade Hugo Nanny och 1921 gifte de sig och tog över Nannys 

föräldrars gård (Slätafly 2:28).  

 

 
Hugo och Nanny med den nyinköpta hästen från Hulekvill 

 

Gården brukades fram till 1944, då de sålde till Arvid Petersson och flyttade till Hugos 

svärföräldrar på Slätafly 2:35.  

 

Hugo och Nanny var två mycket gästvänliga personer. 

  

 
Kaffekalas hos Hugo och Nanny en söndag 1947 

 

De sista åren av sina liv bodde Hugo och Nanny på Mariahemmet i Torsås. Hugo dog 1978 

och Nanny 1983. Båda lämnar efter sig ett ljust och gott minne av två mycket vänliga, 

sympatiska och trevliga personer. 

 


