FEMSJÖ PÅ 1920-TALET–JOEL ANDERSSONS BILDSKATT

Hallaböke, Hallanäs och Flahult
Hallaböke och Hallanäs ligger norr
om Femsjö nära vägen till Hyltebruk.
Flahult ligger väster om kyrkbyn.
Foton från gårdarna där har samlats
i denna flik. Bohult och Haghult
ligger i samma trakt. De presenteras
på särskilda flikar.

Hallaböke
Centralt i Hallaböke ligger tre gårdar
nära varandra. Bröderna August och
Josua Johansson hade två av dessa. När
man kommer från Femsjö-hållet och tar
högersvängen inne i Hallaböke by har
man Josuas mangård framför sig. Den
kom senare att ägas av sonen Ragnar
och av barnbarnen Ulla och Ingrid.
Öster om vägen Femsjö–Hyltebruk
ligger gården som ägdes av August med
hustrun Ida. Alldeles väster om Josuas
gård ligger en gård som på 1920-talet
ägdes av Carl Svensson som hade
emigrerat till USA. Carls bror Gustav
bodde på den gården. Längre norrut,
nära vägen mot Sofieslätt ligger den
fjärde gården i Hallaböke.

På bild (190a) ser vi Josuas mangård med från vänster Gunnar Johansson, fadern Josua,
barnen Hanna, Josef och Anna, modern Alvida, som var född i Älmås. Med på bilden är
också Gustav Johansson från granngården alldeles intill med far August och mor Ida. Efter
att Ragnar återställt det gamla utseendet är verandan nu likadan som den var på 1920-talet.
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När Maria blivit fru Geelmuyden gick
det inte längre att säga du till den gamla
skolkamraten. Fler bilder med
anknytning till Geelmuyden finns
under kyrka och prästgård

Bild (188) från Hallaböke visar byns ungdom. I bakgrunden Färgen med Kullö. Från
vänster Gustav Johansson (Augusts son), Josef och Anna Johansson (Josuas barn),
Gustav Svensson (från gården intill Josuas), Anna Johansson (Augusts dotter), Bertil
Andersson (från gården längst i norr), Hanna Johansson (Josuas dotter), Gunnar
Johansson (Augusts son) och Folke Lundsten. Framför Ragnar och Lisa. Lisa var
fosterdotter hos Alfred på gården längst i norr. Hon dog ung. Folke Lundsten, som
under lång tid var handelsman i Femsjö, hade från början sin affär i Hallaböke.
Josuas söner var Folke (född nyårsafton 1900), Josef (född den 2 juni 1904) och
Ragnar (född den den 20 november 1912). Fotot är från 1918 eller 1919.
"Pastorn", komminister Harald
Geelmuyden, friade och gifte sig i
Hallaböke med Maria från gården öster
om landsvägen, dotter till August och Ida
Johansson.
Maria kom från ett burget jordbrukaroch virkeshandlarhem och gifte in sig i

Femsjös "societet". Det må vara mig
förlåtet att jag återberättar följande som
min mor berättat för mig – just för att
påminna om hur tiderna har förändrats.
Min mor Ida och Maria var ungefär lika
gamla (Maria ett år äldre än mor som var
född 1893) och de hade traskat många
gånger tillsammans till skolan i Femsjö.
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Fotot (185) visar brudparet Geelmuyden med släkten 1920
utanför brudens hem. På bilden finns brudgummens föräldrar
(fadern sjökapten från Varberg), brudgummen Harald, bruden
Ida, August, David och Elsy Geelmuyden, Konrad, Anna,
Ernst och några okända. Konrad, Anna, Ernst och David var
syskon till Maria. De okända var säkert Haralds
syskon/släktingar.

Det dröjde länge innan jag insåg att bild (338) var på
granngården intill Josua Johanssons. Bilden är tagen från
landsvägen framför Josuas. På 1920-talet ägdes denna gård av
Carl Svensson, som hade emigrerat till USA 1905. Senare, 1932,
sålde han den till min morbror Johan som då kom tillbaka från
USA. Alla Carls syskon utom Gustav reste till USA. 1976 träffade
jag Carls syster Hanna i Worburn (nära Boston). Hon var då 86
år gammal. Gustav bodde i det gamla hemmet största delen av sitt
liv. Både Carl och Hanna besökte hemmet. Carl kom flera gånger.
Hanna hade vid något tillfälle sällskap av en systerdotter Edna.
Mamman till syskonskaran var syster till morfar August i Bohult.

HALLABÖKE, HALLANÄS OCH FLAHULT

3

FEMSJÖ PÅ 1920-TALET–JOEL ANDERSSONS BILDSKATT

Hallanäs
Vid Hallasjöns utlopp i Färgen finns en
rad mindre vattenfall. Vid det sista strax
före utloppet i Färgen låg ”Hallanäsa
kvarn”. Mjölnaren hette Aron. Idag finns
bara rester kvar efter kvarnen.
Byggnaden är delvis är inredd för andra

ändamål. Dock så mycket finns kvar att
det vid besök där gick att fastställa att
bilden (203) verkligen föreställer
kvarnen i Hallanäs.
På nästa gård i Hallanäs bodde Lorentz

Hallanäs kvarn. Av bilden (203) att döma var detta en så kallad
överfallskvarn där vattnet leddes i en ränna så att det träffade
vattenhjulet på ovansidan. Brunnsbacka sågkvarn som finns
bevarad nära Unnaryd är en underfallskvarn där vattnet i stället
sätter fart på vattenhjulet genom att ledas in nertill.

Svensson med familj (201). Jag minns
gården som "Lorentzsons". Det är
Gustava Svensson, okänd, dottern Gerda
och Lorentz, som står framför huset på
typiskt Joels maner, att ställa gårdens
folk framför bostadshuset.

Lorentzsons (201). Det är Gustava Svensson, okänd, dottern
Gerda och Lorentz, som står framför huset på typiskt Joels
maner, att ställa gårdens folk framför bostadshuset.
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Flahult
I samma del av socknen som Hallaböke,
Bohult, Haghult och Hallanäs ligger
Flahult. Så vitt jag kunnat fastställa finns
bara ett foto från Flahult, nämligen på

Viktor Larssons gård. Granngården ägde
brodern Albert. Två av Viktors barn,
Torsten och Elis finns på skolkort på
fliken om skolan. Yngst i syskonskaran i

Flahult var Maria (Mia), född 1914. Mia
har hjälpt till med identifieringen av flera
personer.

Viktor Larssons gård (200) i Flahult.
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