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BYGÄRDE, LUNDSTENS AFFÄR OCH HAGGÅRDEN 
 

Utöver gårdar och offentliga byggnader som kyrka och skola hade det redan på 1920-talet byggts några privatbostäder och så 

fanns förstås en affär. Under första hälften av 1870-talet uppfördes Haggården som en torpstuga under prästgården. Under 

årens lopp har sedan flera pensionerade lärare låtit bygga sig hus för att bo kvar i byn efter pensioneringen. Den förste var Lars 

Larsson som redan 1875 färdigställde en torpstuga belägen vid vägen mot Bäck. Den stugan revs efter bara några årtionden. 

Elias Elmén lät senare bygga Bygärde och än senare lät Fredrika Fredriksson uppföra Solbacken. Under denna flik presenteras 

Bygärde, Lundstens diversehandel och Haggården. Samtliga dessa hus finns kvar i dagens Femsjö.  

 

Bygärde

Folkskolläraren och organisten Elias 

Elmén är presenterad under flikarna 

om Skolan och om Vallshult. 

 

Elias Elmén pensionerades som lärare 

redan vid 59 års ålder. Före detta hade 

han byggt ett eget hem i kyrkbyn beläget 

vid vägen mot sjön. Byggåret uppges till 

1902. Robert Andersson skriver i 

skolboken att Elias flyttade dit 1904. 

Bilden till vänster visar den ursprungliga 

utformningen. På senare bilder har 

takfoten höjts och ett burspråk har 

tillkommit över verandan. Elias var gift 

med Josephine Delin (1836–1917). Hon 

var prästdotter från Halland. Paret hade 

inga egna barn men de adopterade Annie 

(1885–1972). Annie var dotter till 

Josephines bror Ferdinand.  

 

Det är uppenbart att Bygärde var en 

samlingspunkt i kyrkbyn för Femsjös 

"societet". Karl Erik Jonsson minns att 
 

Bild (61B) på Bygärde. 
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när det var kafferep, då skedde en viss 

uppdelning av gästerna. Joel har tagit 

många foton i Bygärde och det finns 

många berättelser.  

 

Annie gifte sig med Johan Persson från 

Yaberg. Brudens styvfar, Elias Elmén, 

var ju bror till syskonen Anderssons 

mor, Anna Stina. De betraktade sig 

säkert därmed som "kusiner" till bruden. 

Samma förhållande gällde för Johan 

Elmèn i Vallshult.  

 

  

 
Joel har på negativet till bild (64) skrivit: "Bygärde nyårsafton 1920." Från vänster 

troligen Sigrid Alexandersson, som växte upp i prästgården, Elias Elmén, Harald och 

Maria Geelmuyden, Lisa och Annie Delin samt Svea på Näset. Man kan gissa att Svea 

hjälpte till i hushållet. Lisa Delin var en halvsyster till Annie. Jag minns från skolåren 

att det i Bygärde också fanns en gammal dam, som kallades "missan", det vill säga 

”Miss”. Hon var Annies mor och hade varit i USA.  

 
Bild (63) kan man gissa är från antingen 

förlovnings- eller lysningsuppvaktningen. 

Från vänster Johan, Annie, Anton Persson 

(Johans far) och Elmén.  
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I det album jag gjort i ordning finns 

ytterligare bilder från Bygärde. Bland 

annat finns där en bild på sommarbarnet 

Tuttan Månsson och flera andra personer 

som uppenbarligen tillhörde Delin-

släkten. 

 

Information om denna hemsida fanns i 

Hallandsposten den 16 augusti 2001. 

En av de första som hörde av sig var 

Lena Hartzell, dotter till Estrid 

Wahlberg, alias Tuttan Månsson. En av 

de bilder, som Joel tagit på Tuttan 

återges nedan (69). Estrid hade mycket 

att berätta om Bygärde och Femsjö 

kyrkby. Bland annat läste hon i telefon 

upp en dikt som ungdomarna gjort om 

pastor Geelmuyden vilken jag senare fått 

i skrift. Estrid var när kontakten togs 87 

år. 

 

För dagens läsare kan det behövas ett 

par kommentarer till dikten. Orden 

"kvick" och "stick" syftar definitivt på 

Geelmuydens stora humor och 

slagfärdighet, som ibland kunde 

resultera i en giftig replik. Han hade en 

stor vit näsduk om ett finger när han 

stod i predikstolen. En schartauansk 

sedvänja? Blomsterkrukor syftar på ett 

I Femsjö finns en pastor, en ganska lustig prick. 

Han räknas till fantaster, och är så väldans kvick. 

I varje ord som blick, man får ett litet stick.  

Det har vi hört av Lisa, som känna på det fick. 

Var söndag i sin kyrka, han glor med falkens blick. 

Sin näsduk vill han dyrka, ty så är nu hans skick. 

Att blomsterkrukor far, han ej notis om tar.  

Han låter mylla rinna, i nacken på en karl. 
 

 

Bild (69 B) på brudparet Persson-Delin utanför kyrkan med 

äreport och bröllopsgäster, 1920 eller 1921. Från vänster 

Bernhard Svensson; brudgummens bror David med maka Gerda; 

makarna Peyron; bakom dem Johan Elmén; Lisa Delin och 

framför henne Tuttan Månsson i långa flätor; brudparet; Anders 

och Hilma Andersson; okänd flicka; Gunnar Persson, delvis 

skymd och makan Agnes; okänd man, Maria Geelmuyden och 

Hanna Andersson. Barnen till vänster är syskonen Lisa och Olle 

Peyronsson. Flickan framför Agnes är hennes dotter Inga Lisa. 

Peyron från Unnaryd var gift med Agnes, en syster till 

brudgummen. 
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tillfälle, då han råkade riva ner en kruka 

med blommor från predikstolen. 

En brorson till Tuttan Månsson, Sven 

Lidbeck, har släktforskat och av hans 

uppgifter framgår att släkterna Delin och 

Månsson (senare Lidbeck) var relaterade 

på spinnsidan. Annies farmor, Britta 

Pettersson, var gift med prästen Delin 

(präst bland annat i Skrea). Britta hade 

en syster Bernhadina som var gift med 

Gustav Lidbeck. Bernhadina var mormor 

till Estrid (Tuttan) Månsson. Estrid och 

Annie var alltså sysslingar. 

 
Bild (65) är från trädgården i Bygärde. Elmén hade ett tält, som han satte upp under 

somrarna. De två stora träden lär ha varit lindar. Bilden är intressant även om flera 

av personerna inte kunnat identifieras. Från vänster troligen Gustav Ärlund, 

sommarbarn från Stockholm i Vallshult, Helge Bengtsson, Vallshult, en sonson (?) till 

kyrkoherde Lindblad (Ander), okänd, Elmén och okänd. Två okända damer, Annie och 

ev. Sigrid från prästgården (jämför bild 64).  

 
 

 
Bild (69) på Estrid Wahlberg, alias 

Tuttan Månsson.  Bilden togs omkring 

1924.  
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Hallaböke diversehandel eller "Lundstens” 

Carl Petter Lundsten hade först en affär i 

Hallaböke där han hyrde affärslokal och 

bostad av August Johansson. På 1910-

talet byggde han ett hus strax nedanför 

”Annersas” i Femsjö och flyttade affär 

och familj dit. Huset finns kvar men 

affären har sedan länge varit nedlagd. 

Carl Petters hustru hette Anna. Deras tre 

barn var Folke, Benny och Märta. 

 
Byggnaden där Lundstens affär fanns (70). Sin vana 

trogen ställer Joel familjen framför huset. I detta fall 

Anna och Carl Petter på balkongen och Folke, Märta 

och Benny i trädgården.  

 

 
På bild (77) finns hela familjen en juldag runt 1920. Från vänster Anna, 

Benny, Folke, Lundsten Sr och Märta samt till höger Vallentin Johansson 

från Hallaböke.  
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Folke var född nyårsafton 1900. Benny 

var två år yngre. Märta är en av dem som 

Joel tog många kort av.   

 

Fotona på familjen är 

före min tid men jag 

minns ju alla i familjen, 

inte minst från min 

skoltid. Det var vanligt 

att man hade något 

ärende till affären efter 

skoldagens slut. Kanske 

hade man några ören 

till en strut karameller. 

Hade man mycket 

pengar, ja då var det 

fem öre men jag minns 

att man också kunde 

handla för två öre 

karameller. Vi 

beundrade den elegans 

med vilken Lundsten 

svängde till en strut till 

karamellerna.  

 

Det var naturligt att när 

Joel började fotografera 

1917 eller 1918 så 

valde han motiv hos 

grannarna.  

 

Lundstens var ju närmsta grannen till 

"Annersas" och det var naturligt att Joel 

 
Bild (73) är tagen framför verandan till hemmet när 

Folke bör vara 20–21 år. Systern Benny var två år 

yngre. Bilden är intressant bland annat för att den 

visar dammodet runt 1920 samt permissions-

uniformen. Observera inte minst hattarna. 

 
Här en bild (73C) på Märta en vårdag. Hon håller 

en bukett liljekonvalje. Märta var född 1904. Hon 

gifte sig med folkskolläraren David Kållberg. 
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skulle ta många bilder hos dem och vara 

med på julkalas och andra tillfällen. Synd 

bara att det inte finns en bild från 

interiören i affären. 

En intressant detalj i bild (74) är hur Joel 

sitter. Ganska säkert är denna bild tagen 

med en magnesiumblixt, som var vad 

man hade på den tiden. Joel har ställt in 

och öppnat kameran, tänt stubinen på 

blixten och sen smugit sig in i sällskapet. 

Observera hur Joel ordnat julblommorna 

framför folket.

 
En tidig bild av Folke 

Lundsten när han är 17–

18 år (328). Negativet är 

en glasplåt vilket styrker 

att det är en tidig bild. 

 
Bild (74) är säkert från ett julkalas hos Lundstens. Anna och Carl Petter sitter till höger i bilden. Märta 

och Benny finns med men inte Folke. Flera av personerna på bilden är från Bökeberg. Sittande längst 

fram från vänster Dagmar från Norra Bökeberg; Märta Lundsten och Bertil Larsson. Andra raden från 

vänster okänd; Hilding från Södra Bökeberg; Ingrid från Norra Bökeberg; okänd; Anna, Benny, Carl 

Petter Lundsten och Joel. Bakre raden Josef från Norra Bökeberg; bakom honom okänd; Hjalmar från 

Norra Bökeberg; Bernhard Svensson; Hilma Andersson; två okända och Hanna Andersson. 
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Haggården

Till kyrkbyn måste också Haggården 

räknas, torpet som sedan 1954 är 

hembygdsgård och där Femsjöbor i 

förskingringen samlas söndagen efter 

midsommar. 

 

Haggården har varit ett torp under 

Prästgården. Stugan uppfördes under 

första hälften av 1870-talet av änkan 

Johanna Johannesdotter. Hon lät ”i sin 

fattigdom nybygga såväl manhus som 

ladugård”.  

 

År 1883 sålde Johanna husen för 200 

kronor till liasmeden Knut Jönsson och 

hans hustru Sara. Smedjan låg på andra 

sidan vägen. Där finns fortfarande spår 

av den.  

 

När Knut och Sara gick bort sålde sonen 

Aron Knutsson år 1894 husen för samma 

summa, 200 kronor, till Ida Svensdotter. 

 

Ida var skolstäderska under många år och 

var utrustad med goda kroppskrafter. När 

andra tog en potatisrad hann Ida lätt med 

två. 

För oss som gick i skolan på 1930-talet, 

var Haggården stugan där Ida bodde. Ida 

var städerska i skolorna från 1913–1943. 

Vi minns henne när hon kom vandrande 

på vägen upp mot skolorna, böjd och 

med en trött gång. Och trött hade hon 

anledning att vara. Robert Andersson 

beskriver hennes hårda livsöde 
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i Skolboken men skriver också om 

hennes goda kroppskrafter och energi 

och om hur hon ryckte in och hjälpte till 

inte minst där sjukdom drabbat någon 

familj. Hon var en hjälpande hand av 

stora mått. 

 

På Källebo bodde änkemannen Salomon 

Andersson. Han var en av dem som fick 

hjälp av Ida. När hon städat färdigt i 

skolorna gick hon till honom. 

Uppenbarligen hade Ida och Salomon 

vad som idag skulle betecknats som ett 

"särboförhållande". 

 

Ida finns med på flera kort, bland annat 

på fotot av Femsjö damer på kafferep 

hos Hilma och Hanna. 

 

Jag har ibland sagt att i Femsjö var alla 

släkt med alla. Jag vet inte om min 

familj ens visste att Ida på Haggården 

hade gemensamma anor med oss. Robert 

Andersson har klarlagt att Idas mormors 

far hette Jöns och var bror till Charis 

Larsson, som skildrats under fliken om 

lärarinnan Fredrika Fredriksson. Jöns var 

bonde i Hallaböke och Charis i 

Algushylte och för båda gick det illa, på 

grund av nyttjande av starka drycker. 

Gemensam ana till min mor Ida och Ida 

på Haggården ligger fyra generationer 

bakåt i tiden. De var alltså fyrmänningar 

eller bryllingar. 

 

Ida brukade ensam sitt torp och hade en 

ko och några får. När krafterna började 

tryta blev fåret hennes sällskap. Ida avled 

den 11 april 1950. 

Den ursprungliga ladugården är riven. 

Dagens uthusbyggnad flyttades hit från 

Kalvhult på 1960-talet. 

 
Ida i mitten vid sin bandvävstol utanför Haggården. De andra är Olivia från Bygärde vid 

spinnrocken och Olivias syster från Halmstad till vänster. Bilden torde ha tagits omkring 

1930. Om Joel tagit denna bild så kan den vara en av de sista han tog.  


