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Kullhult, Håknaböke och Älmås 

 

Dessa byar ligger alla i socknens södra del. I området ligger också Knallalt men något kort därifrån har inte identifierats. 

Knalleberg och Torsaberga tillhörde på Joels tid inte Femsjö och Joel tycks inte ha tagit bilder där. Kullhult var på 1920-talet 

byn längst ut mot Hallandsgränsen.  

 

Kullhult

Från Bengtssons på den sydligaste 

gården i Kullhult finns flera kort. Det 

pampiga huset på bilden kan behöva sin 

förklaring. En av döttrarna på gården 

hade varit i Amerika, blivit änka och 

kommit hem med en viss förmögenhet. 

Denna använde hon bland annat till att 

rusta upp föräldrahemmet. Hon hette 

Annie (kallades millionärskan i Kullhult) 

och hon gifte om sig i Sverige med J B 

Johansson i Fredrikslund, sedermera 

riksdagsman och jordbruksminister. 

Annie dog 1915 när dottern Ingrid var tre 

år.  

 

  

 
Bengtssons i Kullhult (224). Från vänster Alma, modern Anna-Kristina, 

Sofie, tyskt sommarbarn som hette Annie Warta, Ingrid, mostern Lina och 

Elisabeth (Betty). Alma, Sofie och Elisabeth var systrar till Annie som hade 

bidragit till husets upprustning med sedan gått bort i unga år. 
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En av de fyra systrarna 

hette alltså Sofie. Hon 

gifte sig med 

Kristensson i Mjälahult. 

Jag trodde länge att det 

på bilden till höger var 

Kristensson tills jag 

träffade sonen Börje i 

Mjälahult 1997. Han 

visste att det var Linus 

Kompass tillsammans 

med modern Sofie och 

hennes syster Elisabeth. 

 

Jag har ett minne från 

Bengtssons i Kullhult. 

Grannen Evald i 

Vallshult var dräng hos 

Bengtssons. Det kan ha 

varit orsaken till att jag 

var där och hjälpte till 

med tröskningen. Det 

kan ha varit i slutet av 

1930-talet. 

 

  

 
Annie Warta och Ingrid (226). Annie Warta måste 

ha känt sig väl mottagen i Kullhult. Hon kom på 

besök någon gång på 1950-talet. Per Gunnarsson 

har berättat att han och Konrad i Hallaböke mötte 

henne i Halmstad. 

 
Bild (225). I mitten Linus Kompass med systrarna 

Sofie till vänster och Elisabeth. 
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Nästa kort från Kullhult visar traktens ungdom och några äldre på trappan till Bengtssons. Jag 

har inte visat bilden för någon, men kan själv känna igen flera. I främre raden från vänster nr 

2 Hilma Andersson; nr 6 Märta Lundsten; nr 8 Benny Lundsten längst ut Hanna Andersson. I 

bakre raden från vänster nr 2 Sanna i Hallaböke; nr 4 Janne Karlsson i Kullhult, nr 7 Emilia 

Bengtsson i Vallshult; snett till höger framför henne Signe Larsson i Vallshult och längst till 

höger Hilding Nilsson i Kullhult. Till vänster om Hilding troligen hustrun Gerda. 
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Damerna på bild (227) är från vänster 

Gerda Nilsson, Kullhult (ursprungligen från 

Stubbeboda, syster till Edvard), okänd, Jenny på 

Karsnäs, Hilda Nilsson, Knalleberg och Lisa 

Karlsson från Håknaböke (syster till Manfred). 

 
De flesta bönder i Femsjö hade bara en häst. Vem kusken var på bild (228) 

är oklart. Men när jag stannade framför ladugården i Kullhult kunde jag 

känna igen platsen för fotot. Portarna såg ut som för cirka 80 år sedan. Till 

och med beslagen fanns kvar. Därmed var det för mig klart att bilden måste 

vara från Kullhult även om anletsdragen på kusken inte gav vägledning. 
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Håknaböke

Manfred i Håknaböke finns med på en 

bild under fliken med Algushylte och 

Nabba. Bostadshuset i Håknaböke ser 

delvis annorlunda ut i dag, men detaljer i 

exteriören var dock tillräckliga för att 

konstatera att bilden måste vara från 

Håknaböke.  

 

I Lilla Håknaböke bodde vad jag förstått 

syskon till Manfreds föräldrar. Manfreds 

mor hette Ida och hennes syskon Johan, 

Amanda och August. De skall ha bott i 

lilla Håknaböke.  

 

 
Håknaböke (219). Personerna framför är för små för att kunna 

identifieras, men en rimlig gissning är att det är Manfreds 

föräldrar, han själv och några syskon. 
 

 
Bilden på Lilla Håknaböke är intressant (221). Grinden på 

vägen mot Sännö vittnar om den tidens trafik. Det var Märta 

Dahlblom som identifierade bilden. Hon och maken Albert 

bodde där senare. De är upptagna under Håknaböke i 

röstlängd från 1953. 
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Älmås

Byn Älmås ligger verkligen i utkanten av 

socknen. För att komma dit kör man 

bitvis genom Lidhults socken. 

Jag har under fliken om Tranhult 

talat om att en av min farfars fars bröder 

blev bonde i Älmås. Min farfar hade 

alltså kusiner i Älmås och min far 

sysslingar (liksom fotografen Joel). Detta 

var nog inte enda anledningen till att min 

far var med på det bröllop som förevigats 

på bilden. Älmås hörde till samma 

byalag som Vallshult vilket betydde att 

man var med på bröllop så väl som på 

begravningar.  

 

  

 
Bröllop i Älmås (229). Brudgum var Josua Karlsson (1878-1938) från Åkralt i Färgaryd 

och bruden var Linnea Andersdotter (1879-1955) från Älmås. Bruden var äldst i en 

syskonskara på nio. Till vänster om brudparet står brodern Johan och till höger systern 

Nina. Snett framför Nina systern Naemi. Till vänster snett nedanför Johan står en man och 

hans kortväxta hustru med barn framför sig. Den damen är systern Julia och maken 

Gustav Andersson från Ryen vid Bygget. På bilden syns de flesta av grannarna i Älmås: 

Petter, Manne, Sidon, Oskar, Axel och syskonen Axelsson. Bland syskonen Axelsson finns 

David som står nr 2 från höger. Han kunde identifiera de flesta på bilden. 
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Ytterligare ett brudpar. Det är Olof i 

Yxnalt och Karin Karlsson från Älmås, 

dotter till Manne. Karin finns också på 

bröllopsbilden (229), glatt skrattande till 

vänster i bilden. 

 

Petters i Älmås var en gård jag som barn 

ofta besökte. Jag hade skolkamrater där.  

 
På bilden på Petters i Älmås med folket framför bostaden (231a) står från vänster 

mor Anna, okänd, Hilma Andersson, okänd och Petter Andersson. Framför äldste 

sonen Joel och äldsta dottern vars namn jag tyvärr glömt. Petter, Anna och Joel 

finns också på det stora bröllopsfotot (Bild 229). 
  

Bild 231. Olof från Yxnalt i Lidhult gifter sig med 

Karin från Älmås.  


