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LÖJENÄS, SARABÖKE OCH YABERG 

 

Byarna Löjenäs, Saraböke och Yaberg 

ligger öster om Färgensjöarna.  

 

Löjenäs

Först ett par foton från Salomon Frejs 

och Melvins gård.   

 
Gruppfotot (164) är taget framför den gamla byggnaden som sedan flera år är ersatt. 

Från vänster farmor Ida Frej, sonhustrun Anna (Tannåker), Hilma Andersson 

(Kyrkbyn), Johanna Samuelsson, (Vallshult), sannolikt Alma och Oskar (syster 

respektive svåger till Anna), Annas mor Sofia (äldre damen i mitten), Melvin 

Frej/Salomonsson, Albert Salomonsson (Vallshult) och farfar Salomon Frej. (Albert 

och Melvin var bröder). Framför från vänster Astrid Salomonsson (Vallshult), en kusin 

Anna och Stig.  
 

 
Bild (167) Salomon Frej med 

sonsonen Stig född 1919.  
 



 

LÖJENÄS, SARABÖKE OCH YABERG 

 

 
FEMSJÖ PÅ 1920-TALET–JOEL ANDERSSONS BILDSKATT 

2 
 

 

Brudparet (169) är 

Maria Lundgren från 

Löjenäs och David 

Larsson från Norra 

Bökeberg. David var 

bror till Alma med flera 

som finns på bild 152 

under fliken Bökeberg.  

 

Bruden bär här inte 

församlingens 

brudkrona i guld vilket 

annars var vanligt. Det 

berättas att kronan var 

så tung att någon brud 

av den anledningen inte 

ville ha den, även om 

kraven i övrigt för att 

vara kronbrud var 

uppfyllda. 

 

Man kan konstatera att 

20-talet var en 

brytningstid vad gällde 

brudparens klädsel. Här 

har David frack och 

Maria svart klänning 

och vit slöja. Mina 

föräldrar Ida och 

Gottfrid var traditionellt 

 
Bild (166) är uppenbarligen något år senare än 

(164) och visar Melvin och Anna med Stig och 

Rune. 

 
Ett elegant brudpar (169): Maria Lundgren och 

David Larsson. 
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klädda, men bruden hade vit slöja.  

 

Albert Larsson i Vallshult hade bonjour 

medan Signe då hade vit klänning. Se 

Bild (122) under fliken Vallshult. Som vi 

skall finna nedan hade Gunnar i Yaberg 

och Agnes från Nabba också valt bonjour 

och vit klänning. Något annat brudpar 

som Joel fotograferat hade frack och vit 

klänning vilket var det mest moderna.  

 
Bild (156). Det fanns många krigsbarn från Tyskland och Österrike i Sverige åren 

närmast efter första världskriget. Ett var Herta hos Lundgrens i Löjenäs här 

tillsammans med Amanda Lundgren och Bertil Larsson. 
 

 
Ludvig i Löjenäs och Joel var goda 

vänner. Här Ludvig till vänster och 

kusinen Algot i ”Skomargårn”. 

Tyvärr är inte skärpan i bilden så bra 

att det går att avgöra vad som fanns i 

flaskan. Skomargårn är den östligaste 

gården i Saraböke. 
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Ludvig och hustru Elsa med sina två hästar (171) utanför stalldörren. De bodde på den sydligaste gården i Löjenäs. Man kan 

konstatera att även om bilden i sig är en arbetsbild från lantbruket så klädde man upp sig för fotografen! 
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Bild (332). Mangårdsbyggnad med som synes ett lappat sticketak. Man ser på bilden att marken sluttar från huset och nedåt. Jag 

letade i boken "Sveriges bebyggelse" och konstaterade att Ludvigs i Löjenäs ligger så. Med den insikten tog jag fram 

förstoringsglaset och tittade på personerna på bilden och kunde då konstatera att det var Ludvig och Elsa. De har samma kläder 

som på bild 171. Gåtan löst. Bilden är från Löjenäs. 
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Saraböke

Saraböke är en annan by från vilken det 

finns flera foton. Ett av de allra första 

negativ som jag kopierade var på dessa 

två söta barn (180_1). Orsaken var bland 

annat att negativet var i mycket gott 

skick. Jag trodde först att de var flickor 

men det visade sig vara annorlunda. 

Ingen kunde hjälpa mig att klara ut vilka 

flickorna var tills Uno Thorén fick se 

kortet. Han konstaterade: "Men det är 

jag och Åke." Uno kan väl vara två år 

och då bör fotot vara från 1926. 

 

En vacker bild är Ottos och Ruts 

bröllopsfoto taget utanför Ruts hem. 

Fotot bör vara taget den 23 oktober 1921. 

Orsaken till att jag vet bröllopsdatum är 
 

Åke och Uno Thorén (180_1). 

 
Familjebilden (179) är från Thoréns hem i Södra Saraböke – en byggnad som ej finns 

kvar. Från vänster Emilia Thorén, Arnold Thorén, Georg Hjelm, Josef och Rut 

Thorén, Otto Johansson och Oskar Thorén. Flickan hette Lotten och var ett tyskt 

krigsbarn. 
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att jag kommit över en gammal röstlängd 

från Femsjö. Ett dokument som jag haft 

en hel del nytta av. 

 

Otto och Rut köpte gården i Norra 

Saraböke av Noak Eliasson som 

emigrerade med familjen till 

USA 1922. På sidan 

om Tranhult finns en bild på 

familjen och dess släkt i 

Tranhult. Noaks far kom från 

Tranhult. Bilden till höger (109) 

visar de två pojkarna i 

familjen, Karl (född 

1909) och Anders (född 

1906) med sin lärare 

Bertil Larsson och ett 

tyskt sommarbarn. 

Anders besökte det 

gamla hemmet två 

gånger och kunde läsa 

sitt namn i vårdträdets 

bark, så som han ristat 

in det före avresan till 

Amerika. 

 

I Södra Saraböke, 

omedelbart på vänster 

hand, när man svängt in 

på vägen upp mot 

Norra Saraböke, ligger 

en stuga. Den yngre av 

de två damerna på bild 

(299G) är Ida 

(Andersson?) och den 

äldre är hennes 

 
Ottos och Ruts bröllopsfoto (178). 

 
Bild (109). Noaks söner Karl och Anders med 

läraren Bertil Larsson och ett tyskt sommarbarn.  
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mamma. Ida var en lång och stilig dam. 

Ida och Hilma Andersson från kyrkbyn 

var de bästa vänner. De umgicks 

dagligen när båda hade flyttat till 

Malmagården i Hyltebruk. Där hade de 

rum intill varandra. 

Det finns fyra gårdar i Norra Saraböke. 

En av dem var Magnussons. Där bodde 

Magnus och Charlotta och deras nio 

barn.  

 

 

 
Bild (299G). Ida och hennes mor vid stugan i Södra Saraböke. Den finns ännu kvar.  

 
Magnus och Charlotta på Magnus 80-

årsdag (B 175). 
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Var tog alla dessa nio syskon Magnusson 

vägen? Ida gifte sig med Mandus Holst 

och till henne kommer jag åter under 

fliken om Algushylte. Enligt Bertil 

Larssons Emigrationen från Femsjö till 

Nordamerika var Sven August i USA tre 

gånger men kom till slut hem för att 

stanna i Sverige. Första gången han var 

hemma var när bild (174) togs. Även 

Mandus var i USA ett par gånger men 

kom tillbaka även han. Enligt 

röstlängden för Femsjö 1953 bodde då 

som ogifta Alma, Johan, Emma, Mandus 

och Klara fortfarande på föräldragården.  

På en tredje gård i Norra Saraböke bodde 

Mandus och Selma Johansson med sina 

fyra barn. Farfar till syskonen Johansson 

var Johannes Persson. Han finns på ett 

foto under fliken Duvhult och Råhult. 

Johannes var vidare morfar till en 

syskonskara i Nabba och finns också 

under fliken Algushylte med flera byar. 

 

Den fjärde gården i Norra Saraböke, 

"Skomargårn", är gården längst bort. Där 

bodde fram till på 1930-talet Algot som 

finns på flera kort bland annat under 

Löjenäs tillsammans med Ludvig. 

 
På bild (174) ser vi hela familjen Magnusson samlad uppenbarligen på pappans 

födelsedag. Från vänster Alma, Klara, Johan, Jenny, Mandus, fadern Magnus, Selma, 

modern Charlotta, Sven August, Ida och Emma.  
 

 
Bild (181) på Mandus och Selmas barn 

Ture, Greta, Margit och Gustav. 

Gustav var yngst, född i slutet av 1924. 
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Yaberg

 

Bild (184 a) är från Yaberg. Johan Perssons 

mangårdsbyggnad som senare ägdes av 

brorsonen Per Gunnarsson. Detta foto är 

uppenbarligen taget ganska sent på 1920-

talet. Personerna ser äldre ut än på flera 

andra kort från kyrkbyn bland annat från 

Bygärde. 

 

Från vänster i främre raden Annie 

Delin/Persson, Hanna Andersson, Anton 

Persson och okänd. 

Mellersta raden Johan Persson, Gerda och 

David Persson. 

Bakre raden Lisa Delin, Annie Larsson 

(Bökeberg), Gerda Elmén och Hilma 

Andersson. 

 

Detta är den enda gruppbilden som jag 

funnit från Yaberg. Däremot är många 

personer från Yaberg med på kort från 

andra gårdar. David och Gerda Persson, 

Johan och Annie Persson finns på bilder 

från kyrkbyn, liksom Anton Persson. 



 

LÖJENÄS, SARABÖKE OCH YABERG 

 

 
FEMSJÖ PÅ 1920-TALET–JOEL ANDERSSONS BILDSKATT 

11 
 

Ett par bilder som jag tidigt fann var på 

Bo Persson. Bo, född 1926, tillhör de 

yngsta som Joel fotograferade. Dessa 

bilder bör vara tagna 1928 om Bo var två 

vid fotograferingen.  

 

 

 
 

 

 

Bo Persson ovan och 

till vänster vid pianot  

Bilder (182 och 183) 

 

 
Ytterligare en bild från Yaberg (eller 

Skubbhult). Fotot (184) visar en stilig 

kvinna. Det är Ester Bengtsson, född 

1885. 1953 bodde hon på Yaberg 1:12. 
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JAG FICK ETT E-MAIL FRÅN LEIF LEONARDO MORTENSON I SANTIAGO DE CHILE. Han berättade att hans farfars farfar 

hette Mårten Carisson Martens och var rusthållare för Yabergs säteri vid slutet av 1700-talet. Vidare skrev han att när han 1960 

besökte Femsjö och Lidhult ("mina rötters socknar") fick han ett foto på Yaberg som visade hur det såg ut förr. Det ser inte ut som 

på mitt foto. Någon hade berättat att den gamla säteribyggnaden hade blivit förstörd av elden. Leif Leonard undrar om den bild 

från Yaberg som jag har (bild 184a ovan) är den gamla byggnaden och om i så fall hans bild visar fel hus.  

Bild 184a är Johan Perssons hus av senare datum. Kortet ovan har jag fått från Per Gunnarsson (Pelle i Yaberg). Det visar David 

Persson (Pelles farbror) framför sitt hus någon gång på 1920-talet. Det är enligt Pelle det hus som Mårten Carisson byggde 1826. 
 


