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Algushylte, Lindesberg, Frillalt, Nabba och Stubbeboda 

 

Dessa byar ligger alla i socknens västra del. I området ligger också Älmhult men något kort därifrån har inte identifierats. Vid 

Hallasjön låg också byn Ulvanäs. Joel tycks inte heller ha tagit några bilder där. 

 

Algushylte

Först några bilder från Algushylte eller 

Algunna, som man sade i dagligt tal. 

På 1920-talet bodde Mandus och Ida 

Holst och deras barn i Algushylte. Ida 

Holst var född Magnusson i Norra 

Saraböke och finns på ett familjekort 

(174) under fliken Löjenäs och Saraböke.  

Syskonen Holst har alla hjälpt till med 

uppgifter av värde för dessa hemsidor. 

 
Familjen Holst (204) i Algushylte. Baktill från vänster Johan 

(1911–2000), Kerstin (född 1917) och Arvid (född 1913). 

Framför dem Mandus (född 1880), Gustav och Ida (född 

1877). Kerstin ser ut att vara omkring 10 år när kortet togs. 

 
Mangården (205) inbäddad i grönska – med viss tvekan. I Sveriges 

Bebyggelse finns en bild på bostadshuset som i väsentliga detaljer 

stämmer med denna bild. 
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Lindesberg 

På vägen mellan Algushylte och Frillalt 

ligger Lindesberg. Där bodde sedan 

början av 1920-talet Lars Petter 

Johansson. Han avled 1935 vid hög 

ålder. Hans livsöde är intressant. Bertil 

Larsson skriver i Emigrationen från 

Femsjö till Nordamerika om ETT HEM I 

NABBA SOM FÖRSVANN. 

Hemmansägaren Carl August Johansson 

med hustru och sju barn emigrerade 

1888. Det yngsta barnet var fött 1887. 

Ytterligare ett barn föddes i USA. De 

äldsta barnen, däribland Lars Petter hade 

rest tidigare. Bertil Larsson uppger att 

två av barnen uppehöll kunskaper i 

svenska. Lars Petter hade varit gift i 

USA två gånger och hade haft 12 barn. 

Tydligen var det en familj som längtade 

hem. Lars Petter kom tillbaka i början på 

1920-talet och bosatte sig då i Frillalt. 

Man kan lätt förstå att han var en man 

som Joel gärna talade med.

 
Lars Petter Johansson (209). 
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Frillalt, Nabba och Stubbeboda

I Frillalt bodde också Sigfrid Johansson 

och hans fem döttrar Märta, Karin, Edit, 

Anna och Helga. Något kort på Sigfrid 

har jag inte spårat, men det är 

svårt att tro att Joel inte skulle 

tagit en bild av honom. Jag 

träffade flera gånger 

Märta, som bodde i före 

detta småskolan tills hon 

gick bort 1999. Hon och 

hennes syskon och 

syskonbarn uppskattade 

bilderna från barndomen. 

Anna, född 1924, var 

min skolkamrat. Det 

berättas att tre av 

systrarna gifte sig 

samtidigt vilket skall ha 

föranlett Geelmuyden att 

säga: "Nu slösar Sigfrid 

med döttrarna." 

 

På granngården bodde 

före detta båtsmannen 

Fridén. Under fliken om 

familjen Flink på torpet 

Nyby finns uppgifter om 

Fridén och även bild. 

 

  

 
Fotot (207) är troligen från 1926. Baktill i bild 

Märta och Karin, framtill Edit, Anna och Helga. 

 
I Frillalt bodde också farbrodern Albin Johansson, 

som på bilden har ett ca ett år gammalt barn på 

armen (208). Jag har fått en uppgift att det skulle 

vara sonen Johan men han var född 1910, så det 

kan det inte vara. Troligare är att det är något av 

syskonbarnen. 
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Vid bröllopen samlades grannarna och då fångade Joel många på 

samma kort (58). Från höger bakre raden Enok i Stubbeboda, 

Frans Josefsson på "Petrosa", Edvard Karlsson i Löjenäs (kom 

från Stubbeboda). Främre raden från höger Manfred i Håknaböke, 

Hilding i Kullhult, August Josefsson och Johan Karlsson. Johan 

Karlsson var fosterson i Nabba men född i Femsjö kyrkby. Under 

fliken om Kyrkbyn finns uppgifter om honom. 

 
Tillfället för fotot bredvid är bröllopet för Gunnar 

Persson i Yaberg och Agnes i Nabba (213b). Agnes 

var syster till Enok men också till Gottfrid i Nabba 

och Johan i Gisslabo. 
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När jag åkte runt i socknen och 

intervjuade folk, fick jag höra många 

gamla skrönor. En del säkert sanna. 

Någon berättade, jag minns inte vem, att 

Gunnar Persson körde med häst och 

fjädervagn för att fria till Agnes. Han 

ställde fjädervagnen och band hästen en 

bit från Nabba. Ungdomarna i 

grannskapet skruvade loss hjulen från 

vagnen och hissade upp dem i ett träd. 

Gunnar red hem till Yaberg. 

 

Det var inte alla i gamla tider som kunde 

ta häst och fjädervagn när de skulle på 

giljarfärd. Många fick gå, som Karl 

Oskar från Korpamoen. 

 

Syskonbarn till Agnes var Greta i 

Stubbeboda (dotter till Enok Andersson) 

samt Allan, Olle och Inga i Nabba (barn 

till Gottfrid Andersson). Deras mor 

Judith kom från Saraböke. 

  

 
Greta i Stubbeboda (211a). 

 
Allan, Olle och Inga i Nabba (barn till 

Gottfrid Andersson) med morfar 

Johannes Persson från Saraböke (216). 

 
Tvekan fanns om vem detta var men det är 

ganska säkert Greta i Stubbeboda (329). 
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Ytterligare 

syskonbarn finns på 

den här bilden (214). 

Pojkarna från 

vänster Harry och 

Martin från Gisslabo 

(barn till Johan) 

samt Bertil 

Augustinsson. 

Flickorna är Inga 

från Gisslabo och 

Anna Augustinsson.  

 

Släktskapen till 

Nabba för 

Gisslabobarnen var 

dubbel. Inte bara 

fadern Johan kom 

från Nabba utan 

också modern som 

var syster till 

Augustin i Nabba. 

Här ser vi alltså 

barn och kusiner 

från Stubbeboda, 

Nabba och Gisslabo.
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Ulvanäs; byn som försvann

Själva byn Ulvanäs avfolkades helt på 

1940-talet men två av torpen beboddes 

längre: Granhult av David Bengtsson 

fram till 1950 och Lindesnäs fram till 

1953.   

I Ulvanäs fanns det fem gårdar. Som 

mest hade Ulvanäs en befolkning på 

omkring 65 personer. Malkolm var den 

siste aktive lantbrukaren och hade ett par 

stutar, åtta kor och småboskap. Han hade 

två systrar Linnea och Jeanna. Jeanna 

hette senare Bergfors i efternamn och var 

småskollärare i Lidhult på 1920-talet. 

Det finns stensatta rester kvar av 

Malkolms ladugård . Ladugården revs 

och blev sannolikt brännved under 

krisåren på 1940-talet, medan 

boningshuset sannolikt flyttades till 

Nissaryd.  

Det finns också rester kvar av August 

Erikssons hus och jordkällare. Där växte 

i början på 2000-talet fortfarande påsk- 

och pingstliljor. I området fanns då också 

flera andra kulturväxter som till exempel 

fingerborgsblomma, druvfläder, snöbär 

och klasespirea. Ask, lind och hassel 

utgör också del av kulturarvet. 

Brännässla och hallon på och vid 

byggnadsresterna visar på att kväve från 

tidigare boskap och bosättning finns kvar 

i marken. 

 

 


