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Under tre dagar i oktober (22/10 – 24/10 2013) hade jag den stora 

förmånen att göra en resa i släkten Ljungs värld.  

Tack vare Sten-Åke Ljungs (son till Helge Ljung – en av de sju bröderna) 

gedigna kunskaper blev detta en stor upplevelse. Att vi dessutom hade 

det mycket trevligt tillsammans förstärkte naturligtvis upplevelsen. 

Tack Sten-Åke!  

Jag har valt att genomgående kalla Anders för Anders Ljung.  

 

Anders mamma var Maria Johannesdotter (18/10 1831 – 2/4 1901). 

Pappan okänd. 

Maria föddes i Djupadal, Hökaboda. Här föddes också Marias mamma, Lisa 

(1799). Med tanke på att Lisa hade sex syskon, varav tre var av manligt 

kön, så måste Lisa ha varit extremt ”duglig” och hennes föräldrar måste 

ha haft höga tankar om Lisas man, Johannes Persson (1795-1857) – en 

av Pehr Appels och Stinas söner. Johannes var en duktig snickare.  

Torpet hamnade alltså hos Johannes och Lisa. Förutom Maria så föddes 

också hennes sex syskon på denna plats.  

 

1856-58 arbetade Maria som piga en liten bit från födelsehemmet. Då 

hade mamman blivit ensam; maken hade dött och barnen var utflugna.  

Mamman bodde på undantag i anslutning till Djupadal, Hökaboda. 

Någon gång kring årsskiftet 1858/59 blev Maria gravid. Fader okänd.  

Den som föddes var vår Anders. 

 

Dags att besöka Hökaboda! 

 

 

http://ljungarna.wordpress.com/2012/05/11/11-maria-johannesdotter-vem-var-maria/
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När man letar efter torp i Småland så tycks 

det för det mesta handla om en färd rakt in 
i skogen.Det finns hjälpmedel! 
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Framme!!! Vilket fint hus! Här föddes mamman till Anders Ljung.  

Naturligtvis såg det annorlunda ut för 150 år sedan, men vi ser att den 

gamla grunden är kvar. Sten-Åke mäter. Vi är överens om att golvytan är 

över 50 kvadratmeter. Inte dåligt! Vi tittar vidare. 

 

 

 

 

 

Det här är en helt underbar plats! 
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För den sällskapssjuke är det långt från ett paradis.  

 

Paret som bor där nu har det som ett sommarboende. Det är det vanliga i 

denna del av världen när det handlar om de gamla torpen. 

 

 

En liten del av ladugården. Den fanns där säkert när Anders var där. 
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Inne i ladugården. En liten detaljbild.  

 

 

Uppgiften på elskåpet bevisar att vi var på rätt plats.  

 

 

Nu är det dags för nästa boende! ”Kungariket Svänan” kallades det för i 

folkmun. Det var här de fattigaste av fattiga bodde. 

Alla jordbruksredskap var av trä. Maten åts med fingrarna. Toaletten var 

en grop i marken bakom torpet. En moders första barn hade ofta moderns 

husbonde som far. 

 

Jag citerar från släktkrönikan: 

” Den 18/10 1863 gifter Maria sig med änklingen Johan Jonasson (Född 

812-04-12 Östra Torsås sn, Kronobergs län. Död 1876-07-04 Svänan, 

Skarpenberg Wegby, Moheda sn, Kronobergs län.) som har sonen Sven 

Magnus (f 1844). Just denna dag fyller Maria 32 år. Johan är 51 år 

gammal. Anders adopteras och får efternamnet Johansson. 

http://ljungarna.wordpress.com/2012/05/11/11-maria-johannesdotter-vem-var-maria/
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Familjen flyttar till ett litet torp i Svänan (Svenan, Svenas) – se sidan om 

Anders barndom! Torpet var från början av 1800-talet och ägdes av 

gården Skarpenberg. Strax före giftermålet med Maria hade Johan fått 

tillgång till torpet mot betalande av ett arrende och utförande av 

dagsverken. Maria fick den grundtrygghet hon säkert sökt.  

Tillsammans får Maria och Johan fyra barn: 

Johannes Johansson ( Född 1864-07-03 Svenas, Wegby Skarpenborg, 

Moheda sn, Kronobergs län. Död 1864-12-07 Svenas, Wegby 

Skarpenborg, Moheda sn, Kronobergs län), 

Johannes Johansson Friberg (Född 1866-04-02 Norra Svänan, Moheda sn, 

Kronobergs län. Död 1949-10-06 Växjö sfs, Kronobergs län), 

Emma Fredrica Johansdotter (Född 1868-04-30 Norra Svänan, Moheda sn, 

Kronobergs län. Död 1905-05-04 Norra Svänan, Moheda sn, Kronobergs 

län) samt 

Sven Aron Johansson Hjälm (Född 1872-03-03 Norra Svänan, Moheda sn, 

Kronobergs län. Död 1965-12-22 Ljungby sn, Kronobergs  län).” 

 

Enligt boken ”Kungariket Svägan” (Ingvar Parmestål. 1971) så var Johan 

känd som en tvär och butter man, men också som en mycket duktig 

hantverkare och en mästerlig snickare.  

Förmodligen hade Anders inte kunnat önska sig en bättre lärofader.  

 

Jag citerar vidare: 

”… Johan dör 1876. 

http://ljungarna.wordpress.com/2012/03/14/13-2-1-anders-johan-johansson-ljung-gerdas-fader-barndomen/http:/ljungarna.wordpress.com/2012/03/14/13-2-1-anders-johan-johansson-ljung-gerdas-fader-barndomen/
http://ljungarna.wordpress.com/2012/03/14/13-2-1-anders-johan-johansson-ljung-gerdas-fader-barndomen/http:/ljungarna.wordpress.com/2012/03/14/13-2-1-anders-johan-johansson-ljung-gerdas-fader-barndomen/
http://ljungarna.wordpress.com/2012/03/14/13-2-1-anders-johan-johansson-ljung-gerdas-fader-barndomen/http:/ljungarna.wordpress.com/2012/03/14/13-2-1-anders-johan-johansson-ljung-gerdas-fader-barndomen/
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Maria får ytterligare ett barn: 

Carl Johan Tedian Johansson ( Född 1879-05-18 Norra Svänan, Moheda 

sn, Kronobergs län. Död 1949-04-01 Ljungby sn, Kronobergs  län). Fadern 

är okänd. 

Maria ensam med fem barn. Dagsverken att utföra. Arrende (”hyra”) att 

betala. 

Det går inte. 

Markägaren är välvillig. Det enda han begär är 60 kr/år. Det motsvarar 

2 736 kr idag.  

 

Efter Marias död 1901 övertas torpet av dottern Emma och hennes andre 

man, Peter. 

Emma dör 1905 i samband med en förlossning.  

Kungariket Svänan upphör att vara en del av vår historia.” 

Sten-Åke och jag åker till Svänan.  

Sten-Åke stannar vid en gård på höger sida om vägen. Han tittar efter 

bonden. Ingen hemma.  

Han förklarar för mig: 

”Vägen till vänster som vi ska köra på är en enskild väg. Om bonden som 

äger allt blir sur så kan han ställa en traktor i vägen och då kommer vi 

ingenstans. Det finns ingen annan väg ut.” 

Vi åker in på vägen. Bara skog under två-tre kilometer. 

Sen är vi framme. 

Kartorna nedan (siffran 1) visar exakt var Maria med familj bodde. 

 

http://www.myntkabinettet.se/web/Rakna_ut_penningvardet.aspx
http://www.myntkabinettet.se/web/Rakna_ut_penningvardet.aspx
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Vi är framme!  

Vilken fullständigt eländig plats!  

Sten-Åke känner inte igen området. 

Vi är i det ljusa område där det står Svenan på kartan.  

Närmaste ö är Ljungö. 
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Det är stenigt och kuperat.  

Ändå bodde här människor. Ungefär 20 familjer var det normala.  

Sverige hade en kraftig befolkningsökning i början av 1800-talet. Då hade 

Sverige förlorat en massa landområden runt om i Europa. Många valde att 

resa hem till Sverige och det uppstod en brist på landområden och 

bostäder.  

En fördel med Svänan var att husbonden inte bodde i närheten. Man 

rådde sig själv så länge man betalade sitt arrende och utförde vissa 

tjänster.  

Eländet plus friheten skapade en stark gemenskap. 
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Svänan ligger onekligen vackert vid sjön Stråken med alla dess öar!  

När man skulle hämta eller lämna något av tyngre slag – t.ex. en likkista -  

så rodde man över den långsmala sjön. 
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På grund av växtligheten kan man inte se hur stenigt det är här! 

Det är mycket besvärligt att ta sig fram. 
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Lite varstans kan man se stenhögar av denna typ. Det är resterna av 

gamla torp. Just denna hög är intressant eftersom torpet identifierats. 

 

 

15 M Södra Svänan. Uppsatt av hembygdsföreningen. 

Nu kan man söka i olika register och hitta alla som bott här. 

Praktiskt! 

 

Anders Ljungs familj bodde inte i detta mycket deprimerande område! 

Skönt! 
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Vi går till Norra Svänan!  

 

I Södra Svänan fanns det många torp. I Norra Svänan fanns det 

egentligen bara ett torp och det kallades helt enkelt för Norra Svänan.  

Här bodde vår släkt. 

 

  

 

Här är marken mycket bättre! Det verkar odlingsbart.  

Stengärdena är resultatet av olika rensningar, men de fyller samtidigt en 

funktion som gränsdragningar. Vi kan t.ex. tänka oss att Anders Ljungs 

familj ofta hade sina kor och grisar ute på bete.  

 

Dessutom fanns det andra som bodde i mindre stugor på området.  
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Enligt Ellens (en av ”de sju systrarna”) och Hjalmars son, Sven Karlsson, 

så bör Norra Svänan ha sett ut ungefär så här. 

 

Jag ställer mig framför ingången. 

 

Åtminstone den stenbelagda ingången finns kvar…  

Det går att beräkna golvytan via en del grundstenar. Ca 30 kvm handlar 

det om.  
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Denna stora ladugård tillhörde säkerligen Norra Svänan = vår släkt. 

 

Träden i förgrunden på ovanstående foto står just där resterna av torpet 

finns. En annan byggnad på platsen:
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Detta lilla torp är inhägnat av ett stengärde. Det tyder på att det inte är 

en del av det som vår släkt disponerade. 

 

Nu lämnar vi Norra Svänan!  

 

Det är dags att följa Anders Ljungs framgångar! 

Jag citerar släktkrönikan:  

” Anders ville skaffa sig ett bättre liv. Genom slitet på torpet hade Anders 

lärt sig att sköta ett jordbruk. Att hans styvfar, Johan, var snickare gjorde 

att Anders också lärde sig detta hantverk via underhållet av torpet. 

Styvfadern dör när Anders är 17 år gammal. Anders känner att han måste 

http://ljungarna.wordpress.com/2012/03/14/13-2-2-anders-johan-johansson-ljung-gerdas-fader-framgangarna/
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börja försörja sig själv för att inte bli en belastning för sin mamma. 

Han börjar hjälpa till på andra gårdar. Det går bra. Anders är arbetsam 

och mycket duktig. 

Tidigt blir han förman för de som arbetar på de stora gårdarna i närheten, 

Benestad och Huseby.” 

(En parentes: Det bör framhållas att Helena Andersdotters familj bodde på 

Offagård, Benestad. Det låg mycket nära Benestad Herrgård där Anders 

var förman. Kanske det blivande paret träffades där?)  

”Det räcker inte för Anders. Hur skaffar man sig ett oberoende om man är 

en fattig bondson? 

Man tar värvning och får därmed tillgång till ett soldattorp. 

Här kan du läsa vad det innebar att vara soldat och vad ett soldattorp var. 

Anders blir soldat. 

Den 20/11 1880 antogs Anders som soldat 117 Anders Ljung vid Skatelöfs 

kompani, Kronobergs regemente. Ljung blev hans soldatnamn. 

Under perioden 1884-1895 är Anders skriven på ett soldattorp  i Kålleboda 

i Lästad, Blädinge socken, Allbo härad, Kronobergs län.” 

 

Dags att besöka Kålleboda!  

 

Avstånden är små. 

 

http://www.husebybruk.se/slottet.htm
http://ljungarna.wordpress.com/2013/06/18/13-1-6-helena-ljung-andersdotter-de-sju-systrarnas-moder/
http://ljungarna.wordpress.com/2013/06/18/13-1-6-helena-ljung-andersdotter-de-sju-systrarnas-moder/
http://gaddvik.se/soldattorp.php
http://www.genealogi.se/kgf/soldater/krono_regemente.htm
http://www.svenskgeografi.se/laen/kronoberg/45102-laestad.html
http://www.genealogi.se/wiki/index.php/Allbo_h%C3%A4rad
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Vi är framme. Så här ser det ut runt Kålleboda: 
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Så här ser torpet ut idag: 

 

Vi går runt och tittar. Den omgivande markytan ser bra ut. På andra sidan 

vägen tycks det ha funnits en ladugård. 

Avståndet till Helenas föräldrahem är bara ett par kilometer. Idag är det 

längre. Det beror på att Offagård revs och byggdes upp på ett nytt ställe.  

1905 var det nya Offagård klart.   

Att vi kommit helt rätt är solklart!  

Redan på avstånd ser vi skylten. 
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Texten lyder: Kålboda-”Kålleboda”-Soldatorpet no 117 – Vid Östra Allbo 

Kompani-U. Lästad Södregård-1895-Torp U. Lästad. U = under. 

 

Den 26/4 1884 gifte sig den sjuttonåriga Helena med Anders och flyttade 

in i hans torp i Blädinge. 

Här föddes de fem första döttrarna: Ester (1885), Anna (1886), Gerda 

(1889), Ellen (1891) och Edith (1894), 

1886 lämnar Anders det militära och börjar arbeta med att rusta upp 

gårdar i Hjälmaryd,  men resten av familjen bor kvar i torpet till 1895. Då 

flyttar hela familjen till Hjälmaryd, Ljungby socken.  

I Hjälmaryd föds Agda (1896) och Helga (1899). Agda var fortfarande 

skriven i Blädinge. 
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Var ligger Hjälmaryd? 

Det ligger i sydöstra delen av Ljungby, ca fyra mil öster om soldattorpet. 

Vi åker dit. 

 

 

Först rustar Anders upp en gård. Dit flyttar familjen. 

Det är helt öde idag. Inget bostadshus, men en jordkällare och en 

nedgången ladugård. 

 

Byggnaderna i bakgrunden tillhör en annan fastighet.
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Jag citerar släktkrönikan:  

”Här bosätter familjen sig. Gerdas mor har dött av kräfta 1904. 

Året därpå gifter Anders om sig med Karin Johansdotter (1879-1959). 

Hela familjen bor i Hjälmaryd. 

Anders och Karin får sju söner… 

De fem första föds i Hjälmaryd.” 

De fem var Anders (1906-1981), Helge (1907-1977), Karl (1910-1994), 

Ture (1911-1928) och Tage (1913-1996).  

Medan familjen bor här så håller Anders Ljung på med att renovera ett 

köpt ”ruckel” alldeles i närheten: 

Jag ställer mig på gatan vid ovanstående lada och tar ett foto av det 

andra huset: 

 

http://ljungarna.wordpress.com/2012/03/14/13-2-2-anders-johan-johansson-ljung-gerdas-fader-framgangarna/
http://ljungarna.wordpress.com/2012/03/15/13-3-karin-johansdotter-gerdas-styvmor/
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Vi tittar lite närmare på detta hus. 

 

 

 

 

Den nuvarande ägaren har behållit jordkällaren som Anders Ljung 

skapade.  
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Andra byggnader som tillhör fastigheten: 

 

När familjen bor i det första huset så renoverar Anders Ljung det andra 

som köpts billigt. 

När han är klar flyttar familjen in i det nya huset och en halvbror till 

Anders, soldaten (Sven) Aron (Johansson) Hjelm (1872-1965), flyttar in i 

det gamla huset. 

 

Jag citerar släktkrönikan: 

”Vad gjorde Anders mer? 

Under perioden i Hjälmaryd (1895-1921), Ljungby satt han i 

Skolrådet, Kommunalfullmäktige och Kyrkorådet. 

Han var kyrkovärd. 

Dessutom deltog han, som byggnadssnickare, i byggandet av åtskilliga 

villor i Ljungby. 

Allt detta medan han renoverade två gårdar.” Makalöst!  

http://ljungarna.wordpress.com/2012/03/14/13-2-2-anders-johan-johansson-ljung-gerdas-fader-framgangarna/
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På vägen in på den aktuella gatan fotograferar jag skolan som ligger där 

och låg där på familjen Ljungs tid.  

 

Ett par 100 meter från bostäderna…  

 

 

Kartan visar ett litet mysterium. Medan Anders renoverade ett hus i 

Lidhult så föddes ytterligare två söner. Dessa blev skrivna i Lidhult; Göte 

(1915-2003) och Lennart (1917-2002). Samtidigt bodde familjen kvar i 

Hjälmaryd till 1921.  

Den enklaste förklaringen är att Anders skrev sig i Lidhult när han köpte 

renoveringsobjektet. Då blev de nyfödda sönerna skrivna där trots att de 

fanns i Hjälmaryd.  
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När arbetet i Lidhult är klart och huset i Hjälmaryd sålt har Anders Ljung 

en rejäl kassa. Dags att köpa en fastighet med stora möjligheter att 

utveckla!  

Han hittar fastigheten.  

 

Resan går från punkt 1 till:  

 

Här finns en ganska stor fastighet som heter Torlarp. 

Den köper Anders Ljung kontant.  

Till fastigheten finns en hel del mark.  

Allt rustas upp.  

 

Anders Ljung har fullbordat en fantastisk resa som startade i Svänan 

bland de fattigaste av fattiga. 
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Vid köpet av Torlarp är Anders Ljung 62 år gammal.  

 

Något/några år innan 80-årsdagen 1939 får den äldste sonen, Anders, 

överta Torlarp. 

 

Anders och hustrun, Karin flyttar till en villa i Lagan. 
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Det är i denna villa som man firar Anders Ljungs 80-årsdag. 

 

 

 



                                                  
Claes H.                                                                                                                                                          29  (30) 
 

 

Den 27/3 1947. Allt har ett slut.  

 

 

 
 

Berga kyrka i Lagan. 
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Maria 

Johannesdotter 

  

Anders Johan Ljung 
 

 Helena Ljung 

(Andersdotter) 

     
Karin Ljung 

(Johansdotter) 

  

Innehållsförteckning 

 Helenas 

syskon 

 

http://ljungarna.wordpress.com/2012/05/11/11-maria-johannesdotter-vem-var-maria/
http://ljungarna.wordpress.com/2012/05/11/11-maria-johannesdotter-vem-var-maria/
http://ljungarna.wordpress.com/2012/03/14/13-2-2-anders-johan-johansson-ljung-gerdas-fader-framgangarna/
http://ljungarna.wordpress.com/2013/06/18/13-1-1-helenas-varld/
http://ljungarna.wordpress.com/2013/06/18/13-1-1-helenas-varld/
http://ljungarna.wordpress.com/2012/03/15/13-3-karin-johansdotter-gerdas-styvmor/
http://ljungarna.wordpress.com/2012/03/15/13-3-karin-johansdotter-gerdas-styvmor/
http://ljungarna.wordpress.com/2012/03/04/3-innehallsforteckning/
http://ljungarna.wordpress.com/2013/06/18/13-1-2-helenas-syskon-brita-sofia/
http://ljungarna.wordpress.com/2013/06/18/13-1-2-helenas-syskon-brita-sofia/

