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Annetorp är det första huset t.h. om vägen i Ljunga by, när man kommer från 

Sävsjöhållet. Huset är ombyggt och tillbyggt flera gånger, men kärnan är 

troligen från 1825. 

Då skrivs nämligen änkan Anna Lisa Petersdotter och hennes fem barn och fyra 

styvbarn i backstugan Annetorp — stugan tycks ha fått namn efter henne. Maken 

Johannes Ljungqvist, som stått som ägare till 1/4 Ljunga Broddagård och som 

därtill varit klockare och fjärdingsman, hade avlidit hösten 1824 av 

"lungsot" nära 49 år gammal. Anna Lisa, som var dotter till nämndemannen 

Petter Sandstedt i Mossaryd, var bara 31 år, när hon nu blev ensam med de nio 

barnen mellan 21 och 1/2 år gamla. Hon var Ljungqvists andra hustru — den 

första hade även hon avlidit i lungsot. 

alltså en äldre bror till Kutt—lda. År 1875 gifte sig Claes Johan och 

två barn föddes i stugan. Den förstfödde blev dock bara några månader 

gammal. Hustrun avled 1892 och Claes Johan blev ensam med den 14-åriga 

dottern Jenny Cecilia. Efter sorgeårets utgång gifte han om sig med 

den tolv år yngre Eva Kristina Johannesdotter från Bredaryd. Några 

barn föddes inte i det nya äktenskapet, utan Jonassons blev ensamma i 

stugan. När fadern gifte om sig, flyttade nämligen dottern till 

Bollnäs och därpå 1897 till Amerika. 

Jonasson tycks ha friköpt Annetorp någon gång på 1890—talet. I längden 

står han nämligen då som ägare och beteckningen backstuga har ändrats 

till "huset" Anne torp. 

År 1904 flyttade paret Jonasson till hustruns hemförsamling Bredaryd 

och Annetorp köptes av smeden Karl Johannesson, som just kommit till 

Sverige från Amerika — han har enligt husförhörslängden "vistats i 

Amerika 1/4 1892—29/11 1904" . Snart gifte han sig med Tora Klasdotter 

från Broddagård (hon hette Viktoria men kallades Tora). Några år 

senare tycks han ha övergivit smedyrket och står som handlare. Det 

blev affär i husets östra halva och en skylt sattes upp över de båda 

bodfönstren. "K. Johanssons Diversehandel" , stod där, vilket är något 

förvånande, eftersom den nyblivne affärsinnehavaren redan vid inflytt— 

ningen har tillnamnet Dahlberg och aldrig omtalades under annat namn. 

På ett foto från ca 1915-20 ser man, att den lilla affären har två 

skyltfönster ut mot landsvägen. De är likadana som fönstren i 



bostadsdelen men har för— setts med luckor. Dessa stängdes väl på 

kvällen, så att inte skyltningens präktiga kaffeserviser och blandade 

husgeråd skulle fresta svaga själar allt för mycket. 

Affären, en typisk lanthandel, blev snart centrum i byn. Dit förlades, 

när den tiden kom, byns telefonväxel och poststation och så småningom 

tillkom också en bensinpump ute vid vägen. Dahlberg var med sin tid. 

Fyra barn begåvades Dahlbergs med. En tid ökades familjen dessutom ut 

med en inneboende, nämligen den blinde gamle Johannes Askerin. Den 80-

årige gubben fick en fristad här, sedan hustrun dött 1918. Han hade en 

gång varit hemmans— ägare i Örsbyholm, men hade sedan 1885 bott i 

Ljungdala strax intill Annetorp; kanske hade synen börjat svikta redan 

då. Här fick han bo i köket, där även pigan hade sin sovplats, 

berättades vid skyltvandringen, då någon också viss— te, att Askerin 

varit fosterfar åt Tora Dahlberg. Detta har dock inte kunnat beläggas 

i kyrkböckerna. 

Johannes Askerin avled 1926. Dahlbergs son James flyttade 1931 till N. 

Sandsjö socken och öppnade en lanthandel i Rödja. Och 1936 flyttade 

hela familjen Dahlberg till Stockaryd, där Karl sedan i många år drev 

en speceriaffär. 

Affären och huset i Ljunga övertogs av handlaren Eric Lindblom, som 

med hustrun Ingegerd närmast kom från Hylletofta. Tre döttrar, Ethel, 

Sonja och Zara, korn att växa upp i handlarhemmet i Ljunga. Alla tre 

gav sig ut i världen redan i 17-årsåldern, så att paret Lindblom var 

ensamma kvar, när de 1960 flyttade till Jönköping efter att ha hållit 

auktion på affären. 

Den nye handlaren, Gustaf Svensson, fick det väl inte så lätt. Redan 

under Lindbloms tid hade nog kunderna börjat svika här som i byarna 

runt om i landet — det hade blivit andra tider efter krigsslutet. Allt 

färre kunder blev det alltså i affären, men även privat var nog Gustaf 

Svensson ganska ensam. Han var ogift, hade passerat de femtio och var 

tidvis sjuk. Något tungänge ha— de han inte mer än att han gärna gick 

till kyrkan och var medlem i kyrkokören. 

Efter några år lades affären ned och Gustaf Svensson flyttade 1971 

till Reftele. De närmaste åren korn ägare och hyresgäster att skifta, 

tills den unge rytmikläraren Per Forsgren 1976 köpte Annetorp. Han 

gifte sig snart med Marie Holm, också hon rytmiklärare, och ännu en 

barnskara kom att växa upp i huset. 

Medlemmarna i familjen Forsgren lämnade Annetorp efter hand — Per kom 

att allt mer ägna sig åt artisförmedling o.d. De sista flyttade 1999 

och Annetorp ägs nu av grannfamiljen Strachal. 

 
  



 

 
 


