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Det gamla torpet Ljungafällan är försvunnet för länge sedan och ingen minns, var det en 

gång låg. På ekonomiska kartor finns dock namnet utsatt några hundra meter nordost om 

Hennikahemmet — ungefär där sattes namnskylten ned strax t.h. om vägen mot Brostugan/Åbo. 

När Ljungafällan eller Ljungfällan, som det står i den första längden kom till, kan 

inte säkert utläsas. Troligen var det omkring 1765, då Lars Johansson och hans hustru 

Maria Johansdotter bor där. Varifrån de kom, är inte noterat. Den lille sonen Petter 

är född 1764 men finns inte med i socknens födelselängd. Det gör däremot nästa son, 

Johan, som enligt längden är född i Ljungafällan 1768. 

Ett gammalt inhysespar, Jonas Jonsson och hans hustru Brita, är också fört på 

Ljungafällan men har snart "Flött til Frödery sn" . 

Hur länge familjen Johansson bodde kvar i Ljungafällan, är obekant — längderna för 

perioden omkr. 1773-90 saknas. Efterträdare i Ljungafällan blev tydligen snickaren 

Olof Bergström, som av födelseboken att döma flyttat in någon gång 1782-83. Bergström 

och hustrun Anna Greta Alexandersdotter tycks dock redan ha bott i socknen i 

åtminstona ett par år — de båda äldsta sönerna finns inte med i födelseboken, vilket 

däremot de 1781 födda tvillingarna Olof och Stina gör, fast var familjen då bor, är 

inte noterat. Ej heller när Olof dör vid 4 månaders ålder, är bostadsorten angiven. 

När Olof Bergström, som ibland står som snickaremästare, avled 1805, hade alla barnen 

utom den yngste lämnat hemmet. De båda döttrarna hade först flyttat till Jönköping 

men sedan efter ett par år dragit vidare till "Lindköping". Sönerna hade stannat kvar 

i hemtrakten. Änkan Anna Greta och sonen Elias flyttade 1805 till Ljunga Lillegård. 

Därifrån flyttade Elias och den 9 år äldre brodern Olof Hindric 1808 till Stockholm. 

Jönköping, Linköping, Stockholm - nog verkar det, som om syskonen Bergström hade 

vidare vyer än vad som var vanligt vid den här tiden. Den ensamma Anna Greta står 

snart som "utfattig" och "blind" och bodde länge i fattighuset, där hon avled 1834 

åttiosju år gammal. Bergströms följdes i Ljungafällan av Nils Larsson, som med 

hustrun Lisa Jönsdotter och två söner 1805 kom från Broddanäs. Strax efter 

inflyttningen föddes dottern Stina, som dock bara fick leva i tre år — hon blev "1808 

död på lazarettet" . Hur kom det sig, att lilla Stina kostades på den långa färden 

till lasarettet, som väl låg i Jönköping, och vård där, kan man undra. Det hörde 

verkligen inte till vanligheterna, att någon skickades dit ens bland de besuttna. Ett 

par år efter Stinas död föddes ännu en dotter i Ljungafällan. 

Torparfamiljen Larsson flyttade 1814 till Källeryd i Vallsjö socken, där sonen Sven 

så småningom efterträdde föräldrarna. 

Ny torpare i Ljungafällan blev Jonas Larsson Lindberg. Med hustrun Lisa Larsdotter 

och två barn kom han 1814 från Ekeberget. Fast om familjen verkligen bott där, är 



osäkert — barnen står som födda under Örsby Bengtsgård, men Ekeberget hörde till 

Mejensjö. I Ljungafällan föddes en andra son, men han blev bara 2 år. 

Sonen Lars tog drängtjänst i Örsby Backegård, när han var 15 år gammal han blev så 

småningom hemmansägare i Örsby, där han sina sista år bodde i Ringsudde dottern Sara 

flyttade till Sandsjö 1826, när hon var 16 år. Samma år flyttade föräldrarna till 

backstugan Spångstugan, där de snart står som "utfattiga" och får "fattighjelp" . 

Jonas blir också blind på senare år. Trots fattigdom och umbäranden blev de ändå 

gamla — Lisa dog 1837 vid 65 års ålder och Jonas var 79 år, när han dog 1846. 

När Jonas Larsson Lindberg lämnar Ljungafällan 1826, stryks torpbeteckningen i 

husförhörslängden. I stället står det "Örsbyholmg Bengtsgl elr 1/8 Ljungafällan" . 

Likväl står Jonas efterträdare Samuel Petersson som torpare - förändringen kanske 

inte slog igenom omedelbart. Petersson kommer som nygift med sin andra hustru Anna 

Maria Persdotter och medför sina tre barn tre barn från första giftet, 22, 12 och 6 

år gamla. Familjen kommer 1826 från Vallsjö men kan inte ha bott där länge. Den 

första hustrun dog nämligen på hösten 1825 av vattusot och då var de alla skrivna på 

öen. Kanske är det skrivfel i längden? År 1828 blir det dock flyttning till Vallsjö. 

Inte heller nästa familj stannade så länge. Johannes Jonasson med hustrun Catharina 

Jonasdotter och de tre yngsta barnen kom 1828 från Ljunga Södergård. Där hade 

Johannes några år varit 3/8-brukare. Tidigare hade de bott i Mossaryd. I Ljungafällan 

krympte familjen. Sonen Isac dog i mässling knappt 11 år gammal strax efter 

inflyttningen och dottern Anna Lisa blev 1830 piga i Örsby Bengtsgård. Det var bara 

den yngsta, Johanna, som följde med till Brostugan/Åbo, när Johannes och Catharina 

1831 flyttade dit. Johanna kom efter några år att bo där som gift med skomakaren Sven 

Magnus Johannesson från Östanskog. 

De sista, som står skrivna i Ljungafällan är Isac Jonasson och Sara Lisa Jonas— 

dotter. De var nygifta, när de 1831 kom från Örsby Södergård, där Isac står som ägare 

till 1/4. Kanske han gift sig till gården. Sara Lisa hade nämligen varit gift 

tidigare med Bengt Månsson i Södergård. Han hade avlidigt i bröstfeber några månader, 

innan sonen föddes. Två av Sara Ligas barn kom med till Ljungafällan och står där som 

styvbarn till Isac - Isac var 14 år yngre än Sara Lisa. En gemensam son hörde också 

till familjen. År 1833 flyttade Jonassons till Bengtsgård, där Isac står som ägare 

till 5/16. 

Så blev det tomt i Ljungafällan. I längden, som går fram till 1845, noteras "1/16 

eges af Sven Ahnstedt och 1/16 af Magnus Jonasson i sambruk med gården" . Gården var 

Bengtsgård. Sedan nämns inte Ljungafällan längre i husförhörslängderna. 

Ljungafällan är spårlöst försvunnet, men namnet lever ännu kvar, åtminstone bland de 

äldre. Nämligen i historien om "Ljungafälle gubbe" Ungefär följande berättade Sture 

Niander, när torpskylten sattes upp hösten 1984; "Ljungafälle gubbe hade i livstiden 

flyttat 'käller', d v s rågångsmärken, så att det blev till hans fördel. Tydligen 

fick han ingen ro i graven, ty när lantmätarna senare med hjälp av traktens folk 

mätte upp vid något skifte, hördes då och då en röst, som sade 'här är rätt' eller 

'här är orätt'. Det var förstås Ljungafälle gubbe, som ville rätta till det han en 

gång felat. " . Gamle Artur Svensson hade en lite annorlunda version vid en intervju 

1970: "Ljungafälle gubbe spökade. I livstiden hade han flyttat *käller-. När han 

sedan var död, flyttade han tillbaka dem till rätta platser. " . Innehållet i de båda 

versionerna är ju ungefär detsamma. Frågan är bara "vem var Ljungafälle gubbe"? 

 



 

 


