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Brostugan har i 1856 års husförhörslängd döpts om till Åbo, men detta har nog ald— rig 

riktigt slagit igenom; fortfarande används båda namnen, som väl hänvisar till att 

stugan ligger inte så långt från Grimmesbro över Ljungaån vid vägen från Lju— nga mot 

Aleholm. Den är lätt att finna, där den ligger nästan mitt för avtagsvägen mot 

Hennikahemmet. Fast namnskylten är tyvärr borttagen för länge sedan. Namnet Brostugan 

under Örsbyholm Bengtsgård möter man första gången i den längd, som börjar 1796, men 

stugan var säkert äldre. År 1796 står änkan Lena Abramsdotter och hennes båda döttrar 

skrivna där, men redan tidigare finner man dem i en namnlös stuga, också den under 

Bengtsgård. Ganska säkert är det samma stuga. 

Lena Abramsdotter hade 1768 gift sig med den 15 år äldre Carl Sundling, brukare på 

Stocken. Hans första hustru hade dött på våren samma år av "colique och moder— 

passion" (troligen epilepsi). Åtminstone tre barn fick Lena, en son 1769 och 

två döttrar 1773 och 1781. När den yngsta föddes, bodde familjen i Bringetofta, 

där Carl Sundling avled någon gång på 1780—talet. 

De båda äldre barnen lämnar hemmet, medan den yngsta, Anna Lisa, blir kvar hos 

modern. Hon "råkar i olycka" och får 1814 dottern Lisa, som dock bara blir 15 

år gammal och dör 1829 i "inflammatorisk feber". Från 1811 noteras, att Anna 

Lisa "sköter sin gamla moder". Lena, som de sista åren har "Fattighjelp" , dör 

på våren 1830 och Anna Lisa flyttar till fattighuset, sedan hon av sockenstämman 

antagits, som fattigsköterska. Tydligen orkade hon inte med tjänsten utan avsade 

gig och så fick hon avsked 1834 och måste lämna fattighuset för "sin ovillighets" 

skull. Efter något år står hon som inhyses i Ekeberget och är då utfattig och 

oförmögen till arbete, fast hon bara är i 55-årsåldern. År 1846 får Anna Lisa 

komma tillbaka till fattighuset — då är hon också blind. Stackars Anna Lisa hade 

ingen lätt tillvaro. 

Lena och Anna Lisa följs 1830 i Brostugan av Johannes Jonasson med hustrun 

Catharina Jonasdotter och yngsta barnet, den 9—åriga Johanna. Familjen kom 

närmast från ett par år i Ljungafällan och hade tidigare bott både i Mossaryd 

och i Ljunga. I Brostugan stannade de livet ut. De hankade sig fram men blev 

förstås äldre och klenare med åren. År 1846 noteras, att Johannes är "sjuklig 

och bräcklig" och att Catharina är "sjukl. och njuter fattighjelp". 

Fattighjälpen fick Catharina förmodligen efter Johannes död sommaren 1848. Det 

blev i så fall inte så länge, eftersom hon avled våren 1849. Kort tid innan 

föräldrarna dog, hade dottern Johanna gift sig med skomakaren Sven Johannisson 



och flyttat till hans föräldrahem Östanskog lite längre bort vid Ljunga-

A1eh01msvägen. 

I Östanskog fick det unga paret Johannisson en son och flyttade sedan 1848 till 

Brostugan, där Johannas sjukliga gamla mor säkert behövde hjälp och sällskap 

under sitt sista levnadsår. Fem barn föddes efter flyttningen till Brostugan, 

men två av dem dog tidigt - äldsta dottern hade nyss fyllt 8 år, när rödsoten 

tog henne. Tydligen var det en epidemi, ty tio barn dog m.mder några höstveckor. 

Lille Johannes blev bara två månader och dog av "bröstsjukdom" . 

Om Sven Johannisson noteras, att han är "ofärdig" - han lär ha varit halt. Som 

så många ofärdiga blev han skomakare och antogs av sockenstämman till 

sockenskomakare på hösten 1847. Det var under Johannissons tid, som Brostugan 

fick det nya namnet Åbo. Skomakarfamiljen tycks ha rett sig någorlunda; i varje 

fall nämns ingenting om fattigmedel o.d., endast att Johanna blir sjuklig på 

äldre dagar. 

Tre av barnen lämnade hemmet i 20—årsåldern, medan dottern Anna Sofia stannade 

kvar hos föräldrarna. Dessa avled båda 1898 med ett halvårs mellanrum och blev 

77 år gamla. Ett år senare gifte sig den 45-åriga Anna Sofia med grenadjären, 

skräddaren och änklingen Karl August Herman Ny från Skepperstad. Nu fick hon 

plötsligt en stor familj Ny medförde sex barn i boet; de var mellan 20 och 6 år 

gamla. 

Nys fyra äldsta söner lämnade hemmet 1905—06. Den äldste var soldat och hade 

fått namnet Nyström, sönerna 2 och 3 var skräddare som sin far. Nr 3, Frans 

Jakob, fick anställning hos skräddare Ströberg i Sigridsholm, senare 

Sandsjövägen 2. 

År 1906 lämnade Anna Sofia sitt barndomshem och flyttade med sin nya familj till 

Nässjö. Fast åren där blev inte så många — år 1912 kom paret Ny tillbaka till 

Ljunga och köpte Målen i byn. Där dog de 1935 resp. 1942. 

Ny ägare till Brostugan/Åbo blev distinktionskorpralen, nu gratialisten Johannes 

Stork från Ekeberget. Det blev åter en stor familj i stugan. Johannes och hustrun 

Josefina - Fina sade man alltid - hade nio barn i åldern 0-20 år. Fina var 

Johannes andra hustru. Den första, som var äldre syster till Fina, hade dött 

tidigt och lämnat ett par små barn efter sig. De hade redan lämnat hemmet vid 

flyttningen till Brostugan. 

Johannes Stork hade varit grenadjär på Ekeberget efter sin far Anders Stork. De 

tre bröderna var bosatta i närheten — Karl i Lyckoborg, Johan i Nybygget och 

Klas i Sjöstorp. I Brostugan/Åbo drev Stork åtminstone de första åren ett litet 

lantbruk. År 1918 antogs han som kyrkvaktare efter August Johannisson i Byholm. 

Den nyanställde var 67 år gammal, men som den kraftkarl han var kunde han sköta 

den ganska så krävande tjänsten ända till 1929. 

Yngste sonen Helmer, som tog namnet Sörskog, har i en tidningsartikel 1986  

berättat, att fadern också en tid var fjärdingsman och att han dessutom var 

"skrivande lokalombud för Västra härad till Säfsjö Nyheter" . Inkomster 

behövdes, familjen var ju stor. 

Johannes Stork var en intresserad och god sångare. I en tidningsartikel inför 

85 årsdagen 1936 berättas, att han en tid varit ledare för en sångkör inom 

Missions— församlingen. När den unge kantorn och läraren Axel Franzén 1909 

kommit till Ljunga, bildade han snart en kyrkokör och där blev Stork naturligtvis 

medlem. Han var ju inte så ung just, när kören bildades - den uppgick efter ett 

par år i Vallsjö kyrkokör - men han stannade kvar ända upp i 80—årsåldern. Det 

sägs, att den mörka basrösten med tiden blev tämligen skrovlig, men att man hade 

överseende med detta, dels för Storks stora intresse, dels för att han skaffade 

kören många nya medlemmar. 

Johannes Stork var en lång och ståtlig karl på ett foto av kören från ca 1910 

är han huvudet högre än de övriga sångarna. I den ovannämnda 85-årsartikeln be— 

rättas, hur man lite då och då mötte den "resliga, vördnadsbjudande" mannen nere 

i samhället, dit han gick till fots. Nog var han en kraftkarl — alldeles som 

den äldre brodern Johan i Nybygget. 



Johannes Stork dog i januari 1940 nära 89 år gammal. Då hade barnen för länge 

sedan lämnat hemmet. Nästan alla sönerna hade tagit tjänst vid järnvägen, någon 

hade blivit militär. Som nygift 1916 hade sonen Ernst med hustru en kort tid 

bott i föräldrahemmet. Yngsta dottern, Astrid, som varit sjuklig sedan 

barndomen, hade avlidit 1935, mellandottern hade gift sig och den äldsta, Hilma, 

hade 1934 kommit hem från en tjänst som husföreståndarinna i Säby. Säkert 

behövdes hon hemma. 

Fina Stork avled sommaren 1946 och Hilma flyttade till Säveslund under Mejensjö 

Storegård, där hon dog 1964. 

Ny ägare till Brostugan/Åbo blev skogs- och torvarbetaren Anton Berg, som med 

hustrun Elsa bott i Målen i Ljunga by, där de efterträtt familjen Ny. De hade 

tidigare hyrt i Backholm i Komstad i 14 år. Berg dog redan 1951 och Elsa flyttade 

tillbaka till Målen. 

Sedan följde flera korttidsboende i stugan. Frans och Signe Lindberg med tre 

söner kom efter Bergwmen-T1yttade efter ett år till Källeryd i Vallsjö. 

Nästa familj, vägmästaren Karl Gustaf Pettersson med hustru och sex barn i 

åldern 2-11 år, kom från Arvidsjaur 1952 och stannade i två år, då de flyttade 

in till samhället. 

Den ensamme 60-årige torvarbetaren Nils Waldemar Jönsson — han hade kommit till 

Ljunga i slutet av 1930-talet som kanalarbetare hos det företag, som dränerade 

Ljunga mader - flyttade efter ett år till Broddanäs och följdes 1955 av Bertil 

Engström. Denne, som var i 50—årsåldern, står snart som f.d. grovarbetare och 

var ganska illa invalidiserad och tog sig fram i rullstol. Han var ensamstående 

men klarade sig ändå någorlunda i Brostugan/Åbo, som dock åtminstone utvändigt 

med tiden började se ganska förfallen ut. 

Ända till hösten 1981 står Engström skriven i Brostugan/Åbo, men då flyttade 

han in till Pinutenområdet i samhället, där han avled efter ett par år. 

Efter några år köptes stället av Ragnvald Larsson i Vrigstad, som dock inte 

flyttade hit utan hyrde ut till sina anställda. Sedan 1988 bor svetsaren Bengt 

Samuelsson i stugan, som vid det här laget ser ganska sliten ut. 

 

 



 

 
 

 


