
Historik kring Ljungs stuga
av Arthur Andersson? Hältekis

Ljungs stuga är belägen strax
nordost om dammen i Hällekis
samhälle. Den är utan tvekan
den äldsta arbetarbostad, som
nu finns i Hällekis. Den kom till
under Alunbrukets tid för snart
200 år sddan. Exakta året när
stugan byggdes har ej gått att få
fram. Mycket talar för att den
byggts av Jan Eriksson Setter-
berg, som anställdes vid Hönsä-
ters Alunbruk i samband med
brukets utvidgning 1795.

Setterberg tu född i Medelp-
lana v. Norrled 1762 och dog på
Hönsäter år 1827. Samma år gif-
te sig äldste sonen Sven, som
tog sig namnet Ljung.

Sven Johansson Ljung var
född på Hönsäter 1796 och ar-
betade hela sitt liv på Alun-
bruket och torde ha övertagit
atugaa efter föräldrarira. §ven
Ljung dog 1871. Hans hustru
hade dött fyra år tidigare. De
hade en son vid namn Anders
Johan Ljung.

Denne son var fodd 1828 i fa-
dern Ljungs stuga. Hans hustru
hette Britta Christina Larsdot-
ter, född 1829 i Ullervad. Deras
äldste son Carl föddes i Skar-
stad 1854. fu tasa hade Anders
Johan kommit tillbaka till Hön-
säter och arbetade på Alun- '
bruket. Troligtvis bodde famil-
jen hos Anders Johans föråiLld-
rar i Ljungs stuga. Han bodde
kvar 1873 men 1878 saknas han i
husförhQrslängden. Förmodli-
gen hade han då lämnat stugan
till sonen Carl.

Carl Ljung kom från Fors-
hem tillbaka till Hönsäter 1875.
Han gifte sig 1877 med Mathilda
Margareta Stomberg, dotter till

Fnuill.iga krffiii }ul.;r nu sstt tgå,ng oeh r4,c;rerz.t dem
snnfi \N-&rlga "Iqiungs sttlga" i Höllekis, Stugort h.gger

namnet Holmgrens ;"3tuga.
Holmgren var född 18tl 6ch
dog 1946. Hustrun hette Maria
Stina Larsdotter, född 1862 i
Husaby och död 1949. Makarna
hade nio barn. Yngsta dottern
Guhhild var född 1903 och gift
med Torsten Östrand. Nåirr de'
ras böstad i vågskäet vid Am-
menoch mitt emot Ljungs stuga
år 1950 genomgick reParation,
bodde fämiljen Ostrand tillfäI-
ligl i Ljungs stuga. Sex Per-so-
när i denna lilla stuga. Sedan
dess har ingen bott i Ljungs stu-
ga.

Arthur Andersson

Erik Johansson Sto=åberg vid
Hönsäters Alunbruk. Hustrun
var född 1854. Carl Ljung blev
änkling 1894 men bodde kvar i
stugan tillsammans med en dot-
ter.
.. fu rsrg flyttade Johannes
Orn in i Ljungs stuga. Han hade
varit torpare på torpet Grönelid
under Hönsäter sedan 1902.

Örn var född 1852 och dog 1926.
.tinkan Johanna Sofia Bred-
ström från Berg var född 1855
och hon bodde kvar i Iajungs
stuga tills hon dog 1931.

Är 1832 flyttade gårdssnic-
karen Karl Gustaf Holmgren
med familj in i Ljungs stuga,
som i folkmun fått namnet änd-
rat till Örna-stugan och nu frck


