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Ötorpsvandring 
genom skog och arkiv 

Lördag 29 juli 2017
 

	  

	  

	  

	  	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

– Ja, dä va ju en ganska skoji tilldragelse. Dä va när ja bodde ve 
Ötorpe å va barn… 

 

 
 

– Lindqvist	  kom	  med	  fiolen	  och	  sin	  
svarta	  höna	  och	  placerade	  sig	  på	  en	  sten	  
i	  bäcken…	  
 
 
 

 
Lösa och utfattige personer 
inom Finnå rote (Järnboås 
AI:17b, s. 444)…  
 
 
 
 
En av mina förfäder var Jakob Gregorsson 
som uppges vara född 1782 i Polen och kom 
hit till Sverige som krigsfånge från 
Ryssland…  
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Ötorpsvandring	  genom	  skog	  och	  arkiv	  
	  

I	  juli	  2017	  genomförde	  byalaget	  en	  torpvandring	  som	  detta	  år	  gick	  till	  Norra	  och	  Södra	  

Ötorpet.	  Jag	  hade	  glädjen	  att	  få	  förbereda	  och	  leda	  den.	  	  

	  

Sidorna	  här	  är	  ett	  komplement	  till	  vad	  jag	  hade	  att	  berätta	  vid	  själva	  vandringen,	  men	  

fungerar	  förhoppningsvis	  också	  som	  introduktion	  för	  den	  som	  inte	  hade	  möjlighet	  att	  

delta	  då.	  Innehållet	  bygger	  på	  flera	  källor,	  de	  flesta	  tillgängliga	  på	  nätet	  och	  angivna	  i	  

texten.	  	  

	  

Vi	  har	  en	  särskild	  skatt	  i	  Stadranejden	  genom	  de	  berättaraftnar	  och	  berättelser	  som	  

lagts	  ut	  på	  byalagets	  hemsida	  (www.stadranejden.se).	  Bland	  annat	  Herbert	  Carlssons	  

historier,	  som	  sträcker	  sig	  tillbaka	  till	  1850-‐	  och	  1860-‐talen.	  Där	  finns	  också	  ett	  par	  

ljudfiler	  från	  1960,	  där	  vi	  hör	  Svante	  Johansson	  från	  Lilla	  Ötorpet	  återge	  några	  händelser	  

från	  1910-‐talet	  för	  sin	  son	  Håkan	  Svantesson.	  

	  

Det	  var	  dessa	  berättelser	  jag	  utgick	  från	  denna	  gång.	  Jag	  gick	  sedan	  vidare	  till	  kyrkoarkiv	  

och	  folkräkningsregister,	  sökte	  på	  kartor,	  i	  passagerarlistor	  och	  tog	  del	  av	  andra	  

släktforskares	  utredningar.	  Som	  alltid	  öppnas	  en	  fascinerande	  värld	  av	  människoöden	  

och	  det	  liv	  som	  en	  gång	  levdes	  här.	  Några	  personer	  har	  jag	  också	  följt	  i	  spåren:	  Vad	  blev	  

det	  av	  kolarnas	  och	  huggarnas	  barn?	  Ogifta	  pigan	  Carolina	  med	  sin	  dotter	  Sofia	  som	  

båda	  kom	  att	  emigrera	  till	  Nordamerika?	  Pojkarna	  i	  den	  lilla	  stugan	  vid	  Klampen,	  som	  

öppnade	  dammluckorna	  för	  att	  skoja	  med	  Lindqvist,	  som	  sökt	  sig	  till	  bäcken	  för	  att	  lära	  

sig	  spela	  fiol	  av	  Näcken?	  

	  

Här	  ser	  ni	  en	  del	  av	  resultatet	  med	  kopplingar	  till	  just	  Ötorpen.	  	  

Ett	  stort	  tack	  också	  till	  alla	  som	  deltog	  i	  torpvandringen	  med	  allt	  nytt	  som	  tillfördes	  där!	  

	  

Mona	  Hallin	  för	  Stadranejdens	  byalag	  2017-‐07-‐29	  
	  

hallinmona@gmail.com	  
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Stora	  och	  Lilla	  Ötorpet	  för	  hundra	  år	  se´n	  
	  

	  
	  
Stora	  Ötorpet,	  husförhörslängd.	  Nora	  bergsförsamling	  AIIa:6	  1909–1919,	  s.	  1402	  (AD	  Bild	  4170)	  
	  
Svante	  Johansson	  kommer	  med	  sina	  föräldrar	  och	  fyra	  äldre	  syskon	  till	  Stora	  Ötorpet	  
strax	  före	  jul	  1909.	  Han	  är	  då	  tio	  år	  gammal	  och	  kommer	  att	  bo	  här	  till	  1918,	  då	  han	  är	  
närmare	  tjugo.	  
	  
Samtidigt	  vid	  Lilla	  Ötorpet	  hittar	  vi	  Viktor	  Andersson	  med	  familj.	  Han	  är	  då	  kring	  30	  år	  
och	  har	  året	  innan	  blivit	  torpare	  här	  med	  fru	  och	  två	  småttingar.	  Tre	  till	  kommer	  att	  
födas	  de	  närmaste	  åren.	  	  
	  

	  
	  
Lilla	  Ötorpet,	  husförhörslängd.	  Nora	  bergsförsamling	  AIIa:6	  1909–1919,	  s.	  1403	  (AD	  Bild	  4180)	  
	  
De	  här	  två	  personerna,	  Svante	  och	  Viktor	  vet	  vi	  lite	  mera	  om	  än	  det	  vi	  hittar	  i	  
kyrkböckerna.	  Det	  beror	  på	  att	  Svantes	  son	  Håkan	  1960	  slår	  på	  bandspelaren	  och	  
intervjuar	  sin	  far	  Svante	  om	  minnen	  han	  har	  från	  Ötorpstiden.	  Ljudfilerna	  finns	  på	  
Stadranejdens	  byalags	  hemsida:	  www.stadranejden.se,	  länk	  Håkan	  Svantesson	  



Sammanställt	  av	  Mona	  Hallin	  2017-‐07-‐29	  (hallinmona@gmail.com)	  för	  Stadranejdens	  byalag	  

	   4	  

Svante	  Johansson	  om	  livet	  vid	  
Ötorpen	  
	  

– Ja, dä va ju en ganska 
skoji tilldragelse. Dä va 
när ja bodde ve Ötorpe å 
va barn… 

	  
	  

	  

Det	  var	  1912	  eller	  -‐13	  en	  härlig	  högsommardag.	  Viktor	  och	  jag	  skulle	  ut	  å	  meta	  på	  en	  
grynna	  ute	  bland	  öarna.	  Ja,	  vi	  rodde	  ut,	  sänkte	  ner	  sänkstenen	  å	  satte	  oss	  i	  lugn	  och	  ro.	  
Å	  Viktor	  skulle	  ta	  sig	  en	  pris	  snus	  …	  då	  fick	  han	  napp…	  	  Å	  han	  släppte	  snusdosan	  helt	  
hastigt…	  Ujujuj,	  men	  opp	  fick	  han	  en	  stor	  aborre	  i	  alla	  fall,	  men	  så	  snuse’	  gick	  han	  miste	  
om.	  Å	  då	  sa	  ja’	  åt	  en	  att	  de	  va	  ju	  synn	  att	  en	  skulle	  mista	  de	  där	  goda	  matsnuset	  
Ja,	  det	  tyckte	  han,	  det	  var	  det	  ju	  visserligen,	  men	  se	  sån	  stor	  fin	  aborre	  jag	  fick.	  
…	  
Ja,	  jag	  sköt	  ju	  gädder	  ofta	  när	  jag	  var	  pojke.	  För	  det	  mesta	  sköt	  jag	  ju	  med	  hagel	  och	  det	  
gick	  ju	  bättre	  för	  de	  låg	  ju	  kvar	  längre	  i	  vattnet	  bedövade…	  
…	  
Vi	  rulla	  timmer	  han	  å	  ja’.	  I	  alla	  fall	  skulle	  Viktor	  gå	  hem	  å	  äta	  frukost…fick	  han	  se	  rådjuret	  
gå	  utanför	  och	  beta.	  Han	  gick	  ut	  å	  sköt	  den	  där	  rågeten…	  Det	  var	  patron	  på	  Stadra	  och	  
jägmästarn…	  sprang	  för	  fulla	  muggar...	  se’n	  knalla	  de	  iväg	  å	  försvann…	  rädd	  hela	  da’n	  så	  
han	  var	  alldeles	  förstörd	  …	  fick	  äta	  upp	  sin	  råget	  i	  lugn	  och	  ro.	  
…	  
I	  alla	  fall	  så	  stjälpte	  lasse	  för’n	  å	  han	  skulle	  räta	  opp’et	  igen	  å	  hade	  en	  stör	  som	  vi	  kalla	  för	  
breen.	  En	  påke	  som	  vi	  hade	  särskilt	  avpassad	  för	  när	  vi	  skulle	  lägga	  på	  klumpar	  å	  så	  där	  på	  
lasset.	  I	  alla	  fall	  så	  tog	  han	  den	  över	  axeln	  och	  mola	  och	  skulle	  försöka	  få	  tillbaks,	  få	  upp	  
lasset.	  Men	  hur	  de	  va	  så	  drog	  hästen	  till	  med	  desamma	  så	  de	  innan	  han	  var	  färdigt	  så	  han	  
fick	  breen	  över	  halsen,	  på	  huvve	  	  med	  den	  där	  över	  nacken	  å	  huve,	  så	  vart	  han	  liggandes	  
me	  huve…	  Då	  grät	  han	  nästan	  å	  sa	  att	  en	  höll	  på	  å	  fara	  så	  illa	  här	  i	  skogen	  å	  en	  kan	  nästan	  
förolyckas	  när	  en	  får	  vara	  ensam.	  	  
…
Håkan:	  Du	  börja	  ju	  kola	  milor	  rätt	  så	  ung,	  
eller	  hur?	  
	  
Svante:	  Ja,	  jag	  var	  ju	  med	  min	  far	  och	  
kola.	  Då	  fick	  man	  ju	  börja	  tidigt	  och	  
hjälpa	  till	  de	  man	  kunne.	  Hålla	  i	  
lystången	  och	  hjälpa	  till	  m	  stypa	  å	  så	  där	  
å	  även	  köra	  in	  milveden	  	  
Då	  fick	  en	  ju	  hjälpa	  till	  allt	  som	  en	  orka	  
med	  undan	  för	  undan	  när	  en	  växer	  till.	  	  
	  
Det	  värsta	  var	  nog	  när	  min	  bror	  Filip	  och	  
jag	  kola	  åt	  Stribergs	  bolag…	  
	  
(Från	  Håkan	  Svantessons	  ljudfiler,	  
www.stadranejden.se)	  

	  

	  
	  
(Fotona	  här	  är	  hämtade	  från	  andra	  platser	  än	  
Stadra)
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De	  första	  Ötorpsborna	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Om	  Stadra	  bruksgård	  1752:	  	  
	  
Skogen	  uppgifves	  lemna	  tillräckligt	  gårdfång	  och	  vedbrand	  samt	  något	  till	  kolning.	  Tvänne	  
torp	  finnas,	  Hjerpetorp	  och	  Ötorp,	  äfvensom	  en	  nyligen	  reparerad	  såg	  vid	  Ötorpet.	  I	  öfrigt	  
uppgifves	  att	  fiske	  idkades	  till	  husbehof	  i	  Grecken,	  samt	  att	  malmstreck	  icke	  fanns	  på	  
egorne.	  Skatteköpeskillingen	  bestämdes	  till	  40	  daler	  sifvermynt.	  (Johan	  Johansson,	  1872	  )	  
	  
Kyrkoarkiv	  med	  födelse-‐,	  dödböcker	  och	  husförshörlängder	  visar	  att	  Stora	  Ötorpet	  har	  
funnits	  sedan	  1700	  och	  Lilla	  Ötorpet	  troligen	  sedan	  1740-‐50-‐talet.	  Exempel:	  
	  
Anders	  Gustafssons	  son	  Gustaf,	  född	  27	  
december	  1700	  vid	  Ötorp:	  
	  

	  

	  	   	  	  	  	  
	  
Födelsebok	  Järnboås	  C:2	  1689–1718	  
Bild	  80	  i	  AD.	  ArkivDigital	  AD	  AB	  

	  

	  

	  
	  
D:28	  Novembris	  föddes	  Gustaf	  
Anderssons	  son	  Eric	  vid	  Ötorpet	  
Christnades	  d:	  1	  Decembris	  
Testes:	  Olof	  Nilsson	  vid	  Ötorpet,	  
Abraham	  Nilsson	  vid	  Finnå	  Hammar,	  
hustru	  Kierstin	  Andersdotter	  vid	  
Ötorpet,	  Christina	  Nilsdotter	  vid	  Finnå	  
Hammar.	  
	  

	  
Gustaf	  Anderssons	  son	  Erik,	  född	  28	  
november	  1728	  vid	  Ötorp:	  
	  

	  
	  

Födelsebok	  Järnboås	  C:3	  1717–1774,	  
s.	  24
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Ingrid	  Nilsdotters	  dödnotis	  1744:	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

D	  25	  December	  [1744]	  dödde	  Gustaf	  
Anderssons	  hustru	  Ingri	  Nilsdotter	  i	  
Ötorp	  född	  i	  Småland	  af	  Hällef	  socken	  
1698,	  fadern	  soldaten	  Nils	  Gran,	  modern	  
Ingrid	  Ersdotter,	  trädde	  i	  äktenskap	  med	  
Gustaf	  Andersson	  i	  Ötorp	  1727	  in	  octobr.	  
Aflat	  tilsammans	  4	  söner	  och	  2	  döttrar	  
alla	  lefwa.	  Sjuknade	  d	  19	  Decembr.	  af	  
hufvudvärk,	  ålder	  46	  åhr	  
	  
Dödbok	  Järnboås	  F:1	  1738–1774,	  bild	  16	  i	  AD	  
(Arkiv	  Digital	  AD	  AB)	  	  
	  

	  
	  
Husförhörslängder	  Järnboås	  AI:1	  1730–1745

Så	  vet	  vi	  att	  de	  äldsta	  ötorpsborna	  var	  Anders	  Gustafsson	  med	  hustru	  Anna	  Margareta	  
och	  barnen	  Kiersti	  och	  Erik.	  Kiersti	  föddes	  1696	  i	  Finnå	  Hammar	  och	  Gustaf	  1700	  vid	  
Stora	  Ötorpet.	  Kiersti	  Andersdotter	  gifte	  sig	  med	  Olof	  Olsson	  och	  Gustaf	  Andersson	  med	  
Ingri	  Nilsdotter.	  Gustaf	  och	  Ingri	  fick	  sonen	  Erik	  1728.	  Ingri	  gick	  bort	  1744	  och	  Erik	  gifte	  
om	  sig	  med	  pigan	  Catharina	  Persdotter	  från	  Tolvsbörd.	  Deras	  grannar	  hette	  Lars	  Olsson	  
och	  Anna	  Staffansdotter,	  barnlösa	  men	  med	  en	  brorsdotter	  Anna	  Olsdotter…	  	  



Sammanställt	  av	  Mona	  Hallin	  2017-‐07-‐29	  (hallinmona@gmail.com)	  för	  Stadranejdens	  byalag	  

	   7	  

	  
Från	  krigsfånge	  i	  Ryssland	  till	  torpare	  vid	  Ötjärn	  (blad)	  
 

En av mina förfäder var Jakob Gregorsson som uppges vara född 1782 i Polen och kom hit till 
Sverige som krigsfånge från Ryssland. Han arbetade som dagkarl och gifte sig 1822 med 
Anna Jansdotter, f 1783 i Gåsborn. De fick tillsammans en dotter Catharina, f 1822-09-09 i 
Gyttorp, Nora Bergsförsamling. Därefter har jag tappat bort dem i husförhörslängderna. Jag 
undrar nu om någon har träffat på dem eller har andra upplysningar att lämna som kan vara 
av intresse?  

(Anders Lindberg 1999-03-24 i Anbytarforum: 
http://forum.genealogi.se/index.php?topic=44644.0) 

	  
Släktforskaren	  löser	  så	  småningom	  gåtan.	  Familjen	  flyttade	  från	  Gyttorp	  till	  Lilla	  Ötorpet	  
och	  vi	  kan	  fortsätta	  följa	  familjen.	  
	  
Jakob	  Gregorsson	  och	  Anna	  Jansdotter	  gifter	  sig	  relativt	  sent,	  när	  de	  båda	  är	  kring	  40	  
1822.	  Anna	  Jansdotter	  hade	  då	  redan	  en	  dotter	  Anna	  Maria	  född	  utom	  äktenskapet	  
1816.	  Dottern	  har	  tillnamnet	  Jacobsdotter,	  så	  det	  är	  möjligt	  att	  Jakob	  och	  Anna	  redan	  då	  
hade	  en	  relation.	  Men	  var	  du	  ogift	  kvinna	  får	  du	  en	  notering	  som	  ”Brutit	  emot	  6	  bud”	  (Du	  
skall	  icke	  begå	  äktenskapsbrott).	  Anna	  står	  också	  som	  ”amma”	  i	  husförhörslängderna.	  	  
	  
1922	  föds	  dottern	  Catharina	  och	  paret	  	  blir	  året	  efter	  torpare	  på	  Lilla	  Ötorpet,	  där	  de	  
stannar	  i	  nio	  år.	  De	  flyttar	  till	  ”Grekskog”	  1832.	  Anna	  dör	  i	  smittkoppor	  1836	  och	  Jakob	  
gifter	  om	  sig	  med	  sin	  hushållerska,	  änkan	  Stina	  Ersdotter.	  De	  bor	  i	  Galltorp	  ser	  vi	  av	  
senare	  husförhörslängd.	  Där	  ser	  vi	  också	  att	  Jakob	  är	  född	  i	  ”Pohlen”	  och	  ”af	  Catholska	  
bekännelsen”.	  Jakob	  lever	  till	  1852.	  
	  

	  
Nora	  bergsförsamling	  AI:15eb	  1851-‐1861,	  s.	  225,	  bild	  71	  i	  AD	  
	  
Man	  har	  inte	  lyckats	  spåra	  Jacob	  Gregorssons	  ursprung,	  men	  han	  kom	  till	  Nora	  1808.	  En	  
trolig	  förklaring	  är	  att	  han	  kan	  ha	  ingått	  i	  den	  grupp	  av	  ryska	  krigsfångar,	  som	  kom	  hit	  
under	  Finska	  kriget	  1808-‐1809,	  ett	  krig	  som	  utkämpades	  mellan	  Sverige	  och	  Ryssland	  
som	  ett	  led	  i	  Napoleonkrigen.	  Man	  ville	  få	  Sverige	  att	  bryta	  förbindelserna	  med	  
Storbritannien	  och	  i	  stället	  gå	  med	  i	  Napoleons	  kontinentalblockad.	  
	  
Krigsfångar	  och	  desertörer	  sattes	  inte	  i	  fängelse	  utan	  skickades	  till	  den	  tidens	  stora	  
industriprojekt,	  grävningen	  av	  Södertälje	  kanal	  och	  Göta	  kanal,	  men	  också	  till	  andra	  
tunga	  jobb	  i	  gruvor	  och	  hos	  bönder.	  I	  Gyttorp	  behövdes	  det	  folk	  till	  krutbruket.	  Gyttorps	  
gård	  och	  bruk	  hängde	  tätt	  ihop	  med	  Bergsäng	  denna	  tid.	  
	  
Att	  Jakob	  inte	  finns	  med	  i	  husförhörslängden	  förrän	  1822	  vid	  giftermålet	  kan	  bero	  på	  att	  
jag	  och	  andra	  släktforskare	  inte	  hittat	  honom,	  men	  ofta	  står	  det	  för	  att	  de	  just	  var	  
krigsfångar	  och	  därför	  inte	  togs	  upp	  i	  rullorna	  förrän	  de	  blev	  ”svenska”	  genom	  att	  gifta	  
sig	  med	  en	  svensk	  kvinna	  och	  bilda	  familj.	  	  
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Hanna	  Pettersson	  Kellogg	  
	  
I	  Ötorpet	  har	  det	  bott	  en	  familj	  som	  vi	  kan	  koppla	  till	  ett	  vanligt	  paket	  i	  skafferiet:	  
Kellogs	  Cornflakes.	  Hanna	  Pettersson	  Kellogg	  är	  ättling	  till	  ötorparna	  	  	  
	  
Ols	  Olsson	  och	  Kierstin	  Nilsdotter	  och	  
deras	  dotter	  Brita	  Olsdotter,	  som	  levde	  
vid	  Ötorpet	  andra	  halvan	  av	  1700-‐talet.	  	  
Brita	  är	  Hannas	  farfarsmor	  och	  Olof	  och	  
Kierstin	  hennes	  farfars	  morföräldrar.	  

	  	   	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Läs	  hela	  historien	  här:	  Håkan	  Henriksson:	  Hanna	  Pettersson-‐Kellogg-‐Hirshman.	  Adventist	  
och	  emigrant	  från	  Dalkarsberg.	  ArkivCentrum	  Örebro	  län	  2010-‐05-‐05.	  
http://docplayer.se/5810037-‐Hanna-‐pettersson-‐kellogg-‐hirshman-‐adventist-‐och-‐
emigrant-‐fran-‐dalkarlsberg.html	  	  
	  

	  
	  

Hanna	  växte	  upp	  i	  Dalkarsberg	  och	  blev	  
adventist.	  År	  1900,	  17	  år	  gammal,	  
emigrerade	  hon	  till	  Battle	  Creek	  i	  
Michigan	  i	  Nordamerika,	  där	  
Adventistsamfundet	  hade	  sitt	  
huvudkvarter.	  Hon	  blev	  hushållerska	  
hos	  flingfabrikanten	  Will	  Keith	  Kellog.	  
Hon	  och	  familjens	  yngre	  son	  gifte	  sig	  
med	  varandra	  och	  fick	  två	  söner.

Hanna	  kom	  att	  leva	  ett	  	  totalt	  annorlunda	  liv	  mot	  det	  i	  Dalkarsberg	  som	  dotter	  till	  
klensmeden	  Per	  Olof	  Olsson.	  Det	  sägs	  att	  Hanna	  aldrig	  ville	  berätta	  något	  om	  sin	  
bakgrund,	  men	  för	  några	  år	  sedan	  besökte	  hennes	  sonson	  Keith	  Kellog	  Dalkarsberg	  med	  
fru	  och	  barn.	  Idag	  vet	  de	  mer	  om	  sin	  historia.	  
	  
Hanna	  Kelloggs	  Ötorpsanor	  i	  fem	  generationer	  

• HANNA	  PETTERSSON	  KELLOG	  HIRSHMAN	  (1883–1978)	  	  
• Far	  PER	  OLOF	  OLSSON	  (1840-‐1916)	  gift	  med	  Christina	  Sofia	  Larsdotter	  (1847–

1919	  ).	  Per	  Olof	  var	  klensmed	  i	  Dalkarsberg.	  	  
• Farfar	  OLOF	  ANDERSSON	  (1796-‐1865)	  gift	  med	  Anna	  Stina	  Israelsdotter	  (1804-‐

1900).	  Olof	  var	  torpare	  i	  Mosås,	  hade	  också	  varit	  hammarsmedsmästare	  i	  Finnå.	  	  
• Farfars	  mor	  BRITA	  OLSDOTTER	  (1767–1851)	  gift	  m	  Anders	  Ersson	  (1767–1836)	  
• Farfars	  morföräldrar	  OLOF	  OLSSON	  (1726-‐1803)	  och	  KIERSTIN	  NILSDOTTER	  

(1722-‐1802)	  
• 	  

Brita	  Olsdotter	  föddes	  vid	  Ötorpet	  1767,	  yngst	  av	  fyra	  systrar.	  Far	  Ols	  Olsson	  var	  kolare	  
och	  familjen	  levde	  här	  från	  ungefär	  1755	  till	  början	  av	  1770,	  då	  Ols	  Olsson	  blev	  torpare	  i	  
Greksnäs.	  ”Han	  arbetade	  då	  som	  dagkarl	  åt	  Stadra	  bruk	  där	  han	  bl.	  a.	  bokade	  malm	  och	  
eldvaktare	  vid	  Skärhyttan”.	  	  
	  
Britas	  make	  Anders	  Ersson	  var	  hammarsmedsmästare	  vid	  Finnå	  och	  senare	  bergsman	  
vid	  ett	  ärvt	  hemman	  i	  Mosås.	  Han	  dog	  en	  plågsam	  död:	  ”Krossad	  under	  trädhuggning	  af	  
ett	  nedfallande	  träd,	  hvaraf	  Han	  dog	  efter	  5	  timmar…d.	  29	  April	  1836	  i	  Orgelnisthagen,	  dit	  
han	  strax	  efter	  olyckan	  fördes”.	  Han	  var	  då	  73	  år.	  	  
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Emigranter	  från	  Stora	  Ötorpet,	  pigan	  Carolina	  med	  dottern	  Sofia	  
	  
”Sofia	  often	  wondered	  why	  August	  had	  picked	  the	  biggest	  hill	  in	  the	  area	  to	  homestead	  
when	  he	  could	  have	  chosen	  a	  site	  by	  a	  lake…	  ”	  [Sofia	  undrade	  ofta	  varför	  August	  valt	  den	  
högsta	  kullen	  till	  deras	  hem	  när	  han	  kunde	  ha	  valt	  en	  plats	  vid	  en	  sjö.	  Hon	  hade	  tyckt	  om	  
sjöarna	  i	  sitt	  hemland	  Sverige.]	  	  
	  
Sofia	  är	  född	  1858	  i	  Stora	  Ötorpet	  vid	  Grecken,	  där	  mamma	  Carolina	  Jansdotter	  Flod	  då	  
var	  piga	  hos	  familjen	  Sundqvist.	  Som	  ensam	  mor	  med	  två	  döttrar	  kom	  hon	  senare	  att	  
noteras	  bland	  de	  Lösa	  och	  fattiga	  i	  Finnå	  rote	  som	  ”Utfattige	  Pig.	  Carolina	  Jansd.	  Flod”:	  	  
Men	  både	  Sofia	  och	  hennes	  mor	  emigrerade	  till	  Nordamerika	  sedan	  Sofia	  gift	  sig	  med	  
August	  Krans.	  	  
	  

	  Järnboås	  AI:17b,	  s.	  444	  
	  
August	  reste	  före	  1880	  för	  att	  arbeta	  ett	  år	  i	  gruvorna	  i	  Norway,	  Michigan.	  Där	  slog	  han	  
sig	  ihop	  med	  tre	  svenska	  vänner,	  som	  bestämde	  sig	  för	  att	  bryta	  nytt	  land	  nära	  Iron	  
River.	  I	  april	  1881	  kom	  Sofia	  med	  sonen	  Emil	  och	  året	  efter	  kunde	  de	  flytta	  dit.	  De	  blev	  
en	  av	  de	  första	  nybyggarfamiljerna	  i	  Batesområdet,	  där	  det	  grundades	  ett	  ”Little	  
Sweden”.	  Sofia	  var	  en	  av	  de	  tre	  första	  vita	  kvinnorna	  i	  trakten.	  När	  deras	  män	  var	  borta	  
på	  jobb	  höll	  några	  män	  från	  Ojibwaylfolket	  vakt	  och	  blev	  på	  så	  sätt	  vänner	  med	  familjen.	  	  
	  
1887	  såg	  de	  till	  att	  även	  Sofias	  mor	  Carolina	  kunde	  emigrera:	  	  
”In	  1887,	  the	  family	  sent	  for	  Sofia's	  mother…”	  [1887	  skickade	  familjen	  efter	  Sofias	  mor	  
Caroline	  Johnson	  Flood.	  Hon	  tog	  tåget	  till	  Iron	  River	  och	  gick	  8	  km	  till	  Helgemo-‐skolan,	  
där	  hennes	  sonsöner	  mötte	  henne	  och	  följde	  henne	  hem.	  Hon	  blev	  del	  av	  den	  ständigt	  
växande	  familjen	  och	  hade	  sitt	  hem	  hos	  dem	  till	  sin	  död	  i	  juli	  1901	  vid	  en	  ålder	  av	  69	  år]	  
	  
Familjen	  fick	  13	  barn,	  som	  alla	  nådde	  vuxen	  ålder:	  Emil,	  Conrad,	  Emanuel,	  Lydia,	  Aden,	  
Ebba,	  Arvid,	  Enoch,	  Ellen,	  Dorothy,	  Clara,	  Hildur,	  Hilbert.	  
	  
En	  gåta	  återstår	  att	  lösa.	  I	  släkten	  berättas	  följande	  historia	  kring	  Sofias	  emigration:	  
”Sofia…followed	  him	  in	  April	  of	  1881…”	  [Sofia…	  följde	  honom	  i	  april	  1881	  med	  sin	  lille	  
son	  Emil,	  som	  firade	  sin	  andra	  födelsedag	  ombord	  på	  fartyget.	  Med	  dem	  reste	  Sofias	  
syster	  och	  unge	  son	  Tom.	  Systern	  dog	  ombord	  på	  skeppet	  och	  begravdes	  till	  sjöss.	  Med	  
två	  små	  pojkar	  kom	  Sofia	  till	  Norway,	  Michigan,	  där	  August	  fanns.	  August	  övervägde	  att	  
flytta	  eftersom	  lönen	  var	  låg	  och	  jobben	  säsongssbundna.	  Ett	  barnlöst	  par	  ville	  adoptera	  
Tom	  och	  ställd	  inför	  en	  osäker	  framtid,	  gick	  Krans	  med	  på	  detta.”	  
	  
Sofias	  enda	  syster	  reste	  inte	  med	  Sofia	  och	  vi	  vet	  inte	  om	  och	  hur	  Sofia	  skulle	  kunnat	  få	  
med	  sig	  ett	  moderlöst	  barn	  från	  fartyget.	  Tom	  är	  inte	  heller	  ett	  svenskt	  namn.	  	  
	  
(Citaten	  från	  https://www.findagrave.com/cgi-‐bin/fg.cgi?page=gr&GRid=6970274)	  
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Ötorpen	  i	  Herbert	  Carlssons	  berättelser	  
	  
Herbert	  Carlssons	  berättelser	  finns	  samlade	  på	  Stadranejdens	  byalags	  hemsida	  
www.stadranejden.se.	  Här	  är	  några	  historier	  med	  koppling	  till	  Ötorpsgårdarna.	  
	  
Far	  och	  son	  Sundqvist	  på	  Stora	  Ötorpet  
 
Jacob Sundqvist bodde vid Stora Ötorp eller också som det kallades Norra Ötorp, 
men Sundqvist använde naturligtvis ordet Stora Ötorp. Han var jordbrukare och 
skogshuggare i senare decennierna av 1800-talet fram till ungefär år 1900. Han var 
ingen vän av jakt och fiske utan han hade till ordspråk "de åkrar på vilka det finns 
fiskben och fågelfjädrar på dem växer inget gräs". Han predikade detta för sin son 
Johan Sundqvist, som visade tendenser till både jakt och fiske, som skulle beivras 
med lämpliga medel.	  
	  
Korna	  från	  Ötorpsgårdarna	  och	  ”Sunna”	  på	  Sundsvall	  

Korna från Ötorpgårdarna hade ingen respekt för den dåliga gärdesgården omkring 
Sundsvall utan gick in på odlingen och åt sig mätta då ingen av Sundsvallarna var 
hemma. Sunds hustru, som var av den folkilskna sorten, läxade upp Ötorpare i 
allmänhet och framhöll, att det var det största patrask, som gick i skor. Ötorpare 
samlade in stråfoder etc och överlämnade till Sundsvall som ersättning för kornas 
skadegörelse. Sunds hustru kommenterade stråfodret från Ötorp med, att kalla det 
för "syndastråna" från Ötorpen. Vänskapen odlades grannarna emellan och då en 
eka med flickor från Ötorp kom roende förbi Sundsvall, blev det förevisning av 
stjärten av Sunds hustru för Ötorpsflickorna. De var ju delvis oskyldiga barn från 
skogen, så en del började gråta, då tanten hade förevisning. Sundsvall låg ju alldeles 
vid sjön utan något skydd av skog, så det var en alldeles utmärkt teaterscen sedd 
från sjösidans publik. En del av Ötorpsflickorna såg dock det roliga i saken och 
skrattade. Det hade kanske varit mera lyckat med en annan föreställning med en 
teater med så goda naturliga förutsättningar. Sunds hade barn, en del dog i unga år. 
Sunds hustru eller "Sunna", som hon allmänt kallades av traktens befolkning, blev ju 
gammal, som det går alla människor trots god fysik och folkilska. 
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Näcken	  i	  Ötorpsbäcken	  lär	  ut	  konsten	  att	  spela	  fiol	  

Vid Stora Ötorp går en bäck ned från sjön Klampen och ned till sjön Grecken. I 
denna bäck finns ett vattenfall, som förr i världen, intill troligen slutet på 1870-talet, 
drev en såg med en ram med ett sågblad. Själva såghuset stod kvar till omkring år 
1900, innan det revs.  
 
I alla vattenfall fanns ju näcken som kunde lära folk att spela fiol, bara de hade den 
rätta tron. 
 
Vid Grekslund bodde en betjänt till Hovrättsrådet Hedblad. Hovrättsrådet hade denna 
betjänt med sig från Stockholm och ansågs av befolkningen i övrigt som en fin och 
belevad karl. Betjänten hette Lindqvist och var tydligen en stor fjant. 
Lindqvist spelade fiol och skulle bli ändå större konstnär på fiolspel, om han fick 
instruktioner av näcken, som han hade hört höll till i Ötorpbäcken… Lindqvists besök 
i Ötorpbäcken ägde troligen rum under 1850- eller 1860-talet. 
Vid bäckens utlopp ur sjön Klampen fanns en dammlucka, som stängde av vattnet, 
så att i bäcken porlade bara överskottsvattnet fram… 
 
Alla, som skulle lära fiolspelet av näcken, skulle ha med sig en svart höna som 
present åt näcken, då han kom. Lindqvist hade köpt en svart höna av Jacob 
Sundqvist, som arrenderade Stora Ötorp. 
 
Vid dammluckan vid Klampen stod en mindre stuga, som kallades Kuren (på 
stadradialekt Kuern). Denna stuga beboddes av en änka, som hade två pojkar. 
Lindqvists förehavanden med inköp av svart höna samt om hans förestående besök 
hos näcken hade kommit till dessa pojkars kännedom…  
 
Lindqvist kom med fiolen och sin svarta höna och placerade sig på en sten i bäcken, 
som ju bara porlade litet grann. Då Lindqvist setat en stund på sin sten, fick han höra 
ett porlande och nu trodde han näcken kom, så han satt kvar och spelade, men 
vattnet steg mer och mer i bäcken, så det gällde livhanken att rädda sig på fasta 
marken. Historien förmäler att fiolen följde med bäcken och Lindqvist fick fiska upp 
densamma längre ned i bäcken och den svarta hönan flög till skogs. 
 
De bägge pojkarna…hade öppnat dammluckan uppe vid bäckens utlopp ur Klampen, 
så det blev fullt pådrag med vattnet i bäcken… 
 
Historien med Lindqvists spel i bäcken spreds ju allmänt och utgjorde ett av den 
tidens glädjeämnen i bygden. 
 
Bakom	  den	  här	  historien	  har	  vi	  funnit	  både	  personer	  och	  platser.	  Se	  karta	  och	  personer	  i	  
avsnittet	  om	  ”Pojkarna	  vid	  Kuern”.	  Tyvärr	  finns	  inga	  spår	  av	  stugan	  eller	  sågen	  idag.	  
Anders	  Lindqvist	  (f.	  1808)	  var	  aldrig	  ”betjänt”	  utan	  ”dagkarl”	  vid	  Stadra.	  Han	  hade	  inte	  
heller	  hämtats	  i	  Stockholm	  av	  Hedblad	  utan	  kom	  från	  Trystorps	  herrgård	  i	  Tångeråsa,	  
Närke,	  där	  han	  varit	  lärling	  till	  trädgårdsmästaren.	  Han	  står	  först	  som	  ”Dräng	  Anders	  
Jönsson”	  och	  tar	  sig	  namnet	  Lindqvist	  först	  när	  han	  kommit	  till	  Stadra.	  Han	  står	  också	  
som	  ”Trädg.	  Dagkarl.”	  Lindqvists	  yngste,	  sonen	  Anders	  Gustaf,	  dog	  i	  mässlingen	  fem	  år	  
gammal.	  
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Mässlingdöden	  
	  
Den	  10	  september	  1856	  dog	  familjen	  Lindqvists	  yngste	  Anders	  Gustaf	  i	  mässling,	  fem	  år	  
gammal.	  
	  
Mässlingen	  var	  före	  vaccinets	  tid	  en	  fruktad	  och	  dödlig	  sjukdom.	  Mellan	  1	  september	  
och	  3	  oktober	  1856	  dog	  32	  personer	  i	  Nora	  bergsförsamling.	  28	  av	  dem	  var	  barn	  mellan	  
2	  månader	  och	  11	  år.	  	  
	  
Ett	  barn	  dog	  i	  kikhosta,	  ett	  annat	  i	  scharlakansfeber,	  men	  majoriteten,	  18	  barn	  av	  28,	  
dog	  i	  mässling	  kan	  vi	  se	  i	  detta	  uppslag	  ur	  dödboken:	  
	  
	  

	  
	  

Nora	  bergsförsamling	  (T)	  F:8b	  1843–1859.	  Bild	  71.	  [Källa:	  ArkivDigital	  AD	  AB]	  
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Pojkarna	  vid	  Kuern	  och	  lillasyster	  Paulina	  
	  
Vid	  dammluckan	  vid	  Klampen	  stod	  en	  
mindre	  stuga,	  som	  kallades	  Kuren	  (på	  
stadradialekt	  Kuern).	  Denna	  stuga	  
beboddes	  av	  en	  änka,	  som	  hade	  två	  
pojkar.	  Lindqvists	  förehavanden	  med	  	  
inköp	  av	  svart	  höna	  samt	  om	  hans	  
förestående	  besök	  hos	  näcken	  hade	  
kommit	  till	  dessa	  pojkars	  kännedom,	  så	  
Lindqvist	  var	  bevakad	  då	  han	  kom	  till	  
bäcken.	  
…	  
Då	  Lindqvist	  setat	  en	  stund	  på	  sin	  sten,	  
fick	  han	  höra	  ett	  porlande	  och	  nu	  trodde	  
han	  näcken	  kom,	  så	  han	  satt	  kvar	  och	  
spelade	  bäcken,	  men	  vattnet	  steg	  mer	  och	  
mer	  i	  bäcken,	  så	  det	  gällde	  livhanken	  att	  
rädda	  sig	  på	  fasta	  marken	  

	  
	  
De	  bägge	  pojkarna,	  som	  jämte	  sin	  moder	  
bodde	  i	  Kuren	  hade	  uppe	  vid	  bäckens	  
utlopp	  ur	  Klampen,	  så	  det	  blev	  fullt	  
pådrag	  med	  vattnet	  i	  bäcken.	  	  

(ur	  Herbert	  Carlssons	  berättelser)	  
	   	  
Pojkarna	  i	  berättelsen	  är	  troligen	  Frans	  och	  August	  Eriksson,	  söner	  till	  Erik	  Andersson	  
och	  Anna	  Greta	  Jonsdotter,	  ”inhyses”	  under	  Stora	  Ötorpet.	  På	  en	  karta	  från	  1861	  finns	  	  
ett	  litet	  boställe	  kallat	  ”Ötorpsbygget”	  precis	  intill	  en	  övre	  dammlucka	  vid	  Klampen.	  Det	  
finns	  också	  utmärkt	  på	  generalstabskartan	  från	  1856.	  Det	  finns	  inga	  spår	  av	  denna	  stuga	  
idag,	  men	  vi	  tror	  att	  detta	  måste	  vara	  just	  Kuern.	  Hit	  kom	  familjen	  Andersson	  från	  
Lövnästorp	  vid	  Rockesholm	  i	  december	  1856.	  Paret	  fick	  åtta	  barn,	  fem	  söner	  och	  tre	  
döttrar,	  men	  bara	  tre	  uppnådde	  vuxen	  ålder.	  1862	  föds	  yngsta	  dottern	  Paulina	  vid	  
Ötorpet	  	  
	  
Historien	  med	  Lindqvist	  och	  Näcken	  torde	  ha	  utspelat	  sig	  någon	  gång	  mellan	  1857	  och	  
1860.	  Familjen	  kom	  ju	  till	  Kuren	  först	  vid	  årsskiftet	  1856/57.	  Pojkarna	  Frans	  och	  August	  
var	  då	  mellan	  11	  och	  15	  år.	  1860	  sker	  en	  tragisk	  olycka.	  Äldste	  sonen	  Frans,	  då	  15	  år,	  
drunknar	  i	  Finnå	  kvarndamm.	  	  
	  
Båda	  föräldrarna	  är	  då	  fortfarande	  i	  livet,	  men	  1866	  dör	  först	  yngste	  sonen	  Per,	  10	  år	  
gammal	  och	  året	  efter	  fadern.	  August	  flyttar	  1868	  och	  Erika	  1870.	  Mor	  Anna	  Maja	  bor	  
ensam	  kvar	  med	  minstingen	  Paulina.	  Vi	  hittar	  dem	  i	  husförhörslängden	  under	  Lösa	  och	  
utfattige	  personer	  inom	  Finnå	  rote	  (Järnboås	  AI:17b,	  s.	  444).	  	  
	  
Men	  det	  gick	  bra	  för	  barnen:	  Erika	  blev	  småskollärarinna	  och	  August	  förman	  vid	  sågen	  i	  
Greksåsar.	  1890	  får	  Paulina	  pigplats	  i	  Rockesholm,	  där	  hon	  i	  maj	  1893	  föder	  en	  ”oäkta”	  
dotter.	  Bara	  fyra	  månader	  senare	  emigrerar	  hon	  med	  ”dibarnet”	  Olga	  till	  Nordamerika,	  
där	  det	  finns	  en	  väntande	  fästman.	  De	  gifter	  sig	  strax	  och	  får	  ännu	  en	  dotter	  Nellie.	  
Maken	  är	  ”tool	  maker”	  vid	  General	  Electric	  och	  de	  kommer	  hela	  livet	  att	  bo	  på	  Renshaw	  
Avenue	  i	  East	  Orange,	  New	  Jersey,	  dvs	  direkt	  väster	  om	  New	  York	  City	  och	  Manhattan.	  
	  
Mor	  Anna	  Greta	  flyttar	  1897	  till	  fattiggården	  i	  Elfstorp,	  där	  hon	  slutar	  sitt	  liv	  1899.	  
Kanske	  fick	  hon	  träffa	  Paulina	  och	  sina	  barnbarn	  Olga	  och	  Nellie	  vid	  Sverigebesöket	  189
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Karta	  över	  Stora	  Ötorpet,	  Stadra	  bruksgård	  1861	  (idag	  Norra	  Ötorpet).	  	  
	  

	  	  	  
	  
	  
Karta	  över	  Lilla	  Ötorpet,	  Stadra	  bruksgård	  1861	  (idag	  Södra	  Ötorpet)	  
	  

	  


