Sahlbergs Torp

Båtsmanstorp nr 33 under Sofielund på Hanvedens rote
Sahlbergstorp finns i HFL 1781-1895. Den siste båtsmannen flyttade ut 1894, dvs
det året det vakanssattes. Kallades i
Båtsmansstuga eller Tillerhem.

slutet av 1700-talet Hållsättra

Färgbilden ovan har några år på nacken, vi ser att taket består enkupigt
handslaget tegel. Efter vissa strapatser kunde man också konstatera att
spismuren med den öppna bakugnen fanns kvar.
I husförhörslängden för 1781-1790, Hållsättra Båtsmansstuga, hittar vi förste
båtsmannen Anders Sahlberg, född 1745, med nio år yngre hustrun Anna
Jonsdotter och tre barn. Dottern Anna född 1775 verkar ha dött här på torpet. Det
är alltså denne Anders som ger namn till torpet.

År 1794, stugan kallas då Tillerhems BT, inträffar det som verkar märkligt,
båtsmannen Anders Sahlberg är då född 1762!
Det har sin förklaring i att “gamle Anders” avlidit och att en yngre båtsman med
förnamnet Anders övertar änkan, stugan och efternamnet! Ett mycket vanligt
förfarande på den tiden.
Den yngre Anders avlider 1812 och änkan Anna flyttar ut till Tuntorp året efter.
Då kommer från Stockholm en ny båtsman, Erik Fundin, som får ärva efternamnet
och stugan men ingen änka, har är född 1796, nu har torpet fått namn efter den
förste båtsmannen, Sahlbergstorp.
Han finner en hustru, pigan Stina Ersdotter på Sofielund, och gifter sig 1821, hon
är hela 20 år äldre. Här blir det inga barn men i stället kommer Stinas åldriga
mor hit. Erik Sahlberg blir kvar i hela 39 år till sin pension på hösten år 1852,
hustrun har då avlidit i april. Han blir kvar “i egen stuga” till 1873 då han flyttar
till fattighuset och avlider samma år.
Under de kommande åren är det hög omsättning på båtsmän, Lars ErssonSahlberg 1852 till 1854. Efterträdaren Karl Wilhelm Lundgren hinner knappt
flytta in innan han får avsked “för förfalskat betyg.
År 1858 är det dags för en tredje Anders på torpet, Anders Andersson-Sahlberg,
blott 20 år gammal. Han hämtar en hustru från torpet Asplund, den fem år yngre
Fredrika Andersson, gifter sig 1862 och får sex barn mellan 1863-1874. Familjen

flyttar 1872 till Hållsättra.
Ny på torpet blir då Karl Johan Svensson-Sahlberg, född 1846 med hustrun Klara
Augusta Kronström som kommer från Berga. De får sex barn mellan 1870-1883.
Familjen flyttar till Grödinge 1885.
Samma år kommer då en ensamstående båtsman, Karl Johan Lindgren-Sahlberg
från Sorunda, bara 19 år gammal, han skrivs in som stamanställd efter sin
värnpliktstjänstgöring 1887 och flyttar 1894 till Stockholm och gifter sig där.
Han blir den siste båtsmannen på torpet, men från 1931 finns här enl.
församlingsboken förre rättaren på Vedan, Erik Wilhelm Karlsson med makan
Edla Sofia. Han avlider 1942, änkan bor kvar 1950. Hon avlider sju år senare på
Krigslida.
Paret kom till Sofielund 1927 men skrivs då boende på gården, möjligen redan då
till det gamla båtsmanstorpet.
Läs Harry Runqvists artikel om båtsmanstorpen

Här några kompletterande bilder på Sahlbergs torp, febr 2016.

