Katrineberg, torp under Stav

Lilla Katrineberg och källarstugan på 60-talet. Foto Göte Ekström.

Torpet har i äldre tider kallats Katrinelund.
Katrineberg finns som torp i HFL 1826-95 och hette från början Catharinaberg.
Förste torparen kom hit 1830.
Man kan säga att Katrineberg består av två delar, den södra (Stora
Katrineberg) som i början på 1900-talet blev slakteri och den norra (Lilla
Katrineberg) som var den brukade marken med torpstuga och uthus.
Stora Katrineberg var under många år slakteri i familjen Tårnholms ägo men
där finns nu en entreprenadfirma, Lilla Katrineberg (större till arealen) var från
början den brukade delen men är numera fritidshus.

Karta från 1933 visar de båda delarna av Katrineberg

År 1830 kom 50-årigen torparen Pehr Jönsson till Lilla Katrineberg med sin två år
yngre hustru Chatarina Svensdotter och tre barn. De kom då från Dalbytorp på
Berga.
Per Jönsson avlider här 1853, hustrun blir kvar på torpet med den “enfaldige”
sonen Anders i en backstuga och in på torpet flyttar under de kommande
årtiondena ett antal arbetskarlar, jordbruksarbetare och inhysingar. Ingen
noterades som torpare. Marken brukas under denna tid från huvudgården i Stav.
Per Jönsons änka avlider 1868 och sonen Anders flyttas till Fattighuset 1870.
År 1896 kommer till Stora Katrineberg från lägenheten Rosta på Nora, smeden
Frans Johan Tärnholm,
f 1867 i Ösmo, med hustrun Selma Kristina Winberg
och sonen Gunnar Mauritz f 1895 och får här John Bernhard 1898. Som
fosterbarn kommer år 1905 från Adolf Fredriks fs Elsa Sundqvist född 1904.
De skrivs som hyresgäster.
Till Katrineberg kommer också 1899 fd slöjdaren på Häringe Nils Johan
Danielsson- Lindwall med hustru och en dotter, båda avlider i början på 20-talet.
Oklart var de bodde.

Stora Katrineberg på 1970-talet, foto Göte Ekström
Det är lite oklart när Frans Johan Tärnholm börjar sin slakteriverksamhet här,
men troligen omkring 1905 då han köper Stora Katrineberg, Stav 1:13, och
bygger sin anläggning och bostad, Han avlider 1909 utan att i församlingsboken
skrivas som slaktare. I boken från 1910 noteras dock hustrun Selma som
slakteriidkerska.
Tärnholmsbröderna John och Gunnar flyttar ut under 1910-talet men 1916 är man
åter hos modern och skrivs som slaktare. John gifter sig 1919 med Signe Sofia
Jansson och Gunnar 1921 med Agnes Maria Sofia Löfqvist.

Adolf Widlund
Till slakteriet kommer under 20-talet två kända profiler, Adolf Widlund och Axel
Edvin Karlsson, “Slaktar-Kalle” som båda körde de ambulerande
slaktarvagnarna runt samhället, inledningsvis med häst.
Sommartid hade man fast försäljning på torget i Årsta Havsbad.

Butiken i Årsta Havsbad, Stig, Maj och John Tärnholm
Slakteriet är ett riktigt familjeföretag, Johns tre barn, Maj, Stig och Gunvor och

Gunnars söner Sture och Lennart arbetade här.

John Tärnholm utanför Katrineberg
Verksamheten pågick till mitten på 1960-talet, 1969 säljs fastigheten till Karin
Ericsson, f Hallberg, på Nedersta som överlåter den på sönerna 1977.
Till Lilla Katrineberg kommer som arrendator 1925 från Stav, Karl Henning
Pettersson f 1887 med hustrun Maria Viktoria Olsson och med sonen Martin och
döttrarna Ingegerd och Karin. De köper dessa fastigheter (1:15 och 1:18) i två
omgångar av Alf Nyhlèn 1930 och 1945. Karl Henning avlider 1949 men sonen
Martin hjälper modern på det lilla jordbruket.
Fastigheten säljs 1961 till Göte Ekström och Lilla Katrineberg blir fritidsboende.

Martin Pettersson (1915-2004) med modern Tora, f Olsson (1892-1982).
Fadern/maken Henning var född 1887 men avled redan 1949. Foto från
1969, Göte Ekström.

Nybyggt hus t.v. och den gamla torpstugan t.h. Bilden från 60-talet. Foto
Göte Ekström

Här torpet under rivning, foto Göte Ekström

