Lotta i Backen

Lotta på äldre dar med bärkorg och käpp. Bilden
tillhör Lars Fröstad.

Anna Charlotta Larsson, född Åkerblom, mera känd som “Lotta i
Backen”, var född den 13 januari 1868 på torpet Sjötäppan i Dalarö
församling. Det låg på Sandemars marker norr om Dalarövägen vid
Vinåker.

Ekonomiska kartan 1951.

Anna Charlottas far, Matts Gustaf Åkerblom, var född 11 juli 1834 på Berga
Gästgivargård i Österhaninge som sjunde barnet till kyrkvärden och gästgivaren
med delvis samma namn, Matts Åkerblom.
Gästgivaren Matts var född 1788 i Tyresö församling och hade kommit till
Småhamra gård och gift sig med dottern på gården, Stina Catharina Larsdotter,
född 1794.
De fick fem barn på Småhamra innan de flyttade till Sanda och där fick ytterligare
en dotter 1832. Matts Gustaf blev sista barnet och föddes efter flytten till Berga.
Anna Charlottas mor var Anna Lovisa Boderus, född 30 november 1833 på

Johannisberg, torp under Skogs Ekeby, i Västerhaninge församling. Hennes far
var skräddaren Johan Adolf Boderus, född 24 juni 1802.
Matts Gustaf Åkerblom och Anna Lovisa Boderus hade fått fyra barn på Sjötäppan
i Dalarö innan de flyttade till Stegsholm på Gålö i november 1874. Därifrån som
torpare till Käfveråker under Årsta 1878.
Matts Gustaf avled där den 25 mars 1892 och hustrun den 8 januari 1905.

Käveråker, nu fritidshus, ligger på norra sluttningen mot
Blistafjärden. Finns med i jordeböckerna 1731 och 1740 som
frälsehemman och i husförhörslängderna som torp från 1746.
Sista torparen flyttade ut 1921 då torpet brukades direkt
under Årsta. Foto Henry Hall 1981.

Lotta…
… vi kallar henne så, gifter sig 1885 med Henning Valdemar Larsson, född 1
september 1853 i Döderhults församling (idag Oskarshamn) på torpet Jerngallran.
Han har kommit till Käfveråker i Österhaninge år 1883 från Östra Ryd i Småland
som dräng hos Lottas föräldrar.
Efter giftermålet hösten 1885 flyttar paret till Årsta och sonen Gustaf föds i
december. Henning står här som statdräng.

År 1887 är man tillbaka på Käfveråker hos Lottas föräldrar, här föds dottern Anna
Lovisa 1889, sonen Karl Birger 1891 och döttrarna Viktoria Charlotta 1893 och
Augusta Maria 1897.
När Lottas far avlider 1892 blir Henning arrendator på åttondelsmantalet under
Årsta. Matts Gustafs änka blir kvar och avlider först 1905.

Ekonomiska kartan 1951.
Henning blir kvar på Käveråker till 1906 då han återvänder till huvudgården, nu

som statdräng, med hustrun och de tre yngsta barnen, dottern Viktoria Charlotta
flyttar 1908 till Tyresö och senare Kungsholmen där hon föder dottern Brita
Viktoria år 1914 som året efter tas om hand av Henning och Lotta. Hon blir kvar
hos morföräldrarna till 1931 då hon flyttar till Högalid.
Familjen bor då på Backen som ibland kallas för torp men var en lägenhet eller
backstuga på Blista/Årsta, stället har inte någon gång under åren förts som egen
rubrik i kyrkoböckerna.

Den ursprungliga lägenheten Backen. En dendrokronologisk datering har
gjorts som visar att det är uppfört på 1840-talet. Huset t.v. uppfördes
senare i samma stil som det äldre. Bilden från 2018.
De blir kvar på Backen i Årsta till Henning dör 1944 och Lotta 1960, 92 år
gammal.
På sin 90-årsdag får hon besök av Haningebladets och Österhaningebladets
reportrar som bl.a. skrev:

“Vid full andlig och god kroppslig vigör tog hon emot barn,
barnbarn, barnbarnsbarn, prästerskap, sockenbor och
långväga gäster.

Men så hade mor Lotta fört ett friskt och härdande liv; fällt och kört timmer
på Käveråker, dikat åkrarna på Årsta och gnott i trädgården vid slottet.
Med stolthet kunde hon berätta om hur hon fick stiga upp före solen, skjuta en
tung strömmingskärra ända till Stockholm, sälja fångsten och traska hem igen
samma dag.”

Lägenheten Backen avsöndrades i början på 1980-talet och köptes av en
privatperson som inledde en omfattande renovering av det ursprungliga
huset. Av olika skäl avslutades tyvärr inte detta arbete, ägaren byggde
istället ett nytt hus i samma stil intill det gamla.

Sjötäppan på 1940-talet

