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LARSLA - ett roslagstorps
historia.

Av: Maria Nilsson, 1980.

Förord

För sex år sedan köpte min familj ett torp på Gräsö i
Roslagen. Torpet heter Larsla och är mycket gammalt.
Man trodde allmänt att det härstammade från 1700-
talet, men ingen visste säkert. Torpet sades dessutom
vara ett av de få hus på Gräsö som inte brändes ned
under ryssarnas härjningar på ön 1719. Om hur husets
ägare undgått detta öde berättades vilda historier. Det
var även en allmän uppfattning att det spökade på
Larsla.

All detta gjorde mig naturligtvis väldigt nyfiken. Hur
gammalt var egentligen torpet? Vilka hade bott där?
vara alla historier man berättade om torpet och dess
invånare sanna? Det var frågor som jag titt som tätt
ställde mig när jag grävde i trädgårdslandet och fick
upp gamla rostiga spikar eller när jag satt framför
brasan i lilla rummet och följde springorna mellan de
nötta golvplankorna med blicken.

När det inför årskurs tre var dags att välja specialarbete
såg jag en chans att få svar på mina frågor och
funderingar och valde därför att forska i Larslas
förflutna.
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Larsla

Torpet Larsla ligger en och en halv kilometer öster om
Gräsö kyrka i Östhammars kommun i Roslagen.
Vägen, som sammanbinder stugan med den allmänna
vägen på ön, är smal och gropig och bitvis svår att ta
sig fram på med bil. Den slingrar sig genom beteshagar
och skogspartier i ungefär en kilometer och når
slutligen fram till en stor äng, kallad Larslaängen. På en
höjd vid motsatta sidan av ängen reser sig torpet
Larsla. Stugan är röd med vita knutar. Den består av
kök och ett rum, en liten förstuga  och en oinredd vind
med ingång från utsidan.

Framför stugan finns en halvt igenväxt grusplan och
en stor syrenberså.

Till torpet hör också en raserad matkällare, som är
placerad halvvägs ned i backen.
Torpets ursprungliga namn är inte Larsla. År 1673
skrevs torpet Lars Landh1 och under 1700- och 1800-
talen användes omväxlande namnen Larslatorpet,
Larsladan, Larslan och Larsla. I kyrkans
husförhörslängder hette det Larsland ända till mitten
av 1800-talet, närmare bestämt till tiden för Gräsö
kyrkans brand. Larsland användes också i andra
officiella sammanhang, såsom syneprotokoll och
dagsverksjournaler. Men då prästen förde
anteckningar i ministerialböckerna, skrev han
Larslatorpet, Larsladan och Larslan, vilka troligen
speglar namnen i folkmun.

I den familj som under 1600-talets senare del och i
början av 1700-talet brukade torpet, var namnet Lars ett
släktnamn. Det kan ha varit en anfader i denna släkt,
som grundade torpet och bröt mark och därmed gav
det sitt namn.

Numera heter stället Larsla även officiellt. Under en
kort period döptes det om till Fulkeberga efter sina
ägare, med det är numera överstruket i kyrkböckerna
med dubbla streck2.

Sextonhundratalet

Den äldsta skrift som torpet Larsla förekommer i är en
mantalsrulla för kvarntullen från år 16733. Där står att
torpet Lars Landh tillhörde Kongsgården (nuvarande
Gräsögård) och bebos av torpare Johan Larsson med
hustru. Därefter finns inga uppgifter om torpet förrän
1688 då en geometrisk karta över Gräsö Kongsgård
ritades4. Av den framgår att torpet låg på samma ställe

                                                                
1 Kvarntullsrulla Öregrund stad, Uppsala Landsarkiv, volym 15
2 Kyrkbok 1925-1941
3 Kvarntullsrulla Öregrund stad, Uppsala Landsarkiv, volym 15
4Forsmakrks bruks arkiv (ifortsättningen benämnt FB), J I:77

som idag, men att det sannolikt bestod av endast ett
rum och hade dörren mot ängen. Man ser vidare att
markerna runt torpet redan 1688 var väl uppodlade. På
kartan finns några anteckningar om årligt utsäde och
antalet sommarhölass som man fått ut från
starrvallarna. Dessutom får man reda på att
Larslatorpet inte hade några fiskerättigheter och att
torparen är skyldig att göra två dagsverken i veckan.
För att få veta vilka som bott på Larsla före 1750 då
man började föra husförhörslängder, får man leta i
kyrkans räkenskapsböcker och i födelse- och
dödböcker.

De tidigaste uppgifterna om Larslas invånare finns i
räkenskapsböckerna. År 1698 betalade Johan Larsson i
Larsland 3,16 caroliner till kapellbygget på Gräsö5.
Därefter kan man se att torpet hela tiden vandrade i
samma släkt. När sonen Johan Larsson dog år 1703 tog
Johan Johansson över och efter hans död blev först
Johan Larsson och sedan Lars Johansson torpare.

Sjuttonhundratalet

Före 1740

Före 1750 fördes inga husförhörslängder. Därför har
jag här gjort en kronologisk sammanställning på allt
material jag funnit i ministerialböcker och
mantalslängder som rör Larslas invånare dessförinnan.

1691 Johan Larsson i Larsladan 2.-
1695 Johan Larsson i Larsladan -16
1702 Johan Larsson för sin hustru -20
1703 Johan Johansson i Larsladan för sin fader 1 28
1704 Johan Johansson i Larsladan för sin dotter- 306

1706 Begraft Johan Larssons hustru i Larsland7

1707 Johan Johansson for sina barn -30 Begraft Johan
Johanssons barn i Larsladan

1708 Johan Johansson i Larslatårpet manta1sskriven med
hustru, en piga samt inhyseshjonet Lisa8

1713 Brita Jansdotter föds9

1 mars 1720 Helena föds. Föräldrar: Johan Jansson i Larslan
och hustru Margita

10 febr. 1721 Begraft Johan Jansson uti Larslan.
28 juli 1724  Pähr föds. Föräldrar: Johan Larsson i

Larslan och hustru Karin. Manfålck faddrar: Johan

                                                                
5Gräsö Församlings arkiv (i fortsättningen benämnt GF), C 1.
6 Dessa fem uppgifter kommer från GF L1a:1. Alla uppgifter
om avgifter till kyrkan i denna sammanställning härrör från
samma källa.
7 GF C1. Alla uppgifter om döda i denna sammanställning
hänför sig till denna källa.
8 Uppsala Landsarkiv. Mantallängd för år 1708, s792.
9 Uppgiften finns i registret över bouppteckningar 1747-1862.
Brita Jansdotter, född 1713 i Larslatopret, avled 1788 i
Muskaregrund som änka efter bonden där. Hon var då 70 år.
Enligt vigselboken, C1, gifte hon sig 1737 och bland föddaq,
samma källa, finns Marcus, född 13/9 1741 och son till
ovannämnda Brita och bonden Marcus Ersson i Muskargrund.
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Jansson i Lund, Marcus Larsson i Muskaregrund.
Kvinfålck faddrar: Hustru Brigitta på Kongsgården,
hustru Augusta, Grindan.

9 aug. 1724. Begraft Johan Lars  son Pehr ifrån
Larslatårpet.

1 aug. 1725  Karin föds.  (Död späd). Föräldrar: Johan
Larsson i Larslan, modern hustru Karin.

22 april 1733 Begraft en gammal och ålderstigen man Lars
Larsson ifrån Larslatårpet.

1 nov. 1733 vigdes Lars Jansson ifrån Larslatårp och pigan
Margita Johansdotter från Kalfhaga. Morgongåvan
är 50 rd och en fodrad klänning10

12 jan 1735. Johan föds. Föräldrar: Lars Jansson uti
Larslatårp och modern hustru Margita. Manfålck
faddrar: Mats Jansson och Jan Nilsson. Kvinfålck
faddrar: Hustru Brigitta på Kongsgården, hustru
Augusta, Grindan.

2 maj 1736. Begraft Lars Janssons son Johan i Larslatårp 1
år 15 veckor

mars 1737 Maria föds.    Föräldrar Lars Jansson i Larsla och
hustru Margita. Faddrar: Petter F., dräng och Cata-
rina Åman.

25 maj 1737. Begraft torparen Lars Janssons dotter Maria i
Larslatorpet 8 veckor gammal.

20 juni 1738. Johan föds. Föräldrar: Lars Jansson i
Larslatårp, modern hustru Margita. Manfålck
faddrar: Inspektor Hindrik Walding, Carl Jansson
på Räfsten. Kvinfålck faddrar: hustru Brigitta på
och hustru Brigitta på Kongsgården.

30 juli 1738. Lars Johansson i Larsland betalt för sin hustrus
kyrke-gång. -16

17 sept 1738. Begraft Lars Johanssons son Johan i
Larslatårp. Samma dag.  Lars Johansson betalt
efter sin lille son till kyrkan.

23 sept 1739. Karin föds. Föräldrar: Lars Jansson uti
Larslatårp, hustrun Margita. Manfålck faddrar:
Johan Blom och farbrodern Johan. Kvinfålck
faddrar: Hustru Karin på Kullbådan och pigan
Malm på Kongsgården (Även lilla Karin dog)

15 mars 1741. Begraft Kyrkiowachtaren Johan Larsson ifrån
Larslatårp, 58 år

Släktskapsförhållandena är svåra att reda ut eftersom
namnen Lars och Johan var förhärskande i släkten och
efternamnet Johansson likaväl kunde bli Jansson.

Min rekonstruktion av släkten skulle schematiskt se ut
så här:

                                                                
10 GF C1

Figur A. Fotostatkopia ur 1756 års syneprotokoll.

Efter 1740

År 1740 flyttade Lars Johansson från Larslatorpet11.
Johan Larsson bodde kvar till sin död 1741 då torpare
Måns Månsson tog över och därmed bröts traditionen
att sonen tar över efter fadern.

När Måns Månsson i början av 1740-talet övertog
torpet började en period från vilken det finns mycket
material bevarat rörande levnadsförhållandena12.

Genom kartan från 1688 vet vi att marken runt torpet
var uppodlad och man får också inblick om hur huset
såg ut. Däremot visar inte kartan hur många hus det
fanns på Larsla vid den tiden.

Den första handling som beskriver torpet mer ingående
är ett syneprotokoll från år 174913. Där kan man se att
Larsla var rikt på byggnader av olika slag. Förutom
stugan fanns där två bodar, ett stall, en lada, en
byggnad kallad fähus med lider, ett vedkapslider, ett
svinhus, en badstuga och en ”jordkällare med skulle
uppå”. Allt som allt rörde det sig om nio byggnader
förutom stugan, vilket enligt min mening måste
betraktas som en ansenlig samling hus för ett så pass
litet torp. Till torpet hörde dessutom två ängslador,
1365 famnar gärdesgård och åtta hektar äng.

Ännu mer utförliga är handlingarna från 1756 års syn14.
Husets konstruktion, proportioner och kondition
beskrivs noggrant och eventuella åtgärder
kommenteras.

Stugan har måtten 11 ½ x 7 3/4 x 8 aln (6,8 x 4,6 x 4,7
meter) och när jag tog och mätte den nuvarande
stugans kök (som är den äldsta delen av huset) visade
det sig att det höll exakt samma mått. Stugan hade
vidare fyra fönster, paneltak och trägolv av gott virke.
Där fanns också en spis med bakugn. Stugans yttertak
var täckt med mossa och torv.

Förutom stugan fanns ungefär samma byggnader som
omnämnts i 1749 års syn. Det var två bodar som hade

                                                                
11Lars Jansson och Margitas son Pelle föddes den 19 oktober
1740 på Kungsgården. GF c:1. Även Pelle dog späd.
12Måns Månsson dotter Carin föddes år 1742 på Larsla. GF
C:12. I synneprotokollet av år 1749 - FB F III:26 - sägs
visserligen att Måns Månsson övertog torpet 1734 men det
måste vaar en feldatering. Han var endast 17 år då.
13FB F III:26
1414FB F III:26
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dörrar med gångjärn och lås och var täckta av granbark
och färg15 och en bod med stall och fodergiva som
också var täckt med granbark och färg. Där fanns
också en stia, en lada som var till åren kommen och
behövde repareras, ett fähus täckt med granbark och
halm och en badstuga med ugn, täckt med mossa och
torv. Dessutom hörde en liten sjöbod och två välhållna
ängslador till torpet. Man kan i syneprotokollet se att
torparen Måns Månsson som fortfarande bodde på
Larsla hade gjort en hel del för att rusta upp och
förbättra torpets byggnader. Hand hade börjat lägga
näver på stugans tak, hand hade rustat upp badstugan
genom att förse den med fönster och bättre tak och
han hade lagt golv i ladan. En annan detalj som
skvallrar om Måns Månssons flitighet och omvårdnad
om torpet är antalet välhållna gärdesgårdar och diken.
Av Larslands gärdesgårdar var 2/3 välhållna och
endast en 1/3 bristfälliga. När det gällde diken som
hörde till Larsland var proportionerna 4/5 välhållna och
1/5 bristfälliga.
År 1767, två år innan Måns Månsson lämnade torpet
till efterträdaren Jan Jansson gjordes en karta över
Larsland och dess ägor16. På den kartan finns nästan
alla byggnader utmärkta. det intressanta är att
boningshuset är mycket litet i förhållande till övriga
byggnader. Stugan ligger också på samma ställe som
idag. Om man jämför denna karta med den som ritades
nästan hundra år tidigare (1688) ser man att flera nya
åkrar brutits upp och att en del gärdesgårdar byggts
kring torpet. Nu har också Larsla-diket tillkommit.
Larsladiket är ett brett och mycket djupt dike som leder
vattnet från en mosse, kallad Larsla mosse, förbi
Larslas ägor och ut i havet. Diket finns där än idag och
man förstår att det måste ha krävts enorma insatser för
att gräva det.

Till kartan från 1767 hör en beskrivning av åkerjordens
kvalitet. Den visar att åkrarna inte var förstklassiga. de
bestod till största del av hård lera eller grund sandjord
och kan inte ha givit torparen speciellt god avkastning.
Ängarna bestod av starrvallar, ofta beväxta med vide,
al, björk och hassel, vilket gjorde dem svåra att slå.

Förhållandena för torparen Månsson och hans familj
var förmodligen inte så goda på Larsland. Jorden var
svår att bruka, betet för djuren magert och ängshöet
besvärligt att ta reda på. För att överhuvud taget få
bruka åkrarna, måste torparen göra två dagsverken i
veckan på Kungsgården, som ägde torpet. Andra
uppgifter om torparfamiljens såra levnadsförhållanden
får man i kyrkans dödböcker.

Måns Månsson flyttade in på Larsland i början av
1740-talet tillsammans med sin hustru Brita. År 1742
fick de dottern Carin, men hon dog efter elva dagar.

                                                                
15Färgetak=mossan hålls på plats av slanor, som korsars vid
taknocken.
16Lantmäteristyrelsens arkiv i Uppsala.

Under resten av 1740-talet föddes tre barn, Jan  Måns,
och Lars17. 1751 dog Måns Månssons svärmor Malin
75 år gammal och fortsättningen av 50-talet blev
fruktansvärd för torparen. 1753 dog sonen Olof, åtta
månader gammal, av kopporna. Ett rå senare föddes
dottern Catharina, men hon var så svag att hon
nöddöptes och strax efter dopet dog hon18.

År 1756 dog Måns Månssons hustru Brita av svår
barnsbörd vilken enligt prästens noteringar inte var
hennes första svåra förlossning19. Torparen gifte
genast om sig med en 40-årig kvinna som hette Maria
Hansdotter. Förmodligen skedde det  så snabbt därför
att barnen var för små för att klara sig utan en mor,
främst den nyfödde som överlevt förlossningen20. Ett
halvår efter moderns död dog sönerna Lars, sju år, och
Anders, fem månader, i mässlingen. Två år senare dog
sonen Jan och därmed hade sex av de sju barnen från
första äktenskapet dött. Levnadsförhållandena måste
med andra ord ha varit gräsliga under den tiden21.

Måns Månssons nya hustru Maria födde honom två
barn, Olaus 1756 och Anna 1760. Hon förde dessutom
med sig tre barn från sitt tidigare äktenskap, Anna,
Catharina och Ingrid22. År 1764 dog Måns Månssons
styvdotter Ingrid 23 och tre år senare dog även hans
andra hustru 24 . Så här löd gravtalet över Maria Malm
Hansdotter25:

Maria Hansdotter från Larsland är född till världen vid
1709 uti Danboby och Walö socken af ärlige och
hastelige föräldrar, fadren bonden Hans Jansson och
modren ... Anna Hansdotter. Desse kära föräldrarna
hade efter den naturliga födelsen denna sin späda
dotter straxt till den andeliga oc ... dopelsen .... 1737
ingått ett hasteligt äktenskap med .... man, Torparen på
Larsliden vördige och .... Pehr Svenneson med hvilken
hon hade tvenne söner och tvenne döttrar. Sedan ....
dennes död uti 5 år smakat änkeståndets bittra håver,
fogade Herren det så att hon 1756 blef försedd och ....
tillstånd genom en.... man. Jag menar torparen uti
Larsland ärlige och städelige Måns Månsson med
hvilken hon slöt en kärt äktenskapsförbindelse i
samuia år .... äktenskapet efter 11 års förlopp
saui~nlycktas genom hennes död. Ej sedan hon den siste
september sjuknade uti den här varande svara
sjukdomen blef hon den 5:e dagen därefter så häftigt
däraf betagen att hon blef rörd af slag och från den
stunden ... och så svag att hon icke förmådde rora sig.

Två år efter hustruns död lämnade den nu 50-årige
torparen Måns Månsson Larsland efter att ha bott där

                                                                
17GF C:1
18GF AI:1
19 GF C1
20 GF C1 samt GF AI:1
21 GF Cl
22 GF C1 samt GF AI:1
23 GF AI:2
24 GF AI:2
25 GF F
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och brukat dess jord i nästan trettio år.26

Artonhundratalet

Från 1600- och 1700-talen har jag kunnat hämta en
mängd upplysningar om den fasta egendom, som
räknades till Larsla och även en del om de sociala
förhållanden, som rådde på torpet, men jag har inte
funnit några uppgifter om torparens personliga
ekonomiska förhållanden från den tiden.

Från 1800-talet finns däremot källmaterial, som ger en
god bild av hans ekonomiska villkor, då jag haft
tillgång till bouppteckningar och dagsverksjournaler.

År 1804 skedde ett torparbyte på Larsla. Den gamle
torparen Hans Jansson flyttade då tillsammans med sin
familj och gav plats för den nye, vars namn var Carl
Hansson. Med sig hade denne hustru Brita, dottern
Anna Carlsdotter med maken Eric Andersson och deras
dotter Anna27. År 1820 avled Anna Carlsdotter och
följande bouppteckning gjordes efter henne28:

Ar 1820 den 25 April blef af nedanskrefne
bouppteckning wärkstäld hos Torparen i Larslatorp
under Gräsö Herregård, Eric Andersson efter dess i
sistledne 31:a Martu  detta  år med döden afledne
hustru  Anna Carlsdotter, som lämnade  efter sig utom
enkemannen sonen Anders på 16:e året, döttrarna
Anna på 18:e och Caijsa Lisa på l3de året gamla. På
mannens wägnar var närvarande: Enkemannens svåger
torparen Anders Thomson från Wargskäret i egenskap
af Godman. Boets tillgångar uppgafs av enkemannen,
under edelig förbindelse, följande:

Gull och Silfver.
En Dubbel Gullring omkring 1 Dukat  å 4.4
En Bred Dito     Dito   1/2 Dito 2
En Dubbel Dito mindre 5/8 Dito 2.24
En Dito  Dito Dito 5/8 Dito 2.24
En Brännvins Longkupp af Silfver 3.32
Ett Brännvins Glas Dito 2.32
En liten Thumlare med fattan 1

18.16
Koppar och Thenn

1 St. Koppar Kruka om 11/3 dels Kanna -40
1 St Dito Skopa 3/4 Dito -26
1 St Dito Skål  1/2 Dito -24
1 St Dito Skål förtent 1/8 Dito -16
1 St Dito Mjölk Skopa 1/8 Dito -12
1 St Dito Fotkanna   3/4 Dito -32
3 St Djupa Hammar Then tallrikar ä 12 st -36
1 St Koppar Brannvins Flaska 1/2 Kanna -24
Transport 22.34

Husgeråds saker.
3 St Djupa Stenfat a 3 / -9

                                                                
26 FB Syne- och överlåtelsehandling FIII:26
27 GF AI:4
28 Frösåkers Häradsrätt. Bouppteckningar FII:15 nr38

3 St Dito Stenskålar med öron 2 / -6
1 St blårosig Porcelains Tallrik -4
1 St wit      Dito  Mugg 1/2 Kanna -4
1 St Mugg af Krukkäril -2
1 St Järngryta 15 Kannor Spruken utan fötter -36
1 St Dito  söndrig -4
1 St  5 Kans Gryta  med afslagna fötter -16
1 St Fotpanna  1 Kanna -12
1 St Dito 1/2 Dito bandad -6
4 St Mjölkbunkar af Trää -8
1 st Omålad Soffa 1.16
1 St Matskrin -16

Trää och Laggkäril
2 St Större Mjölkbyttor a 4 Kannor -8
3 St Mindre Dito -9
1 St Nytt Kaar 1 Tunna 2-
1 St Byksåå -12
1 St Mjöltunna   2 Tunnor -32
2 St Drikestunnor med Träband  2 / 4-
1 St Wattensåå -12
1 St Thina -12
1 Watten Ämbare -3 7.30

Qvins Gångkläder
1 St Mörkblå Waidman Kapråck 1/2 sliten 3-
1 St Blå-och Witrandig  Bomulls Klädning bestående af
Kjortel, Tröija och Förkläde ny 3.24
1 St Röd- och Witrandig Kjortel och Coffta afBomull ny 2.32
1 St Dito Bomull Coffta  gl -16
1 St Blått och Gulrandig Förkläde  nytt -24

Transport 33.16

1 St Rödrandig Cattuns Coffta fodrad 1-
1 St Svartrosig Dito Tröija gamal -8
1 St Blårosi8t Dito Förkläde  behållit 1.2
1 St Dito Tryckt Lärfts Dito -16
1 St Röd- och Blårandig Tröija och Kjortell af ylle1.4
1 St Blåbottning Dito  Dito 1.16
1 St Blå Walmans Tröija  gl 1.16
1 St Blårandig underkjortel med Lif -24
1 St Förkläde och Lifstycke utslitet -12
2 St Lärftslintyg      gi   a 8/ -16
1 St Rödbrun rosig Silkeshalsduk   liten 1-
1 St Blek Wit med röd Bord 1-
1 St Wit Nätteisduks Halsduk 1.12
1 St Rödrosig Camlrgd Halsduk 1.16
1 St Wit Bomulls Dito med rosig Bård  gi -40
1 St med rutig Dito Botten  Dito  gl -36
1 St Brunbottnig Dito      gl -24
3 St Hufvud Mössor af diverse Färger  16/ 1-
1 Par Ullstrumpor           gl -8    

24.26
1 St Skinnfäll behollen 2-
1 St Bredrandig Hufvudkudde -32
1 St Gulrandig Litern Dito med dun -28
2 St Lärfts Lakan nya a 40/ 1.32
1 St Handkläde fyrskafts 10.8

5.6.8

Kör- och Åkerredskap
2 par nya Jämskodda Skogskjälkar a 2/ 4-
1 St Fälskrinda 1.8
2 St Träståckar     a 12 / -24
1 St DyngeRader -6
1 St Bakstock -8
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Transport
5.48

62.43.8
2 St Sehlar 24/ 1-
1 St Jämstörspett -16
3 St Spadar -18

Kreatur
1 St Röd Stoo i 18. året 10-
1 St Brunsotig Häst 6 Dito 13.16
1 St Thännings Föhie 10-
1 St Koo Wit Kinna kallad 7-
1 St Dito Brun Studsa dito 7.24
1 St Dito Svart Stierna dito 7.24
1 St Dito Brokig Krona dito 7.24
1 St Quiga Brokig Broka dito sjuk 2-
1 St Röd Osekalf 2-
8 St Gamla Fåår  a 1.24 12-
4 St Lamm á 24 2-

8
3.40

Fiskeredskap.
1 St Strömmings Notstycke gammalt 1-
1 St Strömmings dito  okärat nytt 13 alnar långt 12 alnar
djupt7.24
2 St Skjötar  a 1817  N~ 1 a 3 rdr 6-
2 St Dito1812  No 2 a 2.32 5.16
1 St Dito 1813  No 3 2.32
2 St Dito 1810 et 1811 No 4 a 2.32 5.16
2 St Dito 1809 et 1810 No 5 a 2 4-
1 St Skjöte gamal 1-
2 St Langn Nät 1808, 1814 No 1 ä 12 -24
1 St Dito1817 dito 2 -20
1 St Dito 1809 dito 3 -12
2 St Siknät    hvid Sjön  gl -32

Transport 189.3.8
Diverse

Diverse Togvirke i Stumpar - 12
1 St Slafat -8
1 St större Dito - 12
1 St Flänkyxa - 16
1 St Strandnotsbåt liten 4-
1/6 del Strönxiiingsnotbåten 4-
1 St Stråkbänk och Oxehyfvel - 28
3 St Lijar med Arf No 1 a 20 / 1.12
3 St Dito   dito No 2 a 20 / 1:20
3 St Dito   dito No 3 a 14 / - 42
3 St Dito   dito No 4 a 14 / - 42
3 St Dito   dito No 5 a 12 - 36
1 St Brännvinskagge - 16
2 St Huggyxor  a  8/ - 16
Diverse Smedjeredskap bestående af 1/4 del i Raststäd,Tänger
och Hamrar 3-

18.12
Summa Inventarij 207.15.8

Af gående Poster.  Gäld och Skuld
Begrafnings Kostnad som Kontant blifvit utgifvit 4.32
Boets Skuld till Matts Hansson i Grinda 12.32
Dito till Rådman Wifring i öregrund för Salt 5.10
Dito för Smedjeredskapen 4-
De fattigas andel 1/8 procent - 14
Lösen för tvenne exemplar med Charta 1.28.8

Summa Behollning 178.37

Att det blifvit rigtigt uppgifvit vil jag med Ed bestyrka
Eric  Andersson i Larsla

Sålunda wara uptecknat och wärderat af nedanskrefne,

bestyrkes Gräsön och Larsla
Georg Lindman Joh.
Bergström

Av bouppteckningen framgår, att Carl Hansson och
hans hustru hade satts på undantag,eftersom mågen
Eric Andersson benämns torpare på Larsla.

Den avlidna hustrun var tydligen den som ägde
huvudparten av torpets lösa egendom. Kör-och
åkerredskapen var hennes och likaså fiskeredskapen.
Även djuren tillhörde henne. Orsaken till detta är
intressant att spekulera över. En teori är att fadern , när
han blev för gammal att sköta torpet själv, överlät
merparten av sina ägodelar till dottern, eftersom det var
hennes man, som tog över. Fadern kan också ha skänkt
dottern allt lösöret, därför att han och hans hustru fick
bo kvar på Larsla.

Av egentliga värdeföremål hade torparhustrun mycket
få, men det är förvånansvärt att hon ägde så pass
många guldringar som fyra. En dubbel guldring är
förmodligen hennes förlovnings-och vigselring. De två
övriga dubbla kan vara arvegods efter äldre kvinnliga
släktingar. Kontanter förekom alls inte i
bouppteckningen.

Torpet var inte heller särskilt välutrustat vad gäller
husgeråd. Mycket är sprucket och trasigt och det
tycks dessutom bestå av ett hopplock av udda artiklar,
t.ex. en blårosig porslinstallrik och en vit porslinsmugg.
Den enda möbel hon ägde var en omålad soffa, vilken
antagligen var en utdragssoffa, som hon delat med
maken. I bouppteckningarna efter hennes far och mor
upptogs en brun-målad soffa, några kistor och ett
skåp29. Torpet var tydligen spartanskt möblerat, men
eftersom alla bodde i köket, fick det nog inte plats fler
möbler. Däremot hade hon en hel del kläder. Hon hade
skaffat sig nya sommarkläder, vilket kan tyda på att
dödsfallet  kom oväntat. Hon klädde sig i rosigt och
randigt i blått, rött, gult och brunt, men hade tydligen
inga svarta kyrkkläder. Man ser också att köpta
klädesplagg värderades högre  än hemgjorda. Det
fanns två par vävstolar på torpet, men de upptogs i
faderns bouppteckning.

Av sängklädernas art och mängd att döma, kan
hygienen inte ha varit tillfredsställande. Hon hade bara
en handduk.

Kreaturen representerade torpets största kapital. Stället
födde förvånansvärt många djur med tanke på att de
fick nöja sig med skogsbete. Vinterfodret
kompletterades  på Gräsö med lövtäkt av ask. På vår
tomt står en väldig ask, som har den karakteristiskt

                                                                
29 Frösåkers häradsrätt. Carl Hanssons boupptekning FII:15 nr
105 och Brita Andersdotter nr 153.
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buskiga formen efter att  ha blivit beskuren år efter år.

Av hävd delades skogsbetet med granntorpen Lund
och Grinda, som också tillhörde Kungsgården30. För att
minska utgifterna delade man vissa redskap med
grannarna, i det här fallet strömmingsbåten och
smedjeredskapen. En viss brist på verktyg i Anna
Carlsdotters bouppteckning täcks i faderns.
Begravningskostnaderna för henne uppgick till 4.32
rdr, medan hennes fars belöpte sig till 26.12.8 rdr, vilket
utgjorde en dryg tredjedel av hela behållningen efter
honom. Med en sådan begravning måtte han ha varit
en ansedd man.' Då hans hustru följde honom i graven
1821, ordnades tydligen inget gravöl, då inga
kostnader finns upptagna därför i hennes
bouppteckning.
Bouppteckningarna ger en bild av livet på det egna
torpet. En annan sida av torparens vardag är
dagsverkena på Gräsö Herrgård, som Kungsgården
kallades på 1800-talet.

Tre dagsverksjournaler finns bevarade för torparen
Anders Ersson på Larsla. Här nedan följer den för år
1832 in extenso31:

Larsland Torparen Anders Ersson    115 dagsverken
årligen

Mans
Qvins
1831 Nov. Tröskning 1

Tröskning 4
Kört ved 2
Huggit gärdsel 1

Dec. Huggit ved 1
Ladugården 2
Huggit gärdsel 2
Huggit gärdsel 1
Huggit gärdsel 1

1832 Jan. Kört hö 2
Lassat gödning 1
Thiu~ner till Djeknevarp 3
Kört gödning 1
Huggit långved 1
Kort timmer 2

Febr. Huggit gärdsel 2
Huggit långved 1
Huggit långved 1
Huggit gärdsel 2
Kört hö 2
Kört timmer 1
Kört hö 3
Thimmer till Johstorp 1

Mars Huggit gärdsel 2
Huggit gärdsel 2
Kört hö 2
Huggit famnved 1

Tillgodo 15 karldagsverken. . . 
185.-

Rödjat på ytteräng 1

                                                                
30 FB J1:77
31 FB GXIb

Kohlskottning 1
Sjöboden 1
Sjöboden 2
Hwerf vid gården 1

April Åkern 2
Åkern 2
Dj eknevarp 2
Kohllastning 1
Åkern 1

Maj Djeknevarp 1
Dj eknevarp 1
Kohllastning 1
Kört hö 1
Stängning på åkern 2
Rödning på ängarna 1
Stängning 1

Åkern
Reparation
Kornrensning
Reparation
Åkern Juli   Åkern

Brädlastning i Öregrund1
Haliustackning2

Aug. Åkern1
Åkern1

Höbergn ingen 24 22
Sept Tröskning 2

Sädesbärgningen 11 8
Åkern 1

Okt. Tröskning 1
Tröskn ing 3
Tröskning 2
Tröskning 2
Åkern 1
Åkern 1

                       Reparation                               2

100

Karldagsverken 145

Specie: 59.36
I 1833 års journal finns en Skuld från 1932 på 10.4.8.
riksdaler

Skuld till 1834 2.2.5.8

De flesta dagsverkena för både torparen och hans
hustru är förlagda till skördetiden, den tid, då det
förmodligen var bråda dagar hemma på torpet också.
För övrigt följer dagsverkena en jämn lunk över årets
övriga dagar. Det rör sig mest om vedhuggning,
körslor av olika slag och arbete på åkrarna under våren.
Noteras bör att dagsverksåret löper från november till
oktober följande år.

1 övrigt kan om 1800-talets Larsla sägas att ställets
storhetstid som torp tog slut efter Anders Ersson, som
blev den siste riktige torparen där. De senare
husfäderna, som bodde med sina familjer i köket var
arbetare, kolare och sjömän till yrket.

Rummet hade i alla tider befolkats av drängar och
pigor, men under 1800-talet urartade förhållandena där.
Över-befolkning måtte ha rått på Gräsö, för mängden
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av pigor och drängar, som stuvades in på Larsla är
oproportionerligt stor. Åtskilliga oäkta barn såg
dagens ljus där. I denna samling av genuina gräsöbor
dök en bisarr figur upp - översten Hans Sjölund från
Livland. Han hade funnit sin hjärtans kär i hopen,
herrgårdspigan Greta Stina Lindberg, men den nitiske
församlingsprästen släppte henne inte så lätt. "Om
hans hinders löskat är, annoncerat i tidningarne", står
det i husförhörslängden. Men gifta blev de32

Nittonhundratalet

Under mina försök att på Gräsö få reda på fakta om
Larsla stötte jag på många människor som kunde
berätta om Larslas forna invånare, om livet på torpet
och om hur det sett ut där. Deras minnen ger liv och
färg åt de uppgifter jag kunnat hämta ur
husförhörslängder och kyrkböcker så därför har jag
låtit dessa människors berättelser bli huvudinslaget i
1900-talskapitlet.

På pensionärshemmet i Öregrund träffade jag Karl
Hallerström Han är född år 1894 och är den person
som förmedlat de äldsta minnena från Larsla. Han
berättade att hans farfar och farmor bodde i torpet åren
omkring 1900. Hans farfars namn var Lars Fredrik
Hallerström. I husförhörslängden för den tiden står
mycket riktigt Lars Fredrik Hallerström upptagen. Han
bodde där tillsammans med sin maka Karin Matilda,
dottern Hilda Matilda och sonen, arbetaren Karl
Fredrik Hallerström, från 1894 till 1904.

Karl Hallerström var då omkring tio år och var ofta
uppe på Larsla och hälsade på sina farföräldrar. Lars
Fredrik Hallerström bodde med sin familj i köket och
han gjorde två dagsverken i månaden vid Gräsö gård
för att få bo i torpet. I övrigt var han daglönare. I det
andra rummet bodde, minns Karl Hallerström, Larsla-
Elin och hennes mor, som var änka efter rättaren på
Gräsö gård. Dessa personer finns också upptagna i
husförhörslängden. Änkan hette Anna Karolina
Andersson och dottern hette som tidigare nämnts Elin.
Förutom dessa bodde i rummet änkans son Johan
Hjalmar, bambarnet Anders Albin, som var son till
ogifta dottern Maria Andersson, sonen Karl Albert
som var eldare till yrket och dottern Emma Andersson.

Att Karl Hallerström bara minns Elin och modern är
förståeligt eftersom de två var de enda som bodde där
under någon längre period.

När det gäller uthusen på Larsla kommer Karl
Hallerström ihåg ladugården, som nu är omgjord till
boningshus, jordkällaren, som under Herman
Mårtenssons tid förföll till sopgrop, och en vedbod
som skall ha stått nära huset. I ladugården fanns två

                                                                
32 GF AI:8

kor, en för varje familj. För övrigt fanns det på den
tiden två vägar till Larsla, dels den nuvarande och dels
en väg som gick över torpet Grindan. Ingen av dem var
dock speciellt framkomlig och Karl Hallerström minns
hur svårt det var att ta sig fram med häst och vagn, ett
enligt honom nästan omöjligt företag. När vi inbjöd
honom att komma och hälsa på, sade han ursäktande
att han inte kunde gå så långt nuförtiden. Vi
insisterade dock och erbjöd oss att skjutsa dit honom
med bil och då tittade han på oss med ett mycket
förvånat uttryck i ansiktet och utbrast: "Va, kan man
åka bil till Larsla.' På den usla vägen.'?" Den
kommentaren visar trots allt vilken nytta de hundratals
kubikmeter grus, vi kostat på vägen, har gjort.

En dag när jag cyklat till Västerlund för att köpa
efterrättsjordgubbarna passade jag på att fråga frun på
Västerlund, Signe Karlsson, född Wallström, om
hennes minnen från Larsla.

Signe Karlssons far och mor bodde i köket på Larsla
tiden omkring första världskriget. I husförhörslängden
står att Karl Erik Wallström och hans hustru Katarina
Amalia Wallström, född Hörner, samt sonen Karl Allan
flyttade in på torpet år 1917.
Signe Karlsson berättar att hennes far var skeppare,
men att Larsla fortfarande tillhörde Gräsö gård. I
rummet minns hon att Larsla-Elin och hennes mor bott
och det stämmer med husförhörslängden. Änkan Anna
Katarina Andersson bodde i kammaren med dottern
Elin och Elins oäkta barn Hilda Maria samt bambarnet
Anders Albin Andersson, som nu står upptagen som
sjöman. Änkan Anna Katarina dog 1919 och samma år
flyttade Elin och hennes dotter därifrån. Sjömannen
Albin Andersson står mantalsskriven på torpet ända
till år 1924 då han beger sig till Jämtland. Troligtvis
seglade han dock under huvuddelen av tiden och
bodde knappast i torpet..

Signe Karlsson, som föddes på Larsla 1917, har bara
hört berättas om personerna som bodde i kammaren;
hon var för liten för att ha några egna minnen från den
tiden.
Signe Karlsson föddes som sagt 1917 och 14 dagar
efter hennes födsel dog mamman i dubbelsidig
lunginflammation och spanska sjukan som då härjade.
Därefter kom en moster till barnen dit för att hjälpa till
och enligt fru Karlsson var det en enda röra av folk. År
1921 dog brodern, fem år gammal, i spanska sjukan.
Efter ett par år (1925) gifte fadern om sig med Elin Sofia
Lundgren och då flyttade styvmoderns syster och
svåger, Hilda Margareta och Erik Gustaf Hörner, in i
rummet med sina båda barn Erik Tore och Ingeborg
Margareta. I rummet föddes Sonja Hörner och lilla
Signe ville naturligtvis veta varifrån babyn kom, men
då sade man bara att hon hade hittats i Larsla-diket.
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Signe Karlsson berättar att det blev trångt i stugan vid
sovdags. Föräldrarna låg i en säng och det gällde även
farfar och farmor som också flyttat in i stugan. Barnen
fick ligga på madrasser på golvet (och spädbarnen
hängdes upp i en vagga i taket)

Av uthusen fanns på familjen Wallströms tid
ladugården, matkällaren och en vedbod nära huset. När
jag frågade fru Karlsson om vad vinden på huset
användes till berättade hon att det fanns en trappa
utanpå huset som man klättrade upp på och där uppe
hängdes alla finkläderna. När de skulle användas var
man tvungen att ta in dem i stugvärmen ett par timmar
innan de skulle sättas på därför att det var så kallt där
uppe på vinden.

Slutligen säger Signe Karlsson samma sak som Karl
Hallerström. Vägen var även på hennes tid urusel, en
stig i stort sett. Fru Karlsson berättar om hur otäckt det
var att gå den vägen ensam fram och tillbaka från
skolan. De klasskamrater hon hade sällskap med kunde
fortsätta på den stora landsvägen, medan hon var
tvungen att gå den lilla stigen genom skogen där det
fanns både älgar och en spöklik gammal lada. Hon var i
dessa stunder mycket avundsjuk på sina kamrater.

När familjen Wallström flyttade till statarbarackerna pa
Gräsö gård år 1925 tog Hörners även köket i besittning.

En av mina bästa källor bland intervjuobjekten är Sally
Lundgren. Hon bor fortfarande kvar på Stora Höglycke
där hon föddes i slutet av 1800-talet. Stora Höglycke
ligger på andra sidan fjärden öster om Larsla.

Som liten brukade Sally Lundgren följa med sin far då
han transporterade sin nyfångade fisk till Öregrund för
försäljning. De rodde då över fjärden, lastade över
fisken från båten till en kärra och drog sedan kärran
tvärs över ön till Gräsö gård vid öregrundsgrepen där
de hade en annan eka. Fisken lastades över från kärran
till båten och sedan gick färden över grepen till
Öregrund där fisken såldes. På såväl utvägen som
hemvägen passerade de Larsla och tog då alltid en
vilopaus på bänken vid syrenbersån. Därför lärde de
känna Larsla-folket väl  Det är tack vare Sally
Lundgrens upplysningar jag kunnat göra en
rekonstruktion på vilka som bodde i köket och vilka
som bodde i rummet. Hon hjälpte mig också att placera
in familjen Ersson på rätt tidpunkt, eftersom
kyrkböckerna var ofullständiga på den punkten.

Sally Lundgren berättar att det på Larsla bodde
arbetare och undantagsfolk från Gräsö gård. Dessa
hade fått sig tilldelat två kor och hade rätt att ta hö från
dikesrenar och mer svåråtkomliga ängsmarker. Fru
Lundgren hjälpte några gånger Larslafolket att slå
stora Larsladiket och berättar att det var mycket
arbetsamt. Det var svårt att komma åt med lien och att

samla ihop höet med räf san i dikets branta sluttningar.

Efter Gräsö-mått mätt hade man det inte dåligt ställt på
Larsla. Man hade i alla fall två kor, sade Sally
Lundgren. Hon säger vidare att statarna vid Gräsö gård
i jämförelse med proletärförfattarnas statare, hade det
bra. De blev till och med smått förmögna genom att
man vid herrgården lät statarna lasta kolpråmarna som
extraknäck. Detta gällde de yngre och starkare statarna
som orkade med det tunga lastningsarbetet. För de
övriga kunde det bli knapert, för Sally Lundgren
berättade att hon delade med sig av fisken när hon
passerade Larsla.

En gång hjälpte hon änkan Andersson, rättarmor
kallad, att bära hennes kassar från Gräsö gård och hem
till torpet. När de kom fram ville rättarmor bjuda på
kaffe. Hon bad Sally vänta utanför dörren och gick
själv runt huset och klättrade in genom fönstret på
baksidan varefter hon öppnade dörren inifrån och bjöd
Sally stiga på. Sally fick senare veta att det var en liten
egenhet hos henne. Hon hade nämligen alltid gått
fönstervägen överallt där hon bott.

Sally Lundgren kan inte dra sig till minnes vilka
byggnader som fanns på Larsla, men hon kan däremot
berätta att det även i rummet fanns en spismur med
järnspis, fast mindre än i köket. Signe Karlsson hade
nämligen för sig att familjen i rummet lagade maten på
deras spis i köket.

Skådespelaren Birger Malmstens mor skall, enligt
många, ha bott på Larsla. Jag fick själv tillfälle att fråga
Birger Malmsten hur det förhöll sig med det när jag en
höstdag mötte honom i svampskogen. Det visade sig
mycket riktigt att fru Lisa Malmsten under en kort
period efter Hörners utflyttning 1935 bott i torpet.
Bakgrunden var den att fru Malmsten, då hon flyttade
från Malmen, ville bosätta sig i en statarlänga på Gräsö
gård. Villkoret för att få göra det var att hon hjälpte till
med mjölkningen, en hård och ansträngande syssla.
Fru Malmsten vägrade mjölka några kor och blev
därför anvisad Larsla som bostad. Efter endast ett par
månader på torpet vägrade hon att bo kvar eftersom
det enligt henne spökade något alldeles förfärligt där.
Hon flyttade i stället till ett litet hus som hennes son
Birger köpt åt henne vid färjläget på Gräsö, en inte fullt
så spöklik plats.

Då Hörners flyttade från Larsla utbjöds torpet till
försäljning. Det köptes av en f d järnvägstjänsteman
och stockholmare vid namn Larsson och hans hustru.
Strax efter det att de flyttat in på Larsla, bytte de
efternamn till Fulke och torpet fick följaktligen heta
Fulkeberga.

Den enda gräsöbo som hade kontakt med dem under
den korta tid de bodde där var Ivar Johansson i
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Björkbacken. Han hjälpte dem tillrätta på ön. Fulke var
lungsjuk och hoppades att gräsöluften skulle göra
honom gott. Men han var inte så stark och byggde
därför sittbänkar längs vägen för att han ofta behövde
vila sig då han gick till Öregrund.

Fulke använde ett uthus till kaninavel. Ivar Johansson
fick bl a hjälpa honom att jaga kaniner en gång då de
alla kommit ut.

Fulke var tydligen en tidig representant för det som vi
nu kallar "gröna vågare". Han och hans hustru
härdade ut i två vintrar.

Kammarmusiker Herman Mårtensson, Stockholm,
köpte i sin tur Larsla som sommarställe under kriget.
Under hans tid gjordes många förändringar. Stallet
blev sommarbostad för hans dotter och måg,
vedboden flyttades till sjön och inreddes, Fulkes
kaninhus flyttades och används än som vedbod och
ett perspektivfönster sattes in i köket.

Så småningom byggde han sig en ny permanentbostad
strax nordost om det gamla torpet samt en mindre
stuga, bestående av endast ett rum. Det senare huset
är numera sålt med avstyckad tomt till ingenjör Alvar
Carlsson, Uppsala.

Vår familj köpte det gamla torpet med cirka 3.500
kvadratmeter tomt år 1974. Vi har byggt en gäststuga
öster om torpet, ett nytt uthus och grävt fram
jordkällaren, som nu skall återställas. Nu återstår att
pietetsfullt rusta upp det gamla torpet.

Slutord

Under mina efterforskningar har jag fått svar på många
frågor. Jag har fått veta vilka som bptt på Larsla och
jag har fått en god onblick i deras vardagsliv.
Vad jag däremot ännu inte vet är om den ursprungliga
stugan står kvar än idag. Jag vet inte heller när rummet
byggdes till men jag kan gissa mig till att det skedde
omkring 1769 och i varje fall före år 1800.

Men jag har kommit längre tillbaka i tiden i mina
efterforskningar än jag någonsin trodde och jag anade
inte heller att källorna skulle vara så rikliga og givande.
Det jag har dokumneterat i den här uppsatsen är det
som jag hitillis funnit om torpet, men tiden har inte
räckt till för att ta del av allt det källmaterial som står till
buds.

Mitt forskningsarbete är inte avslutat i och med att jag
lämnar ifrån mig det här arbetet.

Maria Nilsson
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Förteckning över källor.

Uppsala landsarkiv volym 15. Kvarntullsrulla
från Öregrunds stad 1673.
Mantalslängd för år 1708, sid. 792.

Gräsö Församlings arkiv.
Husförhörslängder A: 1-11.
Födelse- och dödböcker. C innehållande vigselbok
1720-1804, även 1689-1718 med ledning av äldre
anteckningar, födelse- och dopbok från samma tid och
dödbok 1719-1804 samt 1689-1718 med ledning av äldre
anteckningar.

F innehållande bl.a. personalier

Räkenskapsböcker Lla:l Uppgifter från år 1689-1738.
Husförhörslängder 1863 - 1924 samt
Kyrkböcker 1925 - 1941 från arkivet i Öregrunds
prästgård.

Forsmarks bruks arkiv.
FIII:26. Syneprotokoll från åren 1749,1756 och 1769.
G XIb.   Dagsverksjournaler från åren 1832-1834.
JI:77   Karta från år 1688, reviderad 1760.

Lantmäteristyrelsens arkiv i Uppsala.
Kartor från åren 1767, 1931-1932.

Frösåkers Häradsrätt.
Bouppteckningar 1820-1822. FII:15.

Ortnamnsarkivets anteckningar.
Namn, där beståndsdelen Larsla ingår.

Intervjuer, som täcker perioden slutet av 1800-talet
fram till våra dagar.

Som bilagor bifogas
en sammanställning av personuppgifterna i
husförhörslängder och kyrkböcker
bouppteckningen efter Carl Hansson samt kartskisser,
avritade efter 1688 och 1767 års kartor.
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Bilaga1. Sammanställning av personuppgifterna i husförhörslängder och kyrkböcker

Tidsperiod     Köket                                                       Rummet

1750-1753
Måns Månsson, född 1717 dräng Anders Larsson, född 1712,död 1750
h. Brita, född 1715 piga Stina, född omkr 1700, död 1750
son Jan, född 1743 piga Carin, född 1725, flyttat 1750
son Måns, född 1746 dräng Eric, föddl726, flyttat 1751
son Lars, född 1749
son Olof, född 1752 död 1753
dotter Catharina, född 1754 död 1754
Måns Månssons svärmor Malm,  f.1676, d.1751

1754-1757
Måns Månsson, f.1717 herrgårdsdräng Eric, f.1732, inflyttat 1757
. Brita, f.1715, d.1756 drängmodern Anna, inflyttat 1757
son Jan f.1743
son Måns f.1746
son Lars f.1749, d.1756
son Anders f.1756, d.1756

1758-1761
Måns Månsson, f.1717
h. Maria Malm, f.1717
son Jan, f.1743, d.1758
son Måns, f.1746
styvdotter Anna f.1744 flyttar 1758
styvdotter Cathrina f.1745
styvdotter Sigrid f.1750

1762-1766
Måns Månsson, f.1717 Simon, flyttar 1763

h. Maria Malm, f.1717
son Måns f.1746
styvdotter Cathrina f.1745, flyttar 1765
styvdotter Ingrid f.1750, d.1764

1767-1771
Måns Månsson, f.1717, flyttat 1769 Eric, flyttat till Muskaregrund
h. Maria Malm  f.1717, d.1767 Anna, f.1730, inflyttat 1768
son Måns, f.1746, flyttat 1768
son Olaus, f.1756
dotter Anna, f.1760
Nye torpare Hans Jansson, f.1741

h. Brita Jansdotter, f.1742
dotter Catharina, f.1768
son Johan, f.1770

1772-1778
Hans Jansson,f.1741 pigan Maja f.1744, inflyttat 1772, flyttat 1774
h. Brita f.1742
son Johan f.1770 dräng Mats f.1757, inflyttat 1773, flyttat 1774
dotter Catharina f.1768 Olof f.1763, inflyttat 1774, flyttat 1775

Greta f.1762, inflyttat 1774, flyttat 1778
Malin  f.1756, inflyttat 1776, flyttat 1777
dräng Hans Claes, inflyttat 1777
Kajsa f.1758, inflyttat 1773, flyttat 1775

1779-1785
Hans Jansson, f.1741
h. Brita  f.1742
son Johan f.1770
dotter Catharina f.1768
son Hans f.1779
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1786-1792
Hans Jansson f.1741 dräng Claes f.1763, flyttat 1779 inflyttat 1781
h. Brita f.1742 dräng Olle f.1762, inflyttat 1782 flyttat 1783
son Johan f.1770
dotter Laila (namnbyte) f.1768
son Hans f.1779

1793-1799
Hans Jansson f.1741 piga Brita Abrahamsdotter f.1770 inflyttat 1794,  flyttat 1796
h. Brita f.1742 pigans son Hans Petter f.1796, d.1796
son Jan Hansson f.1770, gift 1796 med piga Lovisa Öberg f.1781
Malena Pehrsdotter f.1771
dotter Lajla f.1768, gift till Norrboda
son Hans f.1779

1800-1806
Hans Jansson f.1741, flyttat 1804 sjöman Hans Hansson Öman f.1779, seglar
h. Brita f.1742, piga Lovisa Öberg f.1781
son Jan Hansson, flyttat 1804 dotter Anna f.1802
h. Malena f. 1771, piga Greta Wästerberg f.1789
Nye torparen Carl Hansson f.1747 flyttat 1804 piga Brita Pehrsson f.1773, flyttat 1806
h. Brita Andersdotter f.1758 piga Maria Andersson f.1778
måg Eric Andersson f.1771 flyttat 1804 piga Caisa Hellberg f.1771
h. Anna Carlsdotter f.1773 piga Caisa Pehrsdotter f.1782,inflyttat 1804
son Anders f.1805 piga Greta Carlsdotter f.1782, flyttat 1805

piga Caisa Staffansdotter f.1776,fl. 1805
piga Anna f. 1794
Pehr Elggren f.1782, seglar
dotter Caisa f.1801
dräng Mats Jansson , flyttat 1803

1808-1816
Carl Hansson f.1747 piga Stina Andersdotter f.1788,flyttat 1809
h. Brita f.1756 piga Stina Matsdotter f.1791, 1809-1811
måg Eric Andersson f.1771 piga Anna Andersson f.1793, 1811-1812
h. Anna Carlsdotter f.1773 piga Lisa Andersdotter f.1797, på L. 1812
dotter Anna f.1802 dräng Nils Lund f.1798, 1812-1815
son Anders f.1805 piga Caisa Stina Sporre f. 1788,infl. 1815
dotter Caisa Lisa f.1807

1817-1823
Carl Hansson f.1747 d.1820 piga Caisa Stina Sporre f.1796
h. Brita Andersdotter f.1756 d.1821 piga Brita Lisa Hansdotter f.1794
Nye torparen pigans dotter Brita Caisa f.1820
Eric Andersson f.1771 
h. Anna Carlsdotter f.1773 d.1820 piga Anna Larsdotter f.1799
dotter Anna f.1802 
son Anders f.1805 Eric Anderssons oäkta dotter Ene f.1821
dotter Caisa Lisa f.1807

2:a h. Lena Mattsdotter f.1769
hennes oäkta dotter Lena f.1815

1824-1830
Eric Andersson f.1771 d.1830 piga Anna Matsdotter f.1797
. Lena Mattsdotter f.1769 pigans oäkta dotter Anna f. 1825
son Anders Ersson f.1805 piga Maja Stina Wahlberg f.1814
dotter Cajsa Ersdotter f.1807
styvdottern oäkta Lena f.1815
son Erik f.1821
dotter Maria f.1824
dotter Greta f.1826 d.1826

1831-1835
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Anders Ersson f.1805 dräng Anders Månsson f.1811,inflyttat 1832
h. Anna Ersdotter f.1806 h. pigan Cajsa Ersdotter f.1809
son Eric f.1832 son Eric f.1833
dotter Anna f.1834 flyttat till Räfsten 1833
styvmoder Lena Mattsdotter f.1789 piga Cajsa Lisa Ersdotter f.1807,infl.1832
oäkta dotter Lena f.1815 oäkta dotter Catharina f.1833
son Eric f.1821 flyttat till Söderboda 1835
dotter Maria f.1824 dräng Olof Ersson f.1818, inflyttad 1834

piga Brita Stina Hansdotter, inflyttad 1834
piga Anna Stina Ersdotter f.1802 inflyttat 1835, flyttat 1835

1836-1840
Anders Ersson f.1805 dräng Olof Ersson f.1818, på Larsla 1836-39
h. Anna Ersdotter f.1806 piga Brita Stina f.1819, flyttat 1837
son Eric f.1832 piga Greta Stina Ersdotter f.1815
dotter Anna f~l834 på Larsla 1837-38
son Anders f.1837 dräng Hans Petter Jacobsson f.1822

(införda i längden för 1840, men har troligen aldrig bott på Larsla: på Larsla 1837-38
nye torparen piga Greta Stina Lindberg f.1804,infl.1837
Båtsman nr 79 Anders Månsson Nord gift med
h. Cajsa Ersdotter f.1809 Överste Hans Sjölund, f.1795 i Livland
son Eric f.1833 (Om hans hinders löskat är, annoncerat i tidningarne)
dotter Anna Malena f.1837) flyttat från Larsla 1839

piga Greta Hansdotter f.1822, på L.1838-40
drängen Condrad f.1812,på L. 1838-39
piga Greta Östergren f.1807, på L.1838-40
dräng Matts Mattsson Hagström f.1822
på Larsla 1839-40
dräng Johan Hammar f.1794
dotter Sophia Eva f.1839

1841-1850
Anders Ersson f.1805 dräng Jan Matsson Hagström f.1815, fl.1847
h. Anna Ersdotter f.1806 gift med

piga Ulrika Hagström
son Erik f.1832 dotter Anna Matilda f. 1847
dotter Anna f.1834 färdiga pigan och fattighjonet
son Anders f.1837 Greta Carin Östergren f.1807, infl. 1846
son Carl f.1842 piga Brita Tömros f.1821, på L.1847-49
dotterBritta Karin f. 1846 dräng Johan Forslund f.1827,på L.1847-50
svärfader änkl. Erik Ersson f.1771

1851-1862 Husförhörslängderna från 1851-62 blev förstörda då Gräsö kyrka brann år 1862

1863-1867
Lars Gräsman f.1812 Strandbergs änka Maria Pehrsdotter f.1797
. Anna Stina Lundberg f.1813 d.1867 Henrik Pers änka Stina Persdotter f.1789 d.1868

son Lars Fredrik f.1847 Clas Clas´änka Brita Andersdotter f.1795 d.1865
son Anders Petter f.1851 statdräng Per Eric Persson f.1829 d.1867

son Jan Eric f.1855 h. Maja Stina Lundin f.1832
badhusbarn 3404 son Anders Petter f.1856
Johan Alfred Lundberg f.1851,fl.1867 dotter Greta Stina f.1859
son Eric Gustaf f.1862
son Johan f.1864 d.1864
dagsverkare Lars Eric Söderström f.1832
h. Carin Söderberg f.1829
fosterbarn Erik Gustaf Carlsson f.1858

1868-1872
Lars Gräsman f.1812
son Lars Fredrik f.1847
son Jan Eric f.1855, flyttat 1870

1873-1877
Lars Olov Gräsman f.1812 d.1877 Per Eriks änka, hushållerska
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son Lars Fredrik Gräsman f.1847,seglar Maja Stina Lundin f.1832
on Jan Eric Gräsman f.1855, seglar dotter Greta Stina f.1859, flyttat 1875

oäkta dotter Johanna Lovisa f.1870
oäkta son Janne f.1872

1878-1882
arbetare Anders Petter Persson f.1856 Maja Stina Lundin f.1832
gift 1880 med oäkta dotter Johanna Lovisa f.1870
Brita Karin Andersson f.1858 oäkta son Janne f.1872
son Carl Wilhelm f.1880 flyttat 1881
flyttat 1881 torpare Söderlunds änka Anna f.1834
arbetare Karl Walbergs änka inflyttat 1881
Anna Stina Östenson f.1820,inflyttat 1881 son Karl Petter f.1867, flyttat 1882
son Jan Erik f.1850 d.1883 son Janne f.1869
son Karl Gustaf f.1864, flyttat 1881 dotter Karin Gustava f.1873
sjöman Lars Fredrik Gräsman f.1847,seglar
förlist 1881
sjöman Jan Erik Gräsman f.1855,seglar
förlist 1881

1883-1890
.d. kolare Anders Öberg f.1827 torpare Söderlunds änka
h. Stina Österberg f.1843 Anna Andersson f.1834, flyttat 1889
dotter Anna Karin f.1866, flyttat 1884 son Janne f.1869, flyttat 1887
son Karl f.1868, flyttat 1886 dotter Karin Gustava f.1873, flyttat 1889
dotter Kristina f.1871, flyttat 1886
son Jan f.1874
dotter Erika f.1875
son Zakarias Ragnar f.1877
son Lars Erik f.1880
dotter Elin Augusta f.1881
son Anders Petter f.1884

1891-1894
f.d. kolare Anders Öberg f.1827,ut 1894

h. Stina Österberg f.1843
dotter Erika f.1875
son Zakarias Ragnar f.1877,ut 1892
son Lars Erik f.1880
dotter Elin Augusta f.1881
son Anders Petter f.1884
son Johan f.1874, infl.1892, ut 1893
son arbetare Karl Öberg f.1868, ut 1894

f.d. torpare Lars Fredrik Hallerström f.1827
inflyttat 1894
h. Karin Matilda Öster f.1832
dotter Hilda Matilda f.1872

1895-1910
Lars Fredrik Hallerström f.1827 d.1904 statdräng Per Ersson f.1825 d.1905, in 1895
h. Karin Matilda Öster f.1832 h. Karin Lena Andersson f.1823 d.1897
dotter Hilda Matilda f.1872 dotter Wendla Maria f.1863, flyttat 1905
son Karl Fredrik Hallerström f.1865,till Sundsäng 1897 Anna Karolina Andersson f.1849,infl.1905
son Johan Hjalmar f.1891,flyttat 1909

son Karl Albert Andersson f.1882, eldare
flyttat till Ljusne 1809
barnbarn Anders Albin f.1902, son till
ogifta Hilda Maria Andersson
dotter Emma Andersson f.1878, inflyttat 1907
flyttat 1907
dotter Elin Andersson f.1885,från Sthlm 1907
flyttat 1908, inflyttat 1909

1911-1925
jordbruksarbetare Anna Katarina Andersson f.1849, d.1919
Karl Fredrik Hallerström f.1865, mördad i Nolster by 1912 dotter Elin f.1885,flyttat 1914, på Larsla 1919
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Stina Öberg f.1843, kolareänka,in 1913, död 1915 Elins oäkta dotter Margit Axelina, f.1913, erkänd 1930 av fadern
maskinist Axel Valfrid Pettersson

dotter Erika f.1875, flyttat 1917 Elins oäkta dotter Hilda Maria f.1916, flyttat 1919
hennes oäkta son Anders Edvard f.1906 barnbarn Anders Albin Andersson f.1902, sjöman, son till ogifta
Hilda

 Maria Andersson flyttat 1924
son Sakarias Ragnar f.1877, sjöman, flyttat 1917
dotter Anna Alfrida f.1889,flyttat 1913
Karl Erik Wallström f. 1891, sjöman, inflyttat 1917
h. Katarina Amalia f. Hörner f.1895,d.1918
son Karl Allan f.1916, d.1921
dotter Signe Katarina f.1917

Karl Erik Wallström f.1851, f.d. sjöman, inflyttat 1924
hans h. Anna Lovisa f. Forsman, f.1857

1925-1935
Karl Erik Vallström f.1891,sjöman,fl.1926 Anders Albin Andersson f.1902, sjöman 2/11-6/11 1931 d.1980

Vindeln
h. Elin Sofia f. Lundgren, f.1886

dotter i första äktenskapet Signe Katarina f.1917
arrendator Erik Gustaf Hörner f.1892 inflyttat 1926, flyttat 1935
h. Hilda Margareta f. Lundgren, f.1895
son Erik Tore f.1918
dotter Ingeborg Margareta f.1921

1935-1937 Larslya troligen obebott under denna period

1937-1938
Ernst Valdemar Fule f.1891, f.d. järnvägstjänsteman, från Sollentuna 1937, till Öresgrund 1938 men behöll torpet till 1940

h. Elin Adèle Davida f.Broberg, f.1894,Vaksala d.1989 Katrineholm
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Bilaga 2.  Bouppteckning efter Carl Hansson

År 1821 den 20 februari blef af Nädenskrefne Bouppteckning värksteld hos Torparen Eric Andersson i Larsla
Torp. under Gräsö Herregård efter Dess Sverfader Torparen numera aflidne Carl Hansson, som efter sig
lämnat 1) Sonen Anders Tomsson 2) Dottern Christina Margareta gift mäd Skepparen Tomas Öhman i
Waxholmen. Närvarande Sonen, Hans Westerberg och 4) af Dotterns Annas med Torparen Eric Andersson i
Larsla efterlämnade 3ne Barn Anders, Anna och CaijsaLisa. Boets tillgångar uppgafs af Torparen Eric
Andersson under Edelig förbindelse följande.

Guld och Silfver
1 st Gammal Silfver Tumlare  24 - 24

Koppar och Thänn
1 st Koppar Kittel om 4 = å 10 sk - 40

Gammalt Koppar om llI,2ka 1.32 2.24
1 st Liten Fotpanna 6
1 st Thänn Fat 16
2nne gamla Hammar Thäns Tallrikar 16
1 st gammalt Thän Stop 16

Husgerås saker
1 st Brunmålad Soffa 1-
1 st Gammal Kista Jämbeslagen - 16
1 st Kista målad med ringar på ändarna - 33
1 st Dito mindre omålad - 30
1 st Skrin - 12
1 par Wäfstolar - 32
1 st Bränvinskagge af Äk

Mans Gång Kläder
1 st Grå Kapprock gammal - 32
1 st Blå Skinn Phäls - 40
1 st Ljusblå Stor Tröja 18
1 st Blå och vitrandig ylle Tröja 1
1 st Röd och blårandig dito - 32
1 st Wit Wadman dito - 40
1 st Mörkblå gammal dito - 28
1 st Grönrandig dito - 32
1 st Gammal Kordt Phäls -8
1 st Blårandig Wäst - 12
1 st Rödrandig dito - 13
1 st Gammal Grönrandig Wäst -9
1 par ljusblå ylleböxsor - 16
1 par mörkblå gamla dito -8
1 par vita dito -6
1 par grå  dito - 10
1 st Linnetröja - 7
1 st Mössa med Röd kulle - 24
1 st Gammal Hatt
1 par gamla ylle Strumpor -8
1 par grå dito - 10
1 par mörkblå randiga - 7
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1 par ljusblå randiga -5
1 par grå vådsticade dito 8
1 par vita sämre dito 4
1 par gamla mörkblå randiga dito -  3
1 par söm vantar -  4

Snickarewärktyg
1 st Hufvellbänk - 26
1 st Handyxse 8
1 st Bättre Flänkyxse 16
1 st Sämre dito 8
1 st Hugg N-0 1 dito 6
1 st dito N2 2 6
4ra  dito Sämre av 3 sk/st 12
1 st Stråk Bänk utan järn 6
1 st fog Hyfvell 8
1 st Ox dito 8
1 st Sämre dito 3
2ne  Kjäll Hyfvlar a 2 sk/st 4
1 st Skrubb och än Slät Hufvell 6
3ne  List Hyflar av 4 sk st 12
1 st Klösjärn -3
1 st Winkel Glasplog och Ritmått - 7
2ne St Täxlan Fäsdon -5
1 st Skorfyxe -4
1 st Skjålp -3
1 st Större Såg 8
1 st dito Söndri~ 2
1 st liten Såg N- 1 4
1 st Större Dito N2 2 6
1 st Dymling Nafvare 8
2 st Häl Dito å 6 sk 12
2ne st Harf Dito N~O 1 0 3 6
2ne st Näst dito 4
4 st Spik dito a 1-6 6
2ne st Huggjärn utan skaft 4
3ne st dito mindre 3
2ne st Hand qnifvar a 2-6 5
1 st Lagg Skfvare och Slät Hyfvel 3
1 st Råck Nagele 2
1 st Hammar och Syl 1.6
7 st qnifvar a 2 sk 1-2

Kräatur
1 st Koo  Löfva kallad 10 -
1 st dito Hud 2. 24

Begravningen gick på  26.12.8

Hela bouppteckningen  70.38
avg skulder begravn 41.21.9


