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Om man läser i de två ”tidningsurklippen” på hemsidan som handlar om skräddar Karl-Johan
Johansson, ”Skräddar Karl-Johan i Fläckebo 70 år” införd i Sala-Posten 17 nov. 1922 av Nils
Lundborg och ”Skräddarn” införd i Fläckebo Julhälsning 1979 av Erik Berglund, kan man
utläsa att hans torp låg i skogsbrynet cirka 500 m. öster om Ågrens backe på östra sidan om
Gussjön. I dag finns några timmerstockar efter väggarna synliga, även en väl tilltagen spishäll
kan urskiljas.
Torpet stod på ”Ofri grund” ungefär 200 meter norr om Jan-Daniels och på dess ägor.
Karl-Johan föddes 1852 i Siberien (Täkten) på Kyrkoherdegårdens ägor, hans far och mor
Johan Andersson och Brita Sofia Feltenberg livnärde sig som torpare och statdräng, men stod
även som ”Inhyses” och då inget eget torp, men i beskydd av ”Allmänna roten”.
Troligen fick de en mindre byggnad som de monterade ner och flyttade till ovan nämnda
skogsbacke, där den återuppbyggdes och murades en spiselhäll i ena hörnet, byggnaden var
endast 4,8 x 4,1 m.
Karl-Johan livnärde sig som dräng på Öster Sätra ägor och i Kila socken, där han verkar ha
träffat sin blivande hustru, Emma Charlotta Lindberg, de gifte sig i november 1892 och
flyttade i och med det hem till Karl-Johans föräldrar med sin nyfödda dotter Edith.
I detta lilla hus bodde sedan föräldrarna, tillsammans med Karl-Johan, hustru Emma Charlotta
och tre barn plus en fosterson från Stockholms barnhus.
Karl-Johan verkade här i torpet som skräddare, där av namnet på stället.
Föräldrarna dog båda 1910, fostersonen flyttade tillbaka till Stockholm som 6-åring, 1912.
Karl-Johan dog 1930, 78 år gammal, hustru Emma Charlotta dog 1926, 71 år gammal.
Dottern Edith Vilhelmina flyttade 1913
Sonen Qvintus Eugen flyttade 1927
Sonen Qvintus Emanuel flyttade 1938 och därefter har torpet varit obebodd.
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Inte mycket kvar av skräddarns torp.
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