Oggesta no 4
Skiftet som vårt torp ligger på heter numera Oxsta 4:10 och är en sammanslagning av Oxsta
4:2, 4:5 samt 4:8. Därutöver så finns det en under 80-talet avstyckad tomtmark i Oxsta 4:5
som heter Oxsta 4:9.
Den första som bosätter sig på Oggesta no 4 är Nils Sillér från Oxsta. Han köper det för 700
kr den 29 april 1865 av Erik Olof Nordlund, som ägde stamhemmanet (4:1). Ytan han köpte
motsvarade det skifte som tidigare hette Oxsta 4:2 och var ”75 qvadrat refvar och 60 qvadrat
stränger” (1 ref=29,69 m, 1 stång =2,969 m). Nils Sillér uppför ett boningshus på ca 30 m2 på
nuvarande Oxsta 4:9, där han bor i 24 år. De bor som mest 10–12 personer samtidigt i den
lilla stugan. Sillér kommer dock på obestånd och den 11 april 1890 köper stamhemmanet
tillbaka skiftet för 800 kr på en exekutiv auktion.
Stamhemmanet säljer sedan vidare skiftet till Nils Erik Nilsson. Det är Nilsson som uppför
det nya (nuvarande) boningshuset på dess nuvarande plats, samt ladugård, stall och loge.
Han flyttar även härbret från platsen där det första boningshuset hade stått.
Augusta Mathilda Lander köper fastigheten från Nilsson för 4000 kr den 10 april 1918 och
säljer det vidare för 8800 kr redan den 28 april 1919 till Erik Eriksson och hans hustru Klara
Olivia Grundberg. Erik Eriksson väljer att avsluta sitt liv den 7 juli 1919 och hans fru Klara
Olivia avslutar sitt den 6 augusti samma år.
Stamhemmanet (bröderna B.G. Nyberg och J.O.K. Nyberg) köper tillbaka Oxsta 4:2 från
dödsboet för 4200 kr. De säljer vidare detta den 4 augusti 1920 till Niklas Eriksson, som av
dem även köper ett skogsskifte på ca 13 ha kallad Oxsta 4:5. Familjen Eriksson flyttar till
Bäckegren, men 1936 ärver Niklas Eriksson ett hemman i Nora som familjen flyttar till.
Därefter så tar man hö på ängarna i Bäckegren och hyr ut huset åt skogsarbetare på
vintrarna. När Niklas Eriksson går bort 1947 så ärver hans barn Bäckegren. Sonen Harry
Eriksson köper ut sina systrar 1955 (då SCA har börjat köpa upp skiftena i runt omkring).
Ulf och Mona Carlsson köper huset med en mindre avstyckad tomt runt detta från Harry
Eriksson den 17 maj 1970. Harry bodde då på hemmanet i Nora men fortsatte att bruka skog
och åkrar i Bäckegren. Ett antal år senare köper Ulf och Mona även tillhörande ängar och
skogsskifte från Harry. Oxsta 4:10 överlåts sedan 2007 som gåva till Ulf och Monas barn.
Torpet numera ägs numera (efter att brodern lösts ut) av Ylva och Mikael Hedeland.

