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Övrigt:
I Lantmäteriets historiska kartor i 19-FLÄ-AVS95 (1918) framgår att Öster Vrenninge 3:7
avstyckats till Erik Alfred Brask under antagande av benämningen Erikslund. Gissningsvis
efter Erik som kan ha varit soldat Brasks tilltalsnamn.
Fastigheten Östervrenninge 3:7 tillskapades genom avstyckning (1918) från hemmanet
Östervrenninge 3:5 som i sin tur bildats genom klyvning av hemmanet Öster Vrenninge 3:4 i
hemmanen 3:5 och 3:6 (vid Kviberget).
Fastigheten Öster Vrenninge 3:4 tillhörde Anders-Ers gården i Öster Vrenninge (2:3) vid laga
skiftet då ingen bebyggelse fanns på detta ställe.
Vid laga skiftet ägdes Öster Vrenning 3:4 av Gustaf Pettersson (3/44 mtl ÖW n:o 3).
Anders-Ers gården har bytt ägare många gånger:
Oskar Pettersson (f. 4/5 1870) var Gustaf Fläckeruds fader men fick gå ifrån gården. Sedan
J.O. Pettersson som sålde 1912 till K. Hjalmar Andersson. (Hfl AIIa:6 sid. 375)
Denne (Hjalmar AS) sålde 1915 ÖW 3:4 till Fridolf Larsson. Fridolf Larsson klöv hemmanet
som låg i två skiften, ett vid Svartån och ett vid Kviberget år 1916. Det förra fick då
lantmäteribeteckningen ÖW 3:5 och det senare (det vid Kviberget) beteckningen ÖW 3:6.
Mantalen fördelades så att Svartåskiftet sattes till 2/44 i ÖW n:o 3 och Kvibergsskiftet till
1/44. Kanske tidigast efter 1925 eftersom bägge skiftena då verkar ha övertagits av Anders
Erik Andersson (han som mutade in och sprängde efter silvermalm vid hans i så fall tillhöriga
Kvibergsskifte och därför kallades ”Silver-Anders”? Eller gäller detta efterträdaren Karl Axel
Andersson?)
På 1907 års fastighetskarta finns ännu inga hus markerade på ÖW 3:5 eller 3:6.
År 1918 avstyckades från ÖW 3:5 av Fridolf Larsson en tomt vid Svartån som fick
lantmäteribeteckningen ÖW 3:7. Denna inköptes av soldaten Erik A. Brask i Rörbo som
därvid kallade fastigheten "Erikslund". Han hette ju själv Erik! Men eftervärlden har även
kallat detta ställe "Braskens".
Eftersom Fridolf Larsson ej verkar ha bott i Fläckebo över huvud taget får man väl förmoda
att stugan på ÖW 3:7 uppförts av soldaten Brask medan han bodde i Rörbo och flyttade dit
1918.

