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Övrigt: 

I Lantmäteriets historiska kartor, 19-FLÄ-AVS95 (1918) framgår att Öster Wrenninge 3:7 

avstyckats till soldaten Erik Alfred Brask under benämningen "Erikslund". Gissningsvis   

efter soldat Brasks tilltalsnamn Erik. 

Avstyckningen av ÖW 3:7 skedde från stamfastigheten Öster Wrenninge 3:5 som i sin tur 

bildats genom klyvning av hemmanet Öster Wrenninge 3:4 i fastigheterna ÖW 3:5 och ÖW 

3:6 (Kvibergsskiftet).   

Öster Wrenninge 3:4 tillhörde vid laga skiftet Anders-Ers gården i Öster Wrenninge (ÖW 2:3) 

och var då obebyggd. Anders-Ers gården ägdes vid denna tid av Gustaf Pettersson. Då denne 

och hustrun avlidit 1898 resp. 1901 övertogs hela Anders-Ers hemmanet av sonen J. Oskar 

Pettersson (fader till kyrkvaktmästare Gustaf Pettersson f. 1908). Oskar Pettersson kom dock 

på obestånd och nödgades sälja hela hemmanet 1913 till Karl Hjalmar Andersson varefter 

gården bytt ägare ett flertal gånger:  

 

1916 övertogs det av Gottfrid Larsson som klöv fastigheten Östervrenninge 3:4 (3/44 mtl) i 

två fastigheter som vardera utgjordes av dels skiftet vid Svartån (ÖW n:o 3:5 om 2/44 mtl) 

och dels skiftet vid Kviberget (ÖW n:o 3:6 om 1/44 mtl). Det senare (Kvibergsskiftet) 

inköptes 1923 av E. Werner (Esbjörn Werners farfar) och från Svartåskiftet (ÖW 3:5) 

avstyckades som  nämnts år 1918 fastigheten "Erikslund" (ÖW n:o 3:7) till soldat Erik A. 

Brask.  

Fastigheten ÖW 3:6 (Kvibergsskiftet) hade enligt uppgift blivit pantsatt (kanske redan av 

Oskar Pettersson?) och kallades därför i folkmun även "Banklotten". 

 

Anders-Ers gården (ÖW n:o 2:3 om 3/16 mtl) inköptes efter ytterligare ägarbyten år 1925 av 

Anders Erik Andersson. Denne inmutade år 1926 en silvergruva på Kvibergsskiftet (ÖW 3:6) 

tillsammans med Ludvig Pålsson & gårdsägare Wahlström i Sala. Så det är kanske denne som 

i folkmun kallades "Silver-Anders"? 

 

På 1907 års fastighetskarta finns inga hus markerade på Östervrenninge 3:5 eller 3:6.  

Det är väl rimligt att tro att soldat Erik Brasks hus på den avstyckade Östervrenninge 3:7-

fastigheten uppförts av honom själv och att detta gjorts redan då han bodde i Rörbo eftersom 



lantmäterihandlingarna 1918 kallar avstyckningen "Erikslund" - rimligen  efter Erik A. 

Brask! Eftervärlden har dock för det mesta kallat denna fastighet "Braskens". 
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