134 Vevde soldattorp-Björntorpet

Koordinater:

66 38 575

Soldattorp:
Annat namn:
Soldat namn:
Första kända uppgift:

Rotenummer 113
Fridsborg
Björn, Norin
1650 Anders Biörsson på Heden (dopbok Fläckebo).
Norrbo HR 1673: Anders Biörsson i Wefde torpet.
Blir soldattorp efter indelningsverkets genomförande.
Första soldaten hette Björn och detta namn var knutet till torpet i
nästan 100 år. Därefter Norin tills indelningsverket upphörde i
1900-talets ingång.

Övrigt:

15 34 168

Fridsborg är egentligen = Vevde 1:12 (soldattorpet för Wefde) + Vevde 2:8 där soldaten
Johan Norin byggt (1880-talet?) ett privat hus åt sig invid tjänstebostaden (dvs soldat-torpet)
på ofri grund men som sedan blivit avstyckat (från Hedåsgården) efter 1963. Johan Norin
inköpte emellertid (efter avskaffandet av indelningsverket ca 1901) soldattorpet Vevde 1:12
av Wefde by år 1904. I Fläckebo husförhörslängd 1884-94 (AI:19 sid. 49) står att läsa om
huset på vad som senare betecknas Vevde 2:8 följande: "soldat Norins enskilda hus". Johan
Norin var delaktig i Missionsförbundets begynnelse i Fläckebo socken och måhända har detta
samband med namnet "Fridsborg" på hans privata hus?
År 1929 inköptes dessa bägge fastigheter av Sigfrid Svensson, som började med litet
trädgårdsmästeriverksamhet där (tomater, potatis och smärre grönsaker).
Men 1947 sålde han dessa bägge fastigheter (trädgårdsmästeriet) till Nyberg och köpte själv
en större avstyckning bakom mejeriet av Carl-Jans gården (Sätra 1:47) där han kunde ha ett
litet bredare trädgårdsmästerisortiment (fruktträd mm), kallat "Svenssons Perenna" eller
"Farmen".
Benämningen "Trägårds" måste från början ha avsett Pontussons (Hedåsen) men eftersom
Sigfrid Svensson fram till slutet av 1940-talet hade trädgårdsmästeri på Vevde 1:12+2:8 låg
det väl nära till hands att kalla Sigfrid Svenssons för "Trägårds" istället. Ställena låg ju också
1

mkt nära varandra (och det var dessutom från det gamla "Trägårds"(=Hedåsen) som Vevde
2:8 inköpts.
Strax invid soldattorpet (som i äldre tider hette Björntorpet) låg Klockarbols äng Hedängen,
och denna äng kom i senare tid att kallas Björnängen - en sammanblandning med en likaledes
närliggande äng på Wefde bys mark som i äldre tider hette Björnängen efter den äldre
benämningen på soldattorpet, Björntorpet! Denna Björnäng verkar ha inköpts från Wefde by
av skräddaren och torparen Söderlund på Danielsbergsskiftet i Öster Sätra till hans lilla
fastighet Sätra 1:11. Och därmed försvann Wefdes Björnäng ur folkminnet (kvarlever nu
endast i torpnamnet Änges) och kopplades istället till Klockarbols Hedäng – vars torp i
analogi därmed fick heta Björntorpet!

2

