Björntorp(et)
Björntorpet, Skogs Ekebytomten Nr 9, Skogs
Ekeby Trädgårdsstad 1:10.

Björntorpet på 1930-talet, bilden tillhör Ingvar Hedberg.
Tomtbolaget Hem på landet köper 1908 Skogs-Ekeby och två av
Ålstagårdarna i Tungelsta för styckning av mindre tomter till egna hem.
Exploatören använde sig av djurnamn för att dela upp området i olika
kvarter.

Den här aktuella fastigheten tillhörde kvarteret Björnen vilket förklarar
namnet, kvarteret intill, på andra sidan Södertäljevägen, fick namnet
Råttan men av förklarliga skäl fanns inget torp med anknytning till detta
kvartersnamn.
Fastigheten får 1909 beteckningen Skogs-Ekeby Trädgårdsstad 1:10 och omfattar
2,77 ha och registreras på Hem på landet. År 1916 styckas två tomter av, SkogsEkeby Trädgårdsstad 1:85, Bergbo 49 ar och Skogs-Ekeby Trädgårdsstad 1:86,
Björntorpet 95 ar. Båda dessa registreras på företagets kamrer David Börje.
Den resterande delen av ursprungsfastigheten 1:10 säljs 1919 till Anders Johan
Wiger, finns i den släkten till 1968 då även den säljs och bebyggs med småhus.
I församlingsboken för Västerhaninge 1910- 1915 finns Björntorpet med för
första gången under Skogs-Ekeby, dock ej i huvudregistret, men i den speciella
förteckningen ”Egna Hem”.
Nedanstående gäller 1:86 (Skogs Ekebytomten 89)
Björntorpet bebyggs troligen omkring 1912 och hyrs ut till byggmästaren Oskar
Eriksson med hustru och sju barn. De flyttar ut 1914.
Säljs då av David Börje till bagarmästaren Karl Oskar Emil Samuelsson med
hustru och två söner, den yngste Karl Birger var född i Amerika. Den äldre sonen
Oskar Erik, född 1892 i Linköping, förs som obefintlig i församlingsboken men
noteras av prästen i marginalen ”vistas i Amerika”.
Samuelsson driver bageri i källaren, flyttar ut 1919.
Då kommer till Björntorpet skådespelaren Harald Sandberg med familj från
Västerås, han är född 1871 i Hedvig Eleonora församling. Hustrun heter Anna
Alice Bergqvist och är född i Helsingfors. Med finns treårige dottern Karin IngaLill. Det är oklart om Sandberg äger fastigheten.
Skådespelarfamiljen flyttar 1923 till Helsingfors där mannen avlider 1929.
Sommaren 1920 kommer från Kolbäck, fd stationsinspektören Axel Oskar
Bergman född 1834 med sin 26 år yngre hustru och sonen Ivar född år 1900. Axel
Oskar noteras som ägare.
Hustrun avlider 1922 och maken flyttar då till ålderdomshemmet och sonen till

Mariedal.
Det är under Bergmans tid som Björntorpet blir café och en liten handelsbod, det
är sonen som driver rörelsen. Heter Café Hörnan, den 17 april 1921 bildas
Tungelsta idrottsförening här.
Det bor alltså två familjer på Björntorpet under dessa år.

Antipas Cederblad
i unga år.
År 1922 köper slaktaren Valfrid Antipas Cederblad, kallades Tippen, från Lindal
på Stav. Han gifter sig året efter med torpardottern på Rännilen vid Häringe Edla
Sofia Nilsson.
Med från Lindal kommer Valfrid Antipas föräldrar.
Valfrid Antipas Cederblad säljer här charkuterier i källaren och påbörjar att
bygga ett slakteri norr om bostadshuset men detta fullföljs inte då han redan
1923 flyttar till Kristineberg (Skogs-Ekeby) och föräldrarna flyttar tillbaks till
Lindal.
I juli 1923 säljer Cederblad till bagaren Anton Hedberg som kommer hit från
Hunnebostrand med hustrun Ida och sönerna Rune, Rolf och Rupert.
År 1924 i december kommer från Botkyrka chauffören Rudolf Hedström som
hyresgäst. Han flyttar 1927 till Kristineberg (Skogs-Ekeby).
Familjen Hedberg blir kvar på Björntorpet till 1931 då man flyttar till Alfredshem
och arrenderar familjen Alfonts bageri, kvarstår dock som ägare till Björntorpet
ända till 1958.
Till Björntorpet kommer då under de kommande åren några familjer som
hyresgäster bl.a. vägarbetaren Axel Edvin Petterson och försäljaren Martin

Persson. Denne var bror till cyklisten och guldmedaljören vid 1912 års olympiad,
Axel Wilhelm Persson, som bor på Alfredshem och är gift med bagare Alfonts
dotter Lotten.
Martin Persson är idrottsföreningens första ordförande vid bildandet 1921 trots
att han inte var bosatt på trakten då.
År 1937 flyttar Anton Hedbergs son Rupert hit med hustru och sonen Bengt och
här föds sonen Ingvar 1943. De flyttar 1944 till Ålsta 69, 1:41, Heden.
År 1944 kommer trädgårdsmästaren John Wilhelm Strömvall med hustrun Märta
hit med sonen Jan Erik född 1941. De kommer från Graneberg på andra sidan
Södertäljevägen.Märta S driver från slutet på 1950-talet bageri/konditori i
Västerhaninge på Ringvägen och senare på Åbyvägen/Bokstigen.
År 1949 kommer till Björntorpet från Tomtebo, Knut och Anna Hemström med son
och dotter. De flyttar till Ålsta 2:110 i slutet på 1950-talet.
År 1958 kommer från Göteborg murarmästaren Viking Svärd med hustrun Alice
Valborg och barnen Eva Anita och Olle Gustav. De köper fastigheten av Anton
Hedberg.
De gör en stor ombyggnad och utökning av byggnaden bl.a. med garage.
Familjen Svärd säljer 1968 till Myresjöhus som delar den i 1:141 (Björntorpet)
och 1:142, obebyggd.

Ekonomiska kartan 1951.

Fakta om skådespelaren…
…Johan Harald Hildetand Sandberg,
Född i Stockholm 1871, död i Helsingfors 1929, var en
svensk skådespelare och teaterdirektör.
Sandberg räknades under decennier som Helsingforsscenens mest kända och
uppskattade skådespelare. Mellan åren 1900 och 1919 var han mestadels
engagerad vid Svenska Teatern i Helsingfors. Mellan åren 1904-1908 arbetade
han dock i Sverige, först engagerad vid Hugo Rönnblads sällskap, senare med sin
hustru i andra giftet, Lotten Lundberg-Seelig i ett eget sällskap, med vilket de
bereste svenska och finska landsorten.
Innan dess hade han varit anställd hos E. Rylander, där han 1893 debuterade som
Didier i Syrsan, 1894-1895 vid Folkteatern i Stockholm, 1896-1897 hos A. Collin
och 1897-1900 hos Hjalmar Selander.
Då Sandberg 1904 lämnade Finland gifte han sig första gången 1902 med
skådespelerskan Selma Wiklund, sedan andra gången 1906 med
skådespelerskan Lotten Lundberg-Seelig, med vilken han fick dottern Stina Seelig.

Ett tredje äktenskap ingick han 1913 med skådespelerskan Alice Bergqvist, de får
1919 dottern Karin Inga-Lill. Med Ebba Chave fick han sonen Kotti Chave,
skådespelare även han, år 1911.

Ekonomiska kartan 1951.
Läs här om grannfastigheten till Björntorpet, Soleden, där det på 1940-talet fanns
en levande björn…
https://wp.me/p6ovMN-25X

