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Dragontorpet Fågelsången i Aspvik (Upplands-Bro) 

 

 

  

 

  

Karta från 1860-talet (landsarkivet). Fågelsången är 

markerad med tre hus med en tomtplan mellan de två högra 

husen. 

  

Siste dragonen i Aspvik, nr 6 Karl Asp. Han hette 

egentligen Karl Gustaf Emil Jansson och var född 15 

sep 1880 i närliggande Upp-Sylta. Han antags som 

dragon 1897. 1905 fick han avsked, flyttade från Aspvik 

och gifte sig. Efter några år i Kungsängen, bl a som 

stationskarl, flyttade familjen 1918 till Ösmo. Karl Asp 

dog 1963 i Österhaninge. Foto från Stockholms-Näs 

hembygdsförening. 

  

        

Torpets namn: Fågelsången. 

Riksantikvarieämbetets objektnummer: Kungsängen 117:1. 

Tidsperiod: Namnet Fågelsången för denna plats nämns första gången omkring 1853 

(husförhörslängden 1851-62) och bebos då av en statdräng. Eftersom platsen utpekas som 

dragontorp på 1860-talets häradskarta och någon dragon då inte bott i Aspvik sedan 1830-talet 

är det troligt att torpplatsen är från omkring 1810 (före dess bodde ryttarna i ryttarhuset 

Gibraltar). Fågelsången beboddes till 1950. Läs mer om ryttarna i Aspvik. 

Hitta hit: Se karta i översikten. 

Beskrivning: Torpet uppfördes sannolikt som ryttarhus/dragontorp, oklart när. Torpplatsen 

är idag bebyggd med ett (avbrutet) svartbygge i modern tid. Torpstugan tycks ha legat precis 

där svartbygget är. Från torpsyneprotokoll 1817 resp 1822 avseende dragontorpet nr 6 Aspvik 

kan vi utläsa att stugbyggnaden var 13 ¼ alnar lång och 7 alnar bred (8 x 4,2 m) och hade 

halm- och torvtak. Spis med bakugn fanns. Till torpet hörde ett fä- och foderhus. Torpet 

saknade sannolikt åker då ingen logbyggnad fanns, istället erhöll dragonen spannmål, hö, ved 

m m från markägaren. 
 

http://www.ulfbjorkdahl.se/ryttarna_i_aspvik.htm
http://www.ulfbjorkdahl.se/torpen_i_aspvik.htm
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Jordkällaren (2010).   Svartbygget (2010).   

        

Vilka bodde i torpet? 
Uppgifterna nedan bygger främst på husförhörslängder/församlingsböcker men har kompletterats 

med andra källor. Normalt anges endast den person som stod för torpet. I verkligheten bodde här 

torparens hela familj, kanske någon släkting och ofta någon inhyses person och ibland ytterligare en 

familj. Det är vanskligt att med kontinuitet försöka rekonstruera vilka som bodde i Fågelsången, då 

detta namn för denna plats endast förekommer i husförhörslängden 1851-62 och 1897-1950. 

Gibraltar ryttarboställe (Aspviks ryttarhus), 1783-1808  Läs mer om ryttarna i Aspvik 

År Kända invånare 

Rusthåll 5   

1781-1800 Ryttaren Petter Asp, född 1760. Gift med Helena Boberg. Förmodligen från krogen 1783. 

1801-05 Ryttaren Anders Asp Carlbom. Gift 1802 med pigan Catharina Hoffman. Asp dog 1805, hade 

då bl a 1 ko och 1 kalv. 

    

Rusthåll 6   

1783-1808 Ryttaren Eric Lundqvist. 1808 dog hustrun Catharina Ersdotter, de hade då bl a 1 häst, 1 ko 

och 2 grisar. Efter avskedet som ryttare 1807 bor han kvar 1808 som stattorpare i Gibraltar. 

Han gifte sig med Greta Stina Nilsdotter och (senast) 1811 bor de i Sylta. 1808 dog 

inhysesmannen/stattorparen Per Andersson i Gibraltar. 

Ryttarhus 1809-1837 

År Kända invånare 

1808-10 Ryttaren Per Strömberg. 

1811-17 Ryttaren Jan/Johan Wik. Änkan Asp. 

1817-33 Dragonen Johan Eric Asp Dahlberg. Avsked 1831. Flyttar till Stäket 1833. 

1836-37 Rättaren Johan Larsson. 

1838-50 Ryttarhuset nämns ej. 

Fågelsången enligt husförhörslängden 1851-1950: 

År Kända invånare 

1851-52 Statdrängen/dagkarlen Carl Eric Carlsson. 

1853-61 Skomakaren Jan Olsson (död 1855), kom från Skrinhäll. Därefter bor hans änka Johanna 

Lundberg här. 

1862-96 Fågelsången nämns ej, men är utritat på 1860-talets häradskarta. Kan möjligen vara så att de 

boende är "bokförda" på intilliggande Skrinhäll? 

1897-1950 Korttidsboende arbetskarlar, mäteriarbetare, snickare m fl. 
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