Handelsträdgårdarna i Sunnersta från 1910- till 1980-tal.
Lindgrens handelsträdgård i Sunnersta
1910 - 1960?
Johan Fredrik Lindgren var född 1868-04-20 på Elholms torp utanför Arboga. 1894 gifte han sig i Fasterna,
Stockholms län, med smedsdottern Emma Charlotta Söderberg. År 1898 kom paret till Jälla i Vaksala. Där
blev man kvar till 1905 då man flyttade in till Uppsala. Ursprungligen hade man tänkt sig flytta till Helga
Trefaldighet men det blev Uppsala i stället.
Den 15 september 1908 inleddes början till en trädgårdsmästarepok i Sunnersta. Då undertecknade J. E.
Frykberg köpebrevet rörande Sunnersta 311. Köpare var den ovan nämnde Johan Fredrik Lindgren,
trädgårdsmästare boende i Uppsala. ”Tre fjärdedels mantal n:r 2, tre fjärdedels mantal n:r 3, ett halft mantal
n:r 4 och ett fjärdedels mantal n:r 5 Sunnersta samt Sunnersta utjord, allt i Bondkyrko socken, ett område
om 2,20375 Hektar” står det i köpehandlingarna som också omtalar att priset var 5000 kr. Området
innefattade större delen av nuvarande kvarteret Backsvalan samt norra delen av nuvarande kvarteret
Hussvalan. År 1914 utökades trädgården med den sydvästra delen av Backsvalan, som inte ingick i det
tidigare köpet, samt den obebyggda ”ängen” söder om Backvägen (som inte gick fram där på den tiden).
Denna fastighet benämndes Annelund 31 och var på 3200 m². Som mest ägde Lindgren då 25.575 m² mark i
Sunnersta.
I oktober 1910 flyttade trädgårdsmästare Lindgren in i ett nybyggt hus med adressen Svedvägen 17 (vilket
idag 2012 kan motsvaras av Rödhakevägen 23C eller 25A). Familjen bestod då av far, mor och sju barn (6
flickor och en pojke). Den äldsta, en flicka, var femton år och den yngsta, också en flicka, var knappt ett år.
I 1920 års telefonkatalog stod Lindgren, F., Trädgårdsmästare med nummer 22 rikstelefon vid Flottsunds
växel. 1932 hade trädgårdsmästaren samma nummer, nu med adressen Villa Annelund .
År 1920 sålde Lindgren en del av fastigheten Sunnersta 311 (2180 m²) till Carl E. Sjölander, Uppsala. Den
sålunda avstyckade fastigheten kallades Aftonro och gränsade mot Granvägen (numera Morkullvägen). Den
fastigheten är styckad på nytt. På den ena tomten finns ännu idag (2012) ett äldre bostadshus byggt mellan
1910 och 1919, adress Morkullvägen 59.
Under perioden 1924-1931 verkar en stor del av familjen Lindgren ha arbetat i handelsträdgården. Ett antal
trädgårdsbiträden avlöste varandra. Vid periodens slut 1931 fanns två manliga biträden kvar i företaget.
År 1936 gifte sig sonen Gustaf Fredrik Lindgren (f 1901 i Vaksala) i Helga Trefaldighets församling med
Ruth Brunnberg (född i församlingen dock inte i Sunnersta men i Rickomberga). Gustaf titulerades nu
trädgårdsmästare.
Den 13 augusti 1941 dog gamle trädgårdsmästare Lindgren, Svedvägen 17, sjuttiotre år gammal. Nu tog
sonen Gustaf över rörelsen. Omkring 1949 innehades handelsträdgården, enligt en notering i bokverket
Sveriges Bebyggelse, av trädgårdsmästare Gösta Lindgren (det är sonen Gustaf, se ovan). Fastigheten är i
boken betecknad Sunnersta 311, 314 och Annelund 31.
I slutet av 1960-talet lades handelsträdgården ner och fastigheterna styckades upp. De ursprungliga
fastigheterna är i dag (2012) styckade enligt: Kvarteret Backsvalan, Sunnersta 311: Svalparken och nio
kedjehustomter (Sveddvägen 14, 16, 18 och 20 och Rödhakevägen 18A-C, 20A-B). Kvarteret Hussvalan,
Sunnersta 314: Tio tomter med friliggande hus (Rödhakevägen 23A-C, 25A-C och Spillkråksvägen 5, 7, 9
och 11). Kvarteret Backsvalan, del av Backvägen samt ”ängen” söder om Backvägen, Annelund 31 : Två
kedjehustomter (Rödhakevägen 22A-B, en tomt med ett friliggande hus Backvägen 21), del av Backvägen
samt en grönyta mellan Backvägen och Rödhakevägen. Kvarteret Hussvalan: Dessutom den år 1920
avstyckade fastigheten Aftonro som idag är två tomter med friliggande hus varav det ena är det
”ursprungliga” (Rödhakevägen 21 och Morkullevägen 59).

Majbo handelsträdgård i Sunnersta
1915 - 1955?
Trädgårdsmästare Klas Johan Linder, född 1880-02-28 i Funbo, död 1957-05-02 i Helga Trefaldighet
(Prästgårdsgatan 19A, Uppsala).
Linder förvärvade fastigheterna redan 1914 men flyttade till Sunnersta från Uppsala i november 1920.
Familjen bestod av far, mor Maria Lovisa Nyberg (f 1886-09-24 i Österbybruk), två döttrar och två söner,
alla födda i Uppsala (Helga Tref. AIIa:7 p 577 samt AIIa:9 p 1216).
Majbo, areal 9.850 m² inköpt 19 november 1914. Trädgården anlades 1920 och kom att omfatta bland annat
sex växthus uppförda på en yta av 450 m², en bänkgård med 175 bänkfönster och ett fyrtiotal fruktträd. På
frijord odlades till största delen perenna plantor och snittblommor. Huvudsakligen odlades grönsaker och
blommor.
I 1932 års telefonkatalog hade trädgårdsmästare K. J. Linder nummer 28.
Nuvarande adresser: Kvarteret Tornsvalan, Rödhakevägen 26 och 28, Domherrevägen 11 B och Svalvägen
9, 10 och 11. Trädgårdsmästare Linder sålde år 1944 Sunnersta 14/Majbo, 1.612 m² ( då Domherrevägen 11,
nuvarande 11 A och 11 B).

Petterssons handelsträdgård i Sunnersta
1922 - 1989
År 1922, den 28 november, blev trädgårdsmästaren Erik Gotthard Pettersson med familj medlemmar i Helga
Trefaldighets församling. Man kom då närmast från Alsike där Pettersson varit trädgårdsmästare i
Krusenberg. Familjen bestod då av, förutom husfadern, hustrun Brita och två söner, Bo och Nils.
Erik Gotthard Pettersson hade köpt fastigheten Sunnersta 281, även kallad Gustafsborg, invid Flottsundsvägen. Tomtarealen var på 5.640 m². Söder om Sunnersta 281 låg Sunnbo 11, en tomt på 36,7 Ar som
avsöndrats 1919 och då köpts av en fröken E. Johansson från Uppsala. Den fastigheten delades på 1930-talet.
Den mindre delen kallad Sunnbo 12 gränsade mot Flottsundsvägen och bebyggdes med en funkisvilla. Den
större delen (ca 2.000 m²), som låg mot åsen, köptes av Pettersson och lades till Sunnersta 281.
I 1932 års telefonkatalog hade trädgårdsmästare G. Pettersson telefonnumret 36.
Handelsträdgården drevs fram till nedläggningen 1989 av Erik Gotthard Petterssons son Bo Pettersson.
Nuvarande adresser: Kvarteret Beckasinen, Dag Hammarskjölds väg 238 A-M.
*****
De tre hitintills beskrivna handelsträdgårdarna låg alla inom Sunnerstaområdet. Ytterligare en trädgård fanns
men den var belägen i Granebergsområdet.

Svenssons (Svennbecks) handelsträdgård i Sunnersta
1928-1965?
Trädgårdsmästarna Axel Einar Svennbeck, född 1888-04-11 i Uppsala och Rune Gotthard Kristian
Svennbeck, född 1902-10-15 i Uppsala. Söner till trädgårdsmästaren August Gotthard Svensson i Uppsala.
1927-11-22: Köpebrev rörande Ultuna 113 undertecknat av Hilding Ångström (direktör för
Spårvägsaktiebolaget Upsala-Mälaren). Köpare var bröderna Einar och Rune Svennbeck, Uppsala. ”...i areal
0,923 hektar (9230 m²), hvilken afsöndrade lägenhet är belägen strax norr om en å stamfastigheten befintlig
damm och i sydost till en längd af 36,2 meter gränsar till en å stamfastigheten ett stycke från dammen
framdragen väg, i sydväst till en längd af 32,55 meter till samma väg, i sydost till en längd af 2,8 meter till
ett vägskäl, i öster till en längd af 124,3 meter intill en å stamfastigheten från nyssnämnda väg i rakt nordlig
riktning framdragen annan väg, i norr till en länd af 24,3 meter till stamfastigheten, i nordväst till en längd
af 71,8 meter likaledes till stamfastigheten, i väster till en längd af 100,5 meter till en å fastigheten i nästan
sydlig riktning med till ofvannämnda damm framdragen väg samt slutligen i sydväst till en längd af 3,95
meter till ett vägskäl…”. (03-AVS-1696, avsöndring 1927).

1928: Rörelsen startas på fastigheten. Företaget har ett par blomsterbutiker (Svenssons Blomsterhandel) i
Uppsala, en vid Fyris Torg och en vid Skolgatan 33, som för övrigt var Einar Svennbecks bostadsadress.
Trädgården var främst inriktad på odling av blommor.
I 1932 års telefonkatalog för Flottsunds växel hade Svenssons Blomsterhandel i Graneberg telefonnumret 57.
1947-04-02: Trädgårdsmästare Einar Svennbeck död. Einar Svennbecks änka Gertrud tar över verksamheten.
1965 omkr. avslutas Svennbecks handelsträdgård vid Svankärret. Blomsterbutikerna inne i Uppsala lever
dock kvar ytterligare ett antal år.
Den avsöndrade fastigheten i kvarteret Bofinken vid Svankärrsvägen-Askvägen-Blomstervägen var, enligt
ett år 1927 uppgjort förslag till plan för Granebergsområdet, avsett att räcka till sex tomter för friliggande
hus. Idag, år 2012, ligger där femton kedjehus. Nuvarande adresser: Blomstervägen 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44
och 46 samt Askvägen 1A-G.

Sammanfattning
Arealmässigt var Lindgrens trädgård störst med som mest över 25.000 m². Därefter följde Majbo med 9.850
m², Svennbecks 9.230 och Petterssons cirka 7.740 m².
Samtliga trädgårdar var inriktade på försäljning inne i Uppsala, både till affärer och via egna torgstånd.
Svennbecks hade som nämnts ett par egna blomsteraffärer. Petterssons handelsträdgård höll ut längst och
hade egen försäljning direkt från växthus vid Dag Hammarskjölds väg 238.
Nedanstående foton ur ”Sveriges bebyggelse” 1947.

Källor
•

Församlingsböcker från Helga Trefaldighet, Uppsala domkyrko, Alsike, Funbo, Arboga, Fasterna och
Vaksala.

•

Köpebrev från Lantmäteriet.

•

Muntliga källor.

Sammanställt 2012-10-09 av Stig Pson Lundquist.
Justerat 2014-02-07.

Lindgren. Rödhakevägen 25 B. Rivet.

Pettersson, Dag H-skjöds väg 238.
Rivet.

Svennbecks. Askvägen. Rivet.

Majbo, Svalvägen 10. Rivet.

(Majbo), Domherrevägen 11 A. Huset
finns kvar men om- och tillbyggt .

Majbo, Svalvägen 11. Huset finns
kvar men om- och tillbyggt.

Karta som utvisar omfattningen av Lindgrens och Linders handelsträdgårdar i Sunnersta.
Lindgrens (rosa markering) var störst till ytan även sedan tomten 31:2 sålts av. Linder
sålde ju också av en del, nämligen tomten 1:4.
markerar bostadshus som finns kvar ännu idag 2013.
Backvägen mellan Svalvägen och Rödhakevägen kom till först på 1960-talet.
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