
Kafé Nybro  av Stig Pson Lundquist 

År 1920 köpte lantbrevbäraren Per Jonas Ulander fastigheten Sunnersta 32:1, även kallad Vallen. 
En tidigare benämning var Idkarla. Tidigare ägare hade från 1908 varit pastor Johan Edvard Edman, 
död 1911, och därefter hans änka Anna Edman. Fastighetens adress var Åsvägen 9 (nuvarande 
Åmynningsvägen 9). 

Per Jonas Ulander var smålänning, född 1855 i Tuna i Kalmar län. Han flyttade in till Sunnersta 
från Rådmansö tillsammans med hustrun Alfrida Sofia och döttrarna Ingeborg Sofia Margareta och 
Hulda Elisabet Kristina. 

I slutet på 20-talet öppnade Ulander kaférörelse i fastigheten. 
Kaféet fick namnet Café Nybro, det låg ju bevars vid den nya 
Flottsundsbron. Kaféskylten finns ännu idag (2013) i behåll om än 
något pinad av väder och vind. Den är dubbelsidig och var troligen 
uppsatt invid Flottsundsvägen, som nuvarande Dag Hammarskjölds 
väg då hette, på samma sida som kaféet. Bilden visar den sida av 
skylten som var vänd mot Uppsala-hållet. Pilen (övermålad) pekar 
mot kaféet som alltså låg åt vänster. 

Per Jonas Ulander dog den 23 april 1941. 

I Sunnersta fanns under en tid på 40-talet ett kafé som gick under namnet Kristina. Kan det 
möjligen ha varit så att dottern Hulda Elisabet Kristina fått namnge rörelsen efter faderns död? Hon 
står i mantalsuppgifterna 1944 upptagen som servitris. Men hon kan naturligtvis ha arbetat som 
sådan på något annat kafé eller någon restaurang. Det fanns ju några sådana i Sunnersta och 
Graneberg.  

Vid sammanslagningen av Bondkyrko kommun med Uppsala år 1948 stod Per Jonas Ulanders 
sterbhus som ägare av fastigheten. 

Ulanders änka Alfrida Sofia avled den 29 augusti 1961 och yngsta dottern Hulda Elisabet Kristina 
två år senare, den 26 augusti 1963. Den äldre dottern, Ingeborg Sofia Margareta, dog i Uppsala den 
26 juni 1977. Hon hade 1972 avyttrat fastigheten till Herman Olov Lennart Palm som flyttade dit 
från Åkervägen med hustru och tolvårig dotter. Det är denna dotter, Lena Palm, som lånat ut skylten 
och fotot till denna artikel. 

Om någon av våra läsare känner till något om Café Nybro, hör gärna av dig till Stig Lundquist, tel 
018-320393 eller via e-post till historia@sunnersta.org . 

 

 

Huset är idag rött. Den gla-
sade serveringslokalen är
idag inpanelad sånär som
på ett par fönster. 

 

Café Nybro sett från Flottsundsbron. Huset var gult med en vacker glasad 
serveringslokal. 

 

 

 


