Häggeberg
• Från torp på 1600-talet till Naturreservat 2018.

• Däremellan ett jordbruk och ett ej genomfört
villaprojekt och en brukshundklubb.

• Stadstorpen Anderstorp, Billingstorp,
Norstugan och Lund tillhörde tidvis Järstorps
socken tidvis eller mestadels Kristina församling.
Det är där Jönköpings Brukshundsklubb ligger
idag och där Häggebergs Gård tidigare låg. Ägorna
gränsar till Bankeryds socken. Gränsen går i en vid
båge norrut och gränsar till Granbäcks ägor i
öster, norr och nordväst och till Flasarps ägor i
väster.
• På en karta från 1697 över Anderstorp kan
man se torpet Norstugan. Det är här Häggeberg
så småningom kommer att byggas upp.
•

Norstugan

• År 1801 gjordes en noggrann uppmätning och
beskrivning av Norstugan och Billingstorps ägor
av Jonathan Montelin. Läs mer

•
• Anledningen till denna uppmätning var att
buntmakare/körsnär Ludvig Hägg var intresserad
att köpa ägorna för ett sommarviste. (ref; Bo E
Carlsson ”Jönköping – den nya staden”, sid 273).
Familjen bodde på Östra Storgatan Torgkvarter 20
- 21 och senare 23.
• Det är lätt att förstå att man ville lämna staden
på sommaren, eftersom miljön där var allt annat
än trivsam på sommaren. Det fanns inget
avloppssystem, många människor på liten yta.
Alltså stanken varma dagar måste vara olidlig. Så,
de som kunde, lämnade staden på somrarna.

Under åren 1801 till 1828 äger Hägg sin gård. Första
tiden används troligen byggnaderna som tillhörde
Norstugan. Så småningom byggdes ett nytt större
boningshus på västra sidan av vägen. Där byggdes också
flera uthus och en trädgård anlades inklusive
grönsaksland.
Familjen Hägg bestod av Ludvig Hägg, f. 1741, d. 1828
och hustrun Ulrica Lindahl, f. 1750, d.1832, dottern
Ulrica Gustafva, f. 1777, sonen Olof Ludvig, f. 1781,
dottern Engel Elisabeth, f. 1795.
Efter Ludvig Häggs död 1828 säljer hustrun Ulrica snart
gården och köpare blir fd Landshövding i Nyköping
Fabian Ulfsparre. Han bor tidvis på gården men den
brukas av personer som bor där.

1845 tillträder en ny ägare, karduansmakare/garvare Hans
Pettersson, f. 1793. 1851 gjorde lantmätare AP Liedberg en
noggrann beskrivning av Häggeberg. Läs mer. Troligen inför
en försäljning av gården, vilken skedde några år senare.
1856 åter en ny ägare, Sven Gabrielsson på Eskhult men
brukare Alexander Söderberg, f. 1821. Alexander avlider och
änkan Johanna Paulsdotter tar över gården men vid hennes
död 1896 tar sonen Erik Johan över. Erik Johan Söderberg, f.
1846, driver gården till 19211921 tillträder en ny ägare, Erik
Adolf Bergqvist, f. 1884. Han blir den siste brukaren av
gården och flyttar ut 1927. Därefter verkar det som om
gården förfaller.

• Erik Johan Söderberg har under
1916 gjort en avstyckning, kallad
Sofiero, och byggt en villa. Idag bor
ett barnbarn till Erik Söderberg i villa
Sofiero.

• Nästa stora händelse blir 1947 när Stockholms Läns Egnahems AB
köper Häggeberg. Det är samma företag, som 1939, köpte Trånghalla
Gård och styckade upp ägorna i ca 160 villatomter. Här gör man på
samma sätt, man gör en avstyckningsplan med drygt 80 tomter och
skissar på ett gatusystem.

Företaget inrättar är försäljningskontor i den gamla
mangårdsbyggnaden och börjar sälja tomter. En
försäljningsbroschyr tas fram, som beskriver
närheten till staden men ändå nära till natur och
vacker utsikt över Vättern.

Men 1952 sätter Jönköpings Kommun ner foten. I ett brev från
Jönköpings Kommun 25 maj 1951 till Drätselkammaren skriver man
bl.a. eftersom det var stadsägor så skulle kommunen vara tvungna att
finansiera vatten och avlopp. ”Man kan icke förneka, att staden har ett
visst intresse att förvärva det ifrågavarande området, redan
anledningen att i annat fall de många små avstyckningarna efter hand
säljas till allt för ivriga tomtspekulanter, vilka sedan i stort antal
komma att stå besvikna inför det faktum, att staden icke är beredd att
ordna gemensamhetsanordningar för den tilltänkta bebyggelsen.”
Läs mer.
Staden förvärvar området 1952 och beslutar att inte tillåta
bostadsbyggande på Häggeberg.

Så småningom rivs kvarvarande byggnader, som tillhört gården. Det
var i slutet av 1950-talet. Då hade huvudbyggnaden en tid varit
tillfällig bostad för byggnadsarbetare vid det nya vattenverket,
Häggebergsverket, som ersatte Eklundshovsverket, som blivit för litet
för att försörja den växande staden Jönköping.

Men så visade det sig att den
nybildade Brukshundklubben
behövde lämpligt område att bedriva
sin verksamhet. Kommunen gav då,
1952, klubben ett arrende på 5 år,
vilket senare förlängdes.
År 2004 flyttade även kommunens
hunddagis till Häggeberg.

Historik för JBHK
Klubben bildades 1948 av hundintresserade personer i södra Vätterbygden.
En drivande person var Karl-Erik Bergman. Ofta träffades man på A6
övningsområde och Finn Jensen hade ordnat en övningsbana i Bankeryd. Men
man vill få en egen permanent plats för sin verksamhet. Så fick man möjlighet
att köpa en barack, som fanns på Lyckås gård. Klubben köpte baracken men
hade ingen plats att placera den på. Då erbjöd Jönköpings kommun ett
arrende på ett tunnland på Häggeberg. Baracken nedmonterades vid Lyckås
och återuppbyggdes på Häggeberg och klubben kunde nu utveckla sin
verksamhet och allt fler anslöt sig som medlemmar i klubben. År 2020 var
medlemsantalet ca 700 hundentusiaster.
Så småningom blev stugan för liten för verksamheten och 1980 fick man ett
erbjudande från kommunen att överta en konsumbarack, som fanns vid
Torparondellen. Förutsättningen var att men rev den och flyttade den i
klubbens regi. Ett bidrag på 5000 kr för transportkostnad erbjöds man av
kommunen.
Efter en stor insats av många medlemmar lyckades man riva baracken,
transportera delarna till Häggeberg där en grund var färdigställd, bygga upp
baracken, inreda den och slutligen inviga den nya lokalen 20 augusti 1982.
2020 förfogar klubben över flera stora gräsytor för träning av hundar. En
agility bana, en inhägnad yta med belysning och flera preparerade
promenadstigar i omgivningarna.

• Naturreservat Häggeberg och Granbäcks lövskogar
• Efter flera år av inventeringar, gränsdragningar, föreskrifter etc
fattades beslut om att bilda ett kommunalt naturreservat med
namnet ”Häggebergs och Granbäcks Lövskogar” 2018. För området
finns en informativ broschyr och informationstavlor finns uppställda
på flera platser. En handikappanpassad gångväg leder ut till en
utsiktsplats, som ligger rakt ovanför Häggebergs Vattenverk. Utsikten
är vidunderlig över Vättern, Granbäcks och Kortebos gårdar.

