
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.

http://www.hembygdbankeryd.se/wp-content/uploads/2021/02/Haggeberg-Norstugan.pdf


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.

http://www.hembygdbankeryd.se/wp-content/uploads/2021/02/Haggeberg-agobeskrivning.pdf


• 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.

http://www.hembygdbankeryd.se/wp-content/uploads/2021/02/Haggeberg-Stockholms-Egnahem.pdf


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. 





 


År 1801 gjordes en noggrann uppmätning och beskrivning av Norstugan och 


Billingstorps ägor av Jonathan Montelin.  


 
Anledningen till denna uppmätning var att buntmakare/körsnär Ludvig Hägg var 
intresserad att köpa ägorna för ett sommarviste. 
 
 
Beskrifning 


 


År 1801 den 5 juni företog sig undertecknad Landtmätare, till följe af Konungens 
Höga Befallning Hafvandes under den 29 sistlidne april gifne Förordnande, att 
afmäta Stadstorpen Billingstorp och Norstugan belägna å Jönköpings Stads mark 
inom Jerstorps socken och Tveta Härad. Härvid inställte sig efter förut skedd 
kundiörelse ägaren till nämte Torp. Hospitals Sysslomannen Herr Gabriel Wadell; 
samt utaf tillgränsade, från Granbeck Rustmästaren Björkman efter Fullmagt af 
denna dag, ock för Stads Torpet Anderstorp Krono Länsmannen Zanderholm. 
Dessa tillkännagåvo sig ingen annan Rågång känna än stående häfdes 
gjerdesgården, hvilken äfven sysslomannen Wadell ärkände, så väl i dessa som alla 
öfriga Rågångarne. I anledning häraf företogs afmätningen och sedan den var 
fullbordad uträknades ägorna, hvilka innehåll befinnes som följer. 


Yta nr Beskrivning 
  


 
Åker Tunn- 


land 


Kapp- 


land 


1 Gammal åker av god Lermylla 1: 15 


2 Nygjord åker af kierrjord på Lerbotten 1: 5 1/2 
 


Summa 2: 20 1/2 
 


Äng 
  


3 God och bördig dels Hård dels Sidvall 7: 23 


4 Något mossbelupen Sidvall 19: 2 


5 Magra och med Krösonris beväxte Bergbackar 9: 21 


6 med gräs beväxte backar 2: 7 


 
Summa 38: 21 


Sålunda wara afmätt, uträknadt och befunnits intyga ut supra (= som ovan) 
 


på Embets Wägnar 
 


Anm: Detta var ca halva blivande arealen, den östra delen. 








1845 tillträder en ny ägare, karduansmakare/garvare Hans Pettersson, f. 1793. 1851 gjorde 


lantmätare AP Liedberg en noggrann beskrivning av Häggeberg. Troligen inför en försäljning 


av gården, vilken skedde några år senare.  


Karte - Beskrifning 


öfver 


Häggeberg 


Tillägnad Herr Garfvare Åldermannen Peterson 


Af 


A.P. Liedberg 


Vice Kommissions Landtmätare i Kronobergs Län 


År 1851 den 1 september inställde sig undertecknad vice kommissionslandtmätare i 


Kronobergs Län, å egendomen Häggeberg i Tveta härad och Jönköpings Län, för att enligt 


Herr Garfvare Åldermannen A Petersons anhållan förrätta Ägomätning, samt upprätta Karta 


och Beskrifning öfver nämnda egendom; vid ägomätning häraf befanns alla Rågångarne 


behörigen bestämde, hvarföre angränsande Rågrannar icke behöfde sammankallas; och 


efter ägomätningen uppsattes följande Rågångs Beskrifning 


No: 1. Där Granbäcks ägor möter går Rågången åt öster uti 8 mindre krökningar till No: 2, 


denna punkt kallas allmenneligen för Hornstenen, som utgöres av en hög och brant 


bergklippa, härifrån sträcker den sig åt söder och göt endast en liten böjning vid så kallade 


långtåen hvar efter den sedemera fortsättes i rät linie till No: 3 där den tager en nordvästlig 


riktning med 2ne böjningar till No: 4, härvid sluta Granbäcks ägor och Kottebo ägogräns 


vidtager med fortsättning i den nordvästliga riktningen härå denna rågång finnes 5 mindre 


böjningar till No: 5. Anderstorps ägor begynner och från hvilken punkt rågången tager 


riktning åt norr med 2ne krökar till No: 6 uti nära rät linie Wester till No: 7 härifrån i rät linie 


åt norr till No: 8 hvarefter rågången går åt wester med 2ne böjningar till No: 9 där 


Anderstorp och Flasarp sammanträffas och på denna ägogräns finnes fyra mindre bugter till 


No: 1 och Rågångrn upphör. 


Stängsel Beskrifning 


Hela gerdsgårdshållningen mot Granbäcks Herregård, utgör……………..2.045 alnar 


Hela Dto mot Kottebo Rågång, utgör…………………………………………...520 alnar 


Hela Dto mot Anderstorp Dto, utgör…………………………………………..1.342 alnar 


Hela Dto mot Flasarp Dto, utgör…………………………………………………465 alnar 


          Summa 4.372 alnar 


Den nuvarande och nödvändiga stängselhållningen inom Häggebergs ägor 


Gärdesgården från Anderstorps Rågång mellan Lundhagen och  







Häggebergs inägor till Granbäcks Rågång utgör……………………………1.120 alnar 


Inre stängseln vid Trädgården, utgör……………………………………………360 alnar 


Dto omkring Svinhagen, utgör……………………………………………………350 alnar 


Dto omkring Ladugårds Gärdet och Stugagärdet  


med stägseln mellan dess gärden……………………………………………1.520 alnar 


Från Grinden vid Trädgårdsgärdet till Granbäcks rågång utgör…………….585 alnar 


Från Grinden vid Hornstensgärdet till Granbäcks Rågång utgör……………375 alnar 


Gärdesgården mellan Tubbagärdet och Mellangärdet utgör………………..218 alnar 


Gärdesgården mellan Trädgårdsgärdet och Mellangärdet utgör……………247 alnar 


     Summa__4.775 alnar 


Således utgör den nuvarande stängseln inom ägorna öfver ¼ mil 


 


Ägo Beskrifning för Häggeberg 


N:r 
å 


kartan 


Ägornes namn Areal 
Tunnland 


Kappland 


1 Fröjdas Kålgård  5 2 


2 Westra Fröjdagärdet 1 16 4 


3 Östra            ” 1 5 6 


4 Renar kring Fröjdagärdet mot Bodplanen öster om vägen  14 7 


5 Renar kring             ”        Torpstugeplanen vester omvägen  14 2 


6 Långåker  8 7 


7 Renar kring ovan  3 9 


8 Långåker  6 5 


9 Lilla Ladugårdsgärdet  19 - 


10 Stora Ladugårdsgärdet 
Berg och Hallar i denna åker 


2 
 


11 
9 


6 
7 


11 Ängagärdet 
Berg och hallar i denna åker 


3 
 


10 
16 


9 
7 


12 Trädgårdsgärdet 4 8 7 


13 Berget i Trädgårdsgärdet 
Berg och hallar 


 12 
2 


5 
2 


14 Renar och väg kring Trädgårdsgärdet 
Berg i detta 


 8 
2 


4 
1 


15 Lunnagärdet 3 3 2 


16 Renar  5 5 


17 Mellangärdet 4 29 2 


18 Renar omkring ovan  2 5 







Hallar och Berg i ovan 12 5 


19 Tubbagärdet 4 10 5 


20 Renar i ovan 
Hallar och Berg 


 6 
3 


- 
4 


21 Hörnstensgärdet 
Hallar och Berg i ovan 


2 8 
15 


5 
5 


22 Äng 1 8 2 


23 Äng Bergblandad  31 5 


24 Äng  17 5 


25 Äng  20 5 


26 Äng Bergblandad  4 4 


27 Äng Bergblandad   5 5 


28 Äng Hörnstenen  9 2 


29 Äng Bergblandad  11 6 


30 God äng 1 21 6 


31 Ängs Bol med Långtåen 1 5 5 


32 Bergblandad äng  5 - 


33 Bergblandad äng 1 8 9 


34 Ängs Bol  29 2 


35 Bergblandad äng  12 7 


36 Bergblandad äng  20 4 


37 Ängs Bol  12 2 


38 Ängs Bol Bergblandad  19 2 


39 Ängs Bol vid Ladugården  6 2 


40 Ladugårdsplan med tomter  6 - 


41 Häggebergs Trädgård med Hustomten 1 - - 


42 Bergblandad Äng uti Trädgården  11 7 


43 Norra Trädgården med Lunden  23 2 


44 Lundens Trädgårdsplan  13 5 


45 Lundhagen öster om Bergshöjden 1 19 - 


46 Lunna Berget 7 17 2 


47 Lunden Mosse (?)  4 5 


48 Lundhagen söder om Bergshöjden  14 7 


49 Lundhagen vester om Bergshöjden 3 19 - 


50 Lundhagen Flasaberget  13 2 


51 Lundhagen norr om Bergshöjden 2 27 5 


52 Lundhagen Mosse 1 2 - 


53 Lundhagen Backe  8 2 


54 Lundhagen Backe 4 8 - 


55 Lundhagen Odlingsplan  18 - 


56 Svinahagen  19 5 


- Vägen från Kottebogrinden genom ägorna till Källarn vid 
Granbäcks Rågång 


 16 - 


 Summa 70 25 2 


 







Att såväl föreskrifne Rågångsbeskrivning samt Stängsel- och Ägobeskrivningarne äro 


rätteligen sammanskrifne enligt den af undertecknad upprättade Karta som härmed åtföljer; 


intygas Ut Supra (=som ovan) 


På Lantmäteriämbetets vägnar 


A Liedberg 


v. Kommissions Landtmätare i Kronobergs Län 








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 följande. 


 


Till 


Drätselkammaren 


JÖNKÖPING 


 


Jönköping den 25 maj 1951 


I enlighet med drätselkammarens beslut den 13 mars 1951 har jag infordrat uppgift å pris för 


egendomarna Häggeberg och Ekelunden. Jag har därvid erhållit dels ett svar per brev den 20 


mars 1951 och dels ett gynnsammare svar per telegram den 23 maj 1951. Båda svaren 


bifogas härjämte. 


År 1947 verkställde fastighetskontoret värderingen på basis av en detaljerad 


exploateringskalkyl. De värden man då kom fram till var för Ekelunden 12 öre/m2 och för 


Häggeberg 20 öre/m2. De på områdena belägna byggnadernas värde beaktas ej, troligen på 


grund av deras då som nu dåliga skick. Båda egendomarna beräknades vara värda 


sammanlagt 71.000 :- kronor. Eftersom dåvarande ägarens själv-kostnader var 120.000 :- 


kronor, föreslog fastighetsdirektören, att drätselkammaren skull bjuda denna summa. Det 


pris som begärdes var emellertid 200.000 :- kronor, varför affären ej blev av. 


Enligt uppgift från de nuvarande ägarna (Stockholms Läns Egnahemsaktiebolag) är 


markarealen inom de utbjudna områdena 73.000 m2 för Ekelunden och 310.000 m2 för 


Häggeberg och begäres 85 öre/m2 vid köp av båda områdena och 65 öre/m2 vid köp av 


enbart Häggebergsområdet. Motsvarande köpeskillingar skulle således bliva ca 326.000 :- 


kronor och ca 202.000 :- kronor resp. De å områdena befintliga byggnaderna förutsättas ingå 


i köpen. 


Området Ekelunden är föremål för stadsplaneändring, innebärande att någon stadsplan ej 


längre skall gälla för området. Någon visshet att denna ändring slutligen vinner fastställelse 


finnes ej. 


Man kan icke förneka, att staden har ett visst intresse att förvärva såväl det ena som det 


andra av ifrågavarande områden, redan av den 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. 


Så vitt man kan bedöma finnes icke och kommer ej heller att finnas någon möjlighet för 


staden att förvärva områdena till de priser som beräknades år 1947. Med hänsyn till vad jag 


ovan anfört, får jag vördsamt föreslå drätselkammaren att genom ett lämpligt motanbud nu 


söka förvärva områdena. 


Jönköping den 25 maj 1951 


(anm; eftersom det var stadsägor så skulle kommunen vara tvungna att finansiera vatten och 


avlopp)  







