ZćĨŽĐŚsŝůůŽƌŶĂ

(ULN5lI YDUHWWNlUWPRWLYI|UNDUULNDW\UWHFNQDUH KlU L $OEHUW (QJVWU|PVYHUVLRQ
%LOG6XQGNYLVWPÁ

1lU(ULN5lI N|SWH$WWDUSYDUGHWKDQVVW|UVWDDIIlU,ELRJUDÀQµ6LQHJHQO\FNDV
smed” skriven av tre barnbarn, antar de att ”Erik förvärvade detta säteri i spekulationssyfte”.8 Omkring 1890 bodde endast 34 personer på Attarp och övriga lägenheter under gården. Trettio år senare hade antalet ökat till ca 250 då Bankeryds stationssamhälle börjat ta form. En del av Attarps mark låg omkring järnvägsstationen
och hade goda förutsättningar att kunna avstyckas för industrier eller bostäder. Det
skedde dock ingen central bebyggelseplanering förrän kommunen 1927 blev skyldig
att tillsätta en byggnadsnämnd.
(ULN5lIVRPWLGLJDUHYDUGLVSRQHQWYLG6SH[HU\GVPDQJDQJUXYRULgGHVWXJXRFK
Ädelfors guldgruvor utanför Vetlanda, blev 1898 disponent vid Jönköpings Träförädlings AB, som tillverkade bobiner – svarvade trådrullar – främst till den engelska
textilindustrin.9 Träförädlingsfabriken låg vid Framnäs utmed Munksjön, mitt emot
JMW och där tillverkades även dörrar och fönster samt som specialitet kornischringar
I|UH[SRUWWLOOGHÁHVWDHXURSHLVNDOlQGHU%nGH)UDQV*6DQGZDOORFK(ULN5lI YDU
riksdagsmän i Andra kammaren för Jönköping, dock inte samtidigt.10
Bland de första som köpte mark vid stationen var två återvändande svenskamerikaner. Orgelfabrikören C J Gustafsson, som uppförde den pampiga fastigheten Geneva
med verkstadsbyggnad och trädgårdsmästare J A Smith som planerade för en större
grönsaksodling i området Hästhagen och byggde fastigheten Annelund.11 Marken var
dock inte lämplig för odling, varför han senare styckade av och i sin tur sålde tomter i
området. Här byggdes stora trähus, enligt tidens sed, på mycket stora tomter.12
6RPVYDUSnHQDQQRQVVNULYHU(ULN5lI
3nPLWWHJDQGHVVlWHUL$WWDUSHJHUMDJHQDYV|QGULQJ:LOORUQDPHGIULXWVLJW|IHU:HWWHUQ
med Wisingsö, Westgöta- och, vid klart väder, Östgötastränderna samt i öfrigt himmel
och vatten. I öfrigt beherskar utsigten hela den vackra Bankerydsdalen med de höga vatWHQIDOOHQL'XPPHnQVRPGULYHU$OHIRUV$OHGDO.OHUHIRUVPÁYHUNRFKLQUlWWQLQJDU
jernvägen mellan Bankeryd och Habo, så att man från Willorna kan se tåget hela vägen
från det, att det lemnar ena tills det löper in på andra stationen. [...]
Nu har jag för afsigt att på denna afsöndring Willorna, N:r 28, uppföra villor och erbjuder
härmed en sådan. Jag håller just nu på att lägga upp ritning för en sådan om 3 rum och
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5lIVDYVW\FNQLQJDUI|U9LOORUQD1R
RFKL%DQNHU\G
Bild: LM.
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9\NRUW|YHUQnJUDDYGHVWRUDWUlYLOORUQD L %DQNHU\GV VWDWLRQVVDPKlOOH
E\JJGDRPNULQJVHNHOVNLIWHW-RVHI &DUOVVRQVI|UODJ
%LOG%KI
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kök, samt 3 rum öfver, d.v.s. på andra våningen. Denna jämte en lämplig jordplan dertill
tror jag mig kunna leverera till kr 6 000, som får betalas i mån av lämpligheten av en reell
köpare [...]
Som jag är disponent för stadens största snickerifabrik är jag efter överenskommelse med
Eder i tillfälle att på mycket kort tid, säg 3 månader, utföra arbetet ifråga.13

(ULN5lI VW\FNDGHUHGDQDYHWWVWRUWRPUnGH|VWHURPMlUQYlJHQVRPKDQNDOODGH
Villorna, därav namnet Villavägen. De bostadshus som byggdes fram till början av
WDOHWYDUIULVWnHQGHHQHOOHURIWDVWWYnIDPLOMVKXVLEODQGPHGlQQXÁHUOlJHQKHter. De kallades villor, även de som endast användes sommartid, och samtliga byggdes
i trä. Tomterna var stora, huset byggdes långt från gatan och oftast uppfördes ett
HOOHUÁHUDXWKXVSnWRPWHQ%\JJQDGVVWLOHQDYYHNIUnQGHERQLQJVKXVVRPE\JJWVSn
lantgårdarna under 1800-talet. Villorna hade mer utskjutande tak, omväxlande stående och liggande träpanel samt fabrikstillverkade fönster, dörrar och trappor och
var ofta ritade av en arkitekt. Flera fastigheter som endast beboddes sommartid såldes
till Jönköpingsbor. För samtliga villor gällde att byggnationen koncentrerades runt
järnvägsstationen.
Från 1930-talet minskades ofta husens storlek och till viss del inspirerades husbyggare av egnahemsrörelsens enklare bostadstyper, s.k. ”egnahem”. Dessa byggdes
nästan uteslutande av arbetare, avsedda endast för en familj och på mindre tomter.
5LWQLQJHQNRPRIWDIUnQQnJRQDYGHP|QVWHUE|FNHUVRPHJQDKHPVU|UHOVHQWLOOKDQdahöll.14 Närheten till stationen var inte lika viktig, då ägaren oftast arbetade på en av
industrierna i stationssamhället.
5lI PRWLRQHUDGHLULNVGDJHQRPDWWElWWUHDQSDVVDWnJWLGWDEHOOHQYLGWUDÀNWLOORFK
IUnQVW|UUHIDEULNVVWlGHUµVnDWWDUEHWDUQDL|NDGXWVWUlFNQLQJVNXOOHNXQQDÁ\WWDXW
till egna hem från ett misserabel boende i stadskärnan”.15
)OHUD-|QN|SLQJVERUN|SWHWRPWDY5lI I|UDWWE\JJDKXV'HVVDNXQGHGnSHQGOD
med tåg till arbete i Jönköping, samtidigt som många anställda på Motorplogen June
och bosatta i Jönköping dagligen pendlade med tåget till Bankeryd. Tåget var för
många det enda möjliga färdmedlet då vägarna tidvis var fyllda av gyttja och omöjliga
att använda sig av utan häst.
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9\NRUWIUnQ-RVHI &DUOVVRQVI|UODJPHGPRWLY|YHU%DQNHU\GVVWDWLRQVVDPKlOOH%LOGHQlUWDJHQVWUD[V|GHURPMlUQYlJVVWDWLRQHQPRWYlVWHURFKYLVDUIDVWLJKHWHUQD(OYLQJVWRUS
'DOVOXQG 6YHGDOD RFK 6HODQGD XWPHG 6M|nNUDYlJHQ 7LOO
ÁHUDIDVWLJKHWHUK|UGHHQOLOOVWXJDI|UXWK\UQLQJ
%LOG%KI

