En vandring bland villorna.
Vi startar här i korsningen Villavägen/Högalundsgatan
lördagen den 8 maj 2021 Kl.14
Sakta går vi uppför den branta Högalundsgatan. Viker till höger på Vättergatan.
Ner Floragatan till Villavägen. Villavägen åter till Högalundsgatan.
En runda på ca två timmar.
Alla de fastigheter jag kommer att berätta om, är avstyckade från Attarps säteri.
Begränsat till de fastigheterna med egennamn, innan fastigheterna fick
gatuadress med nummer.
Rågången mot Nyarps gård går på andra sidan tomtgränserna till fastigheterna
som ligger utefter Högalundsgatans norra sida.
Uppgifterna om årtal för avstyckningen av mark och vem som var ”byggherre”
är hämtade från Bill Landéns ”Boken om Bankeryd”. Vidare från A.S.
Sunesons ”By och bygd, folk och fä Bankeryds socken 1900 – 1940”. Från
Hembygdsföreningens tidigare dokumentation. Nutid via karta eniro. Samt
samtal med äldre personer och egna minnen. Låt mig börja;
SIGNEBERG, Villavägen 24
1882 ägdes Attarps säteri av
bonden Gustav ”gråtaren”
Johansson. Det var ”Gråtaren”
som började stycka av mark för
villabebyggelse i den sydöstra
delen av Attarps marker. Det
blev Lillängen och här utefter
rågången mot Nyarps mark.
På ett tunnland lät hovrättsrådet
G J Korsell bygger villan
Signeberg. Sannolikt namngivet
efter hans dotter Signe.
A.J. Miller med familj och svägerska” ca 1924
Huset var ett modulhus i 1880-tals modell från snickerifirma Carl Fredrikssons
Träförädling i Katrineholm. Delarna kom med tåg till Bankeryd. Till villan
byggdes två uthus. Villan förseddes med hög trappa av huggen kalksten.
Korsell säljer Signeberg till banktjänstemannen Axel von Sydow verksam i
Jönköping. Huset stod färdigt 1898. I folkmun kallat ”Villa Vånses”. Von
Sydow ägde inte huset länge.
Gottfrid Söderberg blev ny ägare, dottern Maria fick huset i arv. 1901 står Axel
Jonsson som ägare. Det var först när Svenska Tändsticksbolagets kontorschef
Fredrik Palmgren kom som ägare 1906, som Signeberg blev ett åretrunt boende.
1917 köpte fabrikören August JUSTUS Miller Signeberg.
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Bröderna Miller AB producerade möbelbeslag, mycket i mässing. När andra
världskriget startade, lades tillverkningen i hemlighet om. Det blev produktion
av ammunitionshylsor, fabriken blomstrade och Justus fick råd att 1940 bygga
ett helt nytt Signeberg med tjocka betongvalv och skyddsrum med ståldörrar i
källaren, till den pampiga byggnaden vi ser i dag. Efter Justus död 1951, tog
sonsonen Bigge med hustrun Maud över Signeberg. 2006 dog Bigge och
dödsboet Miller sålde Signeberg.
Nu ägs Signeberg av Emil och Susanna Tigerlantz.
VIDABLICK, Villavägen 22
Avstyckades 1915 Huset byggdes av
riksdagsman Räf i kompani med
byggmästare Augustsson i Habo.
Villan blev strax såld till f.
stationsinspektoren ingenjör Robert
Bruno i Edsvalla. Ingenjör Bruno
levde några år och sågs tidigt och sent
gå och pyssla med sina träd och
bärbuskar. Man har aldrig skådat en
sådan fruktträdgård.
Han var också bikung och boksamlare.
Trånghalla gård ägdes av Patron Emil Annerstedt. Han sålde gården och köpte
1918 Vidablick. Emil Annerstedt blev Patron även på Vidablick. Köpte recept
på tyska tekniska artiklar som med tiden kunde tillverkas och med stor förtjänst
säljas. För detta ändamål togs den av Bruno tillköpta parken ovanför villan till
fabrikstomt. Det blev Tekniska Fabriken Stjärnan, en kemisk-teknisk fabrik.
Emil Annerstedt idkade också handel med kaffe. Efter några ägarbyten under
1930-talet blev Justus Miller 1942 ägare till Vidablick.1948 står sonsonen Bigge
Miller som ägare till Vidablick. 1952 började jag i skolan. Fick som klasskamrat
Christer Miller. Vi blev lekkamrater och på väg hem från skolan, hamnade jag
ofta i Vidablicks kök där Christers Mor Maud alltid tog hjärtligt emot med varm
choklad och smörgåsar.
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GULA PAVILJONGEN Högalundsgatan 10.
Tomten avstyckad från Vidablick.
Här fanns en tid Tekniska Fabriken
Stjärnan, en kemisk-teknisk fabrik
som Annerstedt hade startat. En låg
byggnad. Bred och lång, av brädor i
dubbla skift. En byggnad som kom
att kallas Gula paviljongen.
När Justus Miller blivit ägare till
Vidablick, kunde gelbgjutaren
Erik Gustavsson på Justus fabrik köpa paviljongen 1950. Erik med hustrun
Lisbeth förvandlade byggnaden till ett riktigt hem. Sonen Lennart Gustavsson,
berättar att han kom ihåg att halva huset då stod på pålar. Den andra delen hade
bara ett stampat jordgolv. Vatten och avlopp saknades, så i början fick familjen
hämta vatten från Vidablicks gårdspump och utnyttja torrdasset i Vidablicks
stora uthus. Lennarts föräldrarna bodde kvar på Högalundsgatan 10 när sonen
som vuxen styckade av en bit av föräldratomten och byggde sig en ny villa med
adress Ängsgatan 27.
Nu är Anne och Ib Arberg ägare. De har byggt till och nytt för bostad och
arkitektkontor.
ÄNGSRO Ängsgatan 18
Avstyckat 1916 för Alfred
Pettersson, byggherre Övriga ägare
Genom arv 1941 till barnen, Bror
Gerda o Per Pettersson Ett vacker
sommarhus/stuga i rött och vitt. Nu
rivet. Tomten hyser nu fyra nya
hus.
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BJÖRKEBO Ängsgatan 14
Avstyckad 1915 för Alfred Björk
Övrig ägare Ingrid Wendel. Rivet.
Tomten hyser nu ett komplett
radhusområde.

SOLSLÄTT Ängsgatan 21
Avstyckades från olika fastigheter
Övriga ägare 1930 Oskar Sköld,
byggherre. Ombyggt. Nu ägs
huset av familjen Qvennerstedt
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BERGSTUGAN Högalundsgatan 7
Avstyckad 1909 för Judit Bergström. Hon
lät bygga Bergstugan, sannolikt med hjälp
av sin far snickerimästaren och fabrikören
August Bergström. Judit var
skolkökslärarinna på Idas skola i
Jönköping, rektor för yrkesskolan, ledamot
av 1918 år livsmedelsnämnd.
Axel HARRY Isaksson blev ägare 1927.
Han startade företaget Penselfabriken
Perfect. Lät bygga om Bergstugan vid två
tillfällen. Senast med hjälp av amerikanska
ritningar. På baksidan en fantastisk suterräng våning med sannolikt Bankeryds
första riktiga vinkällare. Axel Harry dog 1982. Hans hustru Anna var den som
skötte om honom, huset och trädgården. Efter hennes död 1998 såldes
Bergstugan. Nuvarande ägare: Joseph Tekin
SOLBACKA, Högalundsgatan 11
Avstyckades 1915 för Lydia
Arvidsson, byggherre. Övriga ägare
1923 arv Anna Alfrida Arvidsson
Annie Dahlström. 1932 Einar Hulthén.
1939 Vally & Assar Bredin
Länskanslist Assar Bredin med sin
hustru Vally fick fyra barn Karin,
Margareta, Lars och Christina. Lars
blev min klasskamrat. Jag var ofta i
trädgården under boken och i
lekstugan med lek och stoj. Vintertid
var Högalundsgatan den bästa
kälkbacken! Nu ägs Solbacka av Anna & Petter Isaksson.
TRÖKA, Högalundsgatan 18. Torp under Attarp Sista torpstugan var byggd
under 1700-talet. Torpet var bebott av folk under Attarp från 1773 till 1920.
Farfar skriver: Tröken var bland de siste. Han hade ”12 skilling om dan” icke
verkliga dagsverks dagar. Torparen på Tröken hade 2 kor, mycket utlånade
pengar. Gav en son arvet, lät en dotter bli arvlös, fick en son galen. Denne
torpare hette Geiser. Dottern till den arvs lösa, kom 1938 till mig och frågade
efter torpet Tröka. Hon mindes en del, hade varit där som liten flicka, var nu
Norrköpingsbo 50–60 år, ståtlig kvinna. Vid torpet Tröka stod en skog av
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körsbärsträd, svarta surkörsbär som kallas moreller. Tröken (Geiser) hade varit
kusk och trädgårdsmästare. Han hade vittnat i målet, Attarps morden.
Marken avstyckad 1918 för Reinhold Rylander. I min barndom hade familjen
Drake torpstugan som sommarbostad. Stugan flyttades eller revs 1982 och finns
nu uppförd i Skede.
Boken (Fargus sylvatica) står i trädgården på Solbacka.
Det är ett mäktigt träd!
Ett träd från nyåret 1900! Så här berättade
farfar; Riksdagsman Räf på Attarp hade
sommaren 1899 beställt en tågvagn ädelträ från
Tyskland, att plantera på Attarps ängs och
betesmark på höjderna sydost om gården.
Leveransen blev försenad. Inför julen 1899 kom
bud till Attarp, att en järnvägsvagn med unga
plantor av Ek Quercus robur, Bok Fagus
sylvatica, Lärk Larix decidua), Ädelgran Abies
hade anlänt till Bankeryds station.
Vintern 1899–1900 var snöfri. Räf kallade till
sig sina backstugusittare från Aspåsen,
Högalund och Tröka. Under Nyårshelgen 1900
fick de uppdraget att från järnvägen hämta och
plantera dessa träd. Boken, är ett av dessa.
Fotnot; När Lydia Arvidsson från Gissebo 1915 lät bygga sitt Solbacka, var
boken fortfarande en liten späd planta. Boken är i dag 120 år! Det är vanligt att
bokträd blir ca 160–170 år.
Men det finns exemplar som är ca 400 år.
SKOGSTORPET Högalundsgatan
20.
Avstyckat 1920 för Sigfrid
Malmborg Övriga ägare 1927 Knut
Konstantin Pettersson år? Carl
Bremme 1943. Sigrid & Sven
Thorell, köpte tomten och byggde
huset 1952. Nuvarande ägare är
sonen Magnus Thorell.
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HÖGALUND Vättergatan 18.
Var en backstuga under Attarp
och har varit bebott sedan 1871.
Siste ”backstugusittarens
Höglund” var Johan August
Magnusson f. 1850 d.1929.
Marken avstyckat 1915 för Anna
Sofia Nilsson för att bli
sommarstuga. Axel Nilsson
byggde ut stugan och fortsatte att
plantera in en stor mängd ädelträ, utöver de bokträd som härrörde från Attarpstiden. Under 1940-talet blev Harry Isaksson ägare till Högalund. 1957 köpte
Sune Suneson Högalund av Harry Isaksson. Nu är hans dotter Birgitta Rydén
ägare och hon har Högalund som permanent bostad.
EKKHAGA Vättergatan 15 samt Floragatan 27.
Marken avstyckad omkr. 1915 för
Reinhold Rylander. Bebyggd med
sommarstuga för stinsen i
Kortebo Oscar Reinhold Suneson.
Hans brorson Sune Suneson köpte
stugan med stor tomt 1944. Nu är
marken uppdelad i två tomter och
stugan står kvar på sin
ursprungliga plats Vättergatan 15.
Ägaren Veronica Faxander.
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EKEBERGA A. S. Sunesons väg 1
Sunesons trädgård! Avstyckat 1915
för stationskarlen Algot Stylvig
Suneson. Algot började planera
trädgården med hjälp av
backstugusittaren Höglund.
”Jola behöver skeet”, sa Höglund.
På tomten finns en naturlig
vattenkälla. Runt källan och i
trädgården anträffades flera
föremål från stenålder. Tomten
fastställd av Riksantikvarieämbetet
som stenålders boplats. Huset stod
färdigt 1922. Under 1930 – 40-talet blev trädgården känd som ”Sunesons
trädgård”. Ett botanikum! Hit vallfärdade människor i busslaster, för att se
tusentals blommande växter. Nu ägs Ekeberga av Niclas Hansson.
DJURGÅRDEN Floragatan 16
Ett stort område blev avstyckat för
AB Bröderna Miller 1919. Det
kallades allmänt för Djurgården.
1926 styckades en tomt av för
Gustav Adolf Augustsson som
byggde huset. Gustav döpte sitt hus
till Djurgården. 1944 tog sonen
Filip Danling över. Filip fick sonen
Anders och dottern Barbro. Barbro
har låtit stycka av en bit av
föräldrahemmet tomt. Bor i villan ovanför med sin man Lars-Erik Persson.
Karin & Anders dotter Amanda bor med sin man Viktor Danling i det lilla
gårdshuset.
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KARLBERG, Floragatan 14
Avstyckad 1928 för Carl Otto
Stenberg som byggde huset. Carl
Otto bodde där till sin död 1946. Då
tog sonen Torsten Stenberg över.
Nu äger paret Ella-Stina och Rune
Sturefelt fastigheten och har bott där
länge.

BERGHÄLLA, Floragatan 12
Avstyckad 1928 för förman
Gustaf ”Krullen” Östvall och
hans hustru Anna. De lät bygga
huset. Gustaf Östvall hade
tidigare varit maskinist på en
ångbåt på Mälaren, innan han
kom till Millers i Prinsfors.
Gustaf blev Verkmästare på AB
Bröderna Miller. Som flertalet
där, fick han sitt smeknamn. När
företaget firade sitt 50 års jubileum 1953 med 131 gäster på Ramnegården, var
Gustaf placerad närmast Einar Miller. När Gustaf gick i pension vid 67 års ålder,
fick han behålla sin lön 1000kr livet ut. Huset är byggt för stondperson med rum
för husa och med serveringsgång till matsalen. Gustaf Östvall bodde där resten
av sitt liv. Sonsonen Rolf min klasskamrat, bodde där en tid. Nu har Rolf flyttat
till Jönköping. Nu bor Bertram Nicklasson i huset.
BJÖRKHAGA 2, Floragatan 10
Avstyckad från Björkhaga 1
Byggt av Rickard Johansson.
I trädgården står ett mindre hus.
Det är Horstorps gårds
”drängastuga” som Rickard
Johansson köpte och flyttade hit. I
den stugan bodde det nygifta paret
Siv & Leif Claesson i några år.
Rickard Johansson levde till
mitten av 1950-talet. Sönerna tog
sig namnet Westmar. Nu ägs huset av Gordon Street.
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BJÖRKHAGA 1, Floragatan 6.
Avstyckat 1916 för Rickard Johansson,
som lät bygga huset. 1944 tog sonen Stig
Westmar över ägandet och i ett gårdshus
startade Stig Westmar penselfabriken
Stiwex. Senare blev Lars-Erik Westmar,
Göte ”Blasken” Andersson och Lennart
Ronnemo delägare. 1953 utbröt en brand
och huset renoverades till nuvarande
utseende.
Nu ägs huset av Margareta & Peter
Fredriksson

LILLÄNGEN, Huset rivet.
Låg omgiven av en stor tomt,
med stora trädgårdsodlingar.
Begränsat av Floragatan,
Villavägen, Lillbacka, och
senare Björkvägen.
Avstyckat 1882 för handlaren
AT Barkman Husets placering
var högt upp mot nuvarande
Björkvägen. Det var Barkman
som lät bygga huset.
Huset har haft en lång rad ägare: 1895 Sven Rydberg. 1903 CJ Wallén och
Johannes Ljunggren 1903 Alf Lundgren 1903 C Unosson 1906 Efraim
Sandblom, 1908 arv Nanny Sandblom, 1909 John Lindblom 1913 arv Ottilia
Lindblom. 1923 blev Dagmar o Gudrun Stolley ägare. 1928 Dagmar Räf och
Gudrun Lund. 1931 tandläkaren Axel Jonsson. Einar Miller köpte fastigheten
1938, och huset blev i första hand lagerlokal. Men även som bostad åt anställda
vid Bröderna Miller AB, fram till dess huset blev rivet 1948-50?
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LILLBACKA, Villavägen 14
Numera Björkvägen 5B! Avstyckat
för tandläkaren John Lindblom,
byggherre. 1913 ärvde Ottilia
Lindblom fastigheten. 1919 köpte AB
Bröderna Miller fastigheten. 1942
blev Einar med hustru Elin Miller
ägare. 1955 övergick ägandet till
Sigrid Ramnebo som blivit änka.
Sigrid bodde på Lillbacka fram till sin
död 1979. Hnnes man Holdo
”Pastillen” Ramnebo skapade halskaramellen Dr. Dryels under 1930-talet. I ett
åttkantigt garage mot Villavägen, fanns lagret för dessa karameller. Nu
tillverkas de av Cloetta. I dag bebos Lillbacka av familjen Simon Stråth
LILLBO Villavägen 16 A
Avstyckad från Lillbacka,
Vid avstyckningen var
denna del bebyggd med ett
gårdshus. 1936 ägdes
fastigheten av förre
styckjunkaren Johansson.
Senare av Artur Engel.
1942 köpte Axel Ahlfelt
Lillbo. Det sas att Ahlfelt
var förmögen efter det att
hade medverkat med uppfinningar till vakuumbroms systemet till SJ:s tåg.
Familjen tog fortsatt emot royalty efter mannens död. Änkan Ahlfelt bodde kvar
med fosterson Lars ”Agajanoff”.
Margareta & Holger Roos blev nya ägare tidigt 1950-tal. Holger var Överlärare
på Attarps skolan när jag var elev där. Holger dog 1983 och Margareta bodde
kvar i huset fram till sin bortgång 2017. Nu är huset under renovering och Philip
Stenberg är registrerad boende på Villavägen 16A.
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SOLHÄLL, Villavägen 15
Avstyckat 1932 för löjtnanten
Gustaf Wiss som också var
byggherre. Hans dotter Alice
Wiss tog över ägandet. Hon blev
gymnasielärare på Per
Brahegymnasiet i Jönköping.
Flyttade sedermera in till
Jönköping, men hennes hjärta var
kvar i Bankeryd. Stöttade
ekonomiskt Bankeryds
Hembygdsförening. Bekostade
del av utsmyckningen av Församlingsgården i Bankeryd. Hon avled 2017.
Nu bor familjen Johanna & Håkan Unbeck här som ägare.
SOLSÄTRA, Villavägen 17
Avstyckat 1933 för Tage Andrén
och Artur Lindeborg. Båda blev
byggherrar.
Nu ägs och bebos fastigheten av
Anna-Carin & Thomas
Hammarstedt

LINDSÄTER Villavägen 19
Avstyckat 1932 för vaktmästaren
vid Östra Flickskolan i Jönköping
JL Almqvist. Det var Almqvist
som lät bygga huset. 1936 genom
arv till Isak Leander Almqvist.
1937 köpte f.d. bonden på Sjöåkra
Johan Algot Andersson
fastigheten. 1942 tog dottern
Teresia Andersson över.
Här bodde en tid tandläkaren
Viken.
Nu familjen Gustav Rydberg
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SOLLIDEN Villavägen 20
1914 avstyckad för Adolfina
Björk, byggherre, övriga ägare
1917 Otto o Alma Karlsson. 1926
Alma Karlsson, arv Per Otto
Karlsson, arv 1948 Josef Hagvall
Samt Birgitta Kjellerstedt
Nu familjen Jacob Färdig.

Avslutar med: BLOMBACKA Villavägen 21
Avstyckades 1918 för förmannen på Juneverken Teofil Jensen, som lät bygga
huset. Teofil byggde här för att få utsikt över Vättern med Visingsö. Teofil
älskade Visingsö efter det att han i sin ungdom arbetat som mjölnare på ön.
Teofil var verksam inom Frälsningsarmén. 1938 gick fastigheten i arv till AA
Jensen. 1944 blev Folke Gustavsson ägare till fastigheten. Blombacka var Sven
Gustavssons, sedermera Tyngels barndomshem. Småskolelärarinnan Anna
Gustavsson bodde på övervåningen. För att jag skulle kunna hänga med i läs
övningarna i första klass, gav ”Pip-Anna” mig extra lektioner där en trappa upp.
Nu bor Christina & Owe Berg här som ägare.
Klas-Peter Suneson
2021-05-03
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