Johan Petter och hans familj på
Håga 57, första hälften av 1900talet.
Det lilla lantbruket Håga 57, Nödesta 1:69, låg bakom billadan, “Wellgards”.
Det såldes av Fredrique Upmark på Hammar år 1910 till Reinhold Nilsson i
Kolartorp, som i trakten kallades ”Kolartorparn”.
Han bodde aldrig själv på Håga utan hyrde ut de två bostadshusen. År 1910
flyttade hans dotter Emmy, f 1881, hit, då gift sedan 1902 med Johan Petter
Andersson, f 1874, tillsammans med barnen Olga, Sven, Märta och senare 1912,
Ragnar.
Johan Petter skrivs då som arrendator på gården.

Detta är ett utdrag ur verket Gods & Gårdar från 1940. Texten innehåller två
uppenbara fel, Johan Petter ägde aldrig gården. Det var svärfadern Reinhold
Nilsson i Kolartorp. Noteringen att Johan Petters hustru Emmy var född
Andersson är också felaktig.

Emmy Andersson, född
Nilsson. 1881 – 1943
Emmy var född på Söderby Gård i Handen där fadern ”Kolartorparn” Reinhold
Nilsson, född 1852 i Ålem, var mjölkarrendator där. År 1877 blir han brukare på
Kolartorp under Söderby och blir kvar där till sin död 1912.
Hustrun heter Emma och är tre år äldre och hon avlider först 1929.

Johan Petter Andersson.
1874 – 1957
Johan Petter var född på Lilla Hållsättra, Västerhaninge, fadern Anders Andersson
står som arbetare och Johan Petter är äldste sonen i en skara om åtta barn.
Familjen flyttar senare som torpare till Dal på Ektorp och arrenderar mellan 1901
och 1904 Alby 2:3 i Österhaninge.
Johan Petter flyttar från familjen i Alby till Kolartorp 1902 och gifter sig samma år

med hemmadottern Emmy och jobbar på gården.
Anders Andersson och resten av familjen flyttar 1904 till Fredriksborg i
Huddinge. Han avlider i Segeltorp 1919.
Johan Petter och Emmy får på Kolartorp i februari 1903 två tvillingflickor varav
den ena, nöddöpt till Agnes, avlider kort efter födseln och den andra, Ellen
Paulina, bara lever i två månader. År 1904 får man dottern Olga Maria och 1907
sonen Sven.
Samma år flyttar de till torpet Adolfslund i Huddinge men är tillbaka i
Österhaninge året efter i december, nu som hyresgäster på lägenheten Karlsborg
under Kalvsvik där dottern Märta Lovisa föds 1909. Karlsborg låg intill järnvägen
där det stora värmeverket finns idag.

Församlingsboken för Västerhaninge 1910-1916. Håga 1:69
eller Håga 57.
År 1910 kommer familjen till Västerhaninge, Håga 57, och utökas 1912 med
sonen Ragnar. Stället kallas i folkmun för “Johans Backe” och består av två
bostadshus, en uthuslänga med ladugård och stall samt ett mindre magasin.
Bostadshusen låg i skogsbacken mot Gustafslund och Ljungby på norra/östra
sidan av Hågaån och den mindre väg, troligen bara en stig, som då gick ner till
järnvägen och fram till Västerhaninge stationssamhälle via nuvarande Aspvägen.
Johan Petter och Emmy utökade de knappa inkomsterna med att tvätta, en enkel
tvättstuga byggdes vid ån och dessutom en mindre torklada. Johan Petter har
tidvis i församlingsboken fyra benämningar i kolumnen för yrke, arbetare,
arrendator, åkare och tvättare.
Åkeriverksamheten skötte han med häst, kärra och vagn.

Gården från vägen, Johan Petter bodde i huset t.v, Bilden
tillhör Carmilla Floyd, sondotterdotter till Johan Petter och
Emmy.
Johan Petter bodde men sin familj i nedervåningen på det större av bostadshusen.
Barnen flyttade ut vartefter, Olga, Sven och Märta flyttar mellan 1922 -1925 till
Stockholm.
Döttrarna blir kvar där och Olga gifter sig 1936 med Sigfrid Glantzberg, Märta
året efter med Karl Erik Wahlström.
Sven återkommer 1930 till föräldrahemmet 1930 och gifter sig 1935 med Edith
Viberg som kommit från Gotland till Rosenhill 1931. De bor kvar på Håga till 1939
där barnen Yvonne och Sven-Erik föds då de flyttar till Grönåker där sonen KjellOve föds.
Sven och Edit bygger 1947 eget hem på dåvarande Annebergsvägen, numera
Grönåkersvägen.
Yngsta sonen Ragnar bor kvar på Håga fram till hösten 1938 då han gifter sig
med Eivor Höjd från Prästgården, dotter till ladugårdsförmannen Julius Höjd, de
flyttar då till Gustavsberg på andra sidan av Tungelstavägen där dottern Siv föds
året efter.
Senare samma år är man tillbaka på Håga 57, bor nu i det mindre huset på
föräldrarnas gård. Familjen flyttar 1942 till en lägenhet i Tingshuset, här föds
dottern Berit 1942 och 1946 bygger Ragnar och Eivor eget hem på dåvarande
Björkvägen, numera Jägartorpsvägen där dottern Inger föds 1951.
På Håga 57 avlider Johan Petters maka Emmy sommaren 1943 genom en

olyckshändelse då hon drunknar i Hågaån. Johan Petter själv avlider våren 1957
på ålderdomshemmet.
Kommunen köper 1961 Hågagården och samtliga byggnader revs men grunderna
till bostadshusen finns ännu kvar.

Genom
åren bodde mycket folk på gården som
hyresgäster, ffa i det mindre huset men
även på övervåningen på det större.
Mellan åren 1926-34 fanns här
brädgårdsarbetaren,
senare
vägarbetaren, Erik Karlsson med sin
familj, hustrun Jenny, fyra söner och en
dotter.

Han gick under namnet “Skat-Erik” då han ansvarade för det s.k. skatvirket på
Hågasågen på granntomten. Det var rester av den sågade stocken där barken
fanns kvar.
Här på bilden träffas grannarna uppklädda för festiviteter, Johan Petter t.v.,
tyvärr okänt årtal.
Senare, år 1942, kom från Södertälje plåtslagarmästaren Evert Karlsson hit med
sin hustru hustru Aina och sonen Sonny och två år senare föds sonen Bjarne här.
“Plåtis” Karlsson bygger 1946 eget hem på Tungelstavägen 28, Ribby 1:101.

1951 års ekonomiska karta
Några avslutande bilder.

Kolartorp i Gods & Gårdar från 1940, ägare är då David Nilsson, son till
Reinhold och bror till Emmy Andersson på Håga.

Kolartorp våren 2018, numera fritidshus.

Bild/kommentar inkommen från Pelle Andersson via FB:

Tack för intressant läsning! Har några få bilder på min morfar Ragnar som jag
haft lite svårt att placera vart dom är tagna. Nu ser jag att dom borde tagna
utanför Håga 57. Till höger i bild är Märta. Årtalet är dock okänt men där kan

kanske Siv Klatzkow hjälpa till?

Kommentar Siv Klatzkow via FB.

Jag tror pappa Ragnar är 19 år och faster Märta 22 år, Och fotot är taget på
den del av huset som ligger mot Hågaån.

