Mårtensberg,
gård,
trädgårdsmästeri och tvätteri.

Mårtensbergs gård c:a 1967, fastigheten Klena 2:10
Under coronavåren 2020 uppmärksammade Gillet via en tidningsartikel att den
anrika Mårtensbergsskolan hotas av rivning. Skolan är uppförd 1895 och en av
kommunens äldsta. Dock återstår troligen inte så mycket från den tiden.
Skolan har fått sitt namn efter gården Mårtensberg, ursprungligen ett torp under
Söderby från 1700-talet men senare friköpt.
I Sven Erik Edbergs skrift Vendelsöbilder fann vi denna kortartikel. Bilder Kjell
Olsson.
Gården låg vid brofästet som numera leder över Gudöbroleden.
Här fanns flera byggnader och en torklada. Vägen som går längs husen är
densamma idag.

Barnen Jonas Olsson och Pia Johnson blåser maskrosor en vacker sommardag
på ängen som gränsar till Söderby Gårds stora fält.

Från samma plats som föregående bild. Här sågs Nordenskiölds på Söderby stora
skördemaskiner komma från platsen för blivande Port 73 och hit upp till
Mårtensberg.
I bakgrunden på det vidsträckta fältet går idag Gudöbroleden bort mot Handen.

Mårtensbergs jordkällare
En rejäl jordkällare finns ännu kvar; här finns ett gjutet stort kar som
fylldes med isvatten för nymjölkat som skulle hämtas. Berättade
Sven-Olof Johnson, grannpojke som ofta var med på gården.
Han fick en liten teg att odla och sköta tillsammans med sonen Åke.
Idag är tegen ett mindre skogsparti bakom Mårtensbergsskolan.

Mårtensbergs ägare från 1925 till 1980:
Bror Anders Jansson f 1895, hustrun Astrid Linnea Vilhelmina f 1906,
sonen Åke och dottern Astrid
Haninge Kommun köpte fastigheten år 1986 av barnen Åke
och Astrid Jansson.

Trädgårdsmästeriet Mårtensberg

Från samma plats som föregående bild. Här sågs Nordenskiölds på Söderby stora
skördemaskiner komma från platsen för kommande OBS och hit upp till
Mårtensberg.
I bakgrunden på det vidsträckta fältet går idag Gudöbroleden bort mot Handen.
Här rinner bäcken fortfarande längs Gudöbroleden som nu går hitom
växthuset. Troligen odlades lök enär S-O Johnson verksamhet benämndes som
”Purjos”.
Och dagens gångbro går över platsen för växthuset. En liten stuga invid hyrdes ut
på sommaren. En liten väderkvarn var inredd som dass.

Tvättlada Mårtensberg
En ganska stor byggnad med passligt läge vid bäcken. Borta sedan länge.
Drevs av Erik Berglund, granne till Mårtensbergs gård. Det var många i Vendelsö
som tvättade åt stockholmarna.

Mårtensbergs skola, troligen tidigt 50-tal.

