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Förord
När man 2014 befinner sig i Rickomberga – en modern stadsdel – är det kanske inte så lätt att tänka sig,
att den har en föregångare i en bondby med rötter i järnåldern. Byn låg i Helga Trefaldighets församling
i Bondkyrko socken.
I slutet av 1800-talet inleds en stor förändring i byns liv: institutionsepoken med vård av psykiskt utvecklingsstörda. Den varar till 1990-talet. I början av 1900-talet börjar egnahemstiden i östra
Rickomberga. Järnvägen från Uppsala till Enköping tillkommer och spårväg dras till Erikslund, den lilla
stadsdelen öster om Tiundagatan.
På 1990-talet upphör vårdinstitutionerna och de stora rivningarna av dess många lokaler inleds. Därigenom möjliggörs också en rad arkeologiska utgrävningar på 1990-talet. De kastar ljus över Rickombergas äldsta historia, t.o.m. enstaka fynd från bronsåldern kom i dagen. Många nya hus anläggs.
En ny väg till Enköping, en förlängning av Luthagsesplanaden, dras förbi södra Rickomberga omkring 1970. Den föregående Enköpingsvägen blir Otto Myrbergs väg. Järnvägen läggs ner 1979.
Stabby har likaså en fascinerande historia med gravfält från vikingatiden på berget. Stabby liksom
Rickomberga tillhörde Bondkyrko socken till inkorporeringen med Uppsala stad 1947. Församlingskyrkan Helga Trefaldighets kyrka hade sin prästgård i Stabby från 1500-talet till 1912 . Stabby var inte bara
ett kyrkligt centrum, ett prebende, det fanns också jordbruk minst sedan medeltiden.
Teologie professorer vid universitetet var också kyrkoherdar i Helga Trefaldighets församlig. En rad
framstående teologer gör prästgårdens historia intressant, professor Otto Myrberg m.fl. och framför allt
Nathan Söderblom var en gång kyrkoherdar där.
Erikslunds historia går bara tillbaka till 1876. Följ mig på en spännande resa bakåt i tiden i Rickomberga, Erikslund och Stabby från järnåldern till ”plaståldern”!
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Järnåldern i Rickomberga

Det är intressant att ta del av en rad arkeologiska rapporter om utgrävningar i Rickomberga under 1980och 90-talen. Rapporterna finns i Upplandsmuseet.
Lämningar från mellersta bronsåldern för cirka 3000 år sedan har påträffats. Från järnåldern (ca 500
f.Kr. till ca 800 e.Kr. ) finns flera fynd av boplatser i byn och bl.a. ett romersk silvermynt från 79-81 e.Kr.
har hittats vid plöjning i Rickomberga 1901.
Under äldre järnåldern gick det in en vik av Ekoln till Rickomberga och Stabby . Man hade då ibland stockbåtar, dvs urholkade trädstammar. Dessa båtar var oumbärliga som transportmedel, när stigar
och smala, primitiva vägar var svårframkomliga. Stockbåtarna var kanske lika viktiga för folket som
bilar i vår tid. Järnåldersmänniskorna kunde också ge sig ut på Ekoln och Östersjön och kanske längre.
De hade också större båtar med roddarlag, som påminde om vikingatidens skepp med höga stävar och
spetsig form.
Delar av ett gravfält från förromersk järnålder ( 500 f. Kr. – Kristi födelse) har påträffats ner mot
Enköpingsvägen. Det fanns en kontinuitet i bebyggelsen i Rickomberga mellan äldre järnåldern (0 – 400
e. Kr. och yngre järnåldern (500 e.Kr. – 1000-talet). Förutom boplatser från järnåldern har arkeologerna
funnit lämningar av hus och husgrunder och gjort fynd av ben, keramik, järn osv. Utgrävningsområdet i
Rickomberga sträckte sig från ”Berget” ner till bullervallen vid Enköpingsvägen. Man fann 94 anläggningar från romersk järnålder (0 –400 e.Kr.) Det fanns även anläggningar från Vendeltid och Vikingatid
(550 – 1050 e.Kr.). En kniv från Vendeltid (550 – 800 e.Kr.) har påträffats.
För ytterligare kännedom om fornfynden hänvisar jag till Per Frölunds rapport ”En husgrund från
äldre järnåldern i Rickomberga” på Upplandsmuseet och där förtecknade rapporter från 1980- och 90-talen (se källförteckningen).

Romersk denar(silvermynt) funnen
i Rickomberga. ( Ur P. Frölund, En
husgrund från äldre järnåldern) .
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Kniv från Vendeltid( 550 – 800 e.Kr.) funnen i Rickomberga i ett stolphål efter ett hus. Teckningar av Leif
Karenby i ”Rickombergas bebyggelse under 2000 år.
(Uppl.museet).
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Att det gjordes så många arkeologiska undersökningar beror på att den nuvarande bebyggelsen kom till
från omkring 1990 och fram till ca 2005 och att de flesta äldre husen då revs. Utgrävningsområdet är
nu delvis ”fornpark” och får inte bebyggas. Det är grönområden i den södra och västra delen av Rickomberga nära Gösta Wahlströms väg. Norr om den fann man ett gravfält från järnåldern. I ”Myrbergska
tomten” vid Otto Myrbergs väg har rester av gammal bebyggelse grävts fram. Det finns diken där, som
tyder på odling.

1. Gravhög, 10 m i diameter, 0,5 m hög. Järnåldern.
2. Gravfält, en hög, 39 runda stensättningar.
3-5. Boplatslämningar från järnåldern.
6. Boplatslämningar, en datering till mellersta bronsåldern (cirka 3000 år sedan).
7. Detsamma.(Kartbild ur Mats Wahlbergs Uppsalas gatunamn).
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Namnet Rickomberga

Det skrevs äldst Rikonaberghum 1316 i en förteckning över vad hertig Valdemar uppburit i skatt av
kyrkogodsen i ”folklandet” Tiundaland. Uppland var då uppdelat i tre folkland: Fjärdhundraland, Attundaland och Tiundaland. Kustområdet kallades Roden, senare Roslagen. Ordet folk syftar här på krigarskara. Namnet Tiundaland kommer av ”Tio hundares land”. Hundare var en administrativ enhet, som
utanför Svealand hette härad. Rickomberga låg i Ulleråkers hundare. Namnet Rickomberga innehåller
det medeltida mansnamnet Rickon, som utvecklats av ett ursprungligt fornsv. mansnamn Rickvin, som
betyder ”rik eller mäktig vän”. Detta namn har med fonetiska förändringar under seklernas gång förändrats till Rickon och Rickom. Detta enligt professor Ivar Lundahl (1894 – 1985), en gång min lärare
i ämnet”Nordiska språk. Särskilt ortnamnsforskning”. (Se Ortnamnssällskapets i Uppsala” årsskrift
1983). Namnet är troligen äldre än när det kom i skrift, men hur gammalt går givetvis inte att säga. Bebyggelsen i Rickomberga fanns som vi sett redan under bronsåldern. Orsaken till den plurala namnformen med –a i slutet, dvs. -berga är omtvistad. Ett äldre dialektuttal är Reckomberga.
Öster om Otto Myrbergs väg 11 finns i ett buskage en husgrund, som är cirka 8x12 meter. Det finns
rester av en stensatt gång fram till den. Jag fann järnsaker vid grunden, bl.a. ett vinkeljärn, som sattes vid
gavlarna på timrade hus för att hålla ihop syllarna (bottenbjälkarna). Två andra järnsaker har hört till en
vagn. Åldern är svår att bestämma, från medeltiden till 1800-talet. Var det en smedja? I närheten finns
ett sotlager. Grundens belägenhet ett stycke från övrig bebyggelse kan tyda på det.

Helga trefaldighets kyrka före 1399.(Ur Gunilla
Malms uppsats i Uppland 1985-86)
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Helga Trefaldighets kyrka 1399 -1702.
Johan Peringskiölds bild (UUB).
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Rickomberga och Stabby låg i Bondkyrko socken
De låg i Helga Trefaldighets församling, som 1302 skrevs ”Ecclesia Trinitatis”. År 1384 dyker namnet
”Bondkyrkio sockene” upp. Prästgårdens ursprungliga plats har antagits vara nära kyrkan, men på1440talet kanske sydost om domkyrkan. Den var från 1580-talet, där Stabby prästgård är nu. Prästerna bodde
bara på somrarna i Stabby med undantag av Otto Myrberg och Nathan Söderblom. Namnet Bondkyrka
kommer sig av att församlingens huvuddel var på den dåvarande landsbygden. Kyrkan tillkom i slutet
av 1200-talet och början av 1300-talet. Det fanns en träkyrka före den. Den äldsta Trefaldighetskyrkan
låg på tomten, där Domkyrkan är nu. I 1100-talets Helga Trefaldighets kyrka firade Erik Jedvardsson
gudtjänst den 18 maj 1160 varefter han stupade i strid med danskarna utanför kyrkan. Han kallades
senare Erik den helige. 1399 fick kyrkan ett nytt spetsigt torn, som den behöll till den stora stadsbranden
1702. Det påminde om Vaksalas.
Det fanns fyra bönder i Rickomberga 1339. År 1316 ägde kyrkan en av gårdarna.

Gammal husgrund vid Otto Myrbergs väg. Oviss ålder

Namnet Stabby
Stabby finns i skrift första gången 1291. År 1316 var det tre arrendatorer. En gård tillhörde domprosten
och två kanslern vid domkyrkan.
Namnet är troligen äldre än 1291. By-namnen kan enligt vissa forskare äldst gå tillbaka till romersk
järnålder(Kr.f. – 400) enligt andra till folkvandringstid (ca 400 – ca 550 e.Kr.). Ordet by kunde ursprungligen även syfta på enstaka gård. 1366 skrevs namnet Stafby
RICKOMBERGA, ERIKSLUND OCH STABBY – EN TILLBAKABLICK
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Det finns ett gravfält från yngre järnåldern uppe på höjden. Ordet stav kan syfta på gränsmärke; gränsen till Rickomberga och Berthåga går i närheten av Stabby. En annan fantasieggande funktion av ordet
stav är att det kunnat syfta på en gudabild i den hedniska kulten. Detta är möjligt på grund av närheten
till en central ort och en gammal bygd med gravfält i närheten och som vi sett kan namnet gå tillbaka
till järnåldern. (Se Lars Hellberg, Hedendomens spår i uppländska ortnamn (Uppländsk horisont, som
är Ortnamnsällskapets i Uppsala årsskrift 1986). En gudastav kunde avbilda en gud t.ex. Tor, Oden eller
Frej(Frö). Tor är vanligt i uppländska ortnamn från hednatiden.

Bondkyrkas utbredning under medeltiden och 1500-talet. Obs en del av Uppsala
ligger i socknen. (Ur Det medeltida Sverige). Som synes hade kyrkan ett stort
jordinnehav i socknen.

▀
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Rickomberga och Stabby från 1500-talet till 1800-talet
År 1459 ägde ärkebiskopen jord i Rickomberga, men efter reformationen var Rickombergabönderna
arrendatorer under Uppsala slott. 1555 var en av de nio bönderna i byn finne och hette Nils Tavast. Dvs
han var från Tavastland i Finland. 1582 blev Stabby ”prästbol” (kyrkoherdeboställe). Ordet bol betydde
bostad, gård, boställe i fornsvenskan.
Det fanns en bybrunn i Rickomberga, där de resande brukade vattna sin hästar, innan de for vidare på
Enköpingsvägen mot staden. Det finns ett brunnslock i korsningen mellan Rickombergavägen och Otto
Myrbergs väg, som tidigare var Enköpingsvägen. Det kan möjligen vara den gamla bybrunnen
Det nuvarande bostadsområdet vid Gösta Wahlströms väg var åker på 1600-talet och långt fram i
tiden. Rickomberga och Stabby hade var sin del av en äng nere vid Fyrisån. För slåtter eller bete?
På en lantmäterikarta från 1777 ser man sex lantgårdar med 37 hus av skiljda slag i Rickomberga.
Man hade flera bostadshus, bastu (torkhus för lin etc.), fårhus, svinhus, stall, ladugård och en mängd
visthusbodar. Husen låg i fyrkant.
År 1555 hade Rickomberga en ”åkerfjäll” vid Ekeby. Ordet fjäll kommer av fornsvenska fjälder, som
betyder ”jordstycke inom en annan bys område”. År 1635 var det enligt jordeboken 10 hemman, varav
fem söder om den dåvarande Enköpingsvägen, nu Otto Myrbergs väg. PÅ lantmäterikartan 1708 var det
likaså 10 hemman och ett soldattorp ungefär vid nuv. Polhemsgatan. Rickomberga by var en rote, som
skulle ställa upp med en soldat. 1730 – 1759 hette han Anders Rickman och tillhörde 4:e kompaniet vid
Upplands regemente. Knekttorpets hus var på 36 kvadratmeter och torpet hade ett halvt tunnland åker
och äng till två lass hö. Rickman var med i kriget mot Ryssland 1741 och överlevde men skadade sig vid
en olyckshändelse vid överfarten till Finland (detta land och Sverige hörde då ihop som bekant). Sverige förlorade kriget och fick avstå ett stycke av sydöstra Finland vid freden i Åbo. Rickman dog 1759 i
Stralsund under Pommerska kriget. Han kanske inte stupade, för epidemier skördade många offer.
År 1777 finns det på storskifteskartan fyra gårdar norr om nuv. Otto Myrbergs väg och två samt
soldattorpet i söder. Indelningsverket upphörde 1901. Ägorna sträckte sig ner mot nuv. Bärbyleden och
över nuv. Enköpingsvägen bort mot Ekeby. 1856 fanns det sex markägare i Rickomberga och 1866 fyra
lantgårdar och ett soldattorp.

Stabby
1635 fanns det två hemman i Stabby och 1777 tre varav ett söder och sydväst om prästgården. ”Stabby
gärde” sträckte sig 1770 på Brolins karta fram till nuvarande Skolgatan. Vägen från staden till Stabby
kallades Stabbyvägen och gick på nuv. Kyrkogårdsgatan, som på 1700-talet hette Västra Ladugatan,
samt på Börjegatan. Denna gata var ända fram på 1800-talet gropig och nästan oframkomlig enligt
Elisabeth Myrbergs minnen. (Se vidare om detta på s. 32. Det fanns fyra lador vid gatan. Börjegatan
hette även Nedre Skolgatan på 1800-hundratalet.
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Bondkyrko socken
År 1780 bodde det 680 personer i socknen och 1800 var det 717. De döda begravdes från medeltiden till
1805 runt Helga Trefaldighets kyrka, dvs sockenkyrkan, bland annat där bilparkeringen och Odinslund
är nu. Vid grävningar för en ny trappa vid Ingmar Bergmans gata i sluttningen ner mot gatan fann man
2014 skelett efter 27 personer. Det kanske var trångt om utrymmet, eftersom man begravde ner mot
halva slänten. I något fall låg ett skelett ovanpå ett annat. Bortåt 20000 människor ligger begravda där
enligt Lars Ridderstedts bok om kyrkogårdar i Uppsala. Även vid domkyrkan fanns en kyrkogård, som
användes till 1794. Efter 1805 fick Bondkyrka sin kyrkogård i den nuvarande kyrkogårdens södra del
mot Engelska parken, där det tidigare varit en tobaksodling. Det var i regel träkors på gravarna och de
är nu borta. Gravstenar och kors flyttades sannolikt till den nutida ”Gamla kyrkogården”, som tillkom
1794. En gravsten är dock kvar vid Helga Trefaldighets södra vägg Den har rörande texter och skyddas
av ett järnstaket. På Bondkyrko sockens nya kyrkogård från 1805 nära Engelska parken finns en sten
över en person, som dog 1801 och flera gamla stenar med oläslig text. Jag undrar vad församlingsborna
tänkte, då gravvårdarna måste flyttas.

▀
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1777 års karta. Sex hemman och en mängd hus av skilda slag och ett soldattorp t.v. Längst t.h. ligger möjligen ett torp söder om vägen.

Johan Härstedts akvarell. Rickomberga 1779. Konstnären stod förmodligen vid Gösta Wahlströms
väg (Uppsala universitetsbibliotek).
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TILL HÅGKOMST AF DEN BÄSTA MAKA C L E(=Catharina Edström). LÄT M S (= Magnus Swederus) RESA DENNA STEN 1785.( På Helga Trefaldighets kyrkogård i Bondkyrko socken).
Gravstenar vid Helga Trefaldighets kyrka. (Ur Lars Ridderstedts En levande kyrkogård).
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Vårdinrättning och skola i Karlsro under 1800-talet
Vid Karlsro sydost om Rickomberga vid Krongatan mellan Karlsrogatan och S:t Johannesgatan startade
landstinget 1888 ett arbetshem för ”äldre idioter” som man uttryckte sig då. Ordet idiot var dock på den
tiden snarast ett medicinskt uttryck för utvecklingsstörning. Det fanns där en bondgård med detta namn
och den var avsöndrad från Rickomberga 1861 enligt ekonomiska kartan. År 1895 startades ett jordbruk
med 21 tunnland (103656 kvadratmeter). De intagna männen fick arbeta där. Med dåtida språkbruk kallades de ”hjon”.
1925 flyttades männen till ett arbetshem i Håga. Lokalerna i Karlsro revs på 1950-talet, ladugården
1956. Numera finns inte ett spår av dem.
Att institutionerna för vård av psykiskt funktionshindrade människor lades i Karlsro, Håga och Rickomberga berodde på att det ansågs störande för omgivningen om de placerades i stadskärnan och kanske
också för att de fick mera ro utanför stadscentrum. Jfr Ulleråkers placering! Det var väl också en lugnare
miljö för de intagna där. Män och kvinnor hölls strängt åtskilda och personalen hade uniform som i
fängelser.
1879 uppfördes ett skolhus i trä för 30 småskolebarn, dvs den nedersta avdelningen av folkskolan,
som då omfattade två årsklasser, 7 och 8 år gamla barn. Folkskolan var sexårig. Huset är borta. Barnen
flyttades 1925 till den nyuppförda ”Rickomberga folkskola”, nu Eriksskolan. Söder om Rickomberga
fanns 1875 en ”fattigstuga”, som det hette då. Detta enligt Elisabeth Myrbergs anteckningar om Stabby.

Vårdhem i Rickomberga
År 1883 öppnades ett skolhem, ”Upsala Idiothem” av ”Föreningen för sinnesslöa barns vård” i Stockholm. Man hyrde ett hus av kronolänsman Brundin, som då ägde Rickomberga. Från 1897 var det också
ett arbetshem för kvinnliga ”sinnesslöa” som man sa på den tiden. ”Upsala idiotanstalt” eller ”Idiothem”

Den 1888 uppförda skolan och arbetshemmet i Rickomberga. T.v. Observatoriet och
Domkyrkan, t.h. Carlsro. Bild från sekelskiftet (Stadsarkivet).
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hette det också. Till 1888 hyrde man ett hus av Otto Myrberg, som då ägde marken, för 700 kr. Senare
köpte man tomten. Det 1888 startade vårdhemmets hus revs 1963. Det var sammanbyggt med ett annat
hus 1905. Det revs likaså 1963.

Bild från rivningen 1963
av skolan och
arbetshemmet
från 1888

Den första tillbyggnaden 1905. Riven 1963.

▀
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”Föreningen för sinnesslöa barns vård” i Stockholm hade från 1929 till 1947 ett arbetshem för män vid
nuv. Otto Myrbergs väg. Över husets södra port står bokstäverna F S B V, uttytt som ovan. Det kallades
”Stockholmshemmet”. Det var 54 – 70 platser för männen, som arbetade med lantarbete vid Rickomberga gård. Förvaltare för verksamheten var 1938 C. G. Göransson. Arbetshemmets byggnad från 1925
finns kvar och innehåller idag lägenheter och matsal för barn från Eriksskolan. Landstinget köpte Rickomberga gård och arbetshem 1947. Strax bredvid arbetshemmet fanns ett rött hus för anställda, kallat
”Röda stugan”.

Den första
tillbyggnaden
1905. Riven
1963.

Det forna arbets- och elevhemmet 2014.
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En ladugård byggdes 1895 men den brann 1936 och en ny tillkom 1937. Det fanns då 7 hästar, 30 kor,
15 ungdjur och en tjur- Ladugården låg ungefär vid nuv. Otto Myrbergs väg 65 i det nuv. radhusområdet.
Bondgården var stor och omfattade 84 hektar. Det finns kvar två gamla grindstolpar av granit, som var
vid infarten till ladugården. Den brann enligt uppgift i slutet av 1950-talet liksom dess företrädare 1936.
Det finns inget foto av den i Stadsarkivets samling av bilder på hus som skulle rivas, vilket också tyder
på att den brann. Jordbruket upphörde 1947 och männen flyttades till Håga arbetshem.
Gösta Wahlström (1900 – 1967) var överläkare för Ulleråkers sjukhus och från 1938 chef för vården
av utvecklingsstörda i Uppland. Vaktmästare vid Rickomberga skolhem etc. var från 1904 och från 1913
föreståndare för arbetshemmet i Karlsro Karl- Gustav Klang (1867 – 1953). Båda har som bekant fått
en gata respektive gränd uppkallade efter sig. (I fråga om gatunamnen i Rickomberga vill jag rekommendera Mats Wahlbergs intressanta bok Uppsalas gatunamn).

”Stockholmshemmet” 1938. Huset
t.v. var för anställda.
I skolhemmet vävde och stickade kvinnorna från 1927 och bodde där också till 1947, då de flyttades till
”Stockholmshemmet” (nu Otto Myrbergs väg 17). Männen där flyttades som nämnt till Håga arbetshem.
Man talade då ibland om ”flickorna i Rickomberga” och ”pojkarna i Håga”. Det fanns en vävstuga vid
Stockholmshemmet 1962 – 1968. Det kallades ”Klockhuset” på grund av klocktornet på taket. Huset
revs 1990. Kvinnorna flyttades 1968 till Håga. Rickomberga kallades ibland ”Rickis” av ungdomarna.

”Stockholmshemmet”
2014.
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Stabby på 1800-talet

År 1837 var Stabby prebende, dvs. en årlig inkomst av kyrkoegendom, som tillföll en av de teologie
professorerna vid universitetet, som tillika var kyrkoherde i Helga Trefaldighets församling i Bondkyrko
socken. Teologie professorn Karl Jonas Almquist (1804 – 1844) var kyrkoherde i Stabby 1840 – 1844.
Han var släkt med författaren Carl Jonas Almquist). Otto Myrberg (1824 – 1899) var professor i exegetik. Han bodde i Stabby prästgård som kyrkoherde 1866 – 1892. Han köpte Rickomberga gård på drygt
20 tunnland åker av länsman Brundin. Myrberg bodde i ”Myrbergska villan” från 1885. Den låg vid Geijersgatan 61 med en vildvuxen tomt, ”Myrbergska tomten”. Där är nu vårdboendet Myrbergska gården.
Han lät plantera en rad granar, som dock senare fick huggas ner på grund av angrepp av skadeinsekter
eller svamp. Villan brann 1979 av okänd orsak. Mordbrand?

Otto Myrberg (Uppsala
universitetsbibliotek)
Myrbergs dotter Elisabeth (1873 – 1940) har skrivit en mycket intressant skildring av livet i Stabby
prästgård på 1800-talet. Den finns i Stadsarkivet. Hans dotter Johanna (1881 - 1963) tog initiativet till
Bondkyrko hembygdsförening 1953. Föreningen fick då arrendatorsbostaden som gåva av Helga Trefaldighets och Börje församlingar. År 2009 köpte Bondkyrko hembygdsförening Stabby prästgård och
alla resterande byggnader från kyrkliga samfälligheten. Elisabeth berättar, att man såg vargar i Stabby på
1850-talet. Professorskan Myrberg (1849 – 1932) bodde kvar i villan efter sin makes död och döttrarna
Johanna och Martha (1890 – 1978) slapp uppleva, att deras hus brann ner.
Den östra delen av tomten gick på 1920-talet ner mot vad som nu är Hildur Ottelinsgatan (före 1950
Hildursgatan). Där fanns minst 50 äppelträd, nu borta. Området kallades ”Professorskans trädgård”.
Små gossar och flickor pallade äpplen i vad de med sitt barnspråk kallade ”Professolotans trädgård”,
senare ”Lotans trädgård”. Detta enligt en artikel av Rune Lindgren i UNT 2000-02-14.
Skådespelaren och sångare Per Myrberg, född 1933, är sonsons son till Otto Myrberg.
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På 1800-talet arrenderade först två, sedan en bonde åkerjorden vid Stabby. Den finns strax öster om
prästgården en husgrund (till en lada?). Det var två ladugårdar. 1938 hade gården fem hästar, tio kor och
femton svin.
Nedanför berget fanns tidigare en liten damm, nu torrlagd, som kallades ”Pussen”. För att avskräcka
barn från att vistas vid dammen sa man, att ”Pussgubben” bodde i dammen och han kunde ta barn.
Det gick en infartsväg till Hällby väster om arrendatorsbostaden, nu ”Stabbygården” där det är en
rad träd. På Hällbysidan finns det kvar en del av vägen ner till Bärbyleden. I sina minnesanteckningar
skriver Elisabeth Myrberg om byn Stabby, att det fanns en infartsväg i öster från nuv. Börjegatan och
den kallades ”Madam Anderssons tä”. Ordet tä betyder ”smal väg, bygata, som kantas av gärdesgård”.
Av minnesanteckningarna framgår, att ”Madam Anderssons långtä” i slutet av 1800-talet blev en gata,
som hette Noragatan, men den döptes om till Stabby allé år 1925. Namndelen allé beror på att en bo-

Myrbergska villan
(Stadsarkivet).
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ende i Stabby vid namn Hofvander planterade träd vid gatan. På 1800-talet uppstod den lilla stadsdelen
Stabbylund. Arrendator i Stabby vid mitten av 1800-talet var Gustaf Andersson. 1869 lät kyrkan uppföra
arrendatorsbostaden. Det fanns en före den. Det var hans hustru, Charlotta född Berlin, som kallades
”Madam Anderson”, en manhaftig kvinna, som skötte gården efter makens död. Totalt omfattade arealen
27 hektar, varav åker 22. Ägorna gick som vi sett ända fram till Skolgatan på 1700-talet, Stabby gärde.
Det fanns 17 olika hus, mittemot prästgården fanns en länga med bodar, dräng- och jungfrukammare
osv. Det hela bildade en kringbyggd gård.
Det var professor Carl Georg Rogberg, som var kyrkoherde i Stabby 1823 – 1826, som planterade
lindarna. Det fanns en stor trädgård norr om prästgården. Vid den östra infarten låg Grindstugan, där
”kogubben” (ladugårdsförmannen eller koskötaren) bodde. Det finns ännu kvar en grindstolpe nära den

F.d. ”Bibergska villan”
i Stabby backe, nu och
för 75 år sedan
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f.d. järnvägen, nu cykel- och promenadväg. Arrendator var 1938 Karl-Gustav Skoog, f. 1871. Hans son
Tord (1915 – 1977) blev en känd professor i plastikkirurgi Prästgårdsbyggnaden tillkom 1856 och dess
föregångare 1788.
Vid 1800-talets början kallade studenterna en villa på höjden i Stabby backe för ”Filosofiska ståndpunkten”, eftersom filosofiprofessorn Nils Fredrik Biberg (1776 – 1827) bodde där i ett tvåvåningshus.
Höjden kallades ”Planterade berget”, eftersom det förut kala berget planterades med träd på 1800-talet
av ägaren Hofvander. Det nu gula huset finns kvar, kanske något förändrat sedan 1800-talet. ”Bibergska
villan” som man sa på 1800-talet var på1900-talet hem för utvecklingsstörda. Det var den ovan nämnda
”Föreningen för sinnesslöa barns vård” i Stockholm, som hyrde huset av Landstinget. Numera ägs huset
av Stam-fastigheter och f.n. finns där EBK Utbildning.

▀
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Bondkyrko sockens kommunalhus
Det låg vid korsningen av Drottninggatan 13 och Ingmar Bergmansgatan från 1926 till 1947. Huset som
byggdes 1778 för att bli fattighus men kom inte att användas så. Det inrymde senare sockenstuga och
klockaregård åt klockaren i Helga Trefaldighets kyrka. Sedermera blev det skola från 1818 till 1926, då
nuvarande Eriksskolan invigdes. Huset om- och påbyggdes 1852. Det inrymde på övervåningen lärarbostad Den kände konstnären Gustav Widerbäck (1879 – 1971) hade sitt barndomshem där, eftersom
hans far var lärare.

Nederst t.v. Klockare- och skolhuset 1845. T.h. värdshuset. Observera domkyrkotornen. De nuvarande tillkom 1893.(Fotografiska museet)
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Erikslund uppstod 1876
Denna lilla stadsdel ligger öster om Tiundagatan. Från början var det ett område på sex tunnland (
29616 kvaratmeter). Det var en del av Stabby gärde, som bonden Per-Erik Eriksson från Hällby köpte
av Stabby 1876. Området låg till 1880 i Bondkyrko socken men inkorporerades då i Uppsala stad. Han
sålde tomter. Det blev sedan till stor del en hantverkar- och arbetarstadsdel.
Fram till 1905, då Egnahemsområdet i Rickomberga började bebyggas, låg Erikslund som en ö omgiven av åkrar och ängar. I öster var det en stor leråker med lertag och stora gropar. Där togs lera till
S:t Eriks lervarufabrik (se sidan 27. ).Groparnas vatten frös på vintern till glädje för barn. Där spelades
bandy. Jag har sett en uppgift om att det fanns rudor i en av dem.
Bebyggelsen i Luthagen fanns inte här vid den tiden. Det var först på 1870-80-talet som Luthagen
började bebyggas men bara i den östligaste delen. Namnets ursprung är, att en professor Luth, död 1580,
ägde mark i området.
F.d. soldaten, skomakaren och köpmannen Carl Adolf Stam i Erikslund gav namn åt den västligaste
delen av Geijersgatan, som hette Stamgatan till 1950. Det var sträckan mellan Sibyllegatan och Tiundagatan.
På 1880-talet köpte Stam en tomt av Eriksson och byggde sig ett hus. Sedan bosatte sig flera personer
i området. Murarmästaren E.J. Blomqvist byggde 1884 ett hus vid Blomgatan 3 och senare vid nummer
10. Gatan fick namn efter honom.
Erikslund sträcker sig från Tiundagatan till Sibyllegatan, den södra delen av nuvarande Tiundaskolan
och till Luthagsesplanaden i söder. Bara tre, eventuellt fyra hus finns kvar från 1800-talet. Ett av dem är
det gula huset med nerklottrad gavel mot Luthagsesplanaden.

Blomgatan.Vid den mörka radhuslängan t.h. vid Blomgatan 9 låg S:t Eriks lervarufabrik. Se s. 27.

▀
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Köpmangatan där spårvagnshållplatsen låg i korsningen med Geijersgatan. I huset till höger låg en speceriaffär till 1910. Se s. 25.

Gränser och inkorporeringar
Befolkningen i Bondkyrko socken drabbades hårt 1844 - 1845 och 1867 – 68, som var nödår genom svår
missväxt och svält. Staten fick ingripa.
På1840-talet förmådde Uppsala stad socknen att sälja kyrkmuren runt Helga Trefaldighets kyrka för
att få sten till obelisken i Odinslund. Ända fram till och med 1879 låg Carolina Rediviva, slottet, delar
av Botaniska trädgården och Luthagen inom Bondkyrko sockens gränser, men 1880 inkorporerades
dessa områden med Uppsala stad. Den nya gränsen mellan Rickomberga i Bondkyrka och staden gick
vid nuvarande Tiundagatan.
Rickomberga är vackert och ansågs som en idyll på 1800-talet med bara en bondby, innan institutionerna kom. Det inspirerade Gunnar Wennerberg till att låta Magistern säga: ”O, hur stilla solen
sjunker ned vid Rickomberga lunder.” Ur Gluntarne (1847 – 1850: nummer XXV, ”Examens-sexa på
Eklundshof”).
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1900-talet
Det nya seklet innebar en stor omdaning av våra områden, kanske den största i deras historia. Nya företeelser: Ett egnahemsområde, fortsatt utveckling av institutionerna för våd av utvecklingsstörda med en
utbyggnad av lokaler för dessa.
Kommunikationerna förbättrades med nya vägar och gator, järnväg och spårväg. I Erikslund startades ett tegelbruk och lervarufabriken S:t Erik utbyggdes.
Den stora tillväxten med Egnahemsområdet medförde en rad nya butiker. Inkorporeringen med
Uppsala stad fortsatte och Bondkyrko socken fanns inte längre, Stabby var inte längre en prästgård.
Nya skolor tillkom.
Seklets slut innebar nedläggning av institutionerna och rivning av de flesta av deras hus. Ett nytt
bostadsområde uppstod.

Ungdomsporträtt av en märklig kvinna.
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Egnahem i Rickomberga 1905
1900-talet innebar stora förändringar i Rickombergas bebyggelse. Det växte från 1905 fram ett egnahemsområde i den östra delen från lite norr om Geijersgatan till Stabbys gräns och söderut till S:t Johannesgatan, österut till Tiundagatan och västerut till dåvarande Enköpingsvägen, nu Otto Myrbergs väg.
Det var gymnastiklärarinnan Hildur Ottelin, som var bördig från Finland (1866 – 1927), och ömmade för
de lågavlönade och ville förbättra deras boendestandard. Hon bildade 1904 företaget AB Rickomberga
Egna Hem och fick med sin stora entusiasm en rad personer att satsa pengar i företaget. Hon lät köpa
mark för 15000 kronor av arvingarna till Otto Myrberg, som ägde Rickomberga gård (se ovan). Det uppläts 50 avstyckade tomter till lågavlönade, som fick hyra billigt och även köpa på lån förmånligt mot
första inteckning.
Hildur Ottelin gjorde en pionjärinsats i en tid då det var ovanligt att arbetare bodde i egna hem. Senare
blev hon bostadsinspektris i Uppsala och den första kvinnan i fullmäktige 1912. Hon var socialdemokrat.
Initiativtagare förutom Hildur Ottelin var bl.a. häradshövding Gustav Ribbing. Båda har som bekant
hedrats med gatunamn 1950. Tomtprisat var 67 kronor per kvadratmeter. Hildur Ottelin bodde själv i Erikslund. 1905 uppfördes 18 ”hyresegnahem”med två till fem lägenheter i varje hus. De var i regel röda,
ofta med sadeltak. Som estetisk rådgivare anlitades ingen mindre än Ragnar Östberg (1866 – 1945), som
var arkitekt och bl.a. skapade Stockholms stadshus och Värmlands nations hus här i Uppsala. De boende
fick ha två grisar på tomten. Det var utetoaletter till 1920-talet, då vatten och avlopp drogs in i Rickomberga. På 1910-talet kom elektriciteten. Vid Otto Myrbergs väg 6 finns rester av en el- eller telefonstolpe,
som är fäst vid en klippa med en järnhake. Det finns även rester av en sådan stolpe i snåren öster om
nummer 11, nära den gamla husgrund, som jag beskrivit på s. 5. De flesta husen finns kvar fast i flera
fall ändrade. En del hus revs, då Luthagsesplanadens fortsättning kom 1970 och blev Enköpingsvägen.
De hade namn som Nickebo, Sjöbo, Ottebo osv. Om namnens ursprung och bevarande har Barbro Håkansson och Märet Husberg skrivit i Luthagsnytt nr 5, 2013. Området vid Hildur Ottelinsgatan började
bebyggas med villor osv. på 1940-talet. Gatan fick sitt namn 1950, men hette först Hildursgatan. Vid den
gatan fan ns från 1965 Hemsysterskolan. Sedan 1996 är den Ottelinskolan, som är en särskola. I närheten
låg enligt rektor Stig Mårtensson ett gruppboende för 8 ungdomar. (Han var rektor vid särskolan). Det
kallades ”Ahlströmers” efter kvarterets namn. (Jonas Ahlströmer, 1685 – 1761, var industriidkare och
introduktör av potatisen i Sverige).
I egnahemsområdet fanns ett hus, som kallades ”Kamrathyddan” och ligger vid Torgnygatan 10, nära
den dåvarande järnvägen Uppsala – Enköping. Det var samlingslokal för nykterhetsloger, något som låg
Hildur Ottelin varmt om hjärtat. Från 1914 till 1926 hade Bondkyrko kommun skollokaler där, jämte vid
Drottninggatan 13. Dans och boxningsträning förekom i lokalerna, men även kulturell verksamhet. En
föreläsningsförening höll till där. Det hyrdes även ut till privata fester, t.ex. vid bröllop. Numera är det
privatbostad. Till sist bör det nämnas, att Egnahemsbolaget upphörde 1923.

RICKOMBERGA, ERIKSLUND OCH STABBY – EN TILLBAKABLICK

23 ▀

Affärer, verkstäder och åkerier i Rickomberga
och Erikslund
Det fanns sju speceri- och mjölkaffärer i de två stadsdelarna. Vid Celsiusgatan i hörnet mot Pontus
Wiknersgatan låg en livsmedelsaffär, som hette ”Ahlbergs

Ahlbergs livsmedelsaffär 1949. Ägare fru
Anna Ahlberg
Det startades en Konsumaffär vid Geijersgatan 60. Senare var det en affär där, som sålde kläder, men
huset revs 2006 och där är nu tre vackra radhus. Det är vid hörnet mot Tiundagatan.En av de första
Konsumbutikerna i Uppsala låg dock vid Blomgatan 8. Vid Tiundagatan 1 hade Folke Andersson en
speceriaffär 1949. Vid hörnet Celsiusgatan och Geijersgatan fanns en slöjd- och möbelaffär fram till
1970-talet. Till 1946 var det en speceriaffär i huset. Vid Karlsrogatan 2 fanns en annan specerihandel
eller ”Kramhandel” som man ibland sa på 1800-talet.
Även andra verksamheter fanns i Rickomberga. Vid Pontus Wiknersgatan 2 var det på 1940-talet en
snickeriverkstad och en annan i den ovan nämnda ”Kamrathyddan” och senare ett plåtslageri. Firma J.A.
Rosensons söner hade plåtslageriverkstad vid Torgnygatan 10.
In på 1960-talet fanns det en frisérsalong vid Celsiusgatan och 1949 en kiosk vid ”Stamgatan”,
numera Geijersgatan (se nedan). Nuvarande Scheeleparken vid Tiundagatan mellan Torgnygatan och
Elias Friesgatan hade en handelsträdgård, som hette Blomsterängen. Marken ägdes av kommunen men
arrenderas 1949 av en familj Lindström. Det fanns även växthus. Vid Svanbergsgatan och på Hildur Ottelinsgatan 6 fanns åkerier. Ett ägdes av en man vid namn Alfred Stam, senare hans son Evert. Ett annat
av Albert Gozzi och efter honom av sonen Sture.
De flesta av uppgifterna om affärsrörelser i Rickomberga är hämtade ur Sveriges bebyggelse (1949).
Det är förvånande, att det fanns så många småföretag i Rickomberga med omnejd på ett så begränsat
område. Det var före varuhus och stormarknader och folk var inte bilburna i samma utsträckning som
nu. Man måste också ta hänsyn till att alla de nämnda affärerna och småföretagen inte var igång samtidigt. En del av dem fanns bara en kort tid på grund av konkurrensen.
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Nu till företag i Erikslund strax öster om Tiundagatan. Vid ”Stamgatan” 16, som man fram till 1950
kallade Geijersgatan mellan Sibyllegatan och Tiundagatan, låg en speceri- möbel- och slöjdaffär. Nu
Geijersgatan 50. Blomgatan 8 hade fram till 1910 ytterligare en speceriaffär ägd av C.J. Lindström.
Huset finns kvar. I hörnet av Geijersgatan och Köpmangatan hade Kaspar Svartengren en speceri- och
diversehandel i början av 1900-talet. Huset är rivet. Köpmangatan har namn av att det var så många affärsidkare i närheten. Senare övertogs Svartengrens affär av Edvin Kastberg. Gatuhörnet Geijersgatan –
Köpmansgatan nära spårvagnshållplatsen kallades ”Kastbergs hörna”. Där samlades ungdomar på kvällarna. Den andra livsmedelsaffären i området ägdes av Edvard Lindgren på 1930-40-talet.En mjölkaffär
drevs av fru Lundgren. Vid Stamgatan 4, nu ungefär Geijersgatan 54, hade Emil Andersson ett bageri.

Kastbergs affär vid ”Kastbergs
hörna”. Bilden liksom annat om
livet i Erikslund på 1900-talet
är hämtade ur Olof Richard Sjöholms bok.

Vid Blomgatan 9 fanns från 1888 till 1937 S:t Eriks Lervarufabrik, som tillverkade kakelugnar i
1700-talsstil och vackra bruksföremål och prydnadssaker. Flera kända formgivare och konstnärer arbetade där. Fast anställda var bl.a.Edvin Ollers, Anna-Lisa Thomson och Maggie Wibom. På 1920-talet
gästades fabriken av Eva Jancke-Björk (1882 – 1981), som senare verkade vi Bo Fajans i Gävle och
Harriet Sundström (1872 – 1961). Båda var också kända målare. Redan 1859 hade det funnits en kakelfabrik där. I början av 1900-talet bredde stora leråkrar ut sig öster om Erikslund, där lera togs till
fabriken. Där är nu den västra delen av Luthagen. Det fanns två ruddammar i området. Vid Blomgatan
9 ligger nu två mörkbruna radhuslängor med ovanlig arkitektur.
Efter 1908 hade företaget lokaler på två platser i Erikslund. Namnet blev då AB S:t Eriks lervarufabriker. Man startade ett tegelbruk , som revs 1962 för att bereda plats för Tiundaskolan. Fabriken var
119 m lång och skorstenen 51 m hög, Uppsala högsta. De 90 arbetarna bodde till stor del i Erikslund.
Kakelfabriken revs och där finns nu två mörka radhuslängor med ovanlig arkitektur.
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Lampfötter av Eva Jancke-Björk 1926 (Uppland 1971).

Lertavlan Sankta Antonia av Harriet Sundström 1924. Vacker och
sällsynt.

▀
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S:t Eriks Lervarufabrik vid Blomgatan 9 i Erikslund (Ur Sten Sjöstedts S:t Eriks lervarufabriker – numera ett minne blott).

S:t Eriks tegelbruk, rivet 1962. Där är Tiundaskolan nu. (Ur Olaf Richard Sjöholm: Folk och
företag kring Fyris).
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Kommunikationer

Järnväg och spårväg
År 1912 öppnades Uppsala-Enköpings järnväg, som gick genom Rickombergas egnahemsområde. Jag
undrar hur egnahemmarna reagerade, då friden stördes av tuff-tufftågen. Järnvägen var normalspårig
och blev aldrig elektrifierad. Ångloken slutade gå 1955 och ersattes av diesellok. SJ tog över banan 1937
från bolaget ”Upsala – Enköpings Järnväg”. Banan trafikerades på slutet av enbart rälsbussar för persontrafik och lades ner 1979. Spåren revs upp 1983 – 1984. Den gamla banvallen är nu gång- och cykelväg.
Tågen utgick från Uppsala C. De närmaste stationerna för Rickombergaborna och deras grannar var
Ekeby bruk och Uppsala Norra, som var station till 1964. Den senare låg vid banan till Sala - Krylbo,
nära Dal- och Norrlandsgatorna, just där de båda järnvägarna gick ihop. Nära spårvagnshallarna. Där
dessa låg är nu äldreboendet Ramund.

T.v. Uppsala Norra. Till höger skymtar spårvägshallarna, som brann 1945 men återuppbyggdes.
Senare riven.

▀

28

RICKOMBERGA, ERIKSLUND OCH STABBY – EN TILLBAKABLICK

Tåg vid Uppsala Norra på 1930-talet. Obs godsvagnen närmast loket! I 1948 års tidtabell var
det sju avgångar om dagen i vardera riktningen.

De brunna spårvägshallarna 1945. Här är nu äldreboendet Ramund vid Dalgatan.

Det fanns övergångar med bommar vid Geijersgatan, obevakade med signaler vid S:t Johannesgatan och
Enköpingsvägen, som från 1970 var Luthagsesplanadens fortsättning.
Det gick också att åka spårvagn till staden från 1912. Det fanns en hållplats vid Köpmangatan i Erikslund. Spårvägen gick på Geijersgatan och Sysslomansgatan och var av betydelse inte minst för den
närbelägna S:t Eriks kakelfabrik (se ovan). Spårvagnarna vände nära Köpmangatan. Linjen lades ner
1947 och ersattes med bussar. Spårvagnslinje 2 gick från Erikslund via Stora torget till Almtuna. Den
kallades ”Blå linjen”.
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Ekeby bruks station år 1915.

Bild från 1977. Rälsbussen vid Läbyvads hållplats. Huset och perrongen är kvar.
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Fem spårvagnar 1934. Spårvagnen från Erikslund gick via Stora Torget till Almtuna. Mycket folk
är samlat p.g.a. varuhuset Tempos invigning, nu Swedbank (ur ”Spårvägen i Uppsala” på Upplandsmuseet).
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Vägar
Om man från landsbygden, t.ex. från Rickomberga ville införa varor till Uppsala stad måste man fram
till 1810 betala skatt. Vid korsningen av S:t Johannesgatan och Ladugatan (nu Kyrkogårdsgatan) låg
”Fjerdingstullen” med en tullstuga enligt Gustaf Ljunggrens karta från 1858. Vägen väster ut på S:t
Johannesgatan gick via Rickomberga, där Otto Myrbergs väg är nu, till Enköping. Man for förbi nuv.
St 1-macken på vad som sedan 1970 kallas Klangs gränd. Vägen gick alltså nära det som nu är Hildur
Ottelinsgatan 1.
Tiundagatan anlades 1918. I slutet av 1960-talet till 1970 utvidgades Luthagsesplanaden från Tiundagatan väster ut. Området där den nya Enköpingsvägen drogs bestod av ängsmark och f.d. åker sydväst
om Rickomberga. Närmast Tiundagatan fick sex hus i Egnahemsområdet rivas.
Bärbyleden började byggas 1971 men var klar i sin helhet i öster först 2007. Den kallades först
”Ringleden” och skulle avlasta Luthagsesplanaden. Trafiken växte snabbt. Bärbyleden drogs genom
”Tunabergskolonin”. Det orsakade protester i tal och skrift. ”Kolonimassakern” sa man.
När man på 1880-talet passerat läroverket, (nu Katedralskolan) och for den vanliga vägen till Stabby
på Kyrkogårdsgatan via Börjegatan och Stabby allé var man nästan ute på landet. Under förra hälften av
1800-talet hette Kyrkogatan Ladugatan.

T.v. ser man den åker där Ekonomikum ligger nu. Man ser en lada och en halmstack.
Bortom dem är nu Luthagsesplanaden. Luthagen var beteshagar och åkrar och började
först på 1860-talet bebyggas med några hus i den östligaste delen (Uppsala universitetsbibliotek).
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Karta 1958.
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Skolhus och institutionslokaler
Som vi sett invigdes Rickomberga folkskola (nu Eriksskolan) 1926. Den byggdes 1925. Skolorna hade
tidigare splittrats och undervisningen skedde i skolhuset vid Drottninggatan, i Adventskyrkan och i Kamrathyddan vid Torgnygatan 10.
De utvecklingsstörda barnen höll till i Skolhemmet vid nuv. Gösta Wahlströms väg. Det tillbyggdes
med två hus 1962- 1963 i väster. 1956 uppfördes ”Myrbergagården” för barn- och ungdomshabilitering
nordväst om Arbetshemmet (”Stockholmshemmet”). Det revs 1990. År 1959 kom vårdhemmet för barn
vid nuvarande Polhemsgatan och invigdes 1960. Det revs cirka 2001. I det kvarvarande elevhemmet
vid Gösta Wahlströms väg var det 1999 elva särskoleklasser och två klasser från Eriksskolan samt musikundervisning. Öster om det fanns det gamla institutionshuset från 1888 med tillbyggnad från 1905.
Båda revs 1963. Under åren 1962- 1963 fanns det alltså en länga från nära Otto Myrbergs väg bort till
mittemot nuv. Gösta Wahlströms väg 7.
Tegellängan längst Otto Myrbergs väg, som byggdes 1960 – 1961 var elevhem för ungdomar med
26 platser. Den innehöll senare sedan institutionerna avvecklats: särskolans resursteam, skolhälsovården, språkskolan, LSS-enheten ( = Lag om stöd och service) och Specialpedagogiska enheten. 2014
är huslängan helt utrymd p.g.a. mögelproblem och ska rivas. Byggföretaget JM har köpt tomten. 1999
upphörde särskolan i Rickomberga och eleverna flyttades bl.a. till Ottelinskolan.
Först på 1970-talet började man ifrågasätta institutioner som boendeform för utvecklingsstörda och
vid mitten av 1980-talet kom en omsorgslag, som föreskrev avvecklingsplaner för vårdhemmen. Många
av ungdomarna i institutionerna hade bara lätta funktionsstörningar, men det fanns också svårt störda,
som behövde mycket träning för att anpassat till samhället. De kom från hela länet och bussades hem
vid helgerna.

Hus nummer 11 på flygfotot av Rickomberga 1966.
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Rivningarna i Rickomberga

Flygfoto 1950 (Ur Luthagsnytt nr 1, 2014).
1. Kyrkogårdsgatan i bildens övre högra hörn.
2. Luthagsesplanaden, som bara sträcker sig till Sibyllegatan.
3. Sibyllegatan och dess fortsättning till höger, Rackarbergsgatan med en lada öster om sig.
4.

Här ligger nu Ekonomikum ( i övre högra hörnet).

5.

Nu studentstaden.

6. Tiundagatan.
7. S:t Johannesgatan. Dess fortsättning genom Rickomberga var Enköpingsvägen
8. Järnvägen Uppsala – Enköping.
9.

Rickomberga.

10. Tegelbruket.
11. S:t Eriks lervarufabrik.
12. Svanbergsgatan.
13. Hildur Ottelinsgatan.
14. Erikslund
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Flygfoto 1966 över Rickomberga (Stadsarkivet).
1. Skolhem och arbetshem( nu vid Gösta Wahlströms väg, huset kvar som bostäder).
2. Särskola till 1999, gymnastiksal och administration, invigt 1963, rivet ca 2000. T.v. skorstenen till panncentralen.
3.

Idrottsplan. Den gick delvis över nuv. Enköpingsvägen. Där är nu bullervall och garage.

4.

Vård för barn, byggt1958-59, rivet på 1990-talet. Nu Polhemsgatan 6 – 8.

5. Lekskola. kallad ”Gula stugan”. Byggd 1910. Från 1965 ett slags dagcenter för ungdomar som slutat skolan.
Tidigare bostad för förvaltaren vid Rickomberga gård. Riven 1993.
6. Förskola
7. Lektorsvillan. Byggd på 1920-talet. Kvar, se foto nedan.
8.

Yrkesträningsskola, verkstad. Byggd 1960, riven på 1990-talet

9.

Arbetshem, byggt 1925. Administration och kök, elevhem tidigare.Nu skolkök och bostäder.

10. Vaktmästarbostad. Riven 1998.
11. Myrbergsgården. Barn- och ungdomshabilitering och förskolehem.Invigd 1956. Riven 1990.
12. Enköpingsvägen till 1970, nu Otto Myrbergs väg.
13. Trädgård med äpple- päron- och plommonträd, som finns kvar samt skolgård.
14. Boningshus, ”Röda stugan”. Byggd 1910. Här bodde psykiskt störda, äldre kvinnor.
15. Här låg ladugården, riven på 1950-talet.
16. Trädgårdsodlingar och växthus, vars grund finns kvar jämte brunnskar.
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På 1990- talet revs de flesta institutionslokalerna som vi sett. 1988 såldes mark, som då tillhörde kommunen, till byggföretaget Diös och rivningarna sattes igång. Foton av de rivna husen finns i Stadsarkivet.
Höghusen vid OttoMyrbergs väg byggdes 1991 – 1995. På 1990-talet växte det fram ett radhusområde
uppe på ”Berget”. En mängd hus revs med undantag av Rektorsvillan, där siste rektorn vid särskolan,
Stig Mårtensson bodde från 1958 till 1986. Det vackra f.d. arbetshemmet vid Otto Myrbergs väg 17 är
också kvar som vi sett, vidare f.d. skolhemmet vid Gösta Wahlströms väg och ”tegellängan” vid Otto
Myrbergs väg som jag nämnt.Det 1913 byggda församlingshemmet i Rickomberga är som bekant kvar,
nu under namnet Adventkyrkan.

F. d. elevhemmet längs Otto Myrbergs väg från norr ( se s.34 ).

Elevhemmet från söder, ”Resurs och Kunskapscentrum. Vård & Bildning”. Utrymt p.g.a. mögel.
Det f.d. elevhemmet ska rivas 2014.
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Samma huslänga från västra sidan.
Vid Otto Myrbergs väg 5 ligger en vacker gul villa, som byggdes ca 1880 och kallades Fridhem. Den är
lik ”Myrbergska villan”, som brann 1979 ( se s. 16 ). Den beboddes 1949 av ingenjör Karl Bröms och
1958 av Ragnar Ljunggren, som var rektor vid Folkskoleseminariet. Längre ner mot Hildur Ottelinsgatan fanns en villa, som hette Gustafsberg. Riven sedan länge.
Efter ytterligare planändringar kompletterades området från 2004 med ytterligare ca 200 lägenheter
med fyra hus i den östra delen och fyra hus i den västra, dvs. vid Polhemsgatan, 2005 – 2006. Byggföretaget JM:s hus vid Gösta Wahlströms väg inflyttades från 2002 till 2004. Ett av vårdinstitutionernas hus
vid nuv. Polhemsgatan använde JM som kontor 2004 men det revs 2005. Resten av husen revs tidigare.
Se flygfotot från 1966 på s. 36. En ny förtätning av området har aktualiserats genom att ett förslag till
detaljplan 2012 och det syftar till att bygga tre punkthus i anslutning till de nuvarande i kvarteret Rickomberga 21:5

Fridhem.
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När Myrbergska villan vid Geijersgatan 61 brann 1979 togs resterna bort och det planerades för ett
äldreboende, Myrbergska gården. När det blev känt blev det våldsamma protester p.g.a. de påstådda
naturvärdena i den vildvuxna ”Myrbergska trädgården”. Det var bl.a. ”trädkramare”.

Rektorsvillan (nr 7 på flygfotot). Vid Otto Myrbergs väg. Siste rektorn vid institutionerna var Stig
Mårtensson till 1986.
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Stabby på 1900-talet
Stabby prästgård är känd bl.a. för att Nathan Söderblom bodde i den 1901 – 1912 som kyrkoherde i
Helga Trefaldighets församling. Han byggde på huset en våning (han hade en stor växande barnaskara).
Ända fram till 1912 utgjorde hans lön delvis av produkter från jordbruket i Stabby, s.k. prebende. Nathan Söderblom ( 1866 – 1931) blev ärkebiskop 1914. Prästgården köptes 1914 av kommunen och användes som ungdomsgård, men 1976 köptes den tillbaka av Helga Trefaldighets församling. Prästgården
vid Helga Trefaldighets kyrka ritades 1906 av Ture Stenberg. Huset används nu som samlingslokal åt
kyrkan. Miljön vid Stabby ska bli kulturreservat och Q- märkas
Husen samt tomten ägs numera av Bondkyrko hembygdsförening. Den f.d. arrendatorsbostaden kal�las Stabbygården och den f.d. prästgården kallas ”Söderblomska huset”.

Stabbygården

År 1900 fanns det ett 20-tal byggnader och 2014 är det åtta , varav sju ursprungliga. 1939 brann en ekonomibyggnad.Vid Stabby backe hade man tidigare ”AMU-centret”. AMU betyder arbetsmarknadsutbildning, omskolning, vidareutbildning m.m. Om det gamla gula huset i Stabby backe har jag skrivit på
s. 18. Vid Stabby Allé fanns ett s. k. ”Upptagningshem” för barn över ett år, som togs in för observation
eller tillfällig vård. Huset är borta.
En brant backe väster om Stabby prästgård hade en hoppbacke med torn. Rivet på 1970-talet, sedan
det stått fallfärdigt i flera år.
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AB Uppsala cementgjuteri vid Hällbygatan
AB Uppsala Cementgjuteri räknades i fastighetsregistret till Stabby. Det låg vid Hällbyvägen 17 och
är nu borta. JM bygger hus där. En mycket dugande kvinna vid namn Mimmi Ekholm var direktör till
1961. Hon har hedrats med benämningen ”Mimmi Ekholms plats” på ett torg vid korsningen Hällbygatan – Börjegatan.
Omkring 2017 beräknas en golfbana nära Stabby vara klar enligt planerna. År 2009 köpte Bondkyrko
hembygdsförening Stabby prästgård med tomten och samtliga hus av kyrkan.
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Förslag till detaljplan 2014 (Ur Luthagsnytt nr 1, 2014)
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Inkorporeringen 1947
Som jag nämnt ägde en stor inkorporering av Bondkyrko socken med Uppsala stad rum 1880. Den
andra kom 1947, då resten av socknen blev en del av Uppsala kommun. Rikskänt blev Rickomberga genom katten ”Rickard från Rickomberga” i Pelle Svanslös. Förebilden var Gösta Knutssons vän Richard
Engländer (1889 – 1966), som var musikforskare, cembalist och kompositör.
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