Nr 8:11 – 8:13 Hörmans handelsträdgård.
Olof Persson byggde ett hus på den tomt som
idag har adress
Åttevägen 12 och här
startade han byns
första trädgårdsmästeri.
Det startades före år
1867 för då brann det
ner och byggdes upp
igen samma år.
Han hade flera mindre
växthus.

Brita och Herta Nilsson

Olof Persson

Ernst Hörman 1884–1952

Anna Hörman 1880–1956

Sonen Ernst och hans fru Anna tog över år
1925. De tog sig namnet Hörman.
De byggdes fler växthus och odlade lite av både
grönsaker och blommor som nejlikor och några
få lökar amaryllis.

Sven Hörman 1916–2005

Elisabeth Hörman 1921–2010

Deras Sven och hans fru Elisabeth tog över i
slutet av 1940-talet.
De specialiserade sig på nejlikor och amaryllis.
De byggde ut med ett packeri och med fler
växthus så att de kontinuerligt hade ca 10 000 m2
nejlikor och ca 5 000 m2 amaryllis under glas.
Blommorna skördades och kördes till packeriet
där de lades i kartonger. De stod sedan i kylrum
tills de skulle levereras.

Anläggningen täckte nu hela området fram till
Åttegränd och till Klockaregårdsvägen.

Huset, som nu har adress Hjärupsvägen 16, lät
Olof bygga ca 1910.
Anläggningen revs år 1979. Marken såldes till
byggbolaget BPA som byggde villor på området,
som kom att benämnas Blomstergården.
Referenser:
- Erik Kullenbergs ”Flyttdags – Bondgård och Byskola i
Hjärup.
- Per Hörman, son till Sven och Elisabeth Hörman
- Anita Nilsson vars mor arbetade hos Hörman
- Personfoton är från Hörmans familjealbum.
20190820 Lars Fridh

8:13 Jöns Nilsson
När Nr 8 styckades av år 1872 av blev Jöns
Nilsson tilldelad den tomten och kunde starta
sitt efterlängtade koställe.
Dagen då Jöns skulle träffa godsägare Flensburg
på Åkerslund för att avtala om tomten, träffade
han av en händelse skolläraren Nils Peter
Persson vid skolan. Under samtalet berättade
Jöns om sin plan att bli torpare
Deras samtal skulle förändra Nils Peter Perssons
liv på så sätt att han också blev torpare på Nr
8:14 och lämnade läraryrket i förtid.

Huset som Jöns
byggde till sig och sin
familj är borta sedan
länge.
Ungefär där huset låg
fanns en äppellund när
det år 1981 byggdes ett hus på tomten med
adress Hjärupsvägen 18.
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