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År 1932 flyttade Karl (1900–1987) och Anna 
(1898–1984) med barnen Gunvor (1931–1997) 
och Torsten (1932) till Lommavägen för att 
starta en handelsträdgård. Huset märkt med X 
på bilden nedan hade en gång varit soldattorp 
och det var där de bosatte sig.  
Till en börja odlade de blommor och grönsaker 
som meloner och gurkor på friland men byggde 
efterhand sex drivhus och sortimentet kunde 
utvidgas. Medan detta byggdes upp föddes Bertil 
(1937).  

 
Utbyggnaden fortsatte och på 1970-talet hade 
det byggts fler växthus och drivbänkarna hade 
avvecklats.  

 
Innan Anna gick på ut på morgonen för att börja 
arbeta samtidigt, som alla andra, hade hon 
förberett middag för familjen och de anställde. 
Femton minuter före middagen gick hon in och 
startade två tryckkokare och maten var klar när 
alla kom in.  
Så diskade hon och förberedde kvällsmålet och 
gick sedan ut och arbetade samtidigt som de 
andra gjorde det. Femton minuter före 
arbetsdagens slut gick hon in och ordnade så att 
kvällsmålet var klart när alla kom in.  
 
Det har alltid utprovats möjligheten att lagra 
produkter under kortare och längre perioder så 
att de behåller sin fräschör. Karl tillämpade en 

metod där han grävde gropar i marken på 
hösten. I dessa gropar strödde han först lite 
halm och därefter lade han ner rotfrukter. Ett 
lager halm igen och därefter täckte han dem med 
jord. På våren öppnades groparna och fräscha 
produkter kunde säljas. 

 
Gunvor, Torsten och Bertil fick efter hand lära 
sig de olika arbetsuppgifterna som fanns på 
handelsträdgården och de visade intresse för 
arbetet.  
 
Familjen byggde sig ett nytt hus på Gamla 
Lundavägen 25 och flyttade in i det år 1947. 
 
Gunvor utbildade sig till Hortonom och 
arbetade först i Stockholm, sedan i Göteborg  
för att slutligen landa i Lund där hon till sin 
pensionering ansvarade för underhåll och 
utbyggnad av parker och grönområden. 
 
Torsten var mycket intresserad av verksamheten. 
För att lära mer åkte han till USA där han 
praktiserade under ett par år i stora 
växthusanläggningar i Connecticut och i 
Colorado, USA. 
Väl hemma tog han över verksamheten omkring 
år 1960 och utvecklade den avsevärt. 
Han rev de befintliga växthusen och byggde nya 
moderna, dels på samma plats och dels på andra 
ytor på marken som utvidgats. I växthusen stod 
blommorna i rännor med rinnande 
näringslösning på bord med hjul så att ytan i 
växthusen kunde utnyttjas maximalt enligt 
samma princip som kompaktarkiv. 
I växthusen automatiserades bevattning och 
ventilation. I automatiseringen hade han god 
hjälp av sin bror Bertil. 
 
Torsten började odla storblommig krysantemum 
vilket var nytt här. Därefter julstjärnor, följda av 

Karl står längst till höger. Anna har Torsten och Gunvor intill sig 



St Paulia. Först stora, men sedan en ny 
minivariant. Torsten kom ständigt med 
förbättrade produktionsmetoder och efter hand 
som konkurrenterna hängde på växlade han 
framgångsrikt om till nya produkter. 
 
Bertil gick på Chalmers och utbildade sig till 
Civilingenjör i mekanik.  Han arbetar sedan dess 
med utveckling av nya, företrädesvis mekaniska, 
produkter inom sitt företag IDE Utveckling AB 
men och också i andra företagskonstellationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

År 1991 tog Torstens son Tomas över 
verksamheten, men lyckades aldrig hävda sig i 
kampen mot ökade energikostnader och den 
hårda konkurrensen med import från holländska 
och danska storodlare Verksamheten avslutades 
år 2005 och på 2010-talet revs anläggningen och 
det byggdes bostäder på området. 
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På bilden möts gammalt och nytt. Längst till vänster finns ett kvarvarande växthus från Perssons handelsträdgård. Längst till höger 

syns en brun gavel och där bodde en gång sadelmakaren Oskar Nilsson med hustru Karin. Däremellan områdets nya bebyggelse. 

Vägmärken påminner om alla de omdirigeringar av trafik som vi drabbades av genom arbetet med projektet 4-spår. 


